
 

 

ЧАЛДАНБАЕВА 

АЙГУЛЬ   КУШЧУБЕКОВНА 

e-mail: ai_kush777@mail.ru 

моб.тел.: + 996 (555) 15 95 45 

+ 996 (700) 01 95 45 

 

Туулган жылы  

жана жери                31-октябрь 1971 жыл, Москва ш. (Россия) 

 

Улуту                       кыргыз    

 

Билими:   

1993 - 1996              аспирант, биология факультети, Кыргыз улуттук университети   

 

1988 - 1993       Диплом «Артыкчылыгы» менен, квалификация – «Биология. Биология 

жана химия окутуучусу, биологиялык факультет, Кыргыз улуттук университети   

Илимий даража жана наамы: 

11998      биология илимдеринин кандидаты   

 

22004 «Биология» адистиги боюнча доцент  

 

22013 «Англис тили» адистигинин «Филологиялык билим беруу» багыты 

боюнча магистри, Лингвистика Институту, И. Арабаев ат. КМУ  

 

22017   Педагогика илимдеринин доктору 

  

Жалпы стаж:            25 жыл 

Пед. стаж:                 20 жыл 

 

Сыйлыктар: 

2000   Жаш окумуштуулар арасындагы I - даражадагы Диплом,  

(«XXI- кылым кадрлары», Президенттик билим беруу программасы) 

 

2001     И. Арабаев ат. КМУнун Ардак грамотасы   
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2005   КР Билим беруу отличниги 

 

2006   «И. Арабаев ат. КМУнун мыкты доцентинин» Диплому 

 

2011 «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына учун мыкты 

инновациялык окуу-методикалык комплекси» аттуу конкурсунун 

финалистинин Диплому (КР Билими беруу жана илим министрлиги) 

 

2016    И. Арабаев ат. КМУнун Ардак грамотасы   

Коомдук иштер: 

2012–2014         И. Арабаев ат. КМУнун Биология жана химия факультетинин жалпы 

биология кафедрасынын Окуу-методикалык комиссиясынын мучөсу 

2014–2015        И. Арабаев ат. КМУнун Биология жана химия факультетинин Эмгек 

комиссиясынын төрайымы 

2015 – 2017 И. Арабаев ат. КМУнун Биология жана химия факультетинин Окуу-

методикалык комиссиясынын төрайымы 

2015 – 2017            И. Арабаев ат. КМУнун Окуу-методикалык комиссиясынын мучөсу 

2013 – 2017 И. Арабаев ат. КМУнун Биология жана химия факультетинин 

Илимий кенешинин мучөсу  

5.06.2017-а.у.ч. Республикалык илимий-методикалык «Биология, химия, география 

мектепте» журналынын башкы редакторунун орун басары 

Проекттик ишмердуулук: 

2000 - 2002                «Сорос-Кыргызстан» Фондунун проектеринин аткаруучусу 

2000 - 2010        КР Билим беруу жана илим министрлигинин илимий-техникалык  

проектеринин аткаруучусу жана жетекчиси 

2010- 2011                 USAID проектисинин координатору,  «Сапаттуу билим» 

программасы 

Стажировкалар, квалификацияны жогорулатуу: 

20.01. -31.01.2014  

 

 «Окуу процессинде кредиттик системаны ишке киргизүү 

баскычтары» программасы боюнча  квалификацияны жогорулатуу 

курсу, И. Арабаев ат. КМУ, Кыргыз билим берүү академиясы  

16.05.-18.04.2014      «Кѳз карандысыз аккредитация ѳтүүдѳ эксперттерди даярдоо»  аттуу 

семинар-тренинг, ОФ «Академия высшего образования «TeachEx»  

23.11.–27.11.2016      «Инновациялык билим берүү технологиялары» аттуу семинар, КЖ 

жана ККД Институту, И. Арабаев ат. КМУ 

Тилдерди билуу:       Англис тили  (Intermediate). Кыргыз жана орус тилдери – эркин  



 

 

Илимий макалалар: 90 ашык педагогикалык, методикалык илимий иштердин автору 

 

 


