
Резюме 

 

Насиров Мыктыбек Тургунбаевич 
Техника илимдеринин кандидаты, доцент. 

 

Туулган куну:    18 март 1974 -  жылы. 

 

Туулган жери:   Баткен областы, Кадамжай району, Кара-Добо айылы.  

 

Жашаган жери:  Кызыл-Кыя шаары, Боконбаева коч.  4-уй. 

 

Уй-булолук абалы:   Уй булолуу, 2 уул, 1 кыздын атасы. 

 

Реквизиттери:   тел. 0778737654, nmt-74@mail.ru 

 

Билими:  1991-1996 гг. жогорку, И. Разакова атындагы КТУ. 

16.03. 2018г. техника илимдеринин кандидаты илимий даражасы 

ыйгарылган 

 

Адистиги: «Автомобилдер жана автомобил  чарбасы» 

 

Иш тажырыйбасы: 

 1996-ж.  ПАТП №3 Бишкек ш., КПП кузотчу. 

 1996-2003 гг. Кызыл-Кыя экономика, укук жана технологиялар институтунда 
«долбоор менеджери,  «Автомобиль транспорту жана эсептоо техникалары» 

кафедрасында окутуучу; 

 2003-2004 гг. Кызыл-Кыя шаардык мэриясында «жетектоочу адист»; 

 2004-2010 гг. Кызыл-Кыя экономика, укук жана технологиялар институтунда 

«долбоор менеджери,  «Автомобиль транспорту жана эсептоо техникалары» 

кафедрасында ага окутуучу; 

 2011-2016 гг. –  Инженердик технологиялар жана педагогика факультетинин 
деканы; 

 2016- 2019 –жж. «Жалпы илимдер, техника жана курулуш кафедрасынын» 
башчысы; 

 2019- «Жалпы илимдер, техника жана курулуш кафедрасынын» доценти; 

 30.12.2019 – БатМУнун Кызыл-Кыя коп тармактуу институнун директору. 

 

 

 

 

 

Тил билет:            кыргыз жана орус тилдеринде эркин суйлойт;  

 

ПК боюнча :   компьютер программаларын кенири оздоштургон; 

 

 

Билим  бер\\ тармагында иштеген стажы:  25-жыл.  

 

 



Кандай сыйлыктары бар:  

-БатМУ КЭУТИнин  Ардак грамоталары; 
 -Кызыл-Кыя шаардык мэриясынын Ардак грамотасы; 
- Кызыл-Кыя шаардык кеншешинин Ардак грамотасы; 
- Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н Баткен областынын 
ыйгарым укуктуу ък\л\н\н Ардак грамотасы; 

 

М\нөздөмө: М. Т. Насиров 1974-жылдын 18-мартында Баткен облусунун 

Кадамжай районунун Кара-Дөбө айылында торолгон. 1981-жылы А. Орозбеков орто 

мектебине 1-класска кирип, 1991-жылы мектепти ийгиликтүү аяктаган. Ошол эле жылы 

И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетитин Машина куруу 

факультетинин “Автомобилдер жана автомобил чарбасы” адистигине тапшырып,  

1996-жылы ийгиликтуу аяктаган. 

1996-жылы Ош технологиялар университетинин Кызыл-Кыя филиалындагы 

аймактык бизнес борборунун “проект-менеджери” болуп жумуш жолун баштаган. 

1998-жылдан тартып, “Жол кыймылын уюштуруу” кафедрасында окутуучу, 

2000-жылы ага окутуучу болгон.  2004-жылы Кызыл-Кыя шаардык мэриясынын 

социалдык бөлүмүндө жетектөөчү адис кызматында иштеген. 2009-жылы Кызыл-Кыя 

экономика, укук жана техника институтунун маалымат-ресурстук борборунун 

жетекчиси кызматында иштеген. 2010-жылы “Автотранспорт” кафедрасында ага 

окутуучу, 2011-2016-жылдан тартып “Инженердик технологиялар жана педагогика” 

факультетинин деканы кызматында иштеп келген. 2016-2019-жылдары “Жалпы 

илимдер, техника жана курулуш кафедрасынын” башчысы кызматында иштеп, 2020-

жылдын январь айынан тартып Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя коп 

тармактуу институнун директору кызматына дайыналып иштеп келуудо. 

 2011-жылдан тартып өзүнүн “Прочность и перемещения сборных 

железобетонных плит перекрытий многоэтажных зданий и сооружений в условиях 

сложного загружения” темасында дицертациялык ишинин үстүндө иштеп, аны 2018-

жылдын 16-март куну ийгиликтуу коргоп, “техника илимдеринин кандидаты” 

окумуштуулар даражасы КР ЖАК тарабынан ыйгарылган. Коптогон илимий 

макалалары ар-турдуу илимий-практикалык конференцияларда талкууланып, 

жалпысынан 11 илимий макаласы ЖАК жана РИНЦ тин каттосунан откон 

журналдарда жарык коргон. 5 окуу-усулдук колдонмосунун жана 2 илимий ойлоп 

табуулардын автору. 

БатМУнун, Институттун, Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы 

ыйгарум укуктуу окулунун,  Кызыл-Кыя шаардык мэриясынын жана кеңешинин Ардак 

Грамоталары менен сыйланган. 

Жамааттын арасында кадыр баркка ээ, окутуучулар менен сылык, мүнөзү токтоо, 

тырышчаак жүрүш-турушу менен айырмаланып турат. Ошондой эле сапаттуу билим, 

татыктуу тарбия берүүдөгү үзүрлүү эмгектери менен инсититуттун коомдук иштерине 

активдүү катышып келүүдө. 

Билим берүү системасында иштеген күнүндон тартып жаш муундарды окутууда 

жана тарбиялоодо үзүрлүү адал эмгектенип келет. 

Үй-бүлөөлүү, 3 баланын атасы.   

 


