
                                Резюме 

Кырбашова Майрамкүл Турганбековна 

 
Туулган күнү жана жери: 

08.03.71-ж. Ысык-Көлобласты, Тоӊ району, Улахол айылы 

Иштегенжери: 

1993-жылы- Бишкек шаарындагы №69 жалпы билим берүүчү мектебинде 

биологиядан мугалим; 

1993 жылдан 1998 жылдары- химия жана биология факультетининжалпы 

биология кафедрасында ага лаборант; 

1998-2008 жылга чейин И.Арабаев атындагы жалпы биология 

жанааныокутуунунтехнологияларыкафедрасынынокутуучусу; 

2008 -2017 жылгачейинИ.АрабаеватындагыКМУнунжалпы биология 

жанааныокутуунунтехнологияларыкафедрасынын ага окутуучусу. 

2018-жылда азыркы убаккачейинИ.АрабаеватындагыКМУнунжалпы 

биология жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын доцентинин 

милдетин аткаруучу 

Билими: жогорку 

1993-жылы В.В. Маяковский атындагыКыргызкыз-

келиндеринститунун«Биология» кошумча «Химия» мугалимадистиги; 

2007 жылы И.Арабаеватындагы «Өсүмдүктөрдүнфизиологиясы» 

адистигибоюнчааспирантураныбүтүргөн. 

  2014-жылы «Биология» багытыбоюнча Биология 

магистириакадемиялыкдаражасыыйгарылган.  

Эмгекстажысы -30 жыл, аныничинен 26жылпедагогикалык стаж 

Илимийдаражасы: педагогикаилимдеринин кандидаты 

Жарыкка чыккан эмгектери: 30 илимий макала,1 окуу-усулдук колдонмо, 

6 типтүү программа 

Бааланган эмгектери: 

1.Благодарность КГУ им. И.Арабаева – за услуги в учебной и научно-

общественной жизни университета -1995г 

2. Благодарность КГУ им. И.Арабаева – за услуги в учебной и научно-

общественной жизни университета -2008г 

3. Грамота за заслуги в учебной и научно-общественной жизни 

института –ИЭП. 2006г 

4. Почетная грамота КГУ им. И.Арабаева – за заслуги в учебной и 

научно-общественной жизни университета -2011г 

5. Ардак грамота И.Арабаев атындагы КМУ- 2013ж. 



6. Ардак Грамота И.Арабаев атындагы КМУ – Мамлекеттик жана 

педагогикалык практиканы уюштурууда, анын жүрүшүндө кошкон зор 

салымдары үчүн – 2014 

7. Ардак грамота – Билим беруу министрлиги - 2017 

Уюмдарда мүчөлүгү:Биология жана химия факультетинин 

Окумуштуулар Кеӊешинин мүчөсү; 

Факультеттин педагогикалык практикасынын жетекчиси. 

Квалификацияны жогорулатуу: 

1.“Билим берүүнүн сапатын илимий-педагогикалык өнүттө изилдөө, 

ЖОЖдогу инновациялык ишмердүүлүк” И.Арабаев атындагы КМУ -2001г 

2.“Школа молодых преподвателей”- КГУ им. И.Арабаева -2005 

3.“Глобальное образование” -10-12 мая 2006г. ЮНИСЕФ в КР 

4.“Жогорку мектеп шартындагы интерактивдүү окутуу” (36 саат)- ИПК и ПК 

КГУ им. И. Арабаева -2006г. 

5.“Интерактивные методы обучения в условиях высшей школы” (36 час) 

ИПК и ПК КГУ им. И. Арабаева.2008г 

6.“ Компотенттүүлүктүн негизинде 3 муундагы мамлекеттик билим берүү 

стандартынын түзүлүшү жана окуу процессинин учурдун талабына ылайык 

башкаруу” – И.Арабаев атындагы КМУ -2013ж. 

7.“ Окуу процессинде кредит системасын кийирүү кадамдары” ( 72 саат) 

И.Арабаев атындагы КМУ- 2014ж 

8.CERTIFICATE OF PARTICIPATION « Introduction to a Green Economy 

Concepts and Challenges»- Al-Farabi Kazakh National University -2015 

9.«Жогорку окуу жайда сапаттуу билим берүүнүн укуктук технологиялык 

базалары»  И.Арабаев атындагы КМУ- 2015ж 

10.«Билим берүү программаларын аккредитациядан өткөрүүнүн жол-

жоболору жана инновациялык технологиялар» боюнча семинар-тренинг – 

И.Арабаев атындагы КМУ -2016ж 

11.“ЖОЖдун билим берүү процессинде электрондук китептерди иштеп 

чыгуу жана колдонуу” ИПК и ПК КГУ им. И.Арабаева -2016г 

12.“Место, роль и перспективы международных университетов в эпоху 

глобализации” Университет Ататюрк-Алатоо – 2016г 

Билген тили: кыргыз, орус тили, англис тили словарь менен  

Билген компьютердик прораммасы:Mickroft Word, Mickroft, Power 

Pont , Mickroft Excel , Internet 

Үй бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, үч балалуу 

 



И.Арабаев атындагы КМУнуну жалпы биология жана аны окутуунун 

технологиялары кафедрасынын ага окутуучусу Кырбашова Майрамкүл 

Турганбековнанын илимий –методикалык эмгектиринин тизмеси 

 

№ Илимий эмгектин 

аты 

Иштин 

мүнөзү 

Чыккан жери көлөмү Авторлор 

менен 

бирдикте 

1. “Экология 

водообмена 

древесных растений 

интрдуцированных в 

Чуйской долине” 

макала г. Пущино, 

Московская 

область,Конференция 

молодых ученых 

“Биология 21 веке” 

2004год 

5 Акматов 

М,К.,Бексулта

н кызы Асель 

2. “Бенз(а)пирен-

высокотоксичный 

загрязнитель 

окружающей среды” 

макала “Вестник” КМПУ 

им.И.Арабаева 2004г 

4 Курманбекова 

Г.Т.,Абдыкери

мова К.Ш. 

3. “Интродукция и 

акклиматизация 

древесных растений 

в решении 

экологических 

проблем 

Кыргызстана” 

макала Материалы 

Международной 

научной 

конференции, 

посвященной 125-

летию Ботанического 

сада Тверского 

госуниверситета.Тве

рь,19-22 сентября, 

2004 г 

4 Акматов М.К. 

4. “Кариотипы 

некоторых 

млекопитающих 

Северного Тянь-

Шаня” 

макала Вестник, 

Естественно-

математические 

науки, Серия-

2,выпуск-4,Бишкек 

2005 г.С 157-166 

5 Шаршеналиев

а Г.А. 

5. “Интеграция 

профилактических 

программ в учебный 

процесс школы 

макала Научно-практическая 

конференция 

“Соврменные 

инновационнные 

технологии обучения 

в средних школах 

5 Давлтеова 

Ч.С. 



посвещенная к 2 

сьезду учителей” 10 

ноября 2007 г. 

6. Влияние гендерных 

факторов на 

уязвимость к ВИЧ-

инфекции 

макала КГУ им.И.Арабаева 

Вестник №11.2008г 

5 Давлетова 

Ч.С.,Казакова 

Н.О. 

7. Типовая программа 

по цитологии  

программа Типография КГУ 

им.И.Арабаева 2007г 

3 Шамбетова 

Г.С. 

8. Цитология боюнча 

типтүү программа 

программа Типография КГУ 

им.И.Арабаева 2007г 

3 Шамбетова 

Г.С. 

9. Типовая программа 

по физиологии 

растений 

программа Типография КГУ 

им.И.Арабаева 2008г 

3 Акматов 

М.К.,Иманбер

диева Н. 

10. Өсүмдүктөрдүн 

физиологиясы 

боюнча типтүү 

программа 

программа Типография КГУ 

им.И.Арабаева 2008г 

3 Акматов 

М.К.,Иманбер

диева Н. 

11. Типовая программа 

по учебным полевым 

практикам 

программа Типография КГУ 

им.И.Арабаева 2009г 

3 Ногойбаева 

Р.С.,Шаршена

лиева Г.А. 

12. Окуу талаа 

практикаларынын 

типтүү 

программалары 

программа Типография КГУ 

им.И.Арабаева 2009г 

3 Ногойбаева 

Р.С.,Шаршена

лиева Г.А. 

13. Педагогические 

практики в системе 

методической 

подготовки 

студентов к 

обучению биологии” 

макала Вестник КГУ 

им.И.Арабаева 

№6,2011 

4 Казакова Н.О. 

14. Использование 

исселдовательского 

метода при обучении 

биологии 

макала Вестник КГУ 

им.И.Арабаева 

№1,2011 

5 Казакова Н.О. 

15. Познавательные 

игры как средство 

развития 

познвательного 

макала Вестник КГУ 

им.И.Арабаева 

№1,2012 

4 Казакова 

Н.О.,насирдин

ова Г.К. 



интереса к биологии 

16. Руководство к 

практическим 

занятиям по теории и 

методике обучения 

биологии для 

студентов очного 

отделения 

 Типография КГУ 

им.И,Арабаева 

4 Давлетова 

Ч.С.,Казакова 

Н.О. 

17. Зависимость 

тревожности от типа 

темперамента в 

группе подростков 

13-14 лет 

макала Вестник КГУ 

им.И.Арабаева.Вып.

№1,2013г 

5 Давлтеова 

Ч.С.,Казкова 

Н.О. 

18. Уровень 

тревожности 

учащихся 

подросткового 

возраста 

общеобразовательно

й школы г.Бишкек 

макала Вестник КГУ 

им.И.Арабаева 

Вып.№1 2013г 

3 Казакова Н.О. 

19. Стандарттыкэмессаб

актынтеориясы, 

практикасыжанатипо

логиясы 

 

 Вестник 

Кыргызского 

государственного 

университета 

им.И.Арабаева : 

Бишкек- 2014 №3 . ‒ 

С. 360-363 

5  

20. Стандарттык эмес 

сабак окуучулардын 

өз алдынчалыгын 

калыптандыруудагып

едагогикалык 

проблема катары 

 Вестник 

Кыргызского 

государственного 

университета 

им.И.Арабаева. 

Бишкек. –  2014– № 

5. – С. 251-256 

5  

21. Биологиядан 

семинар-сабагын 

колдонуу 

окуучулардын 

 Вестник 

Кыргызского 

государственного 

университета им. И. 

Арабаева. – Бишкек, 

5  



таанып-билүүчүлүк 

өз алдынчалыгын 

жогорулатуунун 

жолу катары 

2015. ‒ № 7.   С. 165-

169 

22. Формирования 

познавательной 

самостоятельности 

на уроках биологии 

 Вестник 

Кыргызского 

государственного 

университета им. И. 

Арабаева. – Бишкек, 

2015. ‒ № 9 . – С. 

205-207. 

 

4  

23. Стандарттык эмес 

сабактар аркылуу 

окуучулардын 

таанып-билүүчүлүк 

өз алдынчалыгын 

калыптандыруунун 

педагогикалык 

шарттары 

 Известия Вузов 

Бишкек-2015- №10. 

С.144-147 

 

5  

24. Окуучуларда таанып-

билүүчүлүк өз 

алдынчалыкты 

таанып-билүүчүлүк 

тапшырмалардын 

жардамы менен 

калыптандыруу 

жолдору 

 Известия Вузов 

Бишкек-2015, 

№ 10. С.139-143 

 

5  

25. Жогорку 

класстардагы 

биологиядан 

стандарттык эмес 

сабактар аркылуу 

окуучулардын 

мотивациясын 

жогорулатуу 

 Вестник 

Кыргызского 

государственного 

университета им. И. 

Арабаева. ‒ Бишкек, 

2016 – Вып. 2.  С. 

257-260. 

5  

26. Орто мектептин 

жогорку классынын 

 Вестник 

Кыргызского 

государственного 

5  



окуучуларына 

биологиядан саякат 

сабагын уюштуруу 

университета им. 

И.Арабаева:  Бишкек. 

–2016. ‒Выпуск 2 С. 

345-349. 

 

27. Функции 

нестандартного урока 

по биологии в 

процессе обучения 

старшеклассников 

 Журнал 

«Современные 

наукоемкие 

технологии» 

РИНЦ, г.Москва: 

2016 №11 (Часть 1). 

С-119-122 

5  

28. Нестандартные уроки 

как эффективная 

форма школьного 

обучения 

 Между народный 

журнал 

экспериментального 

образования РИНЦ, 

г.Москва: 2016 №11 

(Часть 2). С – 162-165 

 

5  

29. Жогоркукласстыноку

учуларыучунбиологи

яданстандарттыкэмес

сабактардыништелме

лери 

Окуу-

методикал

ыкколдон

мо 

 

Бишкек 

«Кутаалам»2018ж- 

72б. 4,5 басма  

Кɵлɵмү 

4,5 

басматабак 

 

30. Мектепокуучуларын

ынтаанып-

билүүчүлүкɵзалдынч

алыгынɵнүктүрүүдɵг

үстандарттыкэмессаб

актардынɵзгɵчɵлүктɵ

рү 

макала Новые технологии 

инновации 

Кыргызстанаг.Бишке

к 2018 №8. С-147-152 

  

31. Болочокмугалимдерд

идаярдоодогуэкологи

ялыктүшүнүктɵрдүка

лыптандыруукɵйгɵйл

ɵрү 

макала Новые технологии 

инновации 

Кыргызстана 

г.Бишкек 2018 №8. 

С-144-146 

  

 

 



 

Жалпы биология жана аны 

окутуунун технологиялары 

кафедрасынынын д.м.а.                                                п.и.к. Кырбашова М.Т. 

 


