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Ээлеген кызматы Ага окутуучу 

Билими Жогорку, академиялык даражасы – биология багыты, биоэкология 

адистиги боюнча магистр.  
 

2011- 2015ж                Ж. Баласагын ат. КУУ, аспирантура (сырттан окуу) 

                                     Специализация: Экология 

 

2004-2006 ж.               Ж. Баласагын ат. КУУ, магистратура 

                        Специализация: Биоэкология (артыкчылык диплому) 

  

2000-2004 ж.               Ж. Баласагын ат. КУУ, бакалавриат 

                                     Специальность: Биология (артыкчылык диплому)  

Эмгек стажы: 

Жалпы  

педстажы: 

2010 жылдан баштап – 7 жыл, анын ичинен педстажы  – 7 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).  

 2013 ж. КУУнун гранты боюнча илимий изилдөө иши: «Ысык-Көл 

ойдуңунун Жети-Өгүз районунундагы жаныбарлардын органдарында 

радионуклиддер менен оор металлдардын миграциясы жана 

кармалышы». Аткаруучу (кош жетекчи).  

 2014 ж. КУУнун гранты боюнча илимий изилдөө иши: «Орловка шаарынын 

тегерегинднги жаныбарлардын органдарында радионуклиддер менен оор 

металлдардын миграциясы жана кармалышы». Аткаруучу (кош жетекчи). 

 

 

Илимий макалалары: 

 «Тяншан тоолорундагы суу жыландардын (Natrix Tesselaa Laur) 

кариотибинин поли-морфизми»,  Ж. Баласагын ат. КУУнун Жарчысы. 

Серия 5, 3-чыгарылыш. Табигый-техникалык илимдер, ISBN 9967-21533Х, 

Бишкек, 2005.-б. 221-225. 

 «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. . 

 «Толук жана толук эмес обочолонуу шартындагы жаныбарлардын 

полиморфизми» , Ж. Баласагын ат. КУУнун Жарчысы. Жаш 

окумуштуулар конференциясынын жыйнагы,  атайы чыгарылыш. ISBN 



9967-21533Х, Бишкек, 2014ж.  

 

Илимий изилдөө 

темасы:  

«Толук жана толук эмес обочолонуу шартындагы 

жаныбарлардын дифференциациясынын генетикалык 

негиздери». 

Илимий жана 

профессионалдык 

коомдордо 

мүчөлүгү: 

Ж. Баласагын ат. КУУнун ЖОК  

Сыйлыктары:  Бир нече ирет КУУнун араазычылыгы жана ардак 

граммоталары менен сыйланган. 

 2015 ж. Ж. Баласагын ат. КУУнун кызматкерлери арасында 

уюштурулган «Кош жылдыз» конкурсунда гран-прини жеңип 

алган.  

 Тогуз коргоол боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери. 

 КУУнун факультеттер аралык, республикалык деңгээлде 

Жождор аралык тогуз коргоол боюнча мелдештерге катышып, 

университеттин спорттук жашоосуна активдүү катышат. 

Кыргыз Республикасынын Жождор жана ОКОЖдор 

мугалимдери аралык тогуз коргоол боюнча бир катар байгелүү 

орундардын ээси (чемпиондук). 

Башка иштердин 

түрлөрү: 

 2012 - 2014 жылдары Биология факультетинин жаш 

окумуштуулар кеңешинин төрагасы жана Ж. Баласагын ат. 

КУУнун ЖОКтун мүчөсү.  

 2011 - 2013 жылдары «Биология» адистиги боюнча МАКтын 

техникалык катчысы болгон. 2017 жылдан «Биоэкология» 

адистиги боюнча МАКтын техникалык катчысы.  

 Б-1-15 и БК-1-15 окуу группаларынын куратору. 

 
 


