
ПАСПОРТ  

члена Ученого совета Кыргызской государственной академии 

физической культуры и спорта 

 

1. Фамилия: Кийзбаев 

 2. Имя: Муратбек 

 3. Отчество: Сагынбаевич 

 4. Пол: М 

 5. Дата рождения: 20.11.1952                    

 6. Место рождения: селе Ново-Покровка           

      Чуйской области Киргизской ССР. 

 7. Национальность: кыргыз 

                                                  8. Гражданство: Кыргызская Республика 

 Образование  

1.  наименование вуза, где учился: Кыргызский государственный 

институт физической культуры. 

2. год окончания вуза: 1978г. 

 Место работы в настоящее время 

 1.Государство: Кыргызская Республика 

 2.Организация: Кыргызская государственная академия физической 

культуры и спорта  

 3. Должность: и.о. заведуюшего кафедрой бокса и тяжелой атлетики 

 Наличие ученой степени 

 1. Степень (К): кандидат 

 Отрасль наук: педагогические 

 Шифр: 13.00.01   

 Дата присуждения: 1986г. 

 2. Ученое звание: профессор 

 Специальность: Физическая культура 

 Дата присвоения: 2013г. 

  

 

 

 



 

 Научные труды 

1. Количество публикаций 80 в т.ч. научных 67 , учебно - методических     

13   

1 Особенности 

выполнения 

физических 

упражнений в период 

голодания 

В кн: «Билим жана тарбия» 

илимий педагогикалык журнал 

Махмуд Кашгари-Барскани 

атындагы Чыгыш университети 

№ 1 (11) 2010 с.61-63. 

Калдыбек кызы А. 

 

2 История развития тогуз 

коргоола в Кыргызской 

Республике 

В кн.: Научно-теоретическом 

журнале «Вестник физической 

культуры и спорта» Материалы 

международного симпозиума 

«Развитие спорта высших 

достижений и массового спорта в 

новых условиях стран ШОС и 

СНГ к 20-летию СНГ» 

(с.Бостери, 7-8 сентября 2011 г.)  

№ 2, 3 (3, 4) 2011 г. с. 271-275. 

 

3 Тогуз коргоол оюнунун 

аягында колдонуучу 

ыкмалар. 

Материалы международной 

научной конференции 

«Национальные виды спорта и 

духовно нравственное 

воспитание спортсменов: 

проблемы и перспективы 

развития». Вестник ФКиС № 4 

(5,) октябрь 2011 г. с. 94-97. 

Болжирова Р. 

4 О качестве судейства 

соревнований по боксу. 

Вестник ФКиС № 5 (6,) декабрь 

2011 г. с. 14-18. 

Адыкулов А.А., 

Айдаров М., 

Аралов М.   

5  Тогуз коргоол 

оюнунун аягын 

үйрөтүү үчүн 

колдонуучу этюдтар.  

 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Современные 

проблемы физической культуры 

и спорта» (г.Бишкек, 10-11 

апреля 2012 г.)    Вестник ФКиС 

№ 1-2 (7-8) март 2012 г. с. 134-

138. 

Болжирова Р. 

6 Влияние поста Рамазан 

на психическое 

состояние студентов 

Материалы научно-практической 

конференции. В кн: «Билим жана 

тарбия» илимий педагогикалык 

журнал Махмуд Кашгари-

Барскани атындагы Чыгыш 

университети 

№ 1 (13) 2012 с.313-315. 

Калдыбек к А. 

7 Кыргыздын улуттук 

акыл оюндарын 

жандандыруу 

маселелери 

Материалы научно-практической 

конференции В кн: «Билим жана 

тарбия» илимий педагогикалык 

журнал Махмуд Кашгари-

Барскани атындагы Чыгыш 

 



университети 

№ 1 (13) 2012 с.316-319. 

8 Тогуз коргоол оюнунда 

үйлөрдүн аталыштары. 

“Көчмөндөр цивилизациясы: 

эпостук чыгармалар  жана 

спорттун улуттук түрлөрү” Эл 

аралык илимий-практикалык 

конференциянын 

материалдарынын жыйнагы” 

(Булан–Сөгөттү, 6-9-сентябрь, 

2014-ж.). Дене маданияты жана 

спорт жарчысы №1 (10) Кыргыз 

мамлекеттик дене тарбия жана 

спорт академиясы 2014. 118-124 

б. 

А.Нурсейитов 

9 Кыргыздын акыл оюну 

“Уюм туудуну” 

жандандыруу 

маселелери. 

Түрк элдеринин салттуу 

спорттук оюндары. Эл аралык 

симпозиуму. Тезистер. 20-22 

ноябрь 2014-ж. Б.-2014. 35 б. 

 

10 “Кыргыздын акыл 

оюндарынын  

курсанттарды 

тарбиялоодогу 

мааниси” 

Вестник Академии МВД КР 

им.генерал-майора милиции 

Э.Алиева. Материалы 

международной научно-

практической конференции, 

2015. Вып. №2 с. 118-120  

 

11 “Ахмедов 

Махамажандын бокска 

кошкон салымы” 

Дене тарбия жана спорт 

жарчысы. Кыргыз мамлекеттик 

дене тарбия жана спорт 

академиясынын 60-жылдык 

юбилейине арналган Эл аралык 

“Дене тарбиянын жана спорттун 

теориясынын жана 

практикасынын учурдагы 

проблемалары” илимий-

практикалык конференциясынын 

материалдарынын жыйнагы. №1 

(12) Б. Октябрь 2015  99-103 б. 

Майрамбек уулу 

У. 

12 “Кыргыздын чыгаан 

мушкери Нурлан 

Абдыкалыковдун 

кыргыз боксуна 

кошкон салымы” 

Дене тарбия жана спорт 

жарчысы. Кыргыз мамлекеттик 

дене тарбия жана спорт 

академиясынын 60-жылдык 

юбилейине арналган Эл аралык 

“Дене тарбиянын жана спорттун 

теориясынын жана 

практикасынын учурдагы 

проблемалары” илимий-

практикалык конференциясынын 

материалдарынын жыйнагы. №1 

(12) Б. Октябрь 2015  103-106 б. 

Майрамбек уулу 

У. 

13 “Кыргыздын акыл 

оюндарынын 

студенттерди 

тарбияладоогу 

Дене тарбия жана спорт 

жарчысы. Кыргыз мамлекеттик 

дене тарбия жана спорт 

академиясынын 60-жылдык 

Оруналиева Н. 



мааниси” юбилейине арналган Эл аралык 

“Дене тарбиянын жана спорттун 

теориясынын жана 

практикасынын учурдагы 

проблемалары” илимий-

практикалык конференциясынын 

материалдарынын жыйнагы. №1 

(12) Б. Октябрь 2015  140-143 б. 

14 “Тогуз коргоол оюнун 

ѳркүндѳтүүгѳ эл 

аралык мелдештердин 

тийгизген таасири” 

Дене тарбия жана спорт 

жарчысы. Кыргыз мамлекеттик 

дене тарбия жана спорт 

академиясынын 60-жылдык 

юбилейине арналган Эл аралык 

“Дене тарбиянын жана спорттун 

теориясынын жана 

практикасынын учурдагы 

проблемалары” илимий-

практикалык конференциясынын 

материалдарынын жыйнагы. №1 

(12) Б. Октябрь 2015  143-149 б. 

Оруналиева Н. 

15 Ысык-Кѳл облусунун 

бокс тарыхы жана 

азыркы абалы 

Вестник физической культуры и 

спорта№1 Б.2016 б.62-65 

Кубанычбек уулу 

Б. 

16 Исследование 

взаимосвязей 

показателей 

телосложения боксеров 

с манерой ведения боя. 

Вестник физической культуры и 

спорта№1 Б.2016 б.23-26 

Евгачев О.А. 

17 Определение состояния 

физической и 

функциональной 

подготовленности 

боксеров высокой 

квалификации 

Вестник физической культуры и 

спорта№3 Б.2016 с.27-33 

Кенжебаев А., 

Аширов Д. 

18 “Развитие 

нокаутирующего удара 

боксера” 

Вестник физической культуры и 

спорта. Илимий-практикалык 

журнал КМДТжСА №1 Б. 2017 

(16) 17-22 б.   

Евгачев О.А.  

 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1 Улуттук оюндар.   Бишкек 2011 г. с.365 Абдуллаев М., 

Акматов Ч.А. 

2 Тогуз коргоол. 

Методика проведения 

занятий. 

 

 Бишкек, 2012 г.–210 с.  

3  Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка и действия 

сотрудников ОВД в 

экстремальных 

Б.: 2012. 68 с. Т.Абитов 



условиях.  

 

4 История развития тогуз 

коргоола  в РДЮКФП 

по национальным и 

прикладным видам 

спорта «Экимет» 

Б.: 2014г. 106 с. с цветными 

вклейками. 

Тюлегенов К.Ш., 

Асанов Т.О.и др. 

5 Русско-кыргызский 

словарь по физической 

культуре и спорту – 

Дене тарбия жана спорт 

боюнча орусча-

кыргызча сѳздүк. 

Б.: 2915. – 244 с. А.М.Наралиев, 

М.К.Саралаев и 

др. 

6 Нарын облусунун бокс 

тарыхы 

 Б.: 2015. - 171 б. Майрамбек уулу У. 

7 Особенности развития 

физической культуры и 

спорта в Восточном 

университете 

им.Махмуда Кашгери-

Барскани 

Бишкек: «Тамга», 2015. – 26 с. Калдыбек к.А., 

Сыдыкбеков У.Н. 

8 Тогуз коргоол 

сабактары 

Б.: 2016-ж. 149 б. Нурсейитов А.Ж. 

9 «Биомеханические 

основы движений 

боксера»; 

Бишкек 2021г – 78с. Кенжебаев А. А. 

Кийзбаев М. С. 

Баялиев К.К. 

 

 Специальность (шифр), по которой научный работник может быть 

включен в состав диссертационного совета 

 1. Основная 13.00.04 2. Смежная 13.00.01 3. Дополнительная 13.00.02 

  

      Дата заполнения "28" сентября 2022 г. 

  

к.п.н., профессор М.С.Кийзбаев     _________________                                                 


