“Дене тарбия” кафедрасынын профессордук-окутуучулук
курамынын сыйлыктары.

№

Окутуучунун
аты-жөнү

Ээлеген
кызматы

мөөнөтү

1

Чымылдаков Э.Н.

Каф.баш.
Ага окутуучу

2006 жылы

2005 жылы
2009 жылы

2006 жылы

2000 г.

2005 жылы
2011 жылы
2007 жылы

Квалификациясын
жогорулаткандыгы тууралуу
документ
Массалык- спорт жана ден соолукту
чыңдоо боюнча “Жаштык”
борборунун
1 даражадагы диплому менен
сыйланган.
Нарын облустук мамлекеттик
администрациясынын “Ардак
грамотасы” менен сыйланган
Нарын шаардык мериясынын жана
депутаттардын Нарын шаардык
Кеңешинин “Ардак грамотасы”
менен сыйланган
Кыргыз Республикасынын билим
берүү, илим жана жаштар саясаты
министрлигинин
“Ардак грамотасы” менен
сыйланган
Федерация футбола Кыргызской
Республики . Национальные
образовательные курсы “Надежда”
для инструкторов ФФ КР.
СЕРТИФИКАТ. Этот сертификат
удостоверяет , что Чымылдаков
Эмиль принимал участие в
национальных образовательных
курсах “Надежда” по программе
ФИФА и Федерации футбола
Кыргызской Республики,
проходивщих с 30 марта по 4
апреля 2000 года в г.Бишкек, по
специализации – тренерство, и
получил квалификацию
Инструктора с правом проведения
региональных курсов для тренеров.
НГУнун“грамотасы” менен
сыйланган
С.Нааматов атындагы НМУ нун
“Ардак грамотасы” менен
сыйланган
UNIVERSITY OF CENTRAL ASIA .
School of Professional and Continuing
Education
Certificate of Achievement
This is to certify that
Emil Chymyldakov

2006 г.

13 – 14 октября
2005 г

15 января
2005 года

Has successfully completed the
module
General English (Level 1)
2006 г. ОБСЕ
Сертификат выдан Эмилбеку
Чымылдакову в том, что он
участвовал в тренинге на тему
“Международные организации и
роль ОБСЕ”,организованный
Академией ОБСЕ в сотрудничестве
с Центром ОБСЕ в Бишкеке, с 8 по
10 ноября 2006 года
Сертификат
Ассоциации Центров Поддержки
гражданского общества выдан
участнику тренинга
“Стратегическое планирование”
Чымылдакову Эмил
г.Нарын, Кыргызстан
.
Сертификат Настоящий
сертификат свидетельствует о том,
что Чымылдаков Эмиль
Назарбекович прошел обучение по
программе тренинг-семинара
“Повышение уровня
избирательного правосознания у
студентов” организованного
Молодежным Клубом Кыргызстана
при технической поддержке
Центра ОБСЕ в Бишкеке
СЕРТИФИКАТ
Настоящий сертификат
свидетельствует о том, что
Чымылдаков Эмилбек прошел
обучение на семинаре “Демократия
и гражданское участие молодежи в
общественной жизни”
организованного Альянсом
“Свободное поколение” (МКК и
НМД “Бирге!”) при поддержке
Международного Республиканского
Института

2

Бекежанов М.А.

Ага окутуучу

С 06 февраля
2009 г.
по 08 февраля
2009 г.
28.09.1984г

Звание
присвоено

Сертификат
“Технологии и методы обучения в
высшем образовании”
(30 академических часов)
Кыргызстан, Нарын.
Удостоверение № 171
Товарищ Бекежанов Мукан
Арыстанкулович награжден
значком отличник народного
образования
Удостоверение № 509
Бекежанов Мукан Арыстанкулович

14.06.2005г.

Отличник физической культуры
Кыргызской Республики
Приказ № 122-0

дата
поступления
03.01.2007

НГУ
Удостоверение №
Бекежанов Мукан Арыстанкулович
Аспирант кафедры ПМНО

2012 жылы

Нарын шаардык дене тарбия жана
спорт бөлүмүнүн III даражадагы
диплому менен сыйланган
Нарын шаардык дене тарбия жана
спорт бөлүмүнүн грамотасы менен
сыйланган
Кыргыз Республикасынын Нарын
облусундагы ыйгарым укуктуу
өкүлүнүн “Ардак грамотасы” менен
сыйланган.
Сертификат
“Педагогикалык компетенттүүлүк.
Билим берүүнун сапатын
жакшыртууну башкаруунун
жолдору жана механизмдери”
темасындагы кесиптик билимин
жогорулатуу курсу.
Сертификат
“Педагогикалык компетенттүүлүк.
Билим берүүнун сапатын
жакшыртууну башкаруунун
жолдору жана механизмдери”
темасындагы кесиптик билимин
жогорулатуу курсу
Удостоверение
№ 160653 Тов.Мамытбеков Б.Т.
является мастером спорта СССР по
вольной борьбе.
Звание МАСТЕРА СПОРТА СССР
присвоено приказом Комитета по
физической культуре и спорту при
совете Министров ССР
Удостоверение № 948 Мамытбеков
Басылбек отличник физической
культуры и спорта Кыргызской
республики
Распоряжением № 212-0
Удостоверение № 3675
Выдан тов. Мамытбекову Б. В том,
что он с 03.03 по 01.04 1986 г.
прослушал полный курс повышения
квалификации преподавателей на
факультете при Казахском
институте физической культуры по
специальности физическое
воспитание специализации
физическая культура и спорт и

2013 жылы
2012 жылы

2015 жылы

2016 жылы

3

Мамытбеков Б.Т.

Ага окутуучу

18.01.80г.

Звание
присвоено
24.09.2010г.
01.04.1986г.

1996 жылы
2006 жылы
2009 жылы

2010 жылы
2013 жылы

4

Өмүрзаков К.Т.

окутуучу

выполнил установленный для него
план учебной и научной работы в
объеме 156 часов.
Регистрационный № 46
НМУнун
“Ардак грамотасы” менен
сыйланган
НМУнун
“Ардак грамотасы” менен
сыйланган
Кыргыз Республикасынын Эркин
күрөш федерациясынын
“Ардак грамотасы” менен
сыйланган
С.Нааматов атындагы НМУнун
“грамотасы”
менен сыйланган
Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн Нарын облусундагы
ыйгарым укуктуу өкүлүнүн “Ардак
грамотасы” менен сыйланган.

2010 жылы

Нарын Мамлекеттик университети
СЕРТИФИКАТ
“Инновациялык технологиялар”
курсун ийгиликтүү аяктагандыгы
үчүн берилет.
Курстун мазмуну жана көлөмдөрү:
“Жаңы окутуу технологиялары” –
12 саат.
“Студенттердин өз алдынча
иштерин уюштуруунун жолдору” –
12 саат.
“Студенттин окуу ишмердүүлүгүн
баалоонун жолдору”
-12саат .
“Билим берүүдөгү
компетенттүүлүк” –
12 саат.
“Лидерлик жана билим берүүнүн
менеджменти” – 12 саат.
“Силлабусту колдонуунун
эффективдүү жолдору” – 12 саат.
“Болон процесси. НГУнун
презентациясы” –12 саат.
“Педагогикалык чеберчиликтин
техникасы” – 12 саат.

2016 жыл.

Польша мамлекетинде өткөрүлгөн
Бүткүл дүйнөлүк ветерандар
арасындагы дүйнө биринчилигинде
Эркин күрөш боюнча III оорунду
ээлеп коло медаль менен сыйланган
С.Нааматов атындагы НМУнун 20
жылдык мааракесине карата эмгек
жамаатынын социалдыкэкономикалык кызыкчылыктарын
коргоодо кошкон салымы үчүн

2016 жыл.

АРДАК ГРАМОТА менен
сыйланган.
2016 жылы

5

Шааева Толгонай
Нурпайысовна

1999 -жылы
1999- жылы
2011 - жылы
2016 - жылы
2012 жыл

6

Анаркулов
Хабибулла
Файзуллаевич

профессор

1982 жыл
1976 -жыл
1983-жыл
1980 -жыл
1986 - жыл
1994 - жыл
1996 – жыл
2000 - жыл

8

Мамбетова М.К.

Ага лаборант

2012 жыл

Сертификат
“Педагогикалык компетенттүүлүк.
Билим берүүнун сапатын
жакшыртууну башкаруунун
жолдору жана механизмдери”
темасындагы кесиптик билимин
жогорулатуу курсу
Кыргыз Республикасынын дене
тарбиясынын отличниги
Кыргыз Республикасынын жеңил
атлетика боюнча спорт чебери
Кыргыз республикасынын билим
берүү отлиичниги
Жеңил атлетика боюнча Кыргыз
Республикасынын спорт чебери
Нарын облусунун ардактуу атуулу
СЕРТИФИКАТ
“Кыргыз Республикасындагы
жогорку кесиптик билим берүүнүн
эки деңгээлдүү түзүмү” боюнча
билимин жогорулатуу багытында
72 сааттык окуу курсунан
өткөндүгү үчүн
Отличник физической культуры и
спорта
Мастер спорта СССР
Эл агартуу отличниги
Присуждена ученая степень
кандидата педагогических наук
Присвоено ученое звание доцента
по кафедре борьбы.
Присуждена ученая степень
доктора педагогических наук
Присвоено ученое звание
профессора по кафедре единоборств
и национальных видов спорта.
Присуждена ученая степень
доктора педагогических наук
СЕРТИФИКАТ
“Кыргыз Республикасындагы
жогорку кесиптик билим берүүнүн
эки деңгээлдүү түзүмү” боюнча
билимин жогорулатуу багытында
72 сааттык окуу курсунан
өткөндүгү үчүн Мамбетова
Махабатка берилет.
С.Нааматов атындагы НМУнун
академиялык суроолор боюнча
проректору: Атанаев Т.Б.
С.Нааматов атындагы НМУнун
ректору: Калдыбаев С.К.
Кесиптик өнүгүү жана билим
сапатына мониторинг жүргүзүү

борборунун директору:
Шерматова И.К.
2012 жыл

СЕРТИФИКАТ
“кураторлук ишмердүүлүк” боюнча
семинардан өткөндүгү үчүн
Мамбетова Махабатка берилет.
С.Нааматов атындагы НМУнун
академиялык суроолор боюнча
проректору: Атанаев Т.Б.
С.Нааматов атындагы НМУнун
ректору: Калдыбаев С.К.
Кесиптик өнүгүү жана билим
сапатына мониторинг жүргүзүү
борборунун директору: Шерматова
И.К.

Date 14.02.13.

Certificate of Completion
This certifies that Mahabat
Mambetova Has completed the
“Introduction to English” course (18
hours) at the American Studies Center
of Naryn State University, Naryn City,
Kyrgyzstan.
Andrew MacNaughton, U.S. Peace
Corps Volunteer, Naryn State
University.
Date 14.02.13.
Нарын мамлекеттик
университетинин 20 жылдык
юбилейине карата НМУнун Ардак
грамотасы

2016 - жыл

