
РЕЗЮМЕ 

Аты жөнү: Исаева Венера Карабековна 

Туулган жылы: 09. 06. 1970 жыл 

Туулган жери: Ыссык-Көл облусу, Тоң району, Оттук айылы 

Улуту: Кыргыз 

Билими: 1977-1987-ж. – Оттук айылынын орто мектеби 

 1987-1992 - ж. –  Кыргыз улуттук университети, биология факультети,  «Биология» адистиги. Диплом ФВ-I №112415, 

07.07.1992-ж. 

Эл аралык стажировка: 19.02- 23.08.2001-ж. –буудайды жакшыртуу боюнча курсу, Эл аралык жүгөрү жана буудай жакшыртуу борбору, СИММИТ,  

Мехико ш., Мексика  

 20.07-20.08.2002-ж. – айыл чарба жана токой өсүмдүктөрүн генетикалык ресурстарын коргоо курсу, айыл чарба жана айлана-

чөйөнү  Эл аралык сатуу, өңүктүрүү жана коргоо борбору,   Лейпциг ш., Германия 

 7-18.03.2010- ж. – дан өсүмдүктөрүнүн ооруларынын жана зыянкечтеринин интеграцияланган  Борбордук жана Батыш Азия 

жана Түндүк (CWANA), ICARDA, JICA, г. Алеппо, Сирия 

Илимий долбоорлордо 

катышуу: 

Эл аралык буудай жана жүгөрү сортторунун жакшыртуу долбоору (СИММИТ) 

Айыл чарба культураларынын генофондун чогултуу жана сактоо (ИКАРДА) 

 Борбордук Азиядагы дары-дармек өсүмдүктөрү (США, Ратгер университети, Нью-Джерси, Нью-Йорк) 

 Буудай селекциясында биотехнологиялык методун пайдаланып, кургакчылыкка чыдамкай сортторду чыгаруу (КР Билим жана 

Илим Министирлиги, Бишкек) 

Аспирантура: 1998-2001-ж. – Кыргыз агрардык академиясынын аспиранты  

 28.09.2007-ж. Д.06.06.323 дисертациондук совет отурумунда "Чүй өрөөнүнүнө шарттарда кургакчылыкка туруктуу күздүк 

буудай үлгүлөрү" темалуу дисертациясы жакталды жана айыл чарба илимдеринин кандидатык даражасын алды. 

Специалдуулугу: 06.01.09 - өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана 06.01.05 - асыл тукум жана үрөн өндүрүү  

Илимий даража: Айыл чарба илимдеринин кандидаты. Диплом: ВАК КР ИК № 002 035, 20.12.2007-ж. 

Эмгек стажы: 1992-1995-ж. биотехнология бөлүмүнүн лаборанты, 1995-97-ж. – Башкы мүдүрдүн ассистенти,  1997-98-ж. биотехнология 

лабораториясында илимий кызматкери, 2001-2013-ж. Кыргыз илимий-изилдөө институтунун айыл чарба өсүмдүктөрдүн 

генетикалык ресурстары бөлүмүнүн башчысы 

 2013-2014-ж. –Кыргыз Республикасынын Жогорку Күбөлөндүрүү комиссиясынын медико-биологиялык жана айыл чарба 

илимдери бөлүмү жетектөөчү адисинин милдетин аткаруучусу 

 29.06.2018 – азыркы убакта Ж. Баласагын атындагы  КУУ биология факультетинин өсүмдүктөрдүн ботаникасы жана 

физиологиясы бөлумүнүн  кафедра жетекчиси   



 1.09.2014 – азыркы убакта Ж. Баласагын атындагы  КУУ биология факультетинин өсүмдүктөрдүн ботаникасы жана 

физиологиясы бөлумүнүн доценти.  

Окутуу сабактар: өсүмдүк өнүгүүсүнүн биологиясы,  өсүмдүктөрдүн физиологиясы, өсүмдүктөрдүн физиологиясы боюнча 

чоң практикум, өсүмдүктөрдүн генетикалык маркерлери, өсүмдүктөрдүн генетикалык иммунитетинин негиздери, генетикалык 

инженериянын негиздери, айыл чарба биотехнологиясынын негиздери, биотехнологияга кириш, фитобиология, химия-

биологиялык активдүү заттар, колдонмо генетикасы, цитогенетика, фитопатология.  

 1.09.2015 – азыркы убакта Кыргыз-Түрк “Манас” унивепситетинин айыл чарба факультетинин, бакча-талаа өсүмдүктөрү 

бөлүмүнүн доцент окутуучусу. 

Окутуу сабактар: өсүмдүктөрдүн физиологиясы; өсүмдүктөрдүн биотехнологиясы; өсүмдүктөрдүн селекциясы; генетика. 

Коомдук ишмер: 2014 – 2016-ж. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын биоагрардык илими боюнча эксперттик 

комиссиянын мүчөсү. 

2016-жылдан азыркы учурга чейин –Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык университетинин агрохимия, топурак 

таануу, өсүмдүк өстүрүү тармагы боюнча диссертациондук советинин мүчөсү: Д 06.17.545.  

Чет тилдер: Кыргыз - эне тили, орус тили - эркин, англис тили - эркин, түрк тили - баштапкы 

Компьютердик 

жөндөмдөр: 

Microsoft Word, Excel, Power Point 

Адрес: 720011, Бишкек ш., Суюмбаева көчөсү, 144-уй, 37- батир, үй телефону: 43 02 56, мобилдик: 0779 788 536; 0554 311 339; 0702 

100 876 

Паспорттук 

маалыматтар: 

№ AN1509957, МВД 50-03,  05.10.2009 – 05.10.2019 ж. 
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