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Айдарова  Мисилимкан  Довлатовна  
 

1. Туулган жылы:                          13.09.1967–ж.  

 

2. Улуту: Кыргыз  

 

3. Үй – бүлөлүк абалы:  Үй – бүлөлүү, 2 уул, 3 кыздын апасы..  

 

4. Билими:  Жогорку,  

1995-1990-ж. Ош  мамлекеттик  педагогикалык  институту,  

Педагогика   факультети, 

 Адистиги: Педагогика  жана  башталгыч  билим  берүүнүн  

усулу; 

Квалификациясы: Башталгыч  класстар  мугалими; 

5.Илимий иштери 2012-жылы  “Башталгыч  класстардын  болочок  

мугалиминин  кесиптик-инсандык  сапаттарын  

калыптандыруунун  педагогикалык  негиздери”- деген  

темада  кандидаттык  диссертациясын  коргогон.Бул  

темада 25тен  ашуун  илимий макалары  бар. 

“Педагогикалык маданият” – деген  окуу  куралын  КРнын 

Билим берүү жана илим  министрлигинин  жогорку  окуу  

жайлар  үчүн  окуууга  сунуш  кылынган  грифи  менен 

колдонууга  сунуштаган.  

2013-жылдан баштап “Кыргызстандын  азыркы социалдык-

экономикалык  шартына  ылайык  мугалимдин  

педагогикалык  маданияты” – аттуу  темадагы  докторлук  

диссертациянын  үстүндө  иштеп  15  макаласы  жарык  

көрдү. 

6.Иш тажрыйбасы: 1990-2003-ж. Баткен районундагы  В.И.Ленин  атындагы 

орто мектеби,  Башталгыч  класстар  мугалими; 

2003-ж. Баткен мамлекеттик университети,  

окутуучу;  

2004-ж. “Педагогика жана  психология”  кафедрасынын ага  



окутуучусу; 

2007-2008-ж. “Педагогика жана  башталгыч  билим  

берүүнүн  усулу”  кафедрасынын башчысы; 

2010-2011-ж. “Педагогика жана биология”  кафедрасынын  

башчысы; 

2012-2019- ж “Педагогика ”  кафедрасынын  башчысы; 

7. Квалификациясын 

жогорулатуусу: 

 

1998--ж.  “Окутуу процессинде  толеранттуулукка 

тарбиялоо жана инновациялык  усулдар технологиясы” окуу  

курсу  Баткен  району. 

2007-ж. Глобалдуу билим берүүнүн идеясындагы  “Ачык 

мектеп” долбоору. Баткен шаары. 

2013-ж май айында “TeachEx”жогорку билим берүү 

академиясы КФнын  

“Жогорку билимде окутуу технологиялары жана усулу” курсу,  

“Компетенттүүлүк мамиленин негизинде окуу 

программаларын түзүү”  курсу: 

“Окутуунун ишмердигин уюштуруунун жана окуу 

жыйынтыктарды баалоонун  заманбап ыкмалары ” курсу  

Баткен шаары 

2013-ж. Декабрь  айында “Окутуу  процессин  

оптимизациялоо, кредиттик  жана дистанттык  окутуу  

технологиясы”  Ош  шаары. 

2014-жыл. “Башталгыч класстардын окуучуларынын окуу 

көндүмдөрүн жакшыртуу”. Баткен шаары. 

2014-жыл. “Окутуунун активдүү формалары” – Германия эл 

аралык коомунун кызматташтыгы (GIZ). 

2015-жыл. “Окутуунун активдүү формалары” – Германия эл 

аралык коомунун кызматташтыгы (GIZ). 

2015-ж. Азыркы мезгилдин мугалиминин компетенттүүлүгү. 

Баткен шаары 

2015-ж. “Единство в многообразии” управления верховного 

комиссара ООН по правам человекапри поддержке фонда 

миростроительства. Баткен шаары 

2015-ж.”В апробации курса п оинтеркультурному 

образованию в системе высщего образования Кыргызской 

Республики с Сентябрь по декабрь 2015-г.  

2016-жыл. “Единство в многообразии” управления верховного 

комиссара ООН по правам человекапри поддержке фонда 

миростроительства. Баткен шаары. 

2017-жыл. “Педагогдун кесиптик кометенттүүлүгү” Баткен 

шаары.  

2017-жыл. “Ааламдашуу мезгилиндеги таалим-тарбиянын 

актуалдуу маселелери”. Баткен шаары. 

2018-жыл. “Өзүнө-өзү баалоо жана отчетту даярдоо”. 

Баткен шаары. 

8.Кандай сыйлыктары 

бар: 

1998-ж. Баткен райондук администрациясынын “Ардак 

грамотасы”, 

2006-ж.  Баткен  мамлекеттик  университетинин  “Ардак 

грамотасы”, 

2009-жыл.Баткен мамлекеттик университетинин 

мугалимдер күнүнө карата кросс боюнча окутуучулар 

арасындагы мелдеште I орунду  ээлегендиги үчүн I 



даражадагы диплому. 

2009-ж. Кыргыз Республикасынын  Билим  берүү жана илим  

министрлигинин  “Ардак грамотасы”  

2012-жыл. Кыргыз Республикасынын Билим  берүү жана 

илим  министрлигинин  “Билим берүүнүн отличниги” төш 

белгиси.  

2013-жыл. БатМУнун студенттер арасындагы 

олимпиадасында “Психология адистигинен студенти I 

орунду ээлегендиги үчүн БатМУнун “Ардак грамотасы”  

2013-жыл. БатМУнун студенттер арасындагы 

олимпиадасында “Педагогика” предметинен студенти I 

орунду ээлегендиги үчүн БатМУнун “Ардак грамотасы”  

2013-жыл. Түштүк регионалдык олимпиадасында 

“Педагогика” предмети боюнча студенти I  орунду камсыз 

кылгандыгы үчүн БатМУнун “Ардак грамотасы” менен 

сыйланат.  

2013-ж. . Кыргыз Республикасынын  Билим  берүү жана илим  

министрлигинин   “Билим  берүүнүн  мыктысы” төш  

белгиси. 

2014-жыл. БатМУнун студенттер арасындагы адистиктер 

үчүн олимпиадасында студенти I орунду ээлегендиги үчүн 

БатМУнун “Ардак грамотасы” менен сыйланат.  

2014-жыл. БатМУнун студенттер арасындагы предметтик 

олимпиадасында студенти I орунду ээлегендиги үчүн 

БатМУнун “Ардак грамотасы” менен сыйланат.  

2014-жыл.БатМУнун “Ыраазычылык каты”. 

2015-жыл. БатМУнун студенттер арасындагы 

олимпиадасында студенти I орунду ээлегендиги үчүн 

БатМУнун “Ардак грамотасы” менен сыйланат. 

2016-жыл. Студенттердин V аймактык олимпиадасында 

студенти I орунду ээлегендиги үчүн БатМУнун “Ардак 

грамотасы” менен сыйланат.  

2017-жыл. Студенттердин V аймактык олимпиадасында 

студенти I орунду ээлегендиги үчүн БатМУнун “Ардак 

грамотасы” менен сыйланат.  

2018-жыл. БатМУнун студенттер арасындагы 

олимпиадасында студенти I орунду ээлегендиги үчүн 

БатМУнун “Ардак грамотасы” менен сыйланат. 

2018-жыл.Кыргыз Республикасынын президентине караштуу 

мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын “Кыргыз 

тили” төш белгиси.  

2019-жыл. Жаш муундарды тарбиялоодогу чоң салымы 

жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 

Афганистан согушунун Баткендик ветерандар советинин 

“Ардак грамотасы”.   

9. Кандай 

тилдерди билет: 

Кыргыз тили – эне тил, Орус, тили – жакшы, 

Ангилис тили – сөздүктүн жардамында. 

10.Компьютердик 

машыгуулары: 

ПК ди колдонууну билем 

11. Өздүк 

касиеттери: 

Жоопкерчиликтүү, токтоо,демилгечи,  командада иштей 

алат. 

 



 


