
                                                                         Паспорт специалиста  

 

1.Фамилия: Иманов  

 

2.Имя: Акеш 

3.Отчество:   

4.Пол: муж                                               

 5.Место рождения: Джети-Огузский рай-н, 

Иссык-Кульская  обл, с., Ак-Добо  

6.Дата рождения: 27.08.1930. 

7.Национальность: кыргыз 

8.Гражданство: Кыргызская  Республика  

 

 

Образование: высшее 

Название вуза где учился: Кыргызский национальный университет 

Год окончание вуза: 1952 г. 

Место работы в настощее время 

1. Государство: Кыргызская Республика 

2. Организация: Иссык-Кульский государственный университет 

им.К.Тыныстанова 

3. Должность: профессор 

Наличие ученой степени  

Степень (К): кандитат 

Отрасль наук: филологические  

Шифр специальности: 10.02.01-кыргыз тили 

Дата присуждения: 1962 г. 

Степень (Д): доктор  

Отрасль наук: филологические 

Шифр специальности: 10.02.01-кыргыз тили  

Дата присуждения: 1994 г. 

  Наличие ученой степени  



1. Учебное звание: доцент 

Специальность: Языкознание 

Дата присвоения: 1968 г. 

2. Учебное звание (профессор): профессор  

Специальность: Языкознание  

Дата присвоения: 2000 г 

Научные труды 

Количество публикаций – более 100 

 

Основные:  

- Азыркы кыргыз тилинин программасы (университеттин филология факультеттери үчүн 

Т.К.Ахматов, Ж.Мукамбаев менен бирдикте түзүлгѳн). -Фрунзе:КМУ,1974; 

- Кыргыз тилинин эки составдуу жѳнѳкѳй сүйлѳмдѳрдѳгү сѳздѳрдүн орун тартиби (орто 

мектептердин кыргыз тили мугалимдери жана жогорку окуу жайларынын студенттери 

щчщн).   -Фрунзе: Мектеп,1976, 7 б/т.; 

- Азыркы кыргыз тили боюнча текшерүү иштери, кѳнүгүүлѳр (сырттан окуган студенттер 

щчщн методикалык кѳрсѳтмѳ). – Фрунзе: КМУ, 1978, 4,5 б/т. Бул кѳрсѳтмѳ дагы 

толукталып 1989- жана 1993-жылдары басылып чыккан, кѳлѳмү 6,5 б/т.; 

- Кыргыз тили (кечки сменалуу – жалпы билим берүүчү орто мектептердин VIII-XI кл.үчүн 

окуу китеби (Ы.Жакыпов, Э.Абдулдаев менен авторлошуп жазган). –-Фрунзе: Мектеп, 

1981, 7,5 б/т.; 

- Педагогикалык окуу жайлары үчүн кыргыз тилинин программасы (Б.Өмүралиев, 

С.Yсѳналиев менен авторлошуп түзгѳн). –Фрунзе: Мектеп, 1983, 2,3 б/т.; 

- Кыргыз тили (пединституттардын педфактарынын студенттери үчүн окуу китеби, 

авторлошуп түзүлгѳн). -Фрунзе: Мектеп, 1986, 17,5 б/т.; 

- Кыргыз тили (педагогикалык атайы орто окуу жайлары үчүн окуу китеби, А.Сапарбаев 

менен авторлошуп түзгѳн). -Фрунзе: Мектеп, 1988, 16 б/т. Бул окуу китеби Кыргыз ССР 

жогорку жана атайын орто билим берүү министрлигинин конкурсунда биринчи сыйлыкка 

татыктуу болгон; 

- Кыргыз тили (жогорку окуу жайларынын сырттан окуган студенттери үчүн окуу китеби). 

-Фрунзе; 1990, 20 б/т.; 

- Кыргыз тили (жалпы билим берүүчү орто мектептердин VIII-IX кл. щчщн окуу китеби, 

авторлошуп түзүлгѳн). -Фрунзе: Мектеп, 1992, 18 б/т. Бул окуу китеби да КРнын билим 

жана маданият министрлигинде биринчи сыйлыкка татыктуу болгон. 

- Иш кагаздарынын үлгүлѳрү. –Каракол: Каракол шаардык басмаканасы, 1992, 3 б/т. 

Оъдолуп, толукталып 1998- жана 2007-ж. 3,5 б/т.; 

- Кыргыз тилинин синтаксиси (жогорку окуу жайларынын студенттери щчщн окуу китеби).   

-Бишкек: Илим, 1995, 25 б/т.; 

- Кыргыз тилинин кѳрсѳтмѳ куралдары. –       -Каракол: 2001, 4,5 б/т.; 

- Кыргыз тилинин синтаксиси боюнча окуу куралы. –К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун 

басмаканасы, 2005, 3,5 б/т.; 

- Азыркы кыргыз тилинин синтаксиси боюнча методикалык көрсөтмө. –Каракол: ЫМУнун 

басмаканасы, 2005, 5 б/т.; 



- XVIII кылымдын экинчи жарымы, ХХ кылымдын башталышында Ысык-Кѳл 

ѳрѳѳнүндѳгү ойчулдар, агартуучулар: 1-бөлүк, Акыл атасы – Сарт аке; 2-бѳлүк, Моют аке, 

Сарт аке, Тилекмат аке. –Каракол: Каракол шаардык басмаканасы, 5 б/т.; 

- Кыргыз тилинин синтаксиси (жогорку окуу жайларынын студенттери щчщн окуу китеби, 

толукталып экинчи басылышы). –Бишкек: КРнын улуттук китепканасынын басмаканасы, 

2009, 27 б/т.; Бул окуу китеби КРнын бардык университеттеринин кыргыз 

филологиясында колдонулуп (пайдаланылып) жатат. 

- Моют аке, Сарт аке, Тилекмат чечен (толукталып экинчи басылышы). –Бишкек: ЖЧК 

«Терра-Сервис» басмаканасы, 2009, 12 б/т. 

 

 

 


