
РЕЗЮМЕ 

 

АТЫ-ЖӨНҮ: Назарова Гульзаада Сагынбековна 

 

Туулган жери: Чүй облусунун Чүй районундагы Кегети айылы 

Туулган күнү: 1980-жылдын 1-сентябры 

Үй-бүлөлүк абалы: 1 кыздын энеси 

Улуту:   кыргыз 

Жарандыгы: Кыргыз Республикасынын жараны 

Дареги:  Кыргыз Республикасы, Бишкек шары, Манас көчөсү 68/406 

Телефондору: 0-312-65-33-20 (сл),+996 (507) 00-69-76, (708) 61-60-69  

 

БИЛИМИ: 

2010-2014-ж.ж. 13.00.01-жалпы педагогика адистиги боюнча Ж.Баласагын атындагы  

   КУУнун (сырттан окуу бөлүм) аспирантура 

2001-2003-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун магистратура, аспирантура жана  

   улуттук билим берүү программалары борбору «Математика» багыты  

   боюнча «магистр» академиялык даражасы  

1997-2001-ж.ж. Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин математика,  

   информатика жана кибернетика факультети 

   Квалификациясы: математиканы окутуучу 

 

КЕСИПТИ ЖОГОРУЛАТУУ: 

2018-ж.  Мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү жана «КЫРГЫЗТЕСТ»  

   системасы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 

2017-ж.  «Организация  учебного процесса в КНУ им. Ж.Баласагына с  

использованием кредитной системы ECTS», Ж. Баласагын атындагы 

Кыргыз улуттук университети 

2016-ж.  «Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү», Ж.Баласагын  

   атындагы Кыргыз улуттук университети  

2014-ж.  «Гуманитардык предметтер боюнча кесиптик компетенцияларды  

   иштеп чыгуунун методологиясы», И.Арабаев атындагы КМУ 

2013-ж.  «Билим берүү мекемелериндеги педагогикалык чеберчиликти  

   жогорулатуунун жаңыча жолдору», И.Арабаев атындагы КМУнун  

   кадрларды кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу  

   институтунун кесипти жогорулатуу курсу 

2013-ж.  «Билим берүүдөгү менеджмент», И.Арабаев атындагы КМУнун  

   кадрларды кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу  

   институтунун кесипти жогорулатуу курсу 

2012-ж.  «Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү», Ж.Баласагын атындагы  

   Кыргыз улуттук университети 

2008-ж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун жетекчи-катчылардын курсу 

2008-ж.  650003-«Колдонмо информатика (тармактар боюнча)» багыты  

   боюнча курс, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 

2007-ж.  «Кыргыз тилинде иш кагаздарды жүргүзүү» Ж.Баласагын атындагы  



   Кыргыз улуттук университети 

ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮК: 3 илимий иш, 1 окуу-методикалык куралдын автору 

 

ИШ ТАЖРЫЙБАСЫ: Жалпы - 15 жыл, анын ичинде педагогикалык стажы - 9 жыл 2 ай 

 

ИШТЕГЕН КЫЗМАТТАРЫ: 

2016-   Ж.Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык факультетинин  

   башкы адиси (декандын орун басары) 

2015-2016-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык факультетинин  

   жетектөөчү адиси - курстун менеджери 

2011-2015-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык кадрларды максаттуу  

   даярдоо институтунун окуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси 

2009-2011-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык кадрларды максаттуу  

   даярдоо институтунун окуу бөлүмүнүн жогорку даражадагы  

   инженери 

2008-2009-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун, Информациялык коммуникациялык  

   технология институтунда инженер-программисти 

2006-2008-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун, Физика жана электроника  

   факультети, II даражадагы инженери 

2005-2006-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун, Физика жана электроника  

   факультети, Оператору 

 

АЙКАЛЫШТЫРЫП ИШТЕГЕН ЖУМУШТАРЫ: 

2015-   Ж.Баласагын атындагы КУУнун, Педагогикалык факультетинин  

   Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүүнүн  

   технологиясы кафедрасынын штаттан тышкары ага окутуучусу 

2015-2017-ж.ж. «Мугалим» Илимий педагогикалык журналынын менеджери 

2010-2015-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун, Педагогикалык кадрларды  

   максаттуу даярдоо институту, штаттан тышкары окутуучу 

2007-2008-ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун, Физика жана электроника  

   факультети, штаттан тышкары окутуучу 

 

КОШУМЧА МААЛЫМАТ: 

2019-ж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык факультетинин 10 

   жылдык мааракесине карата ЖОЖдор аралык студенттер арасында 

   өткөрүлгөн «МЕН МУГАЛИМ БОЛОМ-2019-1» республикалык 

   сынагында уюштурууга чоң салымын кошкондугу үчүн 

   ыраазычылык кат 

2019-ж.  Педагогикалык факультеттин уюшулушуна 10 жыл жана п.и.д. 

   МАНПОнун корр.-мүчөсү, профессор Н.О.Мааткеримовдун 70 

   жылдыгына арналган IV эл аралык илимий-практикалык 

конференция 

   «Педагогикалык кадрларды даярдоонун актуалдуу проблемаларынын 

   теориясы жана практикасы» Ж.Баласагын атындагы 

   Кыргыз улуттук университети. Сертификат 



2018-ж.  Студенттердин билим сапатын көтөрүүгө, факультеттин кадырын  

   арттырууга ошондой эле илимий-методикалык жана коомдук-

маданий    иштерге жигердүү катышкандыгы үчүн Ж.Баласагын 

атындагы 

   Кыргыз улуттук университетинин Педагогикалык факультети  

   «Ардак грамота» 

2017-ж.  «Коррупция как негативное явление современности: пути ее  

   предупреждения и предложения», Ж. Баласагын атындагы Кыргыз  

   улуттук университети. Сертификат 

2016-ж.  Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында өткөрүлгөн Кыргыз  

   Республикасынын «Тарых жана маданият» жылына арналган  

   «Балыкчы шаардык билим берүү системасынын тарыхы» аталыштагы  

   майрамдык салтанатка активдүү катышкандыгы үчүн «Ардак  

   грамотасы»  

2015-ж.  Окуу-методикалык, илимий-изилдөө ишмердүүлүгүндөгү   

   жетишкендиги жана коомдук-маданий иш-чараларга жигердүү  

   катышкандыгы үчүн Ж.Баласагын атындагы КУУнун ПКМДИнин  

   «Ардак грамотасы» 

2014-ж.  Казакстан Республикасынын Гүлзар коомунун «Ардак грамотасы» 

2014-ж.  «Жаш муундарды тарбиялоодогу социалдык-психологиялык   

   көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору» аттуу Эл аралык илимий-

   практикалык канференция Ж.Баласагын атындагы КУУнун   

   ПКМДИнин «Сертификат» 

2013-ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнун ПКМДИнин «Принципиалдуу 

кызматкер-2013-ж.» 

2012-ж.  «Эң мыкты жаш мугалим» күбөлүгү 

2010-ж.  Окуу иштерин жигердүү уюштурууда жана мугалимдер күнүнө 

карата    «Мыкты административдик кызматкер» Ж.Баласагын 

атындагы     КУУнун ПКМДИнин «Грамотасы» 

2010-ж.  Окуу иштерин активдүү уюштургандыгы үчүн 31-май    

   университеттин күнүнө карата Ж.Баласагын атындагы КУУнун  

   ПКМДИнин «Ардак грамотасы» 

2010-ж.  Көп жылдык эмгеги, билим берүү жана илимий-изилдөө иштерине  

   активдүү катышкандыгы үчүн 8-март эл аралык аялдар күнүнө карата 

   Ж.Баласагын атындагы КУУнун «Ардак грамотасы»  

2007-ж.  Ж.Баласагын атындагы КУУнун Ректорунан ыраазычылык барагы 

 

КЫЗМАТТЫК КОМАНДИРОВКА: 

2013-ж.  Казакстан (Алматы), илимий стажировка 

 

ТИЛДИК БИЛИМИ: Кыргыз тили - эне тили 

   Орус тили - эркин сүйлөйт, жаза билет 

   Англис тили - словарь менен 

 

КОМПЬЮТЕРДИК БИЛИМИ: MS Office, Windows, Enternet Explorer? Outlook Express 

 



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

      эмгекчилдик, командада иштей билүүчүлүк, башкаруу жөндөмдүүлүк ж.б. 


