
                          РЕЗЮМЕ 

ҮСӨН УУЛУ ЖЫРГАЛБЕК - окутуучу, 

педагогика багыты боюнча магистр. 

                             I 

Туулган куну, жылы жана жери: 1991-жыл, 18-май 

Ош областы, Чоң-Алай району, Чак айылы. 

Улуту: Кыргыз 

Жарандыгы: Кыргыз Республикасы, паспорт №А№45498, ИИМ-50-76 

11.08.2009, ОМС №21805199100345 

Үй дареги: Ош шаары, Салиева 32 

Байланыш телефондору: (0778) 82-87-87 

Электрондук почта: zh.usonuulu@rambler.ru 

II 

 Билими: Жогорку, 2008-2011-жж. ОшМУнун педагогика жана дене 

тарбия факультетинин “Дене тарбия” адистигинде окуп, 2011-2013-жж. 

ОшМСУнун табият таануу жана география факультетинин “Аскерге чейинки 

жана дене тарбия даярдыгы” адистигин аяктаган. 

2014-2016-жж. ОшМУнун педагогика жана дене тарбия факультетинин 

магистратура бөлүмүндө “Дене тарбия” адистигин бүтүргөн. 

Илимий темасы: «Дидактико-практические основы 

профессионального формирования будущих учителей физической культуры в 

процессе педагогической практики». 

Илимий жетекчиси:       п.и.д., профессор   С. Момуналиев 

 Жалпы басмадан чыккан макалалар:   18 макала 

2013-жылдан баштап дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы 

кафедрасынын изденүүчүсү. 2017-жылы диссертацияны коргоонун 

шарттарынын бири – кандидаттык минимумду тапшырган. 

 

Эмгеги: “Дене тарбия сабагына педагогикалык жактан талдоо жүргүзүү” 

усулдук колдонмо ОшМУ, Билим, 2015, 68 бет. 

https://mail.rambler.ru/%23/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email


Сыйлыктары: 

 №28- Уркуя Салиева атындагы таланттуу балдардын лицей-мектеп- 

интернатынын Ардак грамотасы- мугалимдер күнүнө карата 2012-

2013-ж.ж.  

 Илим жумалыгында мыкты баяндама жана кафедрада илимге кошкон 

активдүү салымы үчүн 2015-2016-2017-2018-жылдардагы факультеттин 

Ардак грамотасы. 

 ОшМУнун профсоюз комитетинин Ардак грамотасы- 2019-ж. 

 Ош облустук билим илим кызматкерлеринин профсоюз комитетинин 

Ардак грамотасы -2020-ж. 

 ОшМУнун Ардак грамотасы-2020-ж. 

Спорттук разряды жана наамы: Баскетбол боюнча I разряд, 

Кошумча билими:  

Курстар жана тренингдер 

1. “ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун 

негизинде отчет даярдоо” тренинг өткөндүгүн ырастайт; 

2. “Жогорку мектепте мамлекеттик билим берүү стандарттарын колдонуу. 

Негизги билим берүү программасына өздүк баа берүүнү өткөрүү 

методикасы” семинарына катышкандыгын тастыктайт; 

3. “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” аттуу тренингден өткөн; 

4. Подготовку на семинаре-тренинге ААОПО “Проведение независимой 

аккредитации программ и организаций профессионального 

образования”; 

5. “Көз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо” тренингден 

өткөн; 

6. По освоению курса по интеркультурному образованию в системе 

высшего образования Кыргызской Республики; 

7. Курсы повышения квалификации преподавателей ВУЗов, работников 

спортивных комитетов, инструкторов, методистов и организаторвов 

физической культуры и спорта. (теоретические и практические занятия-

72 часов); 



8. 82 саат көлөмүндөгү “Программалык жана институтционалдык 

аккредитациялоо боюнча эксперттерди даярдоо” темасында 

квалификациясын жогорулаткандыгын ырастайт. 

9. “ЭЛ БААСЫ” агентствосунун аккредитация боюнча эксперти экенин 

ырастайт. 

Жалпы эмгек стажы:  12 жыл 

ОшМУдагы эмгек стажы:  9 жыл 

Иш-тажрыйбасы: 

2011-2014 -ж.ж. Ош шаарындагы №28 Ош облустук У.Салиева 

атындагы таланттуу балдардын лицей мектеп- интернатында дене 

тарбия мугалими. 

2014 -ж. ОшМУнун Педагогика жана дене тарбия факультетинин 

дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы кафедрасында 

окутуучу. 

2021-ж. ОшМУнун педагогика, психология жана дене тарбия 

факультетинин спорттук жана улуттук оюндар кафедрасынын 

окутуучусу болуп эмгектенип, иштеп жатат. 

2014-2015 -ж.ж. Факультетте бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын 

жетекчиси.  

2016-2018 -ж.ж. Факультетте башталгыч класс жана мектепке чейинки 

билим берүү мугалимдеринин билимин өркүндөтүү курсунун программа 

жетекчиси. 

2018 -2020-ж.ж. факультеттин профбюро төрагасы болуп шайланып, 

учурда иштеп жатат. 

 Компьютердик билими: өз кесибинин талабына ылайык.  

Тил билҮҮ деңгээли: кыргызча, орусча 

Өзгөчө сапаттары: жөнөкөй, жоопкерчиликтүү, өз кесибинин мыкты адиси.  

 

2022-жыл ____________________ 


