
РЕЗЮМЕ 
             Орозов Максатбек Омурбекович 

(Фамилияcы, аты, атасынын аты) 
 

Туулган к\н\, 
айы, жылы 

15. 10.1982 -ж Туулган жери Алабука району 
Алабука айылы 

Улуту 
 

Кыргыз 

Жарандыгы 
 

Кыргыз Республикасынын жараны 

Билими 
 

Жогорку 

Кайсы окуу 
жайда. качан 
билим алган  

2000-2005-ж. Ош мамлекеттик университети, Физика-математика 
факультети. Артыкчылык диплом № CD050100726  
2015-2017-ж. Ош мамлекеттик университети, Математика жана 
информациялык технологиялар факультети, «Инфомациялык 
системалар жана технологиялар» багыты  боюнча Магистр 
академиялык даражасы. Артыкчылык диплом №УК170399880    
2018-2020-ж. Ош мамлекеттик университетинин Аспиранты  
“01.01.02 Дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар 
жана оптималдык башкаруу” адистиги 

Адистиги 
 

Инженер, программист жана математик  

Илимий 
даражалуулугу 

Жок 

Аскердик 
даражасы 

Кичи лейтенант 

Тил бил\\с\ 
 

Кыргыз, ъзбек, орус    

Компьютерде 
иштей бил\\с\:  

MS Office (Microsoft Word , Microsoft Excel, Internet explorer)  
Программалык камсыздоо 

 

Эмгек ишмерд\\л\г\ 

Жумушка 
кирген жана 

чыккан 
жылдар 

Жумушка кирген жайлардын аталыштары Ээлеген кызматы 

2003-2004 ОшМУнун физика-математика факультетинин 
физика кафедрасы 

Оператор 

2004-2005 ОшМУ, интернет клуб Оператор 
2005-2006 Алабука гуманитардык-педагогикалык институту 

(ОшКЪУ) 
Инженер программист 

2006-2007 Алабука гуманитардык-педагогикалык институту 
(ОшКЪУ) 

Окутуучу 

2007-2008 Алабука гуманитардык-педагогикалык институту 
(ОшКЪУ), Инновациялык технологиялар бъл\м\ 

Окутуучу жана Сапат 
бъл\м\н\н\ жетектъъч\ 
адиси 

2008- 2013 Ош гуманитардык-педагогикалык институту 
(ОГПИ) электрондук китепкана  

Инженер программист 
жана  информатик 
окутуучу 

2013-2017 ОИДдин жетектъъч\ адиси 
ОшМУнун «ыйман гимназиясында» окутуучу 

Жетектъъч\ адис жана 
окутуучу  

2017-2018 ОИДдин жетектъъч\ адиси  
ОшМУнун Кыргыз-Түрк факультетинин декандан 

Жетектъъч\ адис жана 
окутуучу 



тарбия иштери боюнча орун басары 

ОшМУнун МИТфакультетинин Программалоо 
кафедрасынын окутуучусу 
 

    2020 ОшМУнун Кыргыз-Түрк факультетинин 

деканданынын тарбия иштери боюнча декандын орун 

басары  

“Социалдык экономикалык дисциплиналар жана 

компьютердик инженерия” кафедрасынын улук 

окутуучусу 

Улук окутуучу 

 
 

Публикациялар 

11 публикация, анын ичинен Scopus, Wep of Scinece 

индекстелген илимий журналдарга жарык көргөн 4 

публикация. 2 автордук патент 

 

Сыйлыктар 

жана 

сертификаттар 

2007-ж.октябрь  Кыргыз-Узбек университетинин 

“Ардак грамотасы ” 

Ош шаары 

2007 ж.- “Тренинге программы РКМЧП” Сертификат 

Кыргыз билим берүү Академиясы 

Бишкек 
шаары 

2008-ж. 15-февраль –“Жогорку мектеп шартындагы 

интерактивдүү ыкмаларды окутуу”,  Сертификат 

И.Арабаев атындагы КМУ 

Бишкек 
шаары 

2011-ж. ОГПИнин “Ардак грамотасы ” Ош шаары 

2012-ж.- «Окутуунун жаңы технологиялары,дистанттык 

билим берүү жана кредиттик технологиялар” курсу, 

Сертификат  

Ош шаары 

2012-ж. “Ачык сабактардын фестивалында” ийгиликтүү 

сабак өткөндүгү үчүн  I-даражадагы Ардак грамотасы  

Ош шаары 

2013-ж. -“Дистанционное обучение, кредитная 

технология на основе ECTS”,  Сертификат №710/13 

Ош шаары 

2015-ж. 6-март «Риски использования ГМО- 

продукции»,Сертификат 

Ош шаары 



2017-ж. ОшМУнун  «Ыйман»  гимназиясынын 

Ыраазычылык баракчасы 

Ош шаары 

2017-ж. ОшМУ, «Магистратуранын келечеги жана 

учурдагы маселелер» конференциясында мыкты 

баяндама жасагандыгы үчүн  I даражадагы диплом  

Ош шаары 

2017-ж.ОшМУнун “Мыкты магистри” наамы Ош шаары 

2018-ж. Чолпон –Ата шаары  “Mathematical Analysis, 

Differential Equations and Their Applications” 

конференциясы, Сертификат 

Чолпон-Ата 
шаары 

2019-ж. Казакстан, Нур-Султан шаары “Actual Problems 

of Analysis Differetial Equations and  Algebra”  (EMJ-2019) 

Казакстан 

Нур-Султан 
шаары 

2019-ж. 3- декабрь, ОшМУнун “Ардак грамотасы ”  Ош шаары 

2019-ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү  жана 

илим министрлигинин Билим берүү ишмердүүлүгүн 

лицензиялоо жана Акредитацилоо боюнча эксперти 

экендигин тастыктаган Сертификат 

 

2020-ж. ОшМУнун кесиптик кошунунун “Ардак 

грамотасы “ 

Ош шаары 

2019-ж . “Обучение персонала в области 

информационных технологии» в объеме 72 часов, 

Сертификат 

Ош шаары 

2020-ж.ОшМУнун Scopus индекстелген илимий 

журналына жарык көргөн макалалары үчүн 

Сертификат 

Ош шаары 

2020-ж. ОшМУ, Кыргыз Патент тарабынан автордук Ош шаары 



күбөлүк алгандыгы үчүн Сертификат 

2019-ж. 24-май.  Международный конференция  «III 

Борубаевские чтение» посвященной 35 летию 

Института математики НАН КР 

Бишкек 
шаары 

2019-ж.  «Илимий-изилдөө иштеринин методологиясы” 

тренинг-семинары,Сертификат  

 

 

 

 

 

Ош шаары 

 

Жеке сапаты Коммуникабелдүү,жоопкерчиликтүү, чынчыл, пунктуалдуу, коллективде 
иштей билет  

 

/й-б\лъл\к абалы: /й-б\лъл\\, 2  кыздын атасы 

Дареги: 
 
 

 Ош шаары,  Моторная, 6-\й,  22-батир 

Телефону: 
 
 

Уюлдук телефону 
Тел.: +996 (773) 338322 

          +996 (551)2111092 

Электрондук дарек: orozov@oshsu.kg 

gnezdo1983@mail.ru 

orozovmaksat82@gmail.com 

 
                                                                           
 

 __________________________      М. О. Орозов  
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