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Жеке маалымат 
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Үйүнүн дареги:   Кызыл-Кыя шаары, Спорт көчөсү, 37-үй. 
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БатМУ КГПИнин директорунун окуу жана мамлекеттик тил боюнча 

орун басары, тарых илимдеринин кандидаты, доцент  

Бердиев Асан Токсоновичтин эмгек ишмердиги 

№ Кайда иштеген 

орду, шаар ЖОЖ 

Кызматы Буйруктары Жылдары 

1 МНР,Улан-Батор Солдат.С.А  1986-1988 

2 Ош педагогикалык 

окуу жайы 

Студент  1985-1990 

3 Ош мамлекеттик 

университети, 

тарых жана укук 

таануу факультети 

Студент  1990-1995 

4 Жалал-Абад 

коммерциялык 

институту, 

гуманитардык 

илимдер кафедрасы 

 

Окутуучу 

Пр№38.18.07.95. 1995-1995 

5 ОшМУнун Кызыл-

Кыя филиалы 

Окуу 

бөлүмүнүн 

инспектору 

Пр№17.15.07.98. 1998-ж. 

июль-

сентябрь 

6 ОшМУнун Кызыл-

Кыя филиалы, 

коомдук илимдер 

кафедрасы    

Ага окутуучу Пр№1-1.01.09.98. сентябрь 

7 ОшМУнун Кызыл-

Кыя филиалы, 

коомдук илимдер 

кафедрасы    

Убактылуу 

кафедра 

башчы 

Пр№13/1.15.10.98. 1998-1999 

8 ОшМУнун Кызыл-

Кыя филиалы, 

коомдук илимдер 

кафедрасы    

Кафедра 

башчы 

Пр№83/123.09.99. 1999-2000 

9 Гуманитардык 

факультеттин 

жалпы тарых 

кафедрасы 

Ага окутуучу Пр№26.01.2001 2001-2005 

10 Гуманитардык 

факультеттин 

Кыргызстан тарыхы 

кафедрасы 

Ага окутуучу, 

кафедра 

башчы 

Пр№10.10.2005 2005-2008 

11 Кыргызстан жана 

дүйнөнүн тарыхы 

кафедрасына  

Ага окутуучу Пр№22.09.2008 2008-2009 



12 Социалдык иштер 

жана коомдук 

илимдер кафедрасы 

Кафедра 

башчы 

Пр№23.09.2008 2008-2011 

13 БатМУ КГПИ  Окуу 

бөлүмүнүн 

башчысы 

Пр№76/1 

01.07.2011 

2011-2015 

14 БатМУ КГПИ 

гуманитардык 

факультетинин 

кыргыз тили жана 

тарых кафедрасы 

Кафедра 

башчысы, ага 

окутуучу 

Пр№34/1 

23.03.15. 

2015-2016 

 

 

15 БатМУ СПИ 

социалдык-

экономикалык 

билим берүү 

кафедрасы 

Кафедра 

башчы 

01.02.16. 2016-ж. 

Февраль-

октябрь 

16 БатМУ СПИ 

педагогика 

факультетинин 

педагогика жана 

дене  тарбия 

кафедрасына 

конкурстук неизде 

шайланган. 

Кафедра 

башчы 

26.10.16. 2016-2017 

17 БатМУ СПИнин 

гуманитардык 

факультетинин 

деканы 

Декан, 

Кыргыз тили 

жана тарых 

кафедранын 

доценти 

26.01.17. 2017-19 

18 БатМУ КПИнин 

Кесиптик орто 

билим берүү 

бөлүмүнүн 

башчысы 

Бөлүм башчы, 

Кыргыз тили 

жана тарых 

кафедранын 

доценти 

 

2019-ж. 24.01. 

2019-2021 

  

19 БатМУ КГПИнин 

окуу жана 

мамлекеттик тил 

боюнча 

директордун орун 

басары 

Кыргыз тили 

жана тарых 

кафедрасынын 

доценти 

2021-ж.1-сентябрь  

2021-ж. 

 

            

 



 

                                       

БатМУ КПИнин гуманитардык факультетинин деканы, т.и.к. доцент 

Бердиев Асан Токсоновичтин сыйлыктары 

 

№ Сыйлыктын аталышы,  

себеби, эмне үчүн 

   Мөөнөтү,  

качан 

Буйругу 

1 КГПИнин 15-жылдык 

юбилейдик медалы 

05.1213. Пр№17/181 

2 БатМУнун Ардак громатасы 26.05.15 Пр№127 

3 23-февраль мекенди коргоочулар 

күнүнө карата БатМУнун Ардак 

громатасы 

19.02.11. Пр№12/0 

4 БатМУнун Олимпиадасында 

студенти 1-орунду алгандыгы 

үчүн БатМУнун Ардак 

громатасы 

10.04.13. Пр№350 

5 Жаны муун сынагында студенти 

1-орунду ээлегендиги үчүн 

БатМУнун Ардак громатасы 

10.04.13. Пр№415 

6 Студенти 5-аймактык 

олимпиадада 1-орунду 

ээлегендиги үчүн БатМУнун 

Ардак громатасы 

09.04.16 Пр№332 

7 Эл аралык мугалимдер күнүнө 

карата Кызыл-Кыя шаардык 

кенештин Ардак громатасы 

04.10.16. Пр№01-16/337 

8 Илим күнүнө карата БатМУнун 

Ардак громатасы 

02.11.16. Пр№03-20/185 

9 Кадамжай райондук 

мамлекеттик 

админстрациясынын башчысы, 

акиминин «Ыраазычылык каты» 

21.05.16. пр 

10 Мугалимдердин кесиптик 

майрамына карата Баткен 

областынын ыйгарым укуктуу 

өкүлүнүн Ардак громатасы 

03.10.17. Пр№13-8/340 

 

11 Эл агартуунун мыктысы төш 

белгиси 

02.10.13.  

12 Түштүк философтор коомунан 

алкыш 

26.04.19.  



13 БатМУнун Олимпиадасында 

студенти 1-орунду алгандыгы 

үчүн БатМУнун Ардак 

громатасы 

13.04.19.  

14 Аймактык олимпиадада 

студенти 2 орунду алгандыгы 

үчүн БатМУнун Ардак 

громатасы 

17.04.19.  

 

Бердиев Асан  Токсоновичтин 

Р Е З Ю М ЕСИ 

Бердиев Асан  Токсонович 1968-жылы 17-ноябрда Баткен областынын    

Баткен районунун Суу –Башы айыл өкмөтүнө караштуу Апкан айылында 

туулган. 1985-жылы Апкан орто мектебин бүтүп, Оштогу педагогикалык окуу 

жайына  тапшырып 1990-жылы артыкчылык диплом менен аяктап, ошол эле 

жылы Ош мамлекеттик университетинин тарых жана укук тануу факультетине 

тапшырып, 1995-жылы тарых  мугалими жана коомдук, гуманитардык  

дисциплиналардын окутуучусу деген квалификацияга ээ болгон.  

1995-1998-жылдары Жалал-Абад экономикалык жана ишкердик 

университетинде окутуучу, ага окутуучу болуп эмгектенген. 1998-жылдан 

2022-жылга чейин Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыядагы 

гуманитардык педагогикалык институнда (КГПИ) тарых жана социалдык 

иштер кафедрасында окутуучу, ага окутуучу, кафедра башчысы, бөлүм 

башчысы, окуу маалымат бөлүмүнүн башчысы, факультеттин деканы катары 

эмгектенген. 

2016-жылдан баштап БатМУ СПИнин социалдык-экономикалык билим 

берүү, педагогикалык билим берүү кафедрасынын доценти, кафедра башчысы 

болуп иштеген. 

. 2005-жылы 19-декабрда БатМУ КГПИнин Окумуштуулар кеңешинин 

№4 отурумунда Бердиев Асан Токсоновичтин 07.00.02. Ата мекен тарыхы 



адистиги боюнча «Абсамат Масалиев Кыргызстандын көрүнүктүү 

мамлекеттик жана коомдук ишмери» деген кандидаттык диссертатциясынын 

темасы жана илимий жетекчи катары тарых илимдеринин доктору, профессор 

Жумабаев Бектемир Миталипович бекитилген. 

  

2014-жылы 22-апрелде И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик 

техникалык университетинин  «Философия жана социалдык илимдер» 

кафедрасында талкуудан өтүп  №7 жыйынынын    протоколу  менен Кыргыз 

Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тарых жана маданий 

мурастар  институтуна, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук 

университетине жана И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетине караштуу тарых илимдери боюнча докторлук (кандидаттык) 

диссертацияларды коргоочу  кеңешине диссертацияны кабыл алуу  

сунушталган. 

 Тема боюнча 20дан ашык илимий макала түрдүү илимий журналдарда 

жарык көргөн, анын ичинен 2 чет өлкөлүк журналда чыккан. 

2014-жылдын 29-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук 

Илимдер Академиясынын Тарых жана маданий мурастар  институтуна,         Ж. 

Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетине жана И. Арабаев 

атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине алдындагы тарых илимдери 

боюнча докторлук (кандидаттык) диссертацияларды коргоочу  кеңешинде 

алдын ала коргоодон өткөн.   

    Бердиев Асан Токсоновичтин 07.00.02 – “Ата Мекен тарыхы” 

адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

алуу үчүн жазылган «Абсамат Масалиев -Кыргызстандын көрүнүктүү 

мамлекеттик жана коомдук ишмери» аттуу темадагы диссертациясы 2015-

жылдын 30-январында ачык коргоогон. 2015-жылдын 2-июнда ВАК тарабынан 

№6 к-1/23 протоколу менен бекитилген. 

Кесиптик көндүмдөр:  



 Чоң командада иштей билүү,  билим берүү тармагында, мекемелеринде 

жетекчилик кызматтарда мол тажрыйбага ээ. 

Башка көңдүмдөр: Компьютердик билимге ээ, тажрыйба мол, өзбек, орус 

тилдеринде мамилеше алат.  

Ишкердик сапаты: Чечимдерди кабыл алуу жөндөмдүүлүгү, талаптуулук, 

иштиктүүлүк процессин уюштурууга аракет жассоо, умтулуу. 

Жеке сапаты: Кичи пейил, калыс, адилеттүү, баштаган ишин аягына 

чыгарган, баарлашууга даяр, мамилеге бекем. 

 


