
 
 

 

ФИО: Токтоналиева Гүлзат Ташманбетовна   

 

Билими: Жогорку 

 

 

•  1999-2004-жж. И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Педагогикалык 

университети. 

Кыргыз тили жана адабияты кошумча “Журналистика”адистигинен 

окутуучу. 

•  2011-2013-жж. Магистратура “Билим боюнча менеджмент” багытында. 

 

 

 

 

Эмгек жолу: 

 

2004-2011-жж. Нарын областы, Ат-Башы районундагы А.Койчуманов 

атындагы орто мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими. 

2011-2015-жж. “Умай Нур” билим берʏʏ борборунда кыргыз тили жана 

адабияты мугалими. 

2016-2017-жж.КЭАУинде совместитель. 

2018-жылдан бери КЭАУнин Кыргыз-орус тилдери кафедрасында окутуучу. 

“ Мыкты окутуучу 2019-ж” сынагынын катышуучусу:  

“Окутуунун мыкты методикасы” номинациясынын жеңʏʏчʏсʏ. 

 

Квалификацияны жогорулатуу: 
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• Сертификат “Окутууда иновациялык технологияларды пайдалануу. 

29.11.2018-жыл. 

• Сертификат “Пользователь персонального компьютера”.03.02.2009-

жыл. 

• Сертификат “ Лучшая методика преподавания”. 11.06.2019-жыл. 

Сыйлыктары: 

• Грамота КЭАУ.2019-ж. апрель. 

• “Окутуунун мыкты методикасы” номинациясы.КЭАУ. 2019-ж. июнь. 

• Грамота КЭАУ.2019-ж.сентябрь.  

 

 Илимий-усулдук конферециясына катышуу боюнча: 

 

«Окутууда инновациялык технологияларды пайдалануу» 2018-ж. И.Арабаев. 

 «Билим берʏʏ тармагында азыркы информациялык технологиялар.Окуу 

жʏрʏшʏндɵ электрондук чыгарылыштарды колдонуу» 2017-ж. КЭАУ. 

Студенттер аралык илимий-изилдɵɵ конференциясына жетекчилик :  

    1) Абдибаева Самарбʏбʏ. «КЭАУ». «Юриспруденция» факультетинин 1-

курсунун Ю-     2-16группасынын студенти. 2016-ж. Докладтын темасы:  

«К.Тыныстанов агартуучу »  

    2) Молдошева Нуриза. «КЭАУ».«Аймак таануу» факультетинин 1-

курсунун Америкавед группасынын студенти. 2019-ж. Докладтын темасы: 

«К.Тыныстановдун тил илимине кошкон салымы»  

Илимий жетишкендик-Илимий жарыялардын тизмеси: 

 

«Мектепке чейинки билим берʏʏ мекемелерин башкаруунун ɵзгɵчɵлʏктɵрʏ». 

Вестник И.Арабаев 2013-ж. 

«К.Тыныстановдун тил илимине кошкон салымы» Спец выпуск.Вестник 

И.Арабаев 2019-ж Июль айы. 

 

Аудиториядан сырткары тарбиялык иштерди уюштуруу 2016-2021-

жылдар ичинде: 

• 2017-ж студенттердин арасында ɵткɵн «Сармерден» иш чарасын 

мыкты уюштурду. 

• Чынгыз Айтматовдун «Кылым карытар бир кʏн»чыгармасы боюнча 

Токтоналиева Гʏлзат тарабынан даярдалган адабий – сахналаштырылган  

композициясы  2018-ж  Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата декадасында 1-

орунду алды. 

• 2019-ж «Нооруз» майрамына карата ɵткɵрʏлгɵн иш чарага Умай 

эненин образын аткарууда эң сонун чеберчилик кɵрсɵтɵ алды. 

• 2019-ж С.Чокморовдун 80 жылдыгына карата иш чарада студенттерди 

мыкты даярдадык. 

• 2019-ж «Мамлекеттик тил мыйзамына 30 жыл» аттуу салтанаттуу иш-

чарага активдʏʏ катыштым. 

• 2019-ж «Мыкты окутуучу» сынагынын жеңүүчүсү. 



 

Педагогикалык кредосу: «Кɵптʏ билген адам акылман эмес, билимин 

колдоно алган адам-акылдуу» (Эсхил). «Мен сʏйгɵн кесип». 

                                                                                       

 
 

 

 

 


