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Илим изилдөө ишмердүүлүгүнүн темасы: «Кыргызстандын калдык 

сактоочу жайларындагы радиациялык-химиялык булгануулардын 

топурак микроорганизмдерине тийгизген таасирин изилдөө» 
Илимий изилдөө долбоорлордун катышуучусу::  

 2012 жылдан бери «Кара-Балта, Мин-Куш, Кажы-Сай, Орловка 

аймактарындагы уран калдык сактоочу жайларындагы топурактын 

оор металлдар менен булгануусунун топурак микроорганизмдерине 

тийгизген таасири» темасы КУУ нун илимий долбоорлору боюнча 

изилдөө иштери жүрөт. 

 2015 жылдан бери «Газпром промгаз» Москва ш. ААК да эколого-

санитардык-микробиологиялык маселелер боюнча эксперт 

 CPEA-PD-2017/10012. Евразиялык долбоордун SIU программасынын 

алкагында экологиялык микробиология тармагында Кыргызстан 

менен Норвегия ортосундагы кызматташтык  

 

Экологиялык микробиология, микробдук биотехнология 

 
40 тан ашык  публикациялар, анын ичинен  36 – илимий  жна  5 окуу 

методикалык мүнөздө: 

 Омургазиева Ч.М. Биотехнология тармагындагы илимий ойлоп 

табуулар үчүн патент Пат. №815 Кырг.Респ. Bacillus megatherium 

H5-8 и Bacillus cereus H5-2 ( ассоциацияларда) бактериялардын 

штаммдары оор металлдарды ажыратуу үчүн 20040053.1. 

30.09.2005. басылып чыкты 

 Омургазиева Ч.М., Бейшекеева Г.Д., Кененбаева Г.М. 2016.  

 Н-5-8 Bacillus megatherium и Н-5-2 Bacillus cereus бактерия 

штаммдарынын ассоциаларынын коргошундун туздарына болгон 

аккумулятивдик активдүүлүгү // Билим берүүнүн жана заманбап 

илимдин маселелери- 34 чыгарылыш (76) DOI: 10.20861/2304-2338-

2016-76 Импакт-фактор РИНЦ: 1, 52 Изд-во: Проблемы науки, 

ОЛИМП, 153008 РФ. г. Иванова - С.6-9. 

 Доолоткельдиева Т., Omurgazieva C.M. Soil microbial biodiversity of 

high-mountain ecosystems in Kyrgyzstan. Book of Abstracts. - Innsbruck-

Austria, 2006. 

 Omurgazieva C.M., Доолоткельдиева Т. 2006. Микроорганизмдер – 

булганган экосистемалардын биоиндикатору катары.– Алматы, 2006. - 

№1.- С.63-70. 

 Омургазиева Ч.М., Ибраева Н.И., Пирманов С.А. (2012) Мин-Куш 

калдык сактоочу жайында микробиологиялык изилдөөлөр // 



Кыргызстан  I эл аралык биологиялык конгресс, Кыргыз-Турк Манас 

университети, Бишкек, С.205-206. 

 Омургазиева Ч.М. (2014). Кажы-Сай уран калдыктары сакталган 

аймактын топурактарынын абалын экологиялык-микробиологиялык 

анализдөө /Научные проекты в рамках гранта КНУ им. Ж.Баласагына 

на научные исследования. – Бишкек, С.11-21. 

 Омургазиева Ч.М., Тотубаева Н.Э. (2013) Техногендик топурактардан 

бөлүнгөн Streptomyces культураларынын антагонисттик касиеттерин 

изилдөө //Вестн, института экологии и природопользования при КГУ 

им. И.Арабаева, Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы совершенствования управления природными и социально-

экономическими процессами», Бишкек, С.265-268. 

 Омургазиева Ч.М., Акматцияева Р.Ж. Орловка-Боорду радиоактивдик 

калдыктар сактагычы жайгашкан аймактын оор металлдар менен 

булгануусунун топурак микроорганизмдерине тийгизген таасири 

//Вестник НГУ им. С. Нааматова, Нарын, 2016. - №1 - С.7-10  

(Учебно-методические пособия) 

 Омургазиева Ч.М., Тотубаева Н.Э. 2011 «Микробиология» (2 б.)  

 Омургазиева Ч.М., Тотубаева Н.Э. 2011 «Биотехнология» курсу 

боюнча биология, ветеринария, биотехнология багытынын 

студенттерине лаборатордук-практикалык сабактарды өткөрүү үчүн 

методикалык көрсөтмө. К.И.Скрябин атындагы КУАУ, биотехнология 

жана ветеринардык медицина факультети, биотехнология кафедрасы 

Бишкек. 

 Ɵмүргазиева Ч.М. «Микробиология» курсу боюнча лабораториялык-

тажрыйба сабактарына окуу-методикалык колдонмо (кыргыз тилинде 

- объем 5 п.л.). Ж.Баласагын атындагы КУУ, биология факультети, 

ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы, Бишкек, 

2016 

 Омүргазиева Ч.М., Исаева В.К. «Өсүмдүктөрдүн өнүгүшүнүн 

биологиясы» курсу боюнча практикалык-лабораториялык 

сабактарына окуу-методикалык колдонмо (кыргыз тилинде - объем 3 

п.л.). Ж.Баласагын атындагы КУУ, биология факультети, ботаника 

жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасы, Бишкек, 2016 

 

Илимий жана 

кесиптик 

коомчулуктардагы 

мүчөлүгү 

Ж.Баласагын атындагы КУУ нун  Мамлекекттик тилди өнүктүрүү 

комиссиясынын мүчөсү 

 

Сыйлыктар жана 

мамлекеттик 

сыйлыктар 

Президенттик сыйлык, Жаш окумуштуулар конкурсунун мыкты 

илимий изилдөө үчүн  ІІ даражадагы Диплому 

 

Ишмердүүлүктүн 

башка түрлөрү 

Куратор, биология факультетинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү 

иши боюнча аткаруучу   

 

 


