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Атанаев Токтосун Бегалиевич  
1954 г.р.,кыргыз, конт.тел:  0778 03 40 54; адр: Бишкек ш.Подольская №33 

 

Профессионалдык ишмердүүлүгү: 

 
И.Арабаев атындагы КМУ, Бишкек, КР                 сентябрь 2015 жылдан азыркыга чейин 

Окуу бөлүмүндө бөлүм башчысы 

Милдети: Окуу бөлүмүндөгү укуктук-нормативдик документтерди, жоболорду, 

инструкцияларды иштеп чыгуу, баардык практиканы, курамдардын окуу-методикалык 

иштерин көзөмөлдөө, Окуу-методикалык бирикменин мүчөсү. 

 

НМУ, Нарын, Кыргыз  Республикасы                 май 2013 ж. –июль 2015 ж чейин 

Аралыкта окутуу бөлүмүнүн (АОБ) башчысы 

Милдети: АОБ жалпы жетектөө, окуу процессин камсыздоо, окутуучулардын жана 

студенттердин АОТ боюнча билимин жогорулатуу 

 

НМУ, Нарын, Кыргыз  Республикасы                  2008 ж. апрелден- май 2013 ж. 

Академиялык маселелер боюнча проректор 

Милдети: Университеттеги окуу. Окуу-методикалык процесстер боюнча жалпы жетектөө 

 

НМУ, Нарын, Кыргыз  Республикасы                 2007ж. декабрдан- апрель 2008 ж. 

Окуу башкармалыгынын башчысы 

Милдети: университетте окуу процессин уюштуруу жана пландоо боюнча жооптуу.     

 

НМУ, Нарын, Кыргыз  Республикасы                 2005ж. ноябрдан- декабрь 2007 ж. 

Физика жана энергетика каф. доценти 

Милдети: физика, биофизика, атайын физикалык курстар, табият таануу концециясы, илимий 

изилдөөнүн негиздери курстары боюнча лекция окуу жана практикалык сабактарды өтүү. 

 

НМУ, Нарын, Кыргыз  Республикасы                 1998ж. сентябрдан - ноябрь 2005ж. 

Физика жана табият таануу каф. башчысы 

Милдети: жалпы жетектөө жана физика, биофизика, атайын физикалык курстар, табият 

таануу концециясы, илимий изилдөөнүн негиздери курстары боюнча лекция окуу жана 

практикалык сабактарды өтүү. 

 

НМУ, Нарын, Кыргыз  Республикасы               1996ж. 16-августан 1998ж. сентябрга чейин 

Математика и информатика каф. башчысы 

Милдети: кафедраны жетектөө,  окуу процессинин сапатына жооп берүү, лекция жана 

практикалык сабактарды өтүү. 

 

Кыргыз Архитектура жана Курулуш Институтунун Филиалы (КАКИ) 

НМУ, Нарын, Кыргыз  Республикасы                1995ж. ноябрдан - август 1996ж. чейин    

КАКИ нин Нарын ш. филиалынын директору 

Милдети: филиалды жетектөө, физика жана информатика боюнча сабактарды өтүү 

Кыргыз Мамлекеттик Медицина Институту (КММИ) 



Бишкек, Кыргыз Республикасы                            май 1991 ж. –ноябрь 1995 ж. чейин 

Физика жана биофизика каф. доценти 

Милдети: физика, биофизика жана информатика боюнча лекция окуу жана практикалык 

сабактарды өтүү. 

  

Кыргыз Мамлекеттик Медицина Институту (КММИ) 

Бишкек, Кыргыз Республикасы                                  сентябрь 1989жг.- май 1991ж. чейин 

Физика жана биофизика кафедрасынын окутуучусу 

Милдети: физика, биофизика жана информатика боюнча лекция окуу жана практикалык 

сабактарды өтүү. 

 

II МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, Москва, РСФСР         сентябрь 1986 ж.- сентябрь 1989 ж. 

Медико-биологиялык факультеттин биофизика кафедрасынын аспиранты 

Милдети: окуу, эксперимент жүргүзүү, кандидаттык диссертацияны коргоо. 

 

Кыргыз Мамлекеттик Медицина Институту (КММИ) 

Бишкек, Кыргыз Республикасы                              ноябрь 1980ж. – сентябрь1986ж. чейин 

Физика жана биофизика кафедрасынын ага лаборанты, окутуучу 

Милдети: лабораториялык жумуштарды коюу, физика, биофизика, информатика боюнча 

лекция окуу жана практикалык саактарды өтүү.     

 

Билими                                                             1974-1980 ж. 

СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети 

Адистиги : Физик, физика окутуучусу   

 

 Кошумча маалымат: 

 «биофизика»  адистиги боюнча биология илиминин кандидаты      1990 ж. баштап 

Россиянын көз карандысыз ИА академиги                                           1991 ж. баштап 

Нарын регионалдык маалымат технологиясы борборунун директору   с 1997 по1999 

Ж.Баласагун ат. КНУ  Нарындагы филиалы ИГУСИ директору           1999 ж. – 2001ж. 

НМУнун сырттан окуу бөлүмү боюнча проректор                            2001ж. – 2005ж. 

Эл агартуунун отличниги         1999 ж. баштап 

НМУнун Окумуштуулар Кенешинин Окумуштуу катчысы           декабрь 2008ж.- 2009ж 

Россиялык Илимдер Академиясынын Россиялык  

философтор коомунун мүчөсү     2009 ж.     баштап 

Сапат кепилдиги боюнча эл аралык эксперт   2012 ж. баштап 

«Биология» адистиги боюнча   профессор           27-ноябрь 2014ж. баштап 

              

 

 


