
АДИСТИН ПАСПОРТУ 

Идентификациясы 

                                                                                  

Билими                 

1.ЖОЖдун аталыш 

Пржевальский Мамлекеттик Педогогикалык  институту (азыркы К.Тыныстанов 

атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик университети) 

ЖОЖду бүтүргөн жылы   1989 - жылы  

Мамлекети  Кыргыз Республикасы 

2. Аспирантуранын түрү (к/с)       Изденүүчү / КР Улуттук илимдер академиясы, Тил 

институту 

Мамлекети   Кыргыз Республикасы 

3. Докторантуранын түрү (к/с)       Изденүүчү / К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык 

университети                               

Бүтүргөн жылы     2015 - жылы 

Мамлекети          Кыргыз Республикасы 

 

Иштеген жери      

1. Мамлекети      Кыргыз Республикасы  

2. Жери                 Бишкек шаары 

3. Уюм                  К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети, Кыргыз                                                                           

филологиясы факультети 

4. Кызмат орду    Кыргыз  жана түрк тилдеринин теориясы кафедрасынын башчысы 

 

ДК жөнүндө маалымат  

1. ДКнын шифры        

2. ДКдагы кызматы    диссертациялык кеңештин мүчөсү 

3. Илимий адистиги (шифры) боюнча аныктап карап чыгуу үчүн укуктуулугу  10.02.06  

4. Илимий эмгектеринин жыйындысы боюнча 10.02.06          

 

Окумуштуулук даражасынын бар экендиги 

1. Окумуштуулук даражасы (К)          филология илимдеринин кандидаты 

Илим тармагы                                         кыргыз тили                                        

Адистигинин шифры                             10.02.01  

1.Фамилиясы  Усмамбетов  

2. Аты   Баяман 

3. Атасынын аты   Жунушбекович 

 4. Жынысы   эркек 

 5. Туулган жылы    1964 жылы 24 - декабрь 

 6.Туулган жери  Ысык-Көл облусу,  Чоң-өрүктү айылы  

 7. Улуту  кыргыз 

 8. Жарандыгы    Кыргыз Республикасы 

 

 

 

 

 

 



Даража берилген датасы                       2002 - жылы 28 – февраль 

 

2. Окумуштуулук даражасы (Д)  филология илимдеринин доктору 

Илим тармагы                                          түрк тилдери              

Адистигинин шифры                              10.02.06 

Даража берилген датасы                        2018 – жылы, 29 – март 

 

Окумуштуулук наамынын бар экендиги 

1. Окумуштуулук наамы (доцент/уик) доцент Адистиги Тил илими  

К.карасаев ат. Бишкек гуманитардык университетинин окумуштуулар кеңеши 

(академиялык кеңеш)  

Наам ыйгарылган датасы     2012 – жылы, 28 - июнь                               

 

Илимий жыйынтыктары (бардыгы)  

1. Илимий эмгектеринин саны     38,   анын ичинде   илимий  2,  монография 1,  окуу-

методикасы 2,    ачылыштары   2. 

Негизгилери: илимий адистигинин шифры       

1. 10.02.01 – кыргыз тили; 2. 10.02.06-түрк тилдери 

Негизги чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры  

1. 10.02.01 – кыргыз тили; 2. 10.02.06-түрк тилдери 

 

1. Усмамбетов Б.Ж. Слова, обозначающие предметы материальной культуры, и их место в 

словарном составе кыргызского языка. [Текст] / Б.Ж.Усмамбетов // Филологические науки. 

Вопросы теории  и  практики – г.Тамбов, 2019, №8 (62) , часть №1, 163-166 сс. (208 с.). 

2. Усмамбетов Б.Ж. Семантические особенности глаголов в словаре Махмуда Кашкари «Диван лугат 

ат-турк» и их соотношение  с глаголами современного кыргызского языка. [Текст] / 

Б.Ж.Усмамбетов //Символ  науки – г. Уфа, 2019, № 2 часть №3, 105-108 сс. (253 с.). 

3. Б.Ж.Усмамбетов. Лексико-семантические особенности некоторых слов в «Диване» Махмуда 

Кашгари, имеющих место в кыргызском языке. [Текст] / Б.Ж.Усмамбетов //ПГЛУ вестник – г. 

Пятигорск, 2020, №2,65-68 сс. (323 с.). 

4. Усмамбетов Б.Ж.  Махмуд Кашгаринин “Диваны” жана кыргыз тилине болгон катыштыгы [Текст] / 

Б.Ж. Усмамбетов // БГУнун жарчысы - Бишкек, 2016, №1 (35), 16-18 б.б. (293 б.). 

5. Усмамбетов Б.Ж.  Махмуд Кашгаринин “Дивану лугат ат-түрк” эмгегиндеги айрым аспап-

шаймандардын лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов // ЫМУнун 

жарчысы - Каракол ш., 2016, №2, 97-100 б.б., (201 б.) . 

6. Усмамбетов Б.Ж.  Кыргыз тилиндеги курал-жабдыктарга байланыштуу айрым сөздөрдүн лексика-

семантикалык өзгөчөлүктөрү [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов // ЫМУнун жарчысы -Каракол ш., 2016, №2, 

73-75 б.б., (201 б.). 

7. Усмамбетов Б.Ж.  Махмуд-Кашгари Барсканинин “Диваны” жана анын кыргыз тилине болгон 

катыштыгы жөнүндө [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов // Махмуд Кашгари Барскани атындагы Чыгыш 

университети “Махмуд Кашгари-Барсканинин дүйнөлүк илимине кошкон салымы” - аттуу 2-Эл 

аралык   илиий практикалык конференциянын баяндааларынын Жыйнагы – Бишкек, 2015, 40-43, 

(253-б.). 

8. Усмамбетов Б.Ж.  Байыркы түрк тилиндеги этиштен жасалган сөздөрдүн лексика-семантикалык 

өзгөчөлүктөрү [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов // К.Исанов атындагы  КМКТА университетинин 

"Жарчысы" – Бишкек, 2015, №2 (48), 251-254  б.б., (257 б.). 



9. Усмамбетов Б.Ж.  Махмуд Кашгаринин “Диванынын” кыргыз тили илиминде изилдениши [Текст] / 

Б.Ж. Усмамбетов // К.Исанов атындагы  КМКТА университетинин "Жарчысы" -Бишкек, 2015, №2 

(48), 254-257  б.б., (257 б.). 

10. Усмамбетов Б.Ж.  Словарь Махмуда Кашгари “Диван лугат ат турк” и кыргызский язык 

(этнолингвистический анализ) [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов // Филологические науки. Вопросы теории 

и практики – г.Тамбов, 2016, №5 (59), часть №1, 154-156 сс. (214 с.). 

11. Усмамбетов Б.Ж.  Лексико-семантические особенности некоторых слов в животноводческой 

лексике кыргызского языка [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики – г.Тамбов, 2016,  №5 (59), часть №2, 141-144 сс. (212 с.).  

 

Кошумча чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры  

1. 10.02.19 – Тилдин теориясы  

2. 10.02.20 –  Тилдерди тарыхый жана типологиялык салыштырма грамматика  

 

1. Усмамбетов Б.Ж.  Махмуд Кашгари энциклопедист (тарыхый,этнографиялык жана археологиялык 

маалыматтар) [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов // БГУ, “Кыргыз тили жана адабияты”- Бишкек, 2015, №27, 

108-113 б.б. (223 б.). 

2. Усмамбетов Б.Ж.  Махмуд Кашгаринин “Дивану лугат ат-түрк” эмгегинин түрк тилдеринде 

изилдениши [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов // БГУнун жарчысы – Бишкек, 2015, №2 (32), 23-26 б.б. (271 

б.). 

3. Усмамбетов Б.Ж.  Махмуд Кашгари жашаган доор жана анын “Диваны” [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов 

// БГУнун жарчысы –Бишкек, 2015, №1 (32), 30-32 б.б. (271 б.). 

4. Усмамбетов Б.Ж.  Махмуд Кашгаринин “Диванындагы” айрым сөздөрдүн кыргыз тилине 

салыштырмалуу тыбыштык өзгөчөлүктөрү [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов//БГУнун жарчысы- Бишкек, 

2015, №2-3 (33-34), 237-238 (355 б.). 

5. Усмамбетов Б.Ж.  Махмуд Кашгаринин “Диванындагы” үй-буюмдарына тиешелүү айрым 

сөздөрдүн лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү [Текст] / Б.Ж. Усмамбетов // БГУнун жарчысы - 

Бишкек, 2015, №2-3 (33-34), 245-247 (355 б.). 

( ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)  

Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры) 

1. Негизги  10.02.06 

2. Чектеш адистиги 

3. Кошумча адистиги       

Толтурулган датасы    2022-жыл, 12-январь 

 

ДКнын төрагасы    Мусаев Сыртбай (колу)                                              

 

 

ЖАКтын бөлүмү №________________      Жооптуу адам _________________ 

                                       
 


