
Студенттик парламент 
 

Институт адистерди даярдоо менен катар студенттердин 

көркөм табитин өнүктүрүү жана ыймандуулукка, мекенчилдикке 

тарбиялоо боюнча иштерди алып барат. Студенттер арасында 

конкурстар, жолугушуулар, эскерүүлөр, студенттик конферениялар 

өткөрүлүп турат. Институтта чыгармачыл студенттер үчүн “Алтын 

казык” адабий ийрими уюшулган. Жыл сайын даталуу күндөргө 

концерттерди, тегерек столдорду уюшутуруп, дубал гезиттерди 

чыгарып турушат. 

Окуу жылдын башында студенттер менен жолугушуу 

өткөрүлүп, институттун окуу процесси, жүрүм-турум эрежелери 

жөнүндө түшүнүк берилет. Ал эми жатаканага жашоого 

мүмкүнчүлүк алган студенттерге жатаканада жашоонун эрежелери 

айтылат.  

Институтта тарбиялык иштерди жүргүзүүдө студенттер менен 

тыгыз байланышта болуу менен түшүндүрүү  жумуштарын 

активдештирүү жана участкалык милиция менен жакындан иш алып 

баруунун зарылчылыгы жөнүндө маалымат берилет. 

МТМИнин окутуучулары ар бир кафедраларда окутуунун 

биринчи жана экинчи жарым жылдыктары боюнча жылдык 

пландарын түзүп бекиттиришет. Түзүлгөн пландар боюнча  

куратордук сааттар өтүлүп,  кезмет көрсөтүлгөн график боюнча 

өткөрүлөт.  Ар бир айдын аягында ишембилик өткөрүлүп, 

институттун айлана-чөйрөсүн жана  аудиторияларды тазалоо 

жумуштары жүргүзүлөт. 

Куратордук жүктөмдөр кафедраларда, кафедра башчысы 

тарабынан түзүлүп, бекитилген жылдык пландын негизинде 

бөлүштүрүлүп бекитилет. 

Ар жылы студенттик өкмөт түзүлүп, мүчөлөрү бекитилип, 

жатаканада жашаган студенттердин жашоо абалынан кабар алынып, 

шарттары кандай экендиги жөнүндө да маалымат алынып турат. 

Студенттик парламент менен бирдикте бир топ иш чаралар 

өткөрөт. Мисалы: 31-август эгемендуулук куну; 1-сентябрь “Билим 

күнү”; 9-сентябрь “Комуз куну” 23-сентябрь “Мамлекеттик тил 

майрамы”; Октябрь айынын биринчи жумасында “Мугалимдер 

күнү”; 17-ноябрь “Студенттер күнү” жана башка даталуу күндөр 

институтта белгиленди. Мында студенттер өздөрүнүн күчтөрү 



менен концерттик номерлерди уюштуруп, дискотека, КВНдерди 

өткөрүшөт.  

МТМИнин окутуучулар жамааты жана студенттери жыл сайын 

университеттик денгээлде уюштурулган “Ден-соолук” 

спартакиадасына катышып, жогорку орундарга ээ болуп, бир топ 

баалуу жана акчалай сыйлыктарды алып турушат. Волейбол, 

баскетбол, шахмат, футбол, тогул-коргоол, стол үстүндөгү теннис 

боюнча өткөрүлүүчү мелдештерде дайыма өздөрүнүн 

чеберчиликтерин, жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтө алышат. Спортсмен 

студенттер жыл сайын жогорку  окуу жайлардын арасында 

ѳткѳрүлүүчү Кыргызстандын студенттик универсиадасына 

катышып келишет. Алдынкы орундарга жетишкен студенттерге 

университет тарабынан материалдык жардамдар, женилдиктер 

берилип турат. Мындан сырткары окуу жай тарабынан ата-энеси 

жок, социалдык абалы начар үй-бүлѳлүү  студенттерге  женилдиктер 

берилет. 

Институтта маданий-массалык иш чаралар жогорку деңгээлде 

уюштурулуп турат. Кураторлор группаларды тарыхый музейлерге, 

улуу инсандардын эстеликтери коюлган жерлерге алып баруу менен 

студентердин өз элинин тарыхын, маданиятын таанып билүүсүн, 

кызыгуусун өстүрүшөт. Ч.Айтматовдун жана А.Осмоновдун үй 

музейине  студенттер барып турушат. 

Түзүлгөн график боюнча, группалар институттун директору 

жана директордун орун басары менен тыгыз байланышта болуу 

максатында, дайыма жыйын өткөрүлүп турат. 

Кураторлор жыл аягында өткөргөн куратордук сааты жана 

жүргүзгөн тарбиялык иштери боюнча отчетторун берип турушат. 
Азыркы учурда мезгилдин талабына ылайык студенттердин маданий 

иштерин уюштурууда студенттик парламенттин ролу зор. Студенттик илимий 

конференцияларды, семинарларды, адабий талкууларды өткөрүүдө,  

көрүнүктүү окумуштуулардын жана  белгилүү адистердин лекциясын 

уюштурууда,  коомдук ишмерлер менен жолугушууларды өткөрүүдө окуп 

жаткан студенттерибиз активдүү катышат. Жаштарга ылайык темадагы дебат, 

шоу- программалар, майрамдык кечелер дайыма өткөрүлүп турат. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана окуудагы 

жетишкендиги боюнча айырмаланган студенттер бар. 

 

Полотбек кызы Токтогүл – МТМИнин котормо жана котормо таануу 

профилинин 3-курсунун студенти, 

 

Студенттик Парламентинин тѳрайымы. 

 

 
 

Жетишкендиктери: 

 

 “Саламат-Жаштар Деми” коомдук бирикмесинин вице-президенти 

(2018-2019) 

 “Билим майдан”  интеллектуалдык билим клубунун мүчѳсү (2019) 

 2016-ж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош облусундагы 

ыйгарым укуктуу өкүлүнөн Мактоо баракчасы 

 2017-ж. Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясынын 

акиминин Диплому  

   2017-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

маданият институтунун ыраазычылык каты 



   2017-ж.  И.Арабаев атындагы КМУда уюштурулган спартакиаданын 

кыздар арасындагы волейбол боюнча таймаштын командалык 3-

даражадыгы ректордун грамотасы  

  2017-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

Маданият институтунун ыраазычылык каты  

   2018-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

маданият институтунун окуу, коомдук, илимий иштерине активдуу 

катышкандыгы учун грамотасы  

   2018-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун "МИСС КМУ-2018" аттуу 

таймашына катышкандыгы учун ректордун Ардак грамотасы  

  · 2018-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

маданият институтунун ыраазычылык каты 

   2018-ж. Саламат-Жаштар деми коомдук бирикмесинин ыраазычылык 

каты  

   2019-ж. “Евразия жумалыгы” форумунун уюштуруу комитетинин 

төрөгасынын ыраазычылык каты  

   2018-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана 

маданият институту тарабынан уюштурулган “МТМИ периси-2018” 

конкурсунун 1-орундун ээси 

   2019-ж. Сертификат “Тренинг по ораторскому искусству и культур 

русской речи” 

   2019-ж. Сертификат “Саламат-Жаштар деми коомдук бирикмесинин 

2019-жылдын эң мыкты жетекчиси” 

 2019-ж.  КМУнун ректорунун стипендиясына ээ болгондугун 

ырастаган сертификат 

 2019-ж. КМУнун Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун 

"Кайдасын кайрымдуулук?!" акциясына катышкандыгы учун 

ыраазычылык каты 

 "Эволюция Кыргызской Государственности в 20-80 годы XX века" 

аталышындагы ЖОЖдор арасындагы студенттердин илимий 

конференциясынан сертификат 



 "Арабаев Award"  жылдын мыктыларын тандоосунда 2019-жылдын 

"Мыкты активист айымы" номинациясы менен ректордун Ардак 

грамотасы 

 

Нарынбек кызы Зуура-МТМИнин Филологиялык билим берүү багытынын 

«Кыргыз тили жана адабияты» профилинин 4-курсунун студенти,  

 

 

Президенттин “Үмүт” стипендиясынын ээси. 

 

 

 
Жетишкендиктери:  
 «Ыйык Ата Журт» коомдук жаштар фондунун 2017-2018-окуу 

жылынын стипендианты 

  2016-жылдан тартып фонддун ыктыярдуу мүчѳсү, «Жаш мугалимдер» 

клубунун мүчѳсү,  

 «Айкѳл Элим» кайрымдуулук фондунун ыктыярдуу мүчѳсү, 

  «Жаңы толкун» адабий чыгармачылык клубунун мүчѳсү,  

 И. Арабаев атындагы КМУнун «Жаш калемгерлер » клубунун мүчѳсү, 

«Билим майдан» интеллектуалдык клубунун мүчѳсү. 



 И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетинин 

ректорунун ардак грамотасы 

 «Мен -жылдыз» республикалык жаш таланттардын конкурсунун 

активдүү катышуучусу 

 «Биз ХХ1 кылымдын интеллектуалдарыбыз» эл аралык форумунун 

активдүү катышуучусу 

 «Жаш таланттар-2016» конкурсунда «Жаш калемгерлер» 

номинациясында 1-орун 

 «Ыйык Ата Журт» коомдук жаштар фондунун грамота, ыраазычылык 

каттары 

   2017-жылы  институттар аралык ѳткѳрүлгѳн «Поэзия-жан дүйнѳ 

жаңырыгы» аттуу жаш калемгерлердин конкурсунда 1-орун 

  «Билге» билим таймаштарынын сертификаттары,  2018-жылы «Dream 

in life» командасы тарабынан уюштурулган «Таланттар таймашы»  

конкурсунун жеӊүүчүсү (1-орун), 

 И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде студенттер 

жана жаш изилдѳѳчүлѳрдүн 2018-жылдагы жыйынтыктоочу илимий 

практикалык конференциясына жигердүү катышкандыгы учун 

сертификат 

  №1 жатаканада ѳткѳрүлгѳн спорттук мелдеште Тогуз коргоол оюну 

боюнча 3-орун, институттар аралык спорттук мелдеште Тогуз коргоол 

оюну боюнча 1-орун, 

 2018-жылы Мамлекеттик тил жана маданият институтунда «Жылдын 

мыкты студенти» 

   2019-жылы «Интеллект time» билим таймашында 2-орун, КМУнун 

уюштуруу иштерине активдүү катышкандыгы үчүн Жаштар саясаты 

жана спорт боюнча проректордун Ыраазычылык каты 

  «Мѳл булак» ыр жыйнагына жарык кѳргѳн эң мыкты автордук ыры 

үчүн грамота 



 Институттар аралык ɵткɵрүлгɵн «Жылдын мыкты спикери-2019» 

конкурсунда 3-орун  ж.б кѳптѳгѳн конкурстардын, илимий 

конференциялардын катышуучусу 

 «Алтын түйүн» Республикалык балдардын инженердик-техникалык 

академиясынын директорунун ардак грамотасы 

 «Элим барсыӊбы?!» коомдук кайрымдуулук фондунун директорунун 

ыраазычылык баракчасы 

 Кыргыз Республикасынын Коомдук Телеберүү Корпорациясынын 

башкы директорунун диплому(1-орун) 

 ACC-Asia Children Charity фондунун директорунун сертификаты 

 «Саякбай манасчы» Эл аралык фондунун президентинин диплому 

 Муса Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык 

университетинин ректорунун диплому 

 Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин 

сертификаты 

 «Дордой» Ассоциациясынын вице-президенти, «Балтаттуу» бейѳкмѳт 

уюмунун директорунун сертификаты 

 Нарын райондук билим берүү бѳлүмүнүн башчысынын диплому  ж.б 

ардак грамоталардын ээси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кубатбекова Чолпонай  Кубатбековна-МТМИнин филологиялык билим 

берүү багытынын «Кыргыз тили жана адабияты»  профилинин 

магистранты. 

 

Президенттин “Үмүт” стипендиясынын ээси. 

 

       
 

Жетишкендиктери:  

 2015-жылы КМУнун факультеттер аралык “Дебат” оюну боюнча                   

1-даражадагы грамотасы менен сыйланган. 

 2016-жылы КМУнун дүйнөлүк китеп күнүнө карата уюшулган 

“Китеп менин жан дүйнөмдүн азыгы” аттуу эссе конкурсунда 1-

даражадагы диплом жана акчалай сыйлык. 

 2016-жылы Кыргызстан Ислам университетинин ректорунун атынан 

“Аялзатынын коомдогу орду” аттуу конференцияда эң маңыздуу 

доклад окугандыгы үчүн сертификаты. 

 2016-жылы “Ыйык  Ата журт” коомдук жаштар фондунан 

”Ыраазычылык барак”. 

 2016-жылы КМУнун  мамлекеттик тил жана маданият институтунун  

атынан окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге 

активдүү катышкандыгы үчүн грамота. 



 2017-жылы КМУнун ректору Абдрахманов Т.А. тарабынан окуудагы 

жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү  катышкандыгы 

үчүн ардак грамота. 

 2017-жылы КМУнун ректорунун окуудагы жетишкендиктери, үлгүлүү 

жүрүш- турушу үчүн берилүүчү  атайын стипендиасынын ээси 

болгондугун ырастаган  сертификат. 

 2017-жылы Жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында 

кыргыз тили боюнча өткөрүлгөн 5-олимпиадада 2-орунду камсыз 

кылгандыгы үчүн диплом. 

 2018-жылы Казакстандагы Аль Фараби университетинин “Жибек 

Жолу” делегациясы тарабынан уюшулган конференцияга активдүү 

катышкандыгы үчүн сертификат. 

 2018-жылы КМУ нун “Жылдын мыкты спикери 2018”  таймашында     

 1-орунду камсыз кылгандыгы үчүн грамота. 

 2018-жылы Мамлекеттик  тил, улуттук маданиятты өнүктүрүү 

максатында чыгып жаткан “Тил жана маданият”гезитинин  окумдуу 

болушуна өз салымын кошкондугу үчүн сертификат. 

 2018-жылы Жогорку окуу жайларынын студенттеринин арасында 

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын эң мыкты изилдөө боюнча улуттук 

конкурсуна катышкандыгы үчүн  кыргыз республикасынын билим 

берүү жана илим министрлиги тарабынан диплом жана статуэтка 

менен сыйланган. 

Кошумча маалымат: 

 2016-жылы “Ыйык Ата журт” коомдук жаштар фондунун 1 жылдык 

“Журналистика  клубуна” кастингтен кабыл алынып, Сертификатка ээ 

болгон. 

 ”Тил жана маданият” газетасына: 

 ”Элдик кол өнөрчүлүк”, 

 ”Тил тагдыры-эл тагдыры”, 

 ”Театр чөйрөсү - Адия Ысмаилова”, 

 ”Кыргыз элинин каада-салттары” аттуу макалалары гезит бетине 

чыккан. 



Абдылдаев Бектурсун Турдубаевич-МТМИнин филологиялык билим 

берүү багытынын «Мамлекеттик тил кыргыз тилинде окутулбаган 

билим берүү мекемелеринде» профилинин бутуруучусу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президенттин “Үмүт” стипендиясынын ээси. 

 

Илимий макалалары: 1.“Кут алчу билим” дастанындагы  каада салт 

маселеси, 2. “ Кыргыз тилин мектептерде окутуу методикасы” 

Конференция, олимпиадаларга катышуусу:  

1. Кыргыз элинин этно-маданиятын өнүктүрүүгө  кошкон салымы үчүн  

 “ Салбуурун” федерациясынын медалы;  

2.   21.04.2017-жылы  Сабыр Иптаровдун элесине арналган “салттуу 

педагогика” аттуу илимий симпозиум; 

3.American Universiti of Central Asia “Илим Элим”  кыргыз тилинде онлайн-

билим берүү долбоору; 

4.Психология боюнча Республикалык олимпиада; 



5. “Эл Аралык Кыргыздар Ассоциациясы” жана “Инсандык өнүгүү”  клубу 

тарабынан өткөрүлгөн  университеттер аралык “Билге” интеллектуалдык 

оюну; 

6.  Президенттик резиденсия  III Дүйнөлүк көчмөндөр  оюндарын даярдоо 

жана өткөрүү ишинин ачылышы; 

7.“Issyk-Kul International Tourism fair-Exhibition-2018” ; 

8.“Лидер” жаштар клубу  тарабынан ЖОЖдор арасындагы “ Спорт- ден-

соолуктун булагы” аттуу эстафета; 

9.“ Замамбап педагогикалык билим берүүнүн жана илимдин теориялык жана 

методологиялык көйгөйлөрү” IX Эл аралык илимий-практикалык 

симпозиум; 

10.Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата “Чынгыз Айтматовдун ааламы”  

аттуу форумдун катышуучусу; 

11.ЖОЖдор арасындагы “Ийгилик жолу” аттуу декадасынын катышуучусу 

жана  башка көптөгөн спартакиада, конференциялардын катушуучусу. 

  

Мырзараим кызы Улара-МТМИнин Филологиялык билим берүү 

багытынын “Кыргыз тили жана адабияты” профилинин магистранты. 

 

 
 

Президенттин Үмүт стипендиясынын ээси. 

 



Окуудагы жетишкендиктери жана  коомдук иштерге активдүү 

катышкандыгы  үчүн институттун ардак грамотасы ,   Лидерлик  үчүн 

тренингде  катышкандыгы үчүн сертификат, институттар арасында 

өткөрүлгөн  спартакиадада  теннис мелдеши боюнча 1 –орун ,  

Кыргызстандагы биринчи өткөрүлгөн студенттер арасындагы эл аралык 

турнирде теннис  мелдеши боюнча 3-орун, Сармерден кыз жигиттер оюнунда 

катышкандыгы үчүн университеттин ардак граммотасы,   Жаштар жана 

миграция министрлиги тарабынан ардак  грамота менен сыйланган, 2015-

жылы Бишкек шаарынын таттуу түгөйлөрү конкурсунда 1-орунду алган. 

 

 

Арзымбек кызы Мырзайым- МТМИнин Филологиялык билим берүү 

багытынын “Кыргыз тили жана адабияты” профилинин магистранты,  

Президенттин Үмүт стипендиясынын ээси. 

 

 

 
 

 

Женишбек кызы  Айзирек - МТМИнин филологиялык билим беруу 

багытынын “Мамлекеттик тил” профилинин 2-курсунун студенти 

 

Жетишкендиктери: 

 2018-жыл МТМИнин 23-сентябрь «Мамлекеттик тил күнүнө» карата 1-

курстун студенттеринин арасында өткөрүлгөн эмес конкурсуна 

активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылык каты; 

 



 2018-жыл III Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоодо жана 

ийгиликтүү өткөрүүдө кошкон активдүүлүгү үчүн КРдын Билим берүү 

жана илим министринин жана Кыргыз республикасынын Примьер -

министри М.Д.Абылгазиевдин ыраазычылык каты; 

 2018- жыл 3-декабрь «Эл аралык майыптар күнүнө" карата өткөрүлгөн 

«Кайдасың, кайрымдуулук» акциясына активдүү катышкандыгы үчүн 

МТМИнин ыраазычылык каты; 

 

 2019-жыл «Алтын таж Кыргызсстан жана Индия достугунун" жана 

КРдагы Индиянын элчилигинин атынан «Культурный караван» жана 

HOLI FEST 2019 фестивалынын өткөрүүдө кошкон салымы үчүн 

ыраазычылык каты;  

 

 

 

 2019- жыл «Поддержка безопасных и устойчивых дорог в г. 

Бишкеке» аттуу 1 жумалык мониторингди  өткөрүүдө кошкон салымы 



үчүн «Дорожная безопасность» коомдук бирикмесинин директорунун   

ыраазычылык каты ;                    

 

 2019- жыл Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлиги И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетинин ректору Т.А.Абдырахмановдун ардак грамотасы 

менен билим алуудагы өзүн-өзү уюштуруу жөндөмүн , активдүүлүктү 

көрсөткөндүгү үчүн сыйланган; 

 

 

 

 

 

 2019-жыл 3-декабрь Эл аралык майыптар күнүнө карата уюштурулган 

«Менин укугум бар» аттуу ЖОЖдор арасында уюштурулган 

викторинанын уюштуруучусу, Кыргыз Республикасынын 

Акыйкатчысы Т.Б.Мамытовдун ыраазычылык каты, Раритет китеп 

дүкөнүнүн 1000 сомдук сертификаты менен сыйланган; 



 

 

 

 2019-жыл Мамлекеттик  тил жана маданият  институтунун официалдуу 

инстаграм баракчасында уюштурулган «Инста МТМИ сулуусу-2019" 

сынагына 3-орунду ээлегендиги үчүн МТМИнин директорунун 

грамотасы менен сыйланган; 

 

 2019-жыл «Кадамжай Жаштары» коомдук фондунун иш чараларын 

уюштурууда көрсөткөн активдүүлүгү, жоопкерчилиги үчүн фонддун 

төрагасы тарабынан берилген  ардак грамотасынын ээси;  

 

 2018-2020-жыл «Жаш калемгерлер" клубунун  мүчөсү; 

 

 2019-2020-жыл «Ыйык Ата журт» коомдук жаштар фондунун 

«Журналисттер клубунун» ыктыярдуу мүчөсү; 

 

 2018-2020-жыл «Кадамжай Жаштары» коомдук фондунун 

кайрымдуулук багыты боюнча башчысы;  

 

 2019-2020-жыл МТМИнин студенттик парламентинин спикеринин 

орун басары; 

 

 



Самудинов Бакыт- МТМИнин филологиялык билим берүү багытынын 

«Кыргыз тили жана адабияты» профилинин 4-курсунун студенти   

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу  Мамлекеттик  

Тил боюнча  улуттук комиссиянын «Ардак Грамотасы» 

Ак-Талаа айыл аймагынын айыл өкмөтү тарабынан «Ыраазычылык кат»  

Тоң райондук мамлекеттик Администрациясы тарабынан Тыныбек 

Жапый уулунун урматына карата өткөрүлгөн «Айкөл  Манас айтуу иш-

чарасына активдуу катышкандыгы үчүн» «Ардак Грамота»  

 

 

 

 

2011-жылы 2-апрелде “Манасты билесиңби?” суроо-жооп таймашынын 

экинчи даражадагы наамынын жеңүүчүсү, 2011-жылы И.Арабаев атындагы 

Кыргыз мамлекеттик  университетинин жаштарынын кароо-сынак 

фестивалында чыгармачылык изденүүсү жана чебер аткаруучулугу үчүн 

Манас айтуу номинациясында  сыйланган, Жусуп Мамай лоңкосук талашуу 

боюнча өткөрүлгөн эл аралык манас айтуу мелдешинде 1-даражадагы 

сыйлыктын ээси (2011-жыл, июль Кызыл-Суу Кыргыз обласы Артыш 

шаары), педагогикалык практиканын жыйынтыгы боюнча 2 – даражадагы 

диплом менен жана башка көптөгөн сыйлыктар менен сыйланган. 
 

 

 

Кыргыз Республикасынын белгилүү манасчылары менен өткөрүлгөн 2013-

жылкы Эл аралык конкурс 

 

 

 

 



 
 

 Студенттик парламенттин жыйыны учурунда 

 

 

 

 
 

Доцент А.Каныбекова: ЫСЫК-АТА курортунда студенттер менен эс алуу 

учурунда 

 



 
 

Ага окутуучу Н.Масалиева жана доцент Садыкова К. студенттер менен эс 

алуу учурунда 

 

 

 

 
 

МТМИнин окутуучусу Г.Козубекова  студенттери менен Бурана 

мунарасында экскурсияда   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

Студенттерди кабыл алуу кечесинде 

1-курсттар 

 

 
 

 

МТМИнин бийчилери 

 

 

 



 
 

Конкурстун жеңүүчүлөрү 

МТМИ -спорт 

 
 

 

 

 



ЖАНЫ ЖЫЛ 

 
 

 

МТМИ-суулуусу 

 
 

 

 



НООРУЗ

 
 

 

 

 

 

 



 

 

МТМИнин бийчилери 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

МТМИнин студенттери Аалы Токомбаевдин 115 жылдыгына карата 

уюштурулган көркөм окуу сынагында  
  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

23-сентябрь «Улут болсом, тилим менен улутмун» 



 

 

 
 

 

 
 

Ишембилик 



 

 

 
 

МТМИнин инстаграм баракчасында уюштурулган «Инста МТМИ 

периси» 

 

  
 

 

 
 

 

 

«Дилгир» тобу (Интеллектуалдык оюн) 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 
 



 
 

Студенттик парламент 

 
 

ЖОЖдор арасындагы студенттик илимий-практикалык конференция 

 



 
 

Ачык сабактар 

 

 

 
 



 
 

Ч.Айтматов атындагы орус драм театрында 

 

 

 

 

 



 

 
 

МТМИнин таланттуулары 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
МТМИнин студенттик парламенти тарабынан уюштурулган 

факультеттер аралык «Достук» интеллектуалдык оюну 


