
САТТАРОВ ЖОЛБОЛДУ ОМУРЗАКОВИЧ 

 
Туулган жылы, күнү, айы: 11. 12.1984-жыл 

Туулган жери: Лейлек району Маргун айылы 

Бүтүргөн окуу жайы: Баткен мамлекеттик университети 

Адистиги: Кыргыз тили жана адабияты мугалими  

Телефон номер: 0772 883 346 

Электрондук почта: sattarov84kg@mail.ru 

 

Катышкан семинар жана тренингдери: 
1. “Тынчтык жаштар театры” Ысык-Көл облусу Чолпон-Ата шаары.     22-

27-март 2011-жыл; 

2. СЕРТИФИКАТ. Edvcafion Эл аралык Азия, Тынч океан аймагынын “Базар 

экономикасында мугалимдер профсоюузунун ролу жана профсоюздук 

жетекчилик” аттуу тренинг. 2011-жыл; 

3.  “Государственно-общественное школой” аттуу программадагы 24 

сааттык тренинг. Бишкек шаары. 15-17-декабрь 2011-жыл; 

4. “Сотрудничество молодежи приграничных сообществ”20-25-апрель 

1012-жыл. Баткен шаары; 

5. “Тренинг по основам медиации” 18-20-апрель 2012-жыл. Баткен шаары; 

6. “Тынчтык жаштар театры” мастер-тренинг. Ысык-Көл облусу Чолпон-

Ата шаары. 13-19-август 2012-жыл; 

7. СЕРТИФИКАТ. 3-дневной “Тренинг по основам медиации”. 2012-жыл; 

8. СВИДЕТЕЛЬСВО. UNIVERSITY OF CENTRAL ASIA. Семинар по теме 

“Генерирование социальных идей”; 

9. СЕРТИФИКАТ. Khan Acadtmy ryrgyz  планформасынын STEAM 

MUGALIM долбоорунун алкагында уюштурулган тренинг. 2022-жыл 

 

Диплом: 

1. КРнын эгемендүүлүгүнүн 17 жылдыгына жана Лейлек районунун 80 

жылдыгына арналган фестивалдарга активдүү катышкандыгы үчүн 

Лейлек райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан диплом. 2008-

жыл; 

2. Баткен облустук мамлекеттик администрациясынын “Эне тилди билүү – 

атуулдук милдет!” жаш калемгерлердин кароо-сынагында III даражадагы 

диплому. 2012-жыл; 

3. Республикалык дебат борбору тарабынан уюштурулган Баткен 

областындагы “РДБ - 2014” дебат турниринде көмөк көрсөткөндүгү үчүн 

Республикалык дебат борборунун диплому. 2014-жыл;  

4. Благодарственное писмо за вклад и поддержку в развитии гуманитарной 

деятельности Национального Общества Красного Полумесяца КР. 2016 г; 

5. БатМУда  23-февраль Мекенди коргоочулар күнүнө карата уюштурулган 

спорттун кол күрөш түрү боюнча мелдеште II даражадагы диплом. 2020-

жыл; 
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Курсттар: 
1. Баткен областык билим берүү усулдук болбору. СЕРТИФИКАТ №271. 

“Кыргыз тили, адабияты сабагын окутуунун сапатын жөнгө салуу” 

деген темада 72 сааттык курс. Баткен – 2012-жыл; 

2.  СЕРТИФИКАТ. “Эл баасы”аккредитациялоо агенттиги. 16 

сааттык көлөмдөгү “Өзүн-өзү баалоону уюштуруу жана отчетту 

даярдоо” программасы боюнча курс. 16-17-январь 2019-жыл; 

3.  СЕРТИФИКАТ. “Эл баасы” аккредитациялоо агенттиги. 16 саат 

көлөмдөгү “Институтционалдык аккредитациянын отчетун 

даярдоо” прогаммасы боюнча курс. 2-3-апрель 2019-жыл; 

4. БатМУ. СЕРТИФИКАТ №095. 2020-жыл “Региондорду өнүктүрүү, 

өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо” жылына, 

БатМУнун 20 жылдыгына карата 72 сааттык көлөмдө “Окуу 

процессинде маалыматтык, коммуникациялык технологияларды 

колдонуу” аттуу онлайн курс. 2020-жыл; 

5. Кыргыз билим берүү академиясы. К.Базарбаев атындагы Чүй билим 

берүү институту. СЕРТИФИКАТ №079 “Музыканы окутуунун 

теориясы жана методикасы” программасы боюнча 72 сааттык 

кыска мөөнөтүү онлайн курс. 2020-жыл; 

6.  СЕРТИФИКАТ. В STEAM Ldeathon в рамках Каравана знаний по 

развитию STEAM – образавания в КР. 2021 г; 

Сыйлыктары: 

1. СЕРТИФИКАТ, Жусупбек Бакиев атындагы коомдук фонддун 

“Айылдык жаш мугалим” долбоорунун стипендиантты. 2007-жыл; 

2. Лейлек району “Кыргызстандын 60 жылдыгы” о/м Ардак 

грамотасы 2007-жыл; 

3. Лейлек районунун Жаңы-Жер а/ө Ардак грамотасы 2010-жыл; 

4. Лейлек райондук Билим берүү бөлүмүнүн жана Билим берүү 

кошунунун Ардак грамотасы2010-жыл; 

5. Баткен облустук билим берүү усулдук борборунун жана Билим берүү 

жана илим кызматкерлеринин Баткен областтык комитетинин Ардак 

грамотасы 2010-жыл; 

6. Баткен мамлекеттик университетинин “Алкыш”. 2014-жыл; 

7. Баткен мамлекеттик университетинин Ардак грамотасы. 2014-

жыл; 

8. Баткен облустук Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт 

башкармалыгынын Ардак грамотасы 2017-жыл; 

9. Благодарность. Кыргызстандын түштүк  философиялык коому. 

2018-жыл; 

10. Почетная грамота за активнач участие в общественной жизни 

Советов ветеранов войны в Афганистане и за большой вклад в воспитании 

молодого покаления в Баткенской области. 2019 г; 

11. Чүй билим берүү институтунун Ардак грамотасы 2020-жыл; 



12. Баткен шаарындагы А. Имаров – Кызыл Топу атындагы о/м Ардак 

грамотасы 2020-жыл; 

13. КРнын билим берүү жана илим кызматкерлер профсоюзунун 

борбордук комитетинин Ардак грамотасы. 2021-жыл; 

14. Общероссийская обществанная организация “Российская союз 

ветеранов АФГАНИСТАН” медаль “Учитель года” 2022-жыл; 

15 . Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик 

тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын “Кыргыз тили” төш 

белгиси. 2022-жыл; 

16. Республикалык “Мугалим” илимий-педагогикалык журналынын 

Ардак грамотасы. 

 

Баткен мамлекеттик университетинин Мамлекеттик тилди өнүктүрүү 

жана медиа бөлүмү 2022-жылы түзүлгөн. 
 


