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География, экология жана туризм факультетинде                                        

Илим күнүнө карата өткөрүлгөн илимий иш-чарасынын 

ПРОГРАММАСЫ 

12-ноябрь 

Бишкек шаары  

 

Илимий конференциянын катышуучулары менен саламдашуу - Кыргыз 

мамлекеттик университетинин География, экология жана туризм 

факультетинин деканы, география илимдеринин доктору, профессор 

Чодураев Темирбек Макешович 

1. Туртемиров Кайрат, ЭПк-1-17 группасынын студенти «Кыргызстандагы 

табигый кырсыктар жана анын алдын-алуу жолдору». Илимий жетекчиси: 

Экология жана туризм кафедрасынын ага окутуучусу Токталиева Г.Р. 

2. Мусаева Элина, Бишкек шаарындагы № 55 орто мектебинин окуучусу 

«Ала-Арча суусунун булгануу себептери жана чечүү жолдору». Илимий 

жетекчиси: Рыскулов Улан Бишкек шаарынын № 55 орто мектебинин 

география мугалими  

3. Кубанычбекова А., Бб-13-18 группасынын студенти «Эко гүлазыктар». 

Илимий жетекчиси: Биология жана аны окутуунун технологиясы 

кафедрасынын окутуучусу Боогачиева А.К. 

4. Чубак уулу Сыргак, ЭПк-1-17 группасынын студенти «Бишкек 

шаарындагы атмосфералык абанын булгануусу». Илимий жетекчиси: 

Экология жана туризм кафедрасында доц.м.а. Садыкова Г.С. 

5. Турдуева А.Т., Бишкек шаарындагы Креатив-Таалим орто мектебинин 

окуучусу «Топурактын бузулушу». Илимий жетекчиси: Жаныбек уулу 

Токторбай, Креатив-Таалим орто мектебинин география боюнча мугалими 



6. Бакиров Досмурат, Бишкек шаарындагы № 55 орто мектебинин окуучусу 

«Озон көйгөйү». Илимий жетекчиси: Рыскулов Улан Бишкек шаарынын 

№ 55 орто мектебинин география мугалими 

7. Бекболотова Гүлира Тр-1-17 группасынын студенти «Нарын 

областындагы туризм жана анын азыркы абалы». Илимий жетекчиси: 

Экология жана туризм кафедрасында доц.м.а. Жантемирова К.К. 

8. Ырысаалиев Нурсултан ЕГ-1-17 группасынын студенти (КРСУ им. Б. 

Елцина) «Проблемы таяния ледников». Илимий жетекчиси: г.и.к., доцент 

Бакиров К.Б.   

9. Мустанакунова Дильфуза, Гб-1-17 группасынын студенти «Япония 

мамлекети». Илимий жетекчиси: География жана аны окутуунун 

технологиясы кафедрасынын окутуучусу Төлөгөнова Г., Капекова Ж. 

10. Абдырахманов Данияр, ЭПк-1-18 группасынын студенти «Влияние 

автотранспорта на окружающую среду». Илимий жетекчиси: Экология 

жана туризм кафедрасында доц.м.а. Садыкова Г.С.  

11. Ысамаматов Марс, Бишкек шаарындагы № 55 орто мектебинин окуучусу 

«Туруктуу өнүгүү жана жаратылышты пайдалануу». Илимий жетекчиси: 

Рыскулов Улан Бишкек шаарынын № 55 орто мектебинин география 

мугалими 

12. Исакова Г., Бб-1-18 группасынын студенти «Экологиялык маданият – 

келечектин күзгүсү». Илимий жетекчиси: Биология жана аны окутуунун 

технологиясы кафедрасынын окутуучусу Ниязова Н.Д. 

13. Амирбекова Э., Бишкек шаарындагы Креатив-Таалим орто мектебинин 

окуучусу «Абанын булганышы». Илимий жетекчиси: Жаныбек уулу 

Токторбай, Креатив-Таалим орто мектебинин география боюнча мугалими 

14. Кубаталы к. А., Гб-1-18 группасынын студенти «Кыргызстанда 

жайгашкан мөңгүлөрдүн азыркы кездеги абалы». Илимий жетекчиси: 

География жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын окутуучусу 

Асанбаева Ж.К. 

15. Бахтияр  к. Н., Бб-13-18 группасынын студенти «Кока – коланын адамдын 

организмине тийгизген оң жана терс таасирлери». Илимий жетекчиси: 

Биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын окутуучусу 

Боогачиева А.К. 

16. Жаныбек у. Токторбай Креатив-Таалим орто мектебинин география 

боюнча мугалими «Экологиялык проблемаларды чечүүгө багытталган 

концепциялар» 

 

Конференцияны жыйынтыктоо. 


