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5. Туулган датасы ____29.08.1965_________
6. Туулган жери _Ыссык-Көл областы, Жети-Өгүз району, Барскоон айылы
7. Улуту _____кыргыз___________________
8. Жарандыгы _Кыргыз Республикасы_____
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ЖОЖду бүтүргөн жылы _____1989_____________
Мамлекети ____Кыргыз ___________________
2. Аспирантуранын түрү (к/с) __- изилдөөчү ____
Бүтүргөн жылы ____ _______
Мамлекети ____ _____
Иштеген жери
1. Мамлекети _Кыргыз Республикасы__________
2. Облусу__Ыссык-Көл ________________________________
3. Уюм __Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши
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ДК жөнүндө маалымат (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)
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2. ДКдагы кызматы _________________________
3. Илимий адистиги (шифры) боюнча аныктап
карап чыгуу үчүн укуктуулугу _________________________________________________
4. Илимий эмгектеринин жыйындысы боюнча _____________________________________
Окумуштуулук даражасынын бар экендиги
1. Окумуштуулук даражасы (К) __филология илимдеринин кандидаты____
Илим тармагы __фольклористика______
Адистигинин шифры (илимий кызматкерлердин номенкулатурасы
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2. Окумуштуулук даражасы (Д) __филология илимдеринин доктору_________
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боюнча) __10-01-09-фольклористика
Даража берилген датасы____24.12.2016________________
Окумуштуулук наамынын бар экендиги
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“Сейтек” варианттары боюнча 6 китеп, монографиялары__3_, окуу китептери _2 _,
авторлош эмгектер 29 окуу-методикалык куралдар 10_ көрсөтмөлөр _, макалалар _197_.
Негизгичектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры 10.01.09
1 Илимий эмгектери
Негизгилери: илимий адистигинин шифры_10-01.09. фольклористика
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2. “Манас” эпосундагы тулпардын көркөм образы. /толукталган басма окуу китеп/ –
Бишкек:Сорос-Кыргызстан1996. – 115 с.
3. Манас” эпосундагы тулпардын көркөм образы жана сыпаттоо ыкмалары (Поэтика).–
Бишкек : ШАМ 1995. – 125б..
4. Айтуучулук өнөрдүн өсүп өнүгүү жолу – Б.: 2003. – 299 б.
5. “Манас”, “Семетей”, “Сейтек”/ Шаабай Азизовдун варианты боюнча – Бишкек, 2014, 425,-625,-189 б.
6.Манастаануу курстук лекциялар . Бишкек-Кут Бер. 2014.,-228 б.
7. “Манас” кыргыз элинин баатырдык эпосу (тезис).-Бишкек:Принт Экспресс,2017.-118б.
8. “Семетей” кыргыз элинин баатырдык эпосу (тезис).-Бишкек:Принт Экспресс,2019.-135
б. “Сейтек” кыргыз элинин баатырдык эпосу (тезис).-Бишкек:Принт Экспресс,20....
(типографияда)
Акыркы беш жылдагы илимий эмгектери:

1.
“Манас” кыргыз элинин баатырдык эпосу (тезис).-Бишкек:Принт Экспресс,2017.118б.
2.
“Семетей” кыргыз элинин баатырдык эпосу (тезис).-Бишкек:Принт
Экспресс,2019.-135 б.
3.
“Сейтек” кыргыз элинин баатырдык эпосу (тезис).-Бишкек:Принт Экспресс,20....
(типографияда)
4.
“Манас”. 2019. КУИА. Мурда жарык көрбөгөн бөлүктөрү.500 бет.
5.

Улы дала элинин меңгилик мурасы- “Манас” казаккыргызиялыларынын III форуму. 27-29-маусым
“Ч.Валихановлун манас таануу илиминдеги орду. илимий доклад / илимий жыйнак. 2019.

Кошумча чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры 10.01.09
1__________________________________________________
2.__________________________________________________
3. _________________________________________________

Резюме (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)
Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры)
1. Негизги 10.01.09 2. Чектеш адистиги 10.01.09
3. Кошумча адистиги 10.01.09
Толтурулган датасы 2020-жыл 7-октябрь
ДКнын төрагасы _______________
________________________________
(колу)
(Ф.А.А.)
ЖАКтын бөлүмүнүн N __________ Жооптуу адам _______________________

Эскертүү: анкетаны толтуруу да кыскартууларды колдонбосо керек.
Негизги чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры__10.01.09____________________
Кошумча чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры_________________________
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Резюме (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)
Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры)
1. Негизги__10. 01.09-фольклористика_________________ 2. Чектеш
дистиги__________________________
3. Кошумча адистиги___________________
Тотурулган датасы 2020___ж. “____7___”__октябр__________________________
ДКнын төрагасы___________
(колу)

__________________________________________
(Ф.А.А.)

ЖАКтын бөлүмүнүн № ________________________Жооптуу адам
Эскертүү: анкетаны толтурууда кыскартууларды колдобоо керек.

