
                  
Туулган жылы 1987-жылдын 9-октябрь  

Туулган жери Ош облусу, Ноокат району, Т. Кулатов айылы  

Улуту Кыргыз 

Билими 2005-жылы Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дене 

тарбия факультетине тапшырып, 2011-жылы дене тарбия мугалими 

адистигин аяктаган.  

2020-2021–окуу жылында Ош мамлекеттик университетинин Аспирантура 

бөлүмүн тапшырган.  

 

Эмгек стажы 10 жыл  

Иш – тажырыйбасы 2011-ж. Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дене тарбия 

факультетине мугалими;  

2011-жылдан тарта. – Ош шаарынагы Жаш өспүрүмдөр спорт мектебинде 

спорттун волейбол түрү боюнча машыктыруучу. 

Илимий-изилдөө 

багыты 

«Болочоктогу дене тарбия мугалимин мектептеги волеологиялык 

ишмердүүлүккө кесиптик жактан даярдоо» 2020-ж сентябрь 

Илимий жетекчиси – п.и.д., профессор Бабаев Доолотбай Бабаевич 

Илимий эмгектери Макалалары: 
1.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. 
  

ПАРИТЕТЫ, ПРИОРИТЕТЫ И АКЦЕНТЫ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ сборник научных 
трудов. 

Саратов 2021-жыл  

ISВN №978-5-6046111-4-2 
 

2. РОЛЬ САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
ВУЗА. 
 

ПАРИТЕТЫ, ПРИОРИТЕТЫ И АКЦЕНТЫ В ЦИФРОВОМ ОБРАЗОВАНИИ сборник научных 

трудов. 

Саратов 2021-жыл  
ISВN №978-5-6046111-4-2 
  

Студенттерге 

жетекчилик 

(студенттин 

спорттогу 

жетишкендиктери, 

универсиада 

ээлеген орду,  

сыйлыктары) 

- 2011-жылдын октябрь айында Ош мамлекеттик университетинин 

факультеттеринин 1-курстары аралык спорттун волейбол түрү боюнча 

мелдеште педагогика жана дене тарбия факультети 1-орун 1-даражадагы 

диплом менен сыйланган. (машыктыруучу: С. Сабиров)  

- 2012-жылдын 23-февраль Ата Мекенди коргоо күнүнө карата ош 

шаарындаг ЖОЖдор аралык спорттун волейбол түрү боюнча мелдеште 

ОшМУнун волейбол студенттер курама командасы 1-орунду багындырган 

1- даражадагы диплом жана баалуу белектер менен сыйланган. сыйланган; 

(машыктыруучу: С. Сабиров)  

РЕЗЮМЕ 

Сабиров Сулайман Абдикалилович 
Ош  шаары,  А. Масалиев  кичирайону 6в үй.  
тел.: (0778) 03-03-87 e-mail: ssabirov87@mail.ru                                       



- 2013- Ош мамлекеттик университетинин факультеттери аралык 

спартакиадада спорттун волейбол түрү боюнча мелдеште педагогика жана 

дене тарбия факультети 1-орун 1-даражадагы диплом менен 

сыйланган.(машыктыруучу: С. Сабиров) 

- 2014-жылы Ош шаардык Жаш өспүрүмдөр спорт №1 мектеби тарабынан 

уюштурулган спорттун волейбол түрү боюнча мелдеште ОшМУнун 

волейбол курама командасы 1-орунду ээлеп 1-даражадагы диплом менен 

сыйланган. (машыктыруучу: С. Сабиров) 

- 2015-жылдын 23-февраль Ата Мекенди коргоо күнүнө карата ош 

шаарындаг ЖОЖдор аралык спорттун волейбол түрү боюнча мелдеште 

ОшМУнун волейбол студенттер курама командасы 1-орунду багындырган 

2-даражадагы диплом жана баалуу белектер менен сыйланган. сыйланган; 

(машыктыруучу: С. Сабиров)  

- 2017-жыл “ Адеп, ыйман жана маданият” жылына карата Джалалидинов 

Өткүрбек Исаковичтин жаркын элесине арналган спорттун волейбол түрү 

боюнча мелдеште биринчи орунду ээлегендиги үчүн ОшМУ курама 

командасы 1- даражадагы диплом менен сыйланат. 

 - 2019-жыл Кыргыз Республикасы РГСУ филиалы. 

Диплом 3 степени награждается за занятое 3 место в турнире по мини-

футболу среди ВУЗов города Ош на кубок директора филиала РГСУ в г.Ош 

18.05.2019г 

- 2019- жыл Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине 

карата өткөрүлгөн факультеттер аралык 1-курстун студенттеринин 

спартакиадасында спорттун мини футбол түрү боюнча мелдешинде 1-

орунду ээлегендиги үчүн диплом менен сыйланат. ОшМУ 2019-ж 

- 2019-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлардын 

универсиадасында жогорку лигадагы спорттун футбол түрү боюнча 

мелдеште ОшМУнун футбол курама командасы 3- орунду алгандыгы үчүн 

3-даражадагы дипломдор, медалдар менен сыйланат.  

-2021-жылдын октябрь айында 20- сентябрь эл аралык студенттик спорт 

күнүнө карата Ош мамлекеттик университетинин факультеттери 

ортосундагы уюштурулган спартакиадада жалпы командалык эсепте 

биринчи орунду алып кубок диплом жана медалдар менен сыйланды. 

- 2021-жылдын 20-октябрынан 23-октябрь күндөрү өткөрүлгөн Кыргыз 

Республикасынын жогорку лигадагы жогорку окуу жайлар арасында “Эл 

аралык студенттик спорт” күнүнө спорттун футбол түрү боюнча мелдеште 

ОшМУ футбол курама командасы 2-орунду алдып  кубок, диплом жана 

8000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. (машыктыруучу: С. Сабиров) 

Сертификаттары 1. Ош мамлекеттик университети. Үзгүлтүксүз билим берүү 

институту.Предметтерди сапатуу окутуу үчүн. 

“Окутуучулук билимин жогорулатуучу” курсу. 

Окутуунун методикалык багыты боюнча (100) саат. 

Окутуунун инновациялык технологиялары боюнча (98) саат 

 Л №352 Каттоо № 12 / 0101. ОшМУ, 2012ж 

2. Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясы.ФВКР. 

“Официалдуу волейбол эрежелери” FIVB 2010-2012. КР 2013ж 

3. Агартуу академиясы. “Жогорку мектепте мамлекеттик билим 

берүү стандарттарын колдонуу.Негизги билим берүү 

программасына өздүк баа берүүнү өткөрүү методикасы” (36 саат). 

Ош, Кыргызстан 2017ж. Лиц.№LE 140000672 

4. Ош мамлекеттик университети. Сырттан жана дистанттык билим 

берүү бөлүмү. “Аралыктан окутуунун моделдери жана Мoodle 



ачык билим берүү платформасын сырттан жана дистанттык билим 

берүүдө пайдалануу максатында өтүлгөн семинар”.ОшМУ 2020ж. 

5. Кыргыз Республикасынын билим берүү министирлиги. 

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы. 

“Курсы повышения квалификации преподавателей ВУЗов, 

работников спортивных комитетов, инструкторов, методимтов и 

организаторов физической культуры и спорта”. 

Теоретическме и практические занятия (36 часов) 

Теория физической культуры (16 часов) 

Педагогика ФК (10 часов) 

Методика биологический цикл (10 часов) 

г. Бишкек 2020г 

      6.     Кыргыз Республикасы  Ош шаарынын мэриясы дене тарбия жана     

спорт комитети. Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча спорт 

чеберчилигине талапкер.  Ош шаары Күбөлүк №1180. 

Сыйлыктары 1. Ош мамлекеттик университетинин 55 жылдык мааракесине арналган 

факультеттер аралык спартакиадасы 2-орун грамота. 

 ОшМУнун ГРАМОТА (Ош, 2006); 

2. Улуу Ата-Мекендик согуштагы жеңиштин 67 жылдыгына карата “Даңк” 

орденинин ээси яжусубалиев Рысбайдын элесине арналган волейбол 

боюнча мелдеште МЫКТЫ КОРГООЧУ номинациясы.  

Баткен обл. Грамота 2012-жыл. 

3. Кыргыз Республикасынын мугалимдер арасындагы “Ден-соолук” 

Спартакиадасынын волейбол мелдеши боюнча экинчи орунду ээлегендиги 

үчүн  диплом менен сыйланат. Ыссык-Көл обл, Чолпон-Ата ш. 2013-ж.  

4. Ош шаардык спорт комитети. Жаш өспүрүмдөр №1 спорт мектеби 

спорттун волейбол түрү мелдеште 1-орунду ээлегендиги үчүн 1- 

даражадагы диплом менен сыйланат. Ош шаары 2013-ж.  

5. Кыргыз Республикасынын мугалимдер арасындагы “Ден-соолук” 

Спартакиадасынын волейбол мелдеши боюнча экинчи орунду ээлегендиги 

үчүн  диплом менен сыйланат. Ыссык-Көл обл, Чолпон-Ата ш. 2014-ж  

6.Ош мамлекеттик университетинин Бизнес жана Менеджмент 

факультетинин 20 жылдык мааракесине арналган спорттун Футбол түрү 

боюнча өткөрүлгөн мелдеште активдүү катышкандыгы үчүн диплом менен 

сыйланат. Ош шаары 2016-жыл. 

7. Кыргыз Республикасы Ош облусу Ноокат райондук профсоюз комитети 

Спорттун волейбол түрү боюнча мелдеште 1- даражадагы диплом “Мыкты 

уюштуруучу” номинациясы менен сыйланат. Ноокат шаары 30.07.2016-ж 

8. Ош мамлекеттик университетинин 1-курстар аралык студенттердин 

спартакиадасында волейбол боюнча балдар командасы 1-орунду 

ээлегендиги үчүн ГРАМОТА менен сыйланат. ОшМУ 2017-ж.   

9. 2017-жыл “ Адеп, ыйман жана маданият” жылына карата Джалалидинов 

Өткүрбек Исаковичтин жаркын элесине арналган спорттун волейбол түрү 

боюнча мелдеште биринчи орунду ээлегендиги үчүн ОшМУ курама 

командасы 1- даражадагы диплом менен сыйланат. КӨУ 2017-ж. 

10. Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы 

жана кызматкерлери аралык спорттук мелдештин волейбол түрү боюнча 1-

орунду ээлегендиги үчүн ГРАМОТА менен сыйланат. ОшМУ 2018-ж. 

11.Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы 

жана кызматкерлери аралык спорттук мелдештин стол теннис түрү боюнча 

2-орунду ээлегендиги үчүн ГРАМОТА менен сыйланат. ОшМУ 2018-ж. 

12. Кыргыз Республикасы жеңил атлетика федерациясы. 



Диплом участника Фестиваля легкой атлетики КР Сабиров Сулайман 

доставляй радость и удовольствие.г Бишкек 2018г. 

13. Кыргыз Республикасынын “2019-жыл аймакты өнүктүрүү жана 

санариптик өлкө” жылына арналган жогорку окуу жайларынын 2019-

жылкы Универсиадасында жогорку лиганын футбол боюнча үчүнчү 

орунду ээлегендиги үчүн ОшМУ курама командасынын машыктыруучусу 

АРДАК ГРАМОТА менен сыйланат. Бишкек шаары 2019-ж. 

14. Кыргыз Республикасы РГСУ филиалы. 

Диплом 3 степени награждается за занятое 3 место в турнире по мини-

футболу среди ВУЗов города Ош на кубок директора филиала РГСУ в г.Ош 

18.05.2019г 

15. Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата 

өткөрүлгөн факультеттер аралык 1-курстун студенттеринин 

спартакиадасында спорттун мини футбол түрү боюнча мелдешинде  

1-орунду ээлегендиги үчүн диплом менен сыйланат. ОшМУ 2019-ж 

16. Кыргыз Республикасы Ош облусу. Билим жана илим кызматкерлеринин 

профсоюзунун  Ош облустук комитети тарабынан уюштурулган  

“Ден-соолук 2019” спартакиадасында спорттун волейбол түрү боюнча 

“МЫКТЫ УЮШТУРУУЧУ” номинациясы диплом менен сыйланат. 

 Ош шаары 26.04.2019-ж. 

17. Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата 

өткөрүлгөн факультеттер аралык профессордук-окутуучулук курамдын 

ортосунда өткөрүлгөн”ДЕН-СООЛУК” спартакиадасында стол тенниси 

түрү боюнча мелдеште 2-орунду ээлегендиги үчүн ДИПЛОМ менен 

сыйланат. ОшМУ 2020-ж 

18. Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата 

өткөрүлгөн факультеттер аралык профессордук-окутуучулук курамдын 

ортосунда өткөрүлгөн”ДЕН-СООЛУК” спартакиадасында спорттун 

волейбол түрү боюнча “МЫКТЫ ОЮНЧУ” номинациясы ДИПЛОМ менен 

менен сыйланат. ОшМУ 2020-ж. 

19. Ош мамлекеттик университетинин факультеттер аралык профессордук-

окутуучулук курамдын ортосунда өткөрүлгөн спорттун кичи-футбол түрү 

боюнча “Ректордун кубогуна” арналган мелдеште 1- орунду ээлегендиги 

үчүн 1- даражадагы ДИПЛОМ менен сыйланат.ОшМУ 2020-ж. 

20. Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата 

өткөрүлгөн факультеттер аралык профессордук-окутуучулук курамдын 

билим берүүдөгү үзүрлүү эмгеги, коомдук иштерге активдүү 

катышкандыгы үчүн АРДАК ГРАМОТА менен сыйланат.  

ОшМУ профсоюз комитети 2020-ж. 

21. Ата-Мекенди коргоо күнүнө карата Ош шаарындагы жайгашкан мекеме 

иш-каналар арасында өткөрүлгөн БАСКЕТБОЛ боюнча мелдеште 1-

орунду ээлегендиги үчүн ДИПЛОМ менен сыйланат. Ош шаары 2020-ж. 

22. ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Сизге спорттук массалык 

иштерди жайылтууда жана дени сак жаш муундарды тарбиялоодо кошкон 

зор салымыңыз үчүн “6-апрель-Кыргыз Республикасынын дене тарбия 

жана спорт кызматкерлеринин күнүнө” карата терең ыраазычылык 

билдиребиз  ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ. ОшМУ 2021-ж. 

23. “Спорт – ден соолуктун булагы” аттуу билим, илим кызматкерлеринин 

облустук 14-спартакиадасында райондор арасында МЫКТЫ КАЛЫС деп 

табылган билим, илим еызматкерлеринин профсоюзунун Ош облустук 

комитетинин ДИПЛОМУ менен сыйланат. Ош шаары 2021-ж. 

 



24. Ош облустук профсоюз комитети АРДАК ГРАМОТА менен сыйланат. 

ОШ шаары 2021-ж. 

Үй-бүлөсү Үй-бүлөлүү: Жолдошу – Туратова Меңдигүл Жаркыновна – Ош шаардык 

№16-кесиптик лицейинин окутуучусу.   

Үй-бүлө курамы 1 уул, 1 кыз. 

 
 

 

Өмүр баян 

 Мен, Сабиров Сулайман Абдикалилович, 1987-жылдын 9-октябрында Ош 

облусунун Ноокат районунун Т. Кулатов айылында туулгам. Атам - Сабиров Абдикалил  

апам – Ботоканова Карачач Райимжановна,. Үй-бүлөдө 8 бир тууганмын, 2 уул, 6 кыз.  

 2005-жылы Ноокат районундагы Т. Бекиев атындагы орто мектепти аяктап, Ош 

мамлекеттик университетинин педагогика жана дене тарбия факультетинин дене тарбия 

мугалими адистигине окууга кабыл алынганмын. 

            2006-окуу жылынан  Ош мамлекеттик университетинин спорттун волейбол түрү 

боюнча курама команданын мүчөсү болдум. 

            2006-2011- жылдары жогорку окуу жайлар арасындагы студенттик 

универсиадаларда ОшМУнун намысын коргоп,көптөгөн ийгиликтерге жетишип, 2011-

жылы университетти уйгиликтүү аяктадым. 

 2011-жылы Ош мамлекеттик университетинин педагогика жана дене тарбия 

факультетиндеги дене тарбия спорттун теориясы жана методикасы кафедрасына дене 

тарбия мугалими болуп жумушка кабыл алынганмын.  

 2011-2012-окуу жылынан тартып Ош мамлекеттик университетинин  дене 

тарбия спорттун теориясы жана методикасы кафедрасынын окутуучусу болуп  
эмгектенүүдөмүн.  

 2012–2013-окуу жылынын Ош мамлекеттик университетинин факультеттин 

жана университеттин курама командаларын жетектеп, Респуликалык жогорку окуу 

жайлардагы универсиадада ОшМУнун намысын коргоп келүүдөбүз. 

 2019-жылы Ош мамлекеттик университетинин факультеттин футбол курама 

командасын жетектеп Кыргыз Республикасынын “2019-жыл аймакты өнүктүрүү жана 

санариптик өлкө” жылына арналган жогорку окуу жайларынын 2019-жылкы 

Универсиадасында жогорку лиганын футбол боюнча үчүнчү орунду ээлегендиги үчүн 

ОшМУ курама командасынын машыктыруучусу АРДАК ГРАМОТА менен сыйландым. 

           2020-жылдын 5-сентябрь айынан баштап Ош мамлекеттик университетинин 

“Биримдик” спорт клубунун төрагалык кызмат ордуна дайындалдым. 

БУЙРУК № 196-ЛС 05.09.2020 

           2020-2021-окуу жылында Ош мамлекеттик университетинин Аспирантура 

бөлүмүнө окууга кабыл алынып «Болочоктогу дене тарбия мугалимин мектептеги 

валеологиялык ишмердүүлүккө кесиптик жактан жаярдоо»  Илимий жетекчи – п.и.д., 

профессор Бабаев Доолотбай Бабаевич) деген темада п.и.к. окумуштуулук даражасын 

изденип алуу үчүн илимий изилдөө ишин жүргүзүп, чет элдик басмадан 2 макалам, 
жарык көрдү.  

 2020-2021-жылдары ОшМУнун кесиптик бирлиги жана Ош облустук бирлиги 

тарабынан АРДАК ГРАМОТА менен сыйландым. 

          2020-2021-жылдары ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Сизге спорттук 

массалык иштерди жайылтууда жана дени сак жаш муундарды тарбиялоодо кошкон зор 

салымыңыз үчүн “6-апрель-Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт 

кызматкерлеринин күнүнө” карата терең ыраазычылык билдиребиз   

ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ менен сыйландым. 



 

 Учурда Ош МУнун педагогика,психология жана денетарбия факультетинин дене 

тарбиянын физиологиясы,теориясы жана методикасы кафедрасынын окутуучусумун 

жана ОшМУнун “Ынтымак” спорт клубун жетектеп келемин.  

 Үй-бүлөлүүмүн. Жолдошум – Туратова Меңдигүл Жаркыновна – Ош шаардык 

№16-кесиптик лицейинин окутуучусу. 1 уул, 1 кызым бар.  
 Үй дарегим: Ош шаары, А. Масалиев кичирайону 6-үй.Телефонум:0778 03-03-87, 

0553-75-57-27. e-mail: ssabirov87@mail.ru: 

 

 

 2021-жылдын 15-ноябры    Сабиров  С.А.   

 

 

 
 Ош мамлекеттик университетинин педагогика,психология жана дене тарбия 

факультетинин дене тарбиянын физиологиясы, теориясы жана методикасы 

кафедрасынын окутуучусу Сабиров Сулайман Абдикалиловичтин сертификаттары.   

 

1. Ош мамлекеттик университети. Үзгүлтүксүз билим берүү институту.Предметтерди 

сапатуу окутуу үчүн. 

“Окутуучулук билимин жогорулатуучу” курсу. 

Окутуунун методикалык багыты боюнча (100) саат. 

Окутуунун инновациялык технологиялары боюнча (98) саат 

 Л №352 Каттоо № 12 / 0101. ОшМУ, 2012ж 

2. Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясы.ФВКР. 

“Официалдуу волейбол эрежелери” FIVB 2010-2012. КР 2013ж 

3. Агартуу академиясы. “Жогорку мектепте мамлекеттик билим берүү стандарттарын 

колдонуу.Негизги билим берүү программасына өздүк баа берүүнү өткөрүү 

методикасы” (36 саат). Ош, Кыргызстан 2017ж. Лиц.№LE 140000672 

4. Ош мамлекеттик университети. Сырттан жана дистанттык билим берүү бөлүмү. 

“Аралыктан окутуунун моделдери жана Мoodle ачык билим берүү платформасын 

сырттан жана дистанттык билим берүүдө пайдалануу максатында өтүлгөн 

семинар”.ОшМУ 2020ж. 

5. Кыргыз Республикасынын билим берүү министирлиги. 

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы. 

“Курсы повышения квалификации преподавателей ВУЗов, работников спортивных 

комитетов, инструкторов, методимтов и организаторов физической культуры и 

спорта”. 

Теоретическме и практические занятия (36 часов) 

Теория физической культуры (16 часов) 

Педагогика ФК (10 часов) 

Методика биологический цикл (10 часов) 

г. Бишкек 2020г 

      6.     Кыргыз Республикасы  Ош шаарынын мэриясы дене тарбия жана     спорт комитети. 

Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча спорт чеберчилигине талапкер.  Ош шаары 

Күбөлүк №1180.17. Педагогика: Кыргыз тили жана адабиятын окутууну санариптик муунга 

адаптациялоо (72 саат) Б № 885/1, Л № LE 170000978 
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 Ош мамлекеттик университетинин педагогика,психология жана дене тарбия 

факультетинин дене тарбиянын физиологиясы, теориясы жана методикасы 

кафедрасынын окутуучусу Сабиров Сулайман Абдикалиловичтин сыйлыктары. 

 

1. Ош мамлекеттик университетинин 55 жылдык мааракесине арналган факультеттер 

аралык спартакиадасы 2-орун грамота. 

 ОшМУнун ГРАМОТА (Ош, 2006); 

2. Улуу Ата-Мекендик согуштагы жеңиштин 67 жылдыгына карата “Даңк” орденинин ээси 

яжусубалиев Рысбайдын элесине арналган волейбол боюнча мелдеште МЫКТЫ 

КОРГООЧУ номинациясы.  

Баткен обл. Грамота 2012-жыл. 

3. Кыргыз Республикасынын мугалимдер арасындагы “Ден-соолук” Спартакиадасынын 

волейбол мелдеши боюнча экинчи орунду ээлегендиги үчүн  диплом менен сыйланат. 

Ыссык-Көл обл, Чолпон-Ата ш. 2013-ж.  

4. Ош шаардык спорт комитети. Жаш өспүрүмдөр №1 спорт мектеби спорттун волейбол 

түрү мелдеште 1-орунду ээлегендиги үчүн 1- даражадагы диплом менен сыйланат. Ош 

шаары 2013-ж.  

5. Кыргыз Республикасынын мугалимдер арасындагы “Ден-соолук” Спартакиадасынын 

волейбол мелдеши боюнча экинчи орунду ээлегендиги үчүн  диплом менен сыйланат. 

Ыссык-Көл обл, Чолпон-Ата ш. 2014-ж  

6.Ош мамлекеттик университетинин Бизнес жана Менеджмент факультетинин 20 жылдык 

мааракесине арналган спорттун Футбол түрү боюнча өткөрүлгөн мелдеште активдүү 

катышкандыгы үчүн диплом менен сыйланат. Ош шаары 2016-жыл. 

7. Кыргыз Республикасы Ош облусу Ноокат райондук профсоюз комитети 

Спорттун волейбол түрү боюнча мелдеште 1- даражадагы диплом “Мыкты уюштуруучу” 

номинациясы менен сыйланат. Ноокат шаары 30.07.2016-ж 

8. Ош мамлекеттик университетинин 1-курстар аралык студенттердин спартакиадасында 

волейбол боюнча балдар командасы 1-орунду ээлегендиги үчүн ГРАМОТА менен 

сыйланат. ОшМУ 2017-ж.   

9. 2017-жыл “ Адеп, ыйман жана маданият” жылына карата Джалалидинов Өткүрбек 

Исаковичтин жаркын элесине арналган спорттун волейбол түрү боюнча мелдеште биринчи 

орунду ээлегендиги үчүн ОшМУ курама командасы 1- даражадагы диплом менен сыйланат. 

КӨУ 2017-ж. 

10. Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы жана 

кызматкерлери аралык спорттук мелдештин волейбол түрү боюнча 1-орунду ээлегендиги 

үчүн ГРАМОТА менен сыйланат. ОшМУ 2018-ж. 

11.Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы жана 

кызматкерлери аралык спорттук мелдештин стол теннис түрү боюнча 2-орунду ээлегендиги 

үчүн ГРАМОТА менен сыйланат. ОшМУ 2018-ж. 

12. Кыргыз Республикасы жеңил атлетика федерациясы. 

Диплом участника Фестиваля легкой атлетики КР Сабиров Сулайман доставляй радость и 

удовольствие.г Бишкек 2018г. 

13. Кыргыз Республикасынын “2019-жыл аймакты өнүктүрүү жана санариптик өлкө” 

жылына арналган жогорку окуу жайларынын 2019-жылкы Универсиадасында жогорку 

лиганын футбол боюнча үчүнчү орунду ээлегендиги үчүн ОшМУ курама командасынын 

машыктыруучусу АРДАК ГРАМОТА менен сыйланат. Бишкек шаары 2019-ж. 

14. Кыргыз Республикасы РГСУ филиалы. 

Диплом 3 степени награждается за занятое 3 место в турнире по мини-футболу среди ВУЗов 

города Ош на кубок директора филиала РГСУ в г.Ош 18.05.2019г 

15. Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн 

факультеттер аралык 1-курстун студенттеринин спартакиадасында спорттун мини футбол 

түрү боюнча мелдешинде  



1-орунду ээлегендиги үчүн диплом менен сыйланат. ОшМУ 2019-ж 

16. Кыргыз Республикасы Ош облусу. Билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун  

Ош облустук комитети тарабынан уюштурулган  

“Ден-соолук 2019” спартакиадасында спорттун волейбол түрү боюнча “МЫКТЫ 

УЮШТУРУУЧУ” номинациясы диплом менен сыйланат. 

 Ош шаары 26.04.2019-ж. 

17. Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн 

факультеттер аралык профессордук-окутуучулук курамдын ортосунда өткөрүлгөн”ДЕН-

СООЛУК” спартакиадасында стол тенниси түрү боюнча мелдеште 2-орунду ээлегендиги 

үчүн ДИПЛОМ менен сыйланат. ОшМУ 2020-ж 

18. Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн 

факультеттер аралык профессордук-окутуучулук курамдын ортосунда өткөрүлгөн”ДЕН-

СООЛУК” спартакиадасында спорттун волейбол түрү боюнча “МЫКТЫ ОЮНЧУ” 

номинациясы ДИПЛОМ менен менен сыйланат. ОшМУ 2020-ж. 

19. Ош мамлекеттик университетинин факультеттер аралык профессордук-окутуучулук 

курамдын ортосунда өткөрүлгөн спорттун кичи-футбол түрү боюнча “Ректордун кубогуна” 

арналган мелдеште 1- орунду ээлегендиги үчүн 1- даражадагы ДИПЛОМ менен 

сыйланат.ОшМУ 2020-ж. 

20. Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн 

факультеттер аралык профессордук-окутуучулук курамдын билим берүүдөгү үзүрлүү 

эмгеги, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн АРДАК ГРАМОТА менен 

сыйланат.  

ОшМУ профсоюз комитети 2020-ж. 

21. Ата-Мекенди коргоо күнүнө карата Ош шаарындагы жайгашкан мекеме иш-каналар 

арасында өткөрүлгөн БАСКЕТБОЛ боюнча мелдеште 1-орунду ээлегендиги үчүн 

ДИПЛОМ менен сыйланат. Ош шаары 2020-ж. 

22. ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Сизге спорттук массалык иштерди 

жайылтууда жана дени сак жаш муундарды тарбиялоодо кошкон зор салымыңыз үчүн “6-

апрель-Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүнө” 

карата терең ыраазычылык билдиребиз  ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ. ОшМУ 2021-ж. 

23. “Спорт – ден соолуктун булагы” аттуу билим, илим кызматкерлеринин облустук 14-

спартакиадасында райондор арасында МЫКТЫ КАЛЫС деп табылган билим, илим 

еызматкерлеринин профсоюзунун Ош облустук комитетинин ДИПЛОМУ менен сыйланат. 

Ош шаары 2021-ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


