
РЕЗЮМЕ 

 
 

Исманова Индира Атокуровна  
Жеке малыматтар: Туулган жылы, айы: 1972-жыл 26-август 
Туулган жери: Нарын облусу, Тогуз-Торо району,  Казарман айылы 
Улуту: Кыргыз  
Жарандуулук: Кыргызстан  
Υй бүлɵлүк абалы: Υй бүлɵɵлү 3 баланын энеси  
Базалык билим: Жогорку (артыкчылык диплому) 
Социалдык ɵнүктүрүү жана ишкердик институту 2005–2009-жж.  
 
Кошумча билим:  
Кесиптик техникалык орто окуу жайы (артыкчылык диплому) —1989–1990-жж.  
Ленинград басмакана жана полиграфиялык техникуму — 1991–1994-жж. 
 
Курстар:  Жеке компьютердик колдонуучу — 12.02.04-ж. 
            Компьютерде арип терүүчү — 15.01.01-15.04.01-жж.  
 
Сертификаттар:  
Өндүрүштүк окутуу мастери — 21.05.2005-ж. 
ICDL Start Certi Sicote по компьютеру — 25.04.2011-ж. 
Окутуу  процессине компетенттүүлүк киргизүү ыкмалары — 13.01.2018-ж. 
Бүтүрүүчүлөрдүн компетенттүүлүгүн баалоо — 07.06.2018-ж. 
Кесиптик билим берүү мекемесинин жетекчилиги — 06.09.2019-ж. 
Окуу-өндүрүштүк методикалык иштер боюнча директордун орун басары — 12.12.2019-ж. 
КРББ жана ИМББ ишмердүүлүгүн Аккредитациялоо боюнча эксперти — 03.11.2020-ж. 
 
Иш тажрыйбасы:  
1990—1992-жж Кыргызполиграфкомбинатында Арип терүүчү жана сап коюуучу 
машиналарда иштɵɵчү. 
1992—2001-жж «Кант чакан полиграфиялык ишкерчилик» ишканасында арип терүүчү. 
2001—2003-жж «Мамлекеттик тил жана энциклопедия» борборунда Компьютерде 
оператор.  
2003-ж. №3 Кесиптик лицейинде ɵндүрүштүк окутуунун устаты. 
2017-жылдан бери Окуу-өндүрүштүк методикалык иштер боюнча директордун орун 
басары. 
2015-жылдан бери Кесиптик билим берүү Ассоциясынын аткаруучу директору. 
 



Студенттер үчүн жарык көргөн окуу куралы:  
1. Слепой метод набор на клавиатуре — 2008-ж. 
2. Компоненты персонального компьютера — 2015-ж. 
3. Тексти терүү процессинин негиздери —2020-ж. 
4. Китеп басмаларды терүү жана калыптоо технологиясы — 2020-ж. 
5. Полиграфиялык өндүрүштүн негиздери — 2020-ж. 

 
Билген тилдери: Орус жана кыргыз тилдеринде эркин сүйлɵйм. 
 
Компьютерде иштɵɵ кɵндүмдɵрү:  
Офистик программалар:  

1. Microsoft Word 
2. Excel  
3. Power Point  
4. Adobe Fhotoshop 
5. Adobe PageMaker 
6. CorelDraw 

 
Сыйлыктары:  
Кыргыз Республикасынын кесиптик техникалык билим берүү отличниги наамы 2007-
жылы ыйгарылган. 
Грамота «Өндүрүштүк окутуунун мыкты мастери” —2011-ж. 
Грамота “Аталардын мурасы — жан дүйнөмдүн азыгы” —2011-ж. 
Ардак грамота бишкек шаарынын мэриясынын кесиптик-техникалык билим берүү 
башкармалыгы —2013-ж. 
Ардак грамота АНПО КР —2017-ж. 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ыраазычылык каты “III Дүйнөлүк көчмөндөр 
оюнуна чоң салым кошкондугу” үчүн. 
Ардак грамота Биринчи май администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын 
мэриясынын муниципалдык администрациясы — 2020-ж. 
Ардак грамота № 3 Кесиптик лицейи — 2020-ж. 
Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим Министрлигинин “Ардак Грамотасы” менен 
2020-жылы сыйланган. 
 
 
Жеке сапаттары:  
Кырдаалга тез ыӊгайлашуу жɵндɵмдүүлүгү, жоопкерчиликтүү, демилгелүүлүк, 
энергиялуулук, жамааттагы топ менен бат тил табышчуулук жана иштин кɵзүн таба билүү 
максатка умтулуу. 
 
Жашаган жери:  Сокулук р-ну, Ак-ордо конушу, Ак-Кайың көчөсү, 116-а. 

Тел.: 0702-75-48-08 
         0555-91-89-54 

  
 


