
Ф.И.О.  

преподавателя 

СУТЕНОВА АЛИМАН ДЖЕКШЕБАЕВНА 

Должность Преподаватель кафедры социологии и социальной работы, 

Факультета социально-гуманитарных наук  КНУ им. Ж. Баласагына 

Электронная почта sa642@mail.ru 

Образование  2001-2006гг. студентка  Факультета управления, социологии и 

психологии БГУ им.К.Карасаева;  

 2006-2010гг. аспирантка кафедры «Социология» БГУ 

им.К.Карасаева; 

 2013-2016гг. магистрантка кафедры «Социология и социальная 

работа» КНУ им.Ж.Баласагына.  

Педагогический 

стаж 

 8 лет 

Название  

преподаваемых  

дисциплин 

Компьютерные технологии в социальной работе, Социальное 

консультирование, Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг, Социальная инноватика, PR в 

социальной работе. 

Опыт работы  2006г.-2008г. инженер ВКК в Социологической лаборатории КНУ 

им.Ж.Баласагына; 

 2007-2008гг. преподаватель кафедры "Социология" КНУ 

им.Ж.Баласагына; 

 2009г. старший лаборант кафедры "Религиоведения" КНУ 

им.Ж.Баласагына. 

 2013г.-2014г. старший специалист Факультета социально-

гуманитарных наук КНУ им.Ж.Баласагына. 

 2009-2018гг. преподаватель кафедры "Социология и социальная 

работа" КНУ им.Ж.Баласагына. 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

В данный момент работаю над кандидатской диссертацией на тему: 

«Репатриация этнических кыргызов из Узбекистана: социологический 

анализ». 

Курсы повышения  

квалификации,  

семинары, 

тренинги  

 

 2014г. семинар «Использование интерактивной доски в учебном 

процессе», КГУ им.И.Арабаева. 

 2014г. семинар «Методология разработки профессиональных 

компетенций по гуманитарным предметам», КГУ им.И.Арабаева.  

 2018г. семинар «Чрезвычайные ситуации и социальная работа». БГУ 

им.К.Карасаева. 

 2018г. тренинг «Влияние мотивации на профессиональную 

деятельность». БГУ им.К.Карасаева. 

 2018г. курс «Система «Кыргызтест» и ведение документации на 

государственном языке». КНУ им.Ж.Баласагына.  

 2018г. семинар-тренинг «Проведение независимой аккредитации 

программ и организаций профессионального образования». Агентство 

по аккредитации образовательных программ и организаций. 

Награды  2008г. Грамота Профкома КНУ им.Ж.Баласагына. 

 2013г. Почетная грамота КНУ им.Ж.Баласагына. 

 2013г. Почетная грамота Факультета социально-гуманитарных наук 

КНУ им.Ж.Баласагына. 



 

 

  

 2014г. Почетная грамота Факультета социально-гуманитарных наук 

КНУ им.Ж.Баласагына. 



Окутучуунун аты-

жөнү 

СУТЕНОВА АЛИМАН ДЖЕКШЕБАЕВНА 

Ээлеген кызматы Ж.Баласагын атындагы КУУнун Социалдык-гуманитардык илимдер 

факультетинин социология жана социалдык иш кафедрасынын окутуучусу   

Электрондук 

почтасы 

sa642@mail.ru 

Билими  2001-2006-жж. К.Карасаев атындагы БГУнун Башкаруу, 

социология жана психология факультетинин студенти;  

 2006-2010-жж.  К.Карасаев атындагы БГУнун социология 

кафедрасынын аспиранты;  

 2013-2016-жж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун  социология жана 

социалдык иш кафедрасынын магистранты.  

Педагогикалык 

тажрыйбасы 

8 жыл 

Окутулуучу 

дисциплиналардын 

аталышы 

Социладык квалиметрия, сапатты баалоо жана кызматтарды 

стандартизациялоо, Социалдык кеңеш берүү, Социалдык иштеги 

компьютердик технологиялар, Социалдык инноватика, Социалдык иштеги 

PR. 

Иш тажрыйбасы  2006-2008-жж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун  Социологиялык 

лабораториясынын инженери;  

 2007-2008-жж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун  социология 

кафедрасынын стажер окутуучусу;  

 2009-ж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун  дин таануу 

кафедрасынын ага лаборанты;  

 2013-2014-жж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун    Социалдык-

гуманитардык илимдер факультетинин ага специалисти;  

 2009-2018-жж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун  социология жана 

социалдык иш кафедрасынын окутуучусу. 

Илимий-

изилдөөчүлүк 

ишмердүүлүгү 

Азыркы учурда “Өзбекистандан этникалык кыргыздардын репатриациясы: 

социологиялык талдоо”.  

Квалификацияны 

жогорулатуу 

курстары, 

семинарлар, 

тренингтер  

 2014-ж. И.Арабаев атындагы КМУнун “Окуу процессинде 

интерактивдик досканы пайдалануу” семинары;  

 2014-ж.  И.Арабаев атындагы КМУнун “Гуманитардык предметтер 

боюнча кесиптик компетенцияларды иштеп чыгуунун методологиясы”  

семинары; 

 2018-ж. К.Карасаев атындагы БГУнун «Өзгөчө кырдаалдар жана 

социалдык иштер» семинары; 

 2018-ж.  К.Карасаев атындагы БГУнун «Мотивациянын кесиптик 

ишмердүүлүккө тийгизген таасири» тренинги; 

 2018-ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун «Мамлекеттик тилде иш 

кагаздарын жургузуу жана «Кыргызтест» системасы» семинары; 

 2018-ж. Билим берүү программаларын жана уюмдарын 

аккредитациялоо агенттиги «Кесиптик билим берүү окуу жайларды 

жана алардын билим берүү программаларын көз карандысыз 

аккредитациядан өткөрүү» семинары. 

Сыйлыктары  2008-ж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун кесиптик бирлигинин 



 

 

  

грамотасы; 

 2010-ж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун ректорунун 

ыраазычылыгы; 

 2013-ж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун Ардак грамотасы;    

 2013-ж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун  Социалдык-

гуманитардык илимдер факультетинин  Ардак грамотасы;    

 2014-ж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун  Социалдык-

гуманитардык илимдер факультетинин  Ардак грамотасы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


