
       РЕЗЮМЕ 

 

 

АТЫ ЖӨНҮ:  СУЛАЙМАНОВА РАХАТ ТОКТОГУЛОВНА 

Туулган жери:  Кыргыз Республикасы, Талас облусу, 

Талас району, Арал айылы 

Туулган күнү:  16.04.1974 

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, 2 баланын энеси 

Улуту:              кыргыз 

Жарандыгы: Кыргыз Республикасынын жараны 

Дареги:  Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, 110 кв.,  Темир 

ч/көчөсү 35 

Телефондору:  0-312-65-33-26 (жум.), 0703 – 787-780, 0558-93-93-28 (вотс.) 

   rahat.sulaymanova@mail.ru 

БИЛИМИ: 
1991-1995  Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин кыргыз филологиясы 

факультети 

Квалификациясы: филолог, кыргыз тили жана адабиятынын окутуучусу 

1996-1998  Ж. Баласагын атындагы КУУнун Магистратура, аспирантура жана улуттук 

билим берүү программалары борбору 

 «Педагогика» багыты боюнча «магистр» академиялык даражасы  

2000-2003 13.00.01 – жалпы педагогика адистиги боюнча Ж. Баласагын атындагы КУУнун 

аспиранты (күндүзгү бөлүм) 

2005-ж.   Педагогика илимдеринин кандитаты   

2009-ж.   «Педагогика» адистиги боюнча доцент илимий даражасы 

2018-ж К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин журналистика    

жана маалыматтык системалар факультети 

 «Журналистика» багыты боюнча «магистр» академиялык даражасы 

 

МҮЧӨЛҮГҮ:  

2015-ж.   “Кыргызстан педагогдор коомунун” мүчөсү 

2019-ж  “Кыргызстан журналистер союзунун” мүчөсү 

 

 

КЕСИПТИ ЖОГОРУЛАТУУ:                
1999-2000-ж.ж.         «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жүгүртүүнү өстүрүү»  программасы, 

                                   («Сорос-Кыргызстан» фонду) 

2006-ж.                      Жаш окутуучуларынын кесиптик  

                                   чеберчилигин жогорулатуу курсу (Ж. Баласагын атындагы КУУ) 

2006-ж.                      «Жогорку окуу жайлардын шартында глобалдык билим берүү»             

(И. Арабаев атындагы КМУнун  Кесипти жогорулатуу жана кадрларды 

кайра даярдоо институту)  

2006-ж.                      «Интерактивдүү окутуу жана классты башкаруу» (КББА)  

2007-ж.                      И. Арабаев атындагы КМУнун  Кесипти жогорулатуу жана кадрларды кайра       

даярдоо институтунун кесипти жогорулатуу курсу 

2008-ж.                      «Жогорку мекептин шартында интерактивдүү окутуу»  

(И. Арабаев атындагы КМУнун  Кесипти жогорулатуу жана кадрларды 

кайра даярдоо институту)  

2009-ж.                      «Окуу процессин уюштуруу жана башкаруу» (Ж. Баласагын атындагы  

                                   Кыргыз улуттук университети) 

2010-ж.                      «Педагогикалык кадрларды даярдоодогу жаңычылдык» ( Германиянын  

                                   техникалык кызматташтыгы борбору (ГТЦ)  



2012-ж.                      «Педагогикалык практиканы уюштуруудагы насаатчылык» (Эл аралык  

                                   кызматташуу боюнча Германия коомчулугу  (GIZ) 

2013-ж.                      «Билим берүүдөгү менеджмент »  (И. Арабаев атындагы Кесипти      

жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту) 

2014-ж.                      «Гуманитардык илимдер боюнча кесиптик компетенцияларды иштеп  

                                  чыгуунун методологиясы» (И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик  

                                  университети) 

2015-ж.                     «Мотивация системасын калыптандыруу - эмгектин эффективдүүлүгүн  

                                  жогорулатуунун жолу катары» («Акыл тирек», 12.12.2015.) 

2017-ж.                     “ECTS кредитной системасын колдонуу менен Ж.Баласагын атындагы 

КУУда окуу процессин уюштуруу ( Ж.Баласагын атындагы КУУ) 

2018-ж.                     ““НАРИСТЕ” балдарды мектепке даярдоо программасы боюнча 

педагогдорду методикалык жактан колдоо” (Дүйнөлүк Банктын “КРда мектепке чейинки билим 

берүү” долбоорунун алкагында (Билим берүү максаттары боюнча глобалдык кызматташтык))  

2018-ж.                     “Педагогика жана психология ” (76 с.) С.Б. Данияров атындагы Кыргыз 

мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту 

2019-ж.                      “Бакалавриат жана магистратура  программаларында “Инклюзивдик билим   

берүү системасы”  (36 с.)  И. Арабаев атындагы КМУ  

2019-ж.                       “Современные проблемы психологии детей младшего школьного возраста” 

11.12.2019-16.12.2019 (72 с.) К. Карасаев атындагы БМУ  

2019-ж.                       “Преподавание на русском языке в евразийском пространстве” 11.12.2019- 

12.12.2019 (8 с.)  Москва педагогикалык мамлекеттик университети (ИСГО МПГУ)  

2019-ж.                      “Окуу-методикалык комплекстерди иштеп чыгуунун методикалык 

өзгөчөлүктөрү” аттуу семинар-тренинг (36 с.).  Ж.Баласагын атындагы КУУда Казак улуттук 

кыз-келиндер педагогикалык  университетинин  окумуштуу-педагогдору тарабынан 13.12.2019-

17.12.2019  өткөрүлгөн. 

2020-ж.                        “Формирование базовых исследовательских навыков у студентов 

педагогических факультетов для работы с детьми школьного возраста в целях институализации 

аналитического направления в деятельности Межвузовской лаборатории инклюзивного 

образования” (72 с.) И. Арабаев атындагы КМУ, “Сорос”, БА Евразия фонддору. 

 

 

ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮК: 

Жалпы педагогика жана окуутунун методикасы жеке дисциплиналар тармагында 70ке жакын 

окуу-методикалык колдонмолордун жана илимий макалалардын, ошондой эле көптөгөн 

публицистикалык макалалардын автору жана авторлошу. Алардын ичинен:  

2005-ж. – «Билим берүүнүн философиясы жана тарыхы» (окуу китеби) 

2009-ж. – «Дидактика» (окуу китеби),   

2009-ж. – «Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутууга арналган окуу китептеринин мазмуну жана 

түзүмү» (окуу-методикалык колдонмосу),  

2009 г. -  «Педагогикалык курстар боюнча тесттердин жыйнагы», 

2009 г. - «Педагогикалык ойлордун калыптанышы жана өнүгүшү» (окуу-методикалык колдонмосу),  

2009 г. - «Педагогика» дисциплинасы боюнча типтүү программа, 

2010-ж. – «Жалпы педагогика» (окуу китеби),  

2013-ж. – «Жогорку окуу жайдын педагогикасынын негиздери» (окуу китеби), 

2013-ж. – «Мугалимдик ыйык жол» (автобиографиялык жыйнагынын автор-түзүүчүсү) 

2015-ж. – «Билим башаты - мектеп» (окуу-методикалык колдонмосу) 

2016-ж. – «Ийгилик сапары» (био-библиографиялык очерктин  автор-түзүүчүсү) 

2016-ж. – «Социалдык педагог үчүн жардам» (окуу-методикалык колдонмосу). 

  

11 кандидаттык диссертациянын официалдуу оппоненти жана 8 диссертацияга эксперт болгон. 



2013-жылдан бери Абай атындагы Казак улуттук педагогикалык университетинин 

ЖАРЧЫсынын, аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин  «PR жана СМИ» 

периодикалык илимий жыйнагынын жана  Казакстан Республикасындагы Кайнар 

университетинин ЖАРЧЫЛАРЫнын редакциялык коллегиясынын мүчөсү 

 

2014-жылдын март айынан бери «Мугалим» илимий-педагогикалык журналынын башкы 

редактору   

 

2018-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 

педагогикалык илимдер боюнча эксперттик кеӊешинин окумуштуу катчысы  

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ: Жалпы - 29 жыл, анын ичинде педагогикалык стажы - 22  жыл 

 

ИШТЕГЕН КЫЗМАТТАРЫ: 
09/1998-01/2000  Ж. Баласагын атындагы КУУнун жогорку мектептин педагогикасы 

кафедрасынын окутуучусу  

01/2000-12/2003 Ж. Баласагын атындагы КУУнун жогорку мектептин педагогикасы  

                                       кафедрасынын аспиранты 

01/2004-07/2006  Ж. Баласагын атындагы КУУнун жогорку мектептин педагогикасы 

кафедрасынын улук окутуучусу  

09/2006-12/2009    Ж. Баласагын атындагы КУУнун жогорку мектептин педагогикасы 

кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу 

2007-2009 Ж. Баласагын атындагы КУУнун социалдык-гуманитардык илимдер 

институтунун Окуу-методикалык кеңешинин төрайымы  

09/2009- 04/2010 Ж. Баласагын атынданы КУУнун Педагогикалык кадрларды максаттуу 

даярдоо институтунун окуу бөлүмүнүн башчысы  

04/2010-12.07.2011      Ж. Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык кадрларды максаттуу 

даярдоо  институтунун директорунун биринчи орун басары 

13.07.2011-20.08.2014 Ж. Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык кадрларды максаттуу 

даярдоо институтунун директору, профессордун милдетин аткаруучу 

20.08.2014 Ж. Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык кадрларды максаттуу 

даярдоо  институтунун директорунун биринчи орун басары, профессордун 

милдетин аткаруучу 

12.08.2015 Ж. Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык кадрларды максаттуу 

даярдоо  институтунун директору, профессордун милдетин аткаруучу 

1.09.2015 – 2.12.2015  Ж. Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык факультетинин деканынын 

милдетин аткаруучу. 

2015-2016 Ж.Баласагын атындагы КУУнун профессорунун м.а., доценти 

30.01.2017-баштап  

учурда                          Ж. Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык факультетинин деканы 

  

 

АЙКАЛЫШТЫРЫП ИШТЕГЕН ЖУМУШТАРЫ: 
12/2005-09/2006 И. Арабаев атындагы КМУнун Кесипти жогорулатуу жана кадрларды кайра 

даярдоо институтунун директорунун орун басары  

03/2006-07/2008 Кыргыз билим берүү академиясынын жетектөөчү илимий кызматкери  

09/2007-12/2008 И. Арабаев атындагы КМУнун Кесипти жогорулатуу жана кадрларды кайра 

даярдоо институтунун  психологиялык-педагогикалык жана гуманитардык 

дисциплиналар кафедрасынын башчысы  

09/2009-06/2015    Ж. Баласагын атындагы КУУнун жогорку мектептин педагогикасы 

кафедрасынын доценти 



10/2009                         Германиянын (GIZ) «Борбордук Азиядагы билим берүү системасын 

реформалоо» долбоорунун катышуучусу 

02/2014-05.2017 Кыргыз-түрк «Манас» университетинин доценти, доктору 

 

КОШУМЧА МААЛЫМАТ: 

2011-2015-жж.  И.Арабаев атындагы КМУнун, Н.Исанов атындагы КМКТАнын 

студенттеринин жана магистранттарынын мамлекеттик бүтүрүү 

аттестациялык комиссияларынын төрайымы; 

2014, 2015, 2016  “Мугалим” илимий-педагогикалык журналынын алкагында республикалык 

“Жылдын мыкты мугалими - 2014”, “Устатка таазим – 2015, 2016, 

2017”, “Мугалим – коомдун күзгүсү – 2016, 2018, 2019” республикалык 

сынагынын, анын облустук турларынын уюштуруучусу  

05/2015 Нарын облусу тарабынан социалисттик эмгектин баатырлары 

К.Мамбеталиев жана А.Койчуманов атындагы сыйлык үчүн мугалимдер 

арасында өткөрүлгөн кароо-сынактын калыстар тобунун мүчөсү; 

08/2015-ж. Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин III 

съездинин делегаты  

08.2016-ж. Кыргыз Республикасынын билим беруу кызматкерлеринин Чон август 

кенешмесинин делегаты болгон. 

 

АЛГАН СЫЙЛЫКТАРЫ: 

03/2009-ж. - Ж. Баласагын атындагы КУУнун ардак граммотасы; 

05/2010-ж. - «Ж. Баласагын атындагы КУУнун Билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер»  

                      ардактуу наамы; 

2011, 2018-ж. - Ж. Баласагын атындагы КУУнун кесиптик бирлик уюмунун ардак грамотасы; 

2010, 2011-  Ж. Баласагын атындагы КУУнун спорт, ден соолук жана дене тарбия борборунун  

                      ардак грамотасы;  

05/2012 -      КРнын  Билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы;  

02/2013 -     Абылай хандын 300 жылдыгына арналган мааракелик алтын медалы («Бейбiтшiлiк  

                      алемi» Эл аралык казак чыгармачылык бирикмеси); 

05/2013 -     КРнын «Кесиптик бирлик кыймылынын мыктысы» төш белгиси; 

10/2013 -     КРнын  «Билим берүүнүн мыктысы» төш белгиси; 

05/2014 -    «Ж.Баласагын атындагы КУУнун Мыкты лектору» наамы  

03/2015 -     КРнын «Манас – Тогуз кайрык» коомдук фондунун төш белгиси 

03/2016 -   Кыргыз Республикасынын Аялдар Конгрессинин Эл аралык маанидеги “Лидерлик  

үчүн” алтын медалы сыяктуу сыйлыктарга ээ болгон. 

12/2016 -     Кыргыз Республикасынын Билим, илим профсоюздар кесиптик бирлигинин борбордук 

комитетинин ардак грамотасы 

12.2017 -    Бишкек шаардык кеӊешинин ардак грамотасы 

03.2019 – Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик тил боюнча улуттук 

комиссиясынын ардак грамотасы 

09.2019 - – Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик тил боюнча 

улуттук комиссиясынын төш белгиси 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен, Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарындагы 

ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, облустук жана райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн, 

профсоюз уюмдарынын, мектеп директорлорунун ардак грамоталарын жана ыраазычылык 

каттарын алган 

 

КЫЗМАТТЫК КОМАНДИРОВКА: 
2009-ж., 2014-ж., 2015-ж. – Казакстан (Алматы), кызматтык командировка 



2009-ж.  – Германия, Чехия, Латвия, кызматтык командировка 

2013-ж. – Казакстан (Алматы), илимий стажировка, эл аралык студенттик фестиваль 

2013-ж. – Кытай, кызматтык командировка (Үрүмчү – Син-Цзянь мамлекеттик педагогикалык 

университети, Пекин – Конфуций институтунун Штаб квартирасы) 

2015-ж. Казакстан (Алматы), Эл аралык илимий-практикалык конференция 

2015-2019 Ош, Талас, Баткен, Ысык-Көл, Нарын, Чүй облусунун мектептери 

 

ТИЛДИК БИЛИМИ: 

Кыргыз тили – эне тили 

Орус тили – эркин сүйлөйт, жаза билет 

Англис тили – күнүмдүк баарлашуу деӊгээлинде. 
 

КОМПЬЮТЕРДИК БИЛИМИ: MS Office, Windows, Enternet Explorer 

БААЛАГАН САПАТТАРЫ: жоопкерчиликтүүлүк, боорукердик, ак ниеттүүлүк, тактык, 

эмгекчилдик, командада иштей билүүчүлүк, уюштуруу жөндөмдүүлүгү ж. б. 


