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Төмөнкү темаларда КУУ нун биология факультетинин биоэкология 

кафедрасында илим-изилдөө иштери аткарууга катышкан: 

1. Бийик тоо шартында омурткалуу жаныбарлардын морфо-

физиологиялык жана генетикалык адаптациясын изилдөө. 

Ж. Баласагын атындагы КУУ нин ички грантынын алкагында 

төмөнкү темаларда иштер аткарылды: 

 

- «Морфофизиологические и цитогенетические особенности 

позвоночных животных Ак-Сайской долины». Ж. Баласагын 

атындагы КУУ нин ички гранты 2015-ж. (аткаруучу). 

 



 

Изилдөө тармагы: 

 

 

 

 

 

Экология, генетика жана жаныбарлардын селекциясы. 

 

 

Негизги басылмалары: 

 

1. «Влияние инбридинга на некоторые хозяйственно-

биологические свойства и признаки скота аулиэатинской 

породы». Кандидаттык илимий даражасы үчүн 

диссертациялык автореферат. 1987-ж. 

2. «Влияние инбридинга на молочную продуктивность и 

воспроизводительные способности коров». Илимий макала 

1986-ж. 

3. «Совершенствование аулиэатинской породы скота». 

Илимий макала 1986-ж. 

4. «Особенности роста развития инбредных и аутбредных 

аулиэатинских телок». Тезистер 1987-ж. 

5. «Влияние радиационных факторов на нейромедиаторную 

функцию симпато-адреналовой системы». Илимий макала. 

2000-ж. 

6. «Реакция организма на региональное магнитное поле Тянь-

Шаня». Илимий макала 2003-ж. 

7. «Накопление тяжелых металлов в некоторых продуктах 

питание». Илимий макала. 2003-ж. 

8. «Биотропное действие магнитного поля на 

морфологические показатели крови животных». Илимий 

макала 2005-ж. 

9. «Основы биометрии». Биология, биоэкология, 

биотехнология адистиктери боюнча студенттер үчүн окуу 

курал. 2016-ж  

10.  «Биометриянын негиздери». Биология, биоэкология, 

биотехнология адистиктери боюнча студенттер үчүн окуу 

курал. 2016-ж. 

 

 

Профессионалдык 

жана илимий уюмдарда 

мүчөлүгү 

 

 

 

 

Премияляр жана 

сыйлыктар 

 

 

- Окуу ишмердүүлүгүнө жана эмгекке кошкон чоң салымы үчүн КР 

нын Билим берүү жана илим министирлигинин мактоо баракчасы 

менен сыйланган. 

- Социалдык экономикалык өнүгүүгө кошкон чоң салымы үчүн 

Бишкек шаарынын мериясынын мактоо баракчасы менен 

сыйланган. 



- Эмгек, окуу жана тарбиялык ишмердүүлүктө жетишкендиктери 

үчүн Ж.Баласагын атындагы КУУ нин мактоо баракчасы менен 

сыйланган. 

- «Ж.Баласагын атындагы КУУ нин эмгек сиңирген кызматкери» 

ардак наамы ыйгарылган. 

- «Ж.Баласагын атындагы КУУ нин билим берүүсүнө эмгек 

сиңирген ишмер» ардак наамы менен сыйланган. 

 

 

Иштин башка түрлөрү 

 

 

Эл аралык долбоорлорго катышуу: 

- «Хельветас» швейцариялык долбоору – 1992 жылдан 1998 жылга 

чейин Кыргызстандын фермердик жана дыйкан чарбаларында 

селекциялык-асыл тукумдуулук иштерди киргизүү жана уюштуруу 

иштери боюнча консультант. 

- 2007 жылдан азыркы учурга чейин Кыргызстандын каржы 

министирлигинин астындагы экономикалык өнүгүү мамлекеттик 

фондунун стимулдандыруу гранттык бөлүмүндө «Ак-Ɵргөөнү» 

газдаштыруу долбоорунун жетекчиси. 

 

 

 


