
                                                                                                                                                                        
ФАМИЛИЯ:                               ТУРСУНАЛИЕВА 

ИМЯ:                                           МАХАБАТ 

АТАСЫНЫН АТЫ:                 ТУРСУНАЛИЕВНА 

ИШТЕГЕН ЖЕРИ:                И.Арабаев атындагы КМУ, 

720026, Бишкек, Кыргызстан,  

 

БИЛИМИ: 

2011-2013 
  И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети / биоартүрдүүлүк 

кафедрасы (магистратура, артыкчылык диплому менен) 

2006-2011 

  И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, биология жана 

химия факультети,    

Квалификация: биология мугалими, адистиги "Биология" (диплом) 

1995-2006      Жалал-Абад облусу, Т.Мавлянов атындагы орто мектеп 

 

КЕСИПТИК СТАЖЫ: 

2018-2019 
И.Арабаев атындагы КМУ нун биология жана химия факультетинин 

биоартүрдүүлүк кафедрасынын окутуучусу  

2013-2014 
 И.Арабаев атындагы КМУ нун биология жана химия факультетинин 

биоартүрдүүлүк кафедрасынын окутуучусу (айкалыштыруу эсебинен)  

2011-2019 
И.Арабаев атындагы КМУ нун биология жана химия факультетинин 

биоартүрдүүлүк кафедрасынын ага лаборанты 

 

ЖӨНДӨМДӨРҮ: 

Тил билүүсү Кыргызча , орусча, англисче (сөздүк менен) 

Компьютер 

жөндөмдөрү 

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

E-mail 

СЫЙЛЫКТАРЫ: 

2018 
И. Арабаев атындагы  КМУнун ардак грамотасы  «Окуу тарбия ишине 

сиңирген эмгеги жана университеттин өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн» 

2013 

И. Арабаев атындагы  КМУнун ардак грамотасы  «Жаш муундарды 

окутуп тарбиялоодо сиңирген эмгеги жана университеттин өсүшүнө 

кошкон үзүрлүү салымы үчүн» 

2013 И. Арабаев атындагы  КМУнун ыраазычылык каты «Университеттин 

РЕЗЮМЕ 
 



коомдук иштерине активдүү катышкандыгы жана кызматында жогорку 

жетишкендиктери үчүн»                

 

КВАЛИФИКАЦИЯНЫ ЖОГОРУЛАТУУ: 

2019 
“Билим берүүнү санариптештирүү жана аккредитациялоонун 

стандарттары”   (36с.) Сертификат, 2019г.  

14-25.01.2019 
 “Использование информационно-коммуникацинных технологий в 

образовании” (72 ч.) , Сертификат,  2019г. 

21.01.2019 
“Билим берүү менеджменти жана география, экология туризмдеги 

инновациялык ыктар” Сертификат, 2019г. 

2018 

"Окуу поцессин сапаттуу уюштуруу жана тарбиялоонун психологиялык-

педагогикалык технологиялары" ( I даражадагы сертификат) 36ч., 

Сертификат 2018г. 

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) 

16.06- 27.06.2014г. 
«Подход стартовых экспериментов, SEA» GIZ, «Реформа систем 

образования в ЦА» (И. Арабаев атындагы  КМУ) (сертификат), 80 ч. 

20.01.31.01.2014 

«Шаги по внедрению кредитной системы в учебный процесс» 72 ч.  

(И. Арабаев атындагы  КМУ) (сертификат) 

КООМДУК ИШТЕРИ: 

2017-2019 Биоартүрдүүлүк кафедрасында документтер боюнча жооптуу 

2011-2014 Биоартүрдүүлүк кафедрасында  секретарь  

 

ИЛИМИЙ КЫЗЫКЧЫЛЫГЫ: биоартүрдүүлүк, зоология, орнитофауна, экология. 

ПУБЛИКАЦИЯ: 2 

 


