
Резюме 

Карипова Назгул Токталиевна 

 

720001, Бишкек, Манас пр. 61  үй 180 батир. 

Тел. 61-41-40, уюл. Тел. 0703818114 

e-mail: naky@mail.ru 

 

Туулган жылы: 16. 09. 1975-ж. Улуту: кыргыз. 

 

Орто билими:       Нарын облусунун Тянь-Шань районунун Жер-Көчкү орто мектеби. 

Билими:                жогору. КМУУ биология факультети (1992-1996) 

                               Магистратура «Биоэкология» адистиги боюнча (1996-1998) 

                               Аспирантура «Экология» - 03.00.10 адистиги боюнча (1999-2001) 

Илимий иштер жана басылмалар:    Сейрек жана жок болуп бара жаткан жаныбарлардын 

түрлөрүн коргоо, цитогенетика жана экология тармагында илимий 

изилдөө иштери. 

                              Басмадан чыккан 31 илимий эмгек, алардын ичинен 2 чет элдик 

басмаларда, 1 монография кош авторлукта. 

                              «Биологиялык энциклопедияга» 2004 автор жана редакциялык 

коллегиянын мүчөсү. 

                               «Кыргызстан» 2004 энциклопедиясына илимий косультанттардын жана 

редакциялык коллегиясына мүчөлүк. 

                               «Влияние радиационно-химических загрязнений на наследственность и 

биопродуктивность животных» темасы боюнча КУУнун 

фундаменталдык илим институту менен биргеликте кафедранын илимий 

ишине аткаруучу. (ФИИ) КУУ 1998-2012-ж.ж.) 

 

Эмгек стажы:      18 жыл (17 жыл илимий-педагогикалык стаж) 

Иш тажырыйбасы:   23.03.98 жылдан 03.09.98 жылга чейин. – жалпы биология,экология 

жана билим берүү технологияляра кафедрасында лаборант. 

                               02.09.98 жылдан 29.12.98 – жылга чейин. -  жалпы биология,экология 

жана билим берүү технологияляра кафедрасында ага лаборант. 

                              01.09.01. жылдан 25.08.98 –жылга чейин жалпы биология,экология жана 

билим берүү технологияляра кафедрасында лаборатория башчысы. 

                              01.09.01 жылдан ушу күнгө чейин биоэкология жана БОМ кафедрасында 

ага окутуучу. 

                              01.09.2011 жылдан 10.02.2014 жылга чейин окуу иштери боюнча 

декандык жардамчысы. 

 

Окутуу дисциплиналары:  «Экологиянын негизиндеги биология», «Жалпы биология», 

«Айлана чөйрөнү коргоо», «Генетика», «Экология жана жаратылышты 

сарамжалдуу пайдалануу». 

 

Коомдук иштер:   

2007 жылдан 2009 жылга чейин             Биология факультетинин окумуштуулар 

кеңешинин катчысы жана декандын тарбия иштери боюнча 

жардамчысы. 

2009 ж.                  КР нын президентин шайлоо боюнча шайлоо комиссиясынын катчысы. 

 

 

Квалификацияны жогорулатуу: 

mailto:naky@mail.ru


1. 16.01.2006 жылдан 28.01.2006 жылга чейин. Квалификацияны жогорулатуу курсу, 

Ж.Баласагын атындагы КУУ ти. Сертификат. 

2. 16.01.2006 жылдан 28.01.2006 жылга чейин Интерактивдик окутуу ыкмалары 

боюнча тренинг. Ж.Баласагын атындагы КУУ ти. Сертификат. 

3. 31.10.2007 жылдан 01.11.2007 жылга чейин. «Оратордук искусство» темасында 

тренинг. Сертификат. 

4. 15.11.2013 ж. «Компетенттүүлүк мамилени ишке ашыруу шартында студенттердин 

өз алдынча иштери» программасы боюнча тренинг. АУЦА, кошумча билим берүү 

борбору. Сертификат. 

5. 2017-ж. Май. Биологиялык жана экологиялык дисциплиналарды окутууда 

профессионалдык педагогикалык аспектилер темасында квалификацияны 

жогорулатуу курсу. И. Арабаев атындагы КМУ. Сертификат. 

6. 28.08.17 жылдан 16.09.2017 жылга чейин. «ECTS кредиттик системасын колдонуу 

аркылуу КУУ нун окуу процесстерин уюштуруу». Ж. Баласагын атындагы КУУ. 

Сертификат. 

 

Сыйлыктар: 

 

1. Ж. Баласагын атындагы КУУ нин 8-мартты майрамдоо урматына ыраазычылык 

кат. 

2. Республикалык 1 чи жолку сабактан тышкаркы көрсөтмө жарманкесин (2005) 

уюштурууга катышкандыгы үчүн ыраазычылык кат. 

3. Ишке чынчылдык мамилеси жана окутуунун жогорку сапаты үчүн КУУ нун 

мактоо баракчасы (2007).  

4. Куу нун илим күнүнө карата уюшулган жаш окумуштуулар конкурсунун лауреаты 

(2009). 

5. «Ж.Баласагын атындагы КУУ нун эң күчтүү жаш окутуучусу» ардак наамы. (2009) 

6. Илим-изилдөө иштери боюнча көрсөткөн жогорку көрсөткүчтөрү үчүн мактоо 

баракчасы. (2001) 

7. Эл аралык аялдар күнүнө карата жана тарбия иштери, педагогикалык эмгеги, 

чынчылдык эмгеги үчүн мактоо баракчасы. 

8. Жаш адистерди даярдоого кошкон салымы, жетишкендиктери жана көп жылдык 

эмгеги үчүн КР нын ББ жана И министрлигинин мактоо баракчасы. (2013). 

                                  

 


