
 
Резюме 

 
ФАМИЛИЯ:                           Нурманбетова  

АТЫ:                                        Аида 

АТАСЫНЫН АТЫ:             Токтогуловна 

ИШТЕГЕН ЖЕРИ:               И. Арабаев атындагы КМУ, 720026,      

                                                  Бишкек, Кыргызстан  

 

БИЛИМИ: 

2008-2011 
  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети / 

биоартүрдүүлүк кафедрасы (аспирантура) 

2002-2007 

  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, биология жана 

химия факультети,   квалификация: биология мугалими, адистиги 

"Биология" (артыкчылык диплому) 

1989-1998    К. Рысмендиев атындагы  орто мектеби, Нарын  

 

КЕСИПТИК СТАЖЫ: 

2016-2020 
И. Арабаев атындагы КМУ нун биология жана химия факультетинин 

биоартүрдүүлүк кафедрасынын ага окутуучусу  

2015-2016 
И. Арабаев атындагы КМУ нун биология жана химия факультетинин 

биоартүрдүүлүк кафедрасынын ага окутуучусу  

2012-2014 
И. Арабаев атындагы КМУ нун биология жана химия факультетинин 

биоартүрдүүлүк кафедрасынын окутуучусу  

2010-2011 
 И. Арабаев атындагы КМУ нун биология жана химия факультетинин 

биоартүрдүүлүк кафедрасынын окутуучусу (айкалыштыруу эсебинен)  

2007-2009   Биология жана химия мугалими №27 орто мектеби 

2006-2012 
И. Арабаев атындагы КМУ нун биология жана химия факультетинин 

биоартүрдүүлүк кафедрасынын ага лаборанты 

2003 
“Экобилим” борборунун мүчөсү 

 

1999-2001 
Бишкек шаарынын Адистештирилген балдар үйүнүн тарбиячынын 

жардамчысы, Кыргызстан 

 

 

 



ЖӨНДӨМДӨРҮ: 

Тил билүүсү 
Кыргызча (эне тили), орусча (эркин), англисче (сүйлөшүү деӊгээлинде), 

французча (сөздүк менен) 

Компьютер 

жөндөмдөрү 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Paint), Photoshop, Indesign, Internet,  

E-mail 

СЫЙЛЫКТАРЫ: 

28.12.2017 Золотая медаль ОО “Кыргызстан аялдары” КР 

10.10.2016 

Благодарственное письмо ОФ “Арча”, ОФ “Ырыстан” и Ботанического 

сада им. Э.Гареева “За отзывчивость и участие в проведении этикетажа в 

дендрарии-заповеднике Ботанического сада им. Э.З.Гареева 

25.10.2015 

“Роза Отунбаеванын демилгеси” фонду тарабынан уюштурулган “Эко-

фото аңчылык” конкурсунун жеңүүчүсү, шилтеме 

http://roza.kg/initiative/investing-in-next-generation/eco-project/competitions-

quiz-shows/nagrazhdenie-pobediteley-konkursov-eko-selfi-i-eko-fotoohota 

22.05.2015 

И. Арабаев атындагы  КМУнун ардак грамотасы  «Жаш муундарды 

окутуп тарбиялоодо сиңирген эмгеги жана университеттин өсүшүнө 

кошкон үзүрлүү салымы үчүн» 

05.10.2014 

И. Арабаев атындагы КМУ нун профсоюз комитетинин ардак грамотасы 

биология жана химия факультети боюнча «Жылдын мыкты окутуучусу»  

кароо-сынагынын жеӊүүчүсү 

21.03.2013 

И. Арабаев атындагы  КМУнун ардак грамотасы  «Жаш муундарды 

окутуп тарбиялоодо сиңирген эмгеги жана университеттин өсүшүнө 

кошкон үзүрлүү салымы үчүн» 

4.10.2011 

И. Арабаев атындагы  КМУнун ардак грамотасы  «Жаш муундарды 

окутуп тарбиялоодо сиңирген эмгеги жана университеттин өсүшүнө 

кошкон салымы үчүн» 

10.10.2010 

КРнын жаш окумуштууларынын  биринчи форумуна карата өткөрүлгөн 

«Жаш окумуштуулардын эӊ жакшы илимий-изилдөө иши сынагына 

активдүү катышкандагы үчүн” КРнын БиМнин I даражадагы диплому 

22.05.2010 

 «Эл аралык Биоартүрдүүлүк жылына арналган «Биоразнообразие: 

результаты, проблемы и перспективы исследований» эл аралык илимий 

конференцияны уюштурууга жана университеттин окуу, илимий изилдөө 

иштерине активдүү катышкандыгы үчүн И. Арабаев атындагы  КМУнун 

ыраазычылык каты   

http://roza.kg/initiative/investing-in-next-generation/eco-project/competitions-quiz-shows/nagrazhdenie-pobediteley-konkursov-eko-selfi-i-eko-fotoohota
http://roza.kg/initiative/investing-in-next-generation/eco-project/competitions-quiz-shows/nagrazhdenie-pobediteley-konkursov-eko-selfi-i-eko-fotoohota


2009 

И. Арабаев атындагы  КМУнун ардак грамотасы  «Жаш муундарды 

окутуп тарбиялоодо сиңирген эмгеги жана университеттин өсүшүнө 

кошкон салымы үчүн»  

 

КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ: 

15.10.-26.10.2019 

Training Workshop on “Technology Application for Disaster Risk Redaction 

(DRR) in Central Asia”. г.Урумчи, КНР, Синьцянский институт экологии и 

географии АН КНР (Сертификат). 

13.05.-01.06.2019 

Научная стажировка руководящих работников и специалистов в УО БГТУ 

на кафедре ландшафтного проектирования и садово-паркового 

строительства (сертификат, 90 ч., УО БГТУ, свидетельство о стажировке 

руководящих работников и специалистов №0003937, рег.№086)  г.Минск, 

Республика Беларусь 

14.01-25.01.2019 

“Использование информативно-коммуникативных технологий в 

образовании” (семинар-тренинг, 72 ч., КГУ им. И. Арабаева, ОО 

“Кыргызская ассоциация информатиков”, сертификат) 

10.01-24.01.2019 

“Билим берүүнү санариптештирүү жана аккредитациялоонун 

стандарттары”  (семинар-тренинг, 36 с., И. Арабаев атындагы КМУ, 

сертификат III даража)   

13.11.2018 

“Формирование результатов обучения и их роль в построении учебного 

процесса. Кейс Литвы и Кыргызстана” (вебинар-тренинг, 6 ч., Агентство 

по гарантии качества в сфере образования “EdNet”, сертификат) 

10.01.-18.01.2018 

“Окуу процессин сапаттуу уюштуруу жана тарбиялоонун психологиялык-

педагогикалык технологиялары” (семинар-тренинг, 36 с., И. Арабаев 

атындагы КМУ, сертификат) 

19-20.01.2018 

“Возможности интеграции концепций, принципов целей устойчивого 

развития и глобального гражданства в программы подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров 

Кыргызской Республики” (тренинг, 12 ч., сертификат, лицензия АЛ№502, 

рег.№1-476. ЮНЕСКО) 



01.12.2017 

“Педагогическое образование и естественные науки: современное 

состояние и перспективы развития в Кыргызской Республике”, научнор-

практическая конференция с Международным участием, приуроченный к 

90-летию профессора Ботбаевой М.М. (сертификат, КГУ им.И.Арабаева) 

25.05.2017 

“Современные информационные технологии в сфере образования. 

Использование электронных изданий в учебном процессе” (семинар-

практикум, 6 ч., КГУ им.И.Арабаева, сертификат)  

11.2016 
“Баштапкы эксперимент, SEA” методикасынын тренери,  (DCG и GIZ 

Германия, сертификат) 

11-18.07.2016 

“Подход стартовых экспериментов, SEA” GIZ, “Реформа систем 

образования в ЦА” ШГ №68, Бишкек, (тренинг для мультипликаторов, 64 

ч., DCG и GIZ Германия,  сертификат) 

27-30.04.2015 

“Подход стартовых экспериментов, SEA-2” GIZ, “Реформа систем 

образования в ЦА” (курсы повышения квал., 24 ч. DCG и GIZ Германия, 

КГУ им. И. Арабаева, сертификат) 

16.02-27.02.2015 

“Подход стартовых экспериментов, SEA» GIZ, “Реформа систем 

образования в ЦА” Бишкек, (курсы повышения квал., 80ч., DCG и GIZ 

Германия, КГУ им. И. Арабаева, мультипликатор методики SEA, 

сертификат) 

25.02.2015 “Introduction to a Green Economy: Concept and Challenges” 

16.06- 27.06.2014г. 

“Подход стартовых экспериментов, SEA” GIZ, «Реформа систем 

образования в ЦА” (курсы повышения квал., 80 ч. DCG и GIZ Германия, 

КГУ им. И. Арабаева, сертификат) 

20.01.31.01.2014 
“Шаги по внедрению кредитной системы в учебный процесс” (курсы 

повышения квал., 72 ч., КГУ им. И. Арабаева, сертификат №22) 

23.06.12-23.07.2012 “Ораторское искусство” (Awesta-Training, Бишкек, сертификат) 

26.07-31.07.2011 

“Этноботанические методы исследований” г. Каракол, (семинар, КНАУ 

им.И.К. Скрябина и The Christensen fund, АЛ №349 I-144, сертификат 

№10) 

КООМДУК ИШТЕРИ: 

2011-2020 
Проф. М.М. Ботбаева атындагы биоартүрдүүлүк кафедрасында ОТП 

боюнча жооптуу, кафедра катчысы 



2012-2014 Биоартүрдүүлүк кафедрасында магистратура боюнча координатор  

октябрь,  2010 
№1129  участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү (парламенттик 

шайлоо) 

 

ИЛИМИЙ КЫЗЫКЧЫЛЫГЫ: биоартүрдүүлүк, экология, өсүмдүктөрдүн 

физиологиясы, этноботаника, дендрология, ландшафттык дизайн, нанотехнология 

 

КАТЫШКАН ПРОЕКТТЕРИ:  

“КУАУнун биомаданий борборун өнүктүрүү”  проектисинин жумушчу тобунун 

мүчөсү, 2011-2017.  

 “Кыргыз элинин малды багуу жана көбөйтүү боюнча салттуу билимдери”  

проектисинин Нарын районунун Кара-Кужур  айыл округу  боюнча аймактык эксперти, 

2013-2014. 

«“Кумтөр” кен иштетүү аймагынын топурак-өсүмдүк жабууларын калыбына 

келтирүү» проектисинин жумушчу тобунун мүчөсү, 2015-2016. 

Bioversity International/CRP Gabiel Lippmann ”Сохранение генетических ресурсов 

плодовых культур в Центральной Азии в целях их разнообразного и устойчивого 

использования” проектисинин жумушчу тобунун мүчөсү, 2015-2017. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ: 31 


