
 

ДЫЛДАЕВ МИРЛАН МУКТАРОВИЧ  

Жеке маалымат 

Туулган жылы: 18.01.1976 ж. 

Илимий даражасы жана наамы : г.и.д., доцент 

Билими: 

1993-1998 жылы Ж.Баласагын ат. Кыргыз улуттук университетинин география жана 

экология факультетин  бүтүргөн. 

2008 жылы География илими боюнча кандидаттык илимий даража алган. 

2019 жылы География илимдеринин доктору боюнча илимий даража алган. 

Профессионалдык өнүгүүсү (эмгек жолу кыскача): -  

1997-1999- ж.ж. – КР Улуттук илимдер академиясынын токой жана жаңгак чарба 

институтунун, токой кыртыш таануу лабораториясында инженер; 

1998- 2004 -ж.ж..- К.Карасаев атындагы БГУнун Экология жана жаратылышты 

пайдалануу кафедрасынын окутуучусу;  

2004г- 2007ж.ж. - К.Карасаев атындагы БГУга караштуу үзгүлтүксүз билим берүү 

институтунун  Менеджмент жана маалыматтык технологиялар кафедрасынын ага 

окутуучусу , доценти; 

2006-2008 .ж.ж. - К.Карасаев атындагы БГУга караштуу үзгүлтүксүз билим берүү 

институтунун  администрациялык-чарбалык иштер боюнча директордун орун басары; 

-2008-2010ж.ж.- К.Карасаев атындагы БГУга караштуу үзгүлтүксүз билим берүү 

институтунун Менеджмент жана социалдык-маалыматтык технологиялар" кафедрасынын 

башчысы; 

2010-2011ж.ж. –Үзгүлтүксүз билим берүү институтунун проректору –директору; 

2011жылдын октябрь айынан азыркы күнгө чейин К.Карасаев атындагы БГУнун Экология 

жана менеджмент факультетинин деканы; 

4. Башка уюмдардагы иш тажрыйбасы: 

2009-2010ж.ж.- «Манас" Кыргыз-Түрк университетинин инженердик факультеттин 

экологиялык инженерия бөлүмүнүн доценти;  

2012-2014ж.ж.- Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик 

башкаруу академиясында магистратура департаментинин доценти; 

2013ж. март-декабрь КР Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой 

чарбасы мамлекеттик агенттигинин Ак илбирсти коргоо боюнча жумушчу секретариаты; 

Илимий  активдүүлүгү(канча китеп, статья жана илимий изилдөө багыты): 



1 монография, 4 окуу-методикалык колдонмо, 70 илимий макалалардын автору. 

Илимий проектилери: 

1997-1998ж.ж.                        КР токойлорун иликтөө жана сактоо боюнча 

                                                 (республиканын түштүгүндөгү жаӊгак токою) 

                                                 «Лесик»аталыштагы кыргыз-швейцар проектисинде  

                                                 топурак таануу инженеринин позициясын аткарган; 

 

1999-2000ж.ж.                        Финляндия Өкмөтүнүн жана КР курчап турган чөйрөнү  

                                                 коргоо министрлигинин көмөгү мененЧуй облусунун   

                                                 маниторинги(Бишкек шаарынын экологиялык маниторинги) 

                                                 деген аталышагы проектин эксперт-изилдөөчүсү; 

 

2006-2008-жж.                        КРгы Эл аралык Мильоконтакт (Голландия) "Эко-Суу"  

                                                 долбоорунун ишке тартылган эксперти; 

 

2009-2010-ж.ж.                      "Памир-Алай" жерди пайдалануу жана туруктуу өнүктүрүү "     

                                                 долбоорунун геоэкология жана ландшафт боюнча эксперти  

                                                 (КР тоолуу райондорун өнүктүрүү борбору); 

                                                  

2014-ж.                                   ПРООН-ГЭФ "Improving the coverageand management           

                                                 effectiveness of PAsinthe Central Tian Shan Mountains". 

                                                 долбоорунун алкагындакорголуучу аймактарды пландоо 

                                                 жана башкаруу долбоорунун  кыска мөөнөттүү консультанты  

 

2017 - ж.                                 КРда Германиянын жаратылышты коргоо уюмунун  

                                                мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн мониторинг жүргүзүү жана  

                                                ГИС (геомаалыматтык системалар) боюнча адиси. 

 

 

Сыйлыктары: 

2009 Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүү 

отличнигинин” төш белгиси 

2011 Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим  министрлигинин ардак 

грамотасы төш белгиси 

2013 Кыргыз Республикасынын өкмөт астындагы АЧК жана ТЧ мамлекеттик 

агенствосунун ардак грамотасы төш белгиси 

2018 Кыргыз Республикасынын өкмөт астындагы АЧК жана ТЧ мамлекеттик 

агенствосунун “ АЧК жана ТЧ МА” төш белгиси 

 

 

 


