
 

                                                           Резюме 

                                            Токтосунов Тимур Асанович 

720001,Бишкек,Манас пр61.батир 180 

Туулган жери, жылы: 26март 1974ж.Фрунзе,Кыргызсан 

Улуту: кыргыз 

Билими: жогорку 

1991-1996ж. Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университет,биология 

факультети 

1996-1999ж. КМУУнун биология факультетинин жалпы биология жана 

биологияны окутуунун кафедрасынын аспиранты. 

Илимий даража: Биология илиминин кандидаты,2001ж.Кандидаттык 

диссертацияны коргоо темасы: «Жаныбарлардын 

кариотиптик озгоргучтугун аныктоочу экологиялык 

факторлор». 03.00.16.Экология адистиги боюнча . 

Илимий наам: Биологиянын доценти,2006ж. 

Иштеген жери жана 

тажрыйбасы:1998-2003 

КУУнин Биология факультетинин жалпы биология,экология 

жана билим беруу технологиялар кафедрасынын ага 

окутуучусу.  

2002ж. КУУнин Биология факультетинин жалпы биология экология 

жана билим беруу технологиялар кафедрасынын доценти. 

2002-2006ж.ж. КУУнин Биология факультетинин кундузгу болумунун окуу 

иштери боюнча декандын орун басары. 

2006-2007ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнин биология факультетинин 

деканынын милдетин аткаруучу. 

2007-2008ж.ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнин Илимий-педагогикалык 

кадрларын даярдоо Борборунун директору. 

2006жылдан азыркы 

учурга чейин 

Биоэкология кафедрасынын доценти. 

2016ж.азыркы учурга 

чейин  

Биоэкология кафедрасынын башчысы. 

Стажы: 20жыл 

Квалификацияны 

жогоурулатуу: 

 

2002ж. Борбор Азияны жана илимпоздор учун квалификацияны 

жогорулатуу боюнча Гебзе шаарынын технологиялык 

университетинин семинардык ишке 

катышкан.(Турция)сертификаты бар. 

2002ж. Тренердин чеберчиликтин негиздери тренинги боюнча 

Каунтерпарт Консорциум сертификаты. 

2006ж. Ж.Баласагын атындагы КУУнин жаш окутуучуларынын 

квалификацияларын жогорулатуу боюнча курсу. 

2016ж. ПРООНдун  Талаа шартында коопсуздукту камсыз кылуунун 

кошумча принциптери курсу. 

2017ж. «ECTSкредиттик системасын колдонуу менен КУУнин окуу 

процессин уюштуруу» деген темада квалификацияны 

жогорулатуу.Ж.Баласагын атындагы КУУти сертификаты 

бар. 

  

 

 



 

Илимий иштери жана басылмалар. 

70тен ашык басылманын автору,анын ичинде 2 окуу методикалык 

корсотмо,3малография,КР.Билим Беруу жана Илим министирлигинин 7-класстар учун 

биология китебинин автору. «Гликозилтомочевинанын негизинде биологиялык активдуу 

бирикмелердин структурасы химиялык модификациясы»деген темадагы  КР ББжана УМ 

бюджеттик грантынын аткаруучусу ,Ж.Баласагын атындагы КУУ нин химиялык  

технология факультети менен биргеликте 2013-2015жж: 

Ж.Баласагын атындагы КУУнин грантынын илимий жетекчиси томонку темалар боюнча: 

1. «Орловка шаарчасынын  тегерегиндеги жаныбарлардын органдарындагы 

радинуклиддердин жана оор металлдардын миграциясы жана локолизациясы»2014ж. 

2. «Ак-Сай ороонунун омурткалуу жаныбарларынын морфофизиологиялык жана 

цитогенетикалык озгочолуктору»2015ж. 

3. «Ак-Сай жана  Сон-Кол ороонундогу омурткалуу жаныбарларынын 

морфофизиологиялык жана цитогенетикалык озгочолуктору»2016ж. 

4. «Кадажай калдык сактоочу жайдын химиялык булгануусуна жаныбарлардын 

жаратылыш популяцияларынын тукум куучулукка тийгизген таасири»2017ж. 

 Окуу –методикалык жана коомдук иштер. 

2009жылдан азыркы учурга чейин Ж.Баласагын атындагы КУУнин Биология 

факультетинин  окуу методикалык коммиссиясынын торогасы,Ж.Баласагын атындагы 

КУУнин  ОМКнин мучосу. 

2012ж.Ж.Баласагын атындагы КУУнин «биология жана «Биоэкология»МБС ЖБП-

3муунун билим беруу стандартынын иштеп чыгуу»боюнча торогасы,Ж.Баласагын  

атындагы КУУнин илимий –техникалык кенешинин мучосу. 

2006-2008жж.2015-2016жж.Ж.Баласагын атындагы  КУУнин Чон окумуштуулар 

кенешинин мучосу. 
 

 


