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 ПОК АНКЕТАСЫ: 

Окутуучунун 

ФАА 

Акматова Венера Эркинбековна 

Дисциплиналардын 

аталышы 

«Чоң практикалык иш», «Генетика жана селекция», «Экологиялык 

цитогенетика», «Факториалдык экология», «Айлана чөйрөнү 

коргоо» 
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почтасы 

akmatova_v@mail.ru 

Ээлеген кызматы Ага окутуучу 

Билими Жогорку, академиялык даражасы – биология багыты, биоэкология 

адистиги боюнча магистр.  
 

2005- 2018 ж              Ж. Баласагын ат. КУУ, аспирантура  

                                     Специализация: Экология 

 

2003-2005 ж.              Ж. Баласагын ат. КУУ, магистратура 

                        Специализация: Биоэкология 

  

1999-2003 ж.               Ж. Баласагын ат. КУУ, бакалавриат 

                                     Специальность: Биология  

Эмгек стажы: 

Жалпы  

Педстажы: 

2006 жылдан баштап – 11 жыл, анын ичинен педстажы  – 9 жыл 

Илимий – 

изилдөөчүлүк 

ишмердиги: 

Изилдөө тармагы: 

Негизги 

басылмалары: 

 2010-2011 ж. илимий изилдөө долбоору: «Миң-Куш, Кажы-Сай. Ак-Түз 

кыштакарынын жана Кара-Балта шаарынын калдык сактоочу 

жайларындагы радиациялык-химиялык булгануулардын табигый 

популяциялардын тукум куучулугуна тийгизген таасири». Аткаруучу 

(кенже илимий кызматкер). 

 2012 ж. КУУнун гранты боюнча илимий изилдөө иши: «Радиациялык 

булгануу аймагындагы пойкилотермдик жана гомойотермдик 

жаныбарладын сан-өлчөмдүк динамикасы». Аткаруучу (кенже илимий 

кызматкер).  

 

Илимий макалалары: 

 «Кажы – Сай шаарчасынын булганган участокторунда жашаган 

пойкилотермдик жаныбарлардын морфо-генетикалык өзгөрүүлөрү». КУУнун 

Жарчысы, жаш окумуштуулар конференциясынын жыйнагы,  атайы 

чыгарылыш. ISBN 9967-21533Х, Бишкек, 2006ж.  

 «Влияние радиационно-химических загрязнений на наследственность 

позвоночных животных». Ж. Баласагын ат. КУУнун Жарчысы,  атайы 

чыгарылыш. ISBN 9967-21533Х, Бишкек, 2010ж. 

 «Мин-Куш,  Кажы-Сай,  Ак-Түз шаарчаларынын топурактарындагы оор 

металлдардын кармалышы боюнча салыштырмалуу анализ». Ж. Баласагын 

ат. КУУнун Жарчысы,  атайы чыгарылыш. ISBN 9967-21533Х, Бишкек, 

2012.-б. 16-18.  

 Мин-Куш,  Кажы-Сай шаарчаларынын тегерегинде  өскөн өсүмдүктөрдө оор 

металлдардын кармалышы. Ж. Баласагын ат. КУУнун Жарчысы,  атайы 

чыгарылыш. ISBN 9967-21533Х, Бишкек, 2012.-б. 27-29. 
 Мин-Куш, Кажы –Сай жана Ак-Түз шаарчаларындагы өндүрүш калдыктары 

көмүлгөн аймактарында өскөн өсүмдүктөрдө жана топурагында оор 

металлдардын кармалышы. КУАУнун Жарчысы, «Microbios 2013». Session 

H. Ecology of biosphere, ISSBN 1694-6286Х, № 2 (29) 2013. Бишкек, 2013. –б. 



255-256. 

Илимий изилдөө 

темасы:  

«Кажы-Сай шаарчасынын булганган участкаларындагы 

пойкилотермдик жаныбарлардын морфогенетикалык 

өзгөрүүлөрү». 

Илимий жана 

профессионалдык 

коомдорунда 

мүчөлүгү: 

Ж. Баласагын ат. КУУнун ЖОК (жаш окумуштуулар кеңеши).  

Сыйлыктары: Бир нече ирет КУУнун ыраазычылыгы жана ардак граммоталары 

менен сыйланган. 

Башка иштердин 

түрлөрү: 

 2010 - 2012 жылдары Биология факультетинин жаш 

окумуштуулар кеңешинин төрагасы жана Ж. Баласагын ат. 

КУУнун ЖУКтун мүчөсү.  

 2012 - 2016 жылдары «Биоэкология» адистиги боюнча МАКтын 

техникалык катчысы болгон. 2017 жылдан «Биология» адистиги 

боюнча МАКтын техникалык катчысы.  

 БЭК-2-14 окуу группасынын куратору. 

 
 


