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1.___Г.А.Токоеванынилимийэмгектерининтизмеси

1.Экологиялыктарбия-учурдунолуттуумаселеси.Илимиймакала.Билим берүү

проблемасы боюнчаилимийпрактикалыкмектепшколажурналы.-Б.,2000.-55-

56бб.

2.Ойчул акындардын чыгармаларындагы жаратылыш маселелери.Илимий

макала.ИндияиКыргызстан:взаимодействиецивилизаций.Эларалыкилимий

конференциянынматериалдарынынжыйнагы.-Ош,2001.200-202бб.ТокоевА.А.

3.Кыргыз акындарынын чыгармаларындагы экологиялык проблемалар.

Илимий макала. ОшМунун 50 жылдык жана Жеңижоктун 140 жылдык

мааракесине арналган "Кыргыз философиясынын актуалдуу проблемалары"

аттууилимий-теориялык конференциянын материалдарынын жыйнагы.-Ош,

2001.-6-12бб.АкаевА.А.

4.Кыргызэлинин оозеки чыгармаларындагы эстетикалык жана экологиялык

тарбияидеясы.Илимиймакала.ОшМунун50жылдыкжанаЖеңижоктун140

жылдык мааракесине арналган "Кыргыз философиясынын актуалдуу

проблемалары"аттууилимий -теориялыкконференциянын материалдарынын

жыйнагы.-Ош,2001.-203-208бб.

5. Кыргыз ойчулдары нын чыгармачылыгы на социалдык саясий жана

экономикалык абалдын тийгизген таасири.Илимий макала.ОшМунун 50

жылдык жана Жеңижоктун 140 жылдык мааракесине арналган "Кыргыз

философиясынын актуалдуу проблемалары" аттуу илимий-теориялык

конференциянынматериалдарынынжыйнагы.-Ош,2001.-115-123бб.Итигулова

Ж.К.

6.Элдик оозеки чыгармалардагы жаратылыш проблемасы.Илимий макала.

Проф. Ж.Жаныбековдун 70 жылдык мааракесине арналган "Кыргыз

философиясынын актуалдуу проблемалары" аттуу регионалдык илимий-

практикалыкконференциянынматериалдарынынжыйнагы.-Ош,2002.-112-115

66.4б.

7.Алгачкы дүйнө таанымдагы жаратылыштын берилиши.Илимий макала

"Защита социальных интересов личности – гарантия стабильного и

благополучного общества" аттуу илимий-практикалык конференциянын

материалдарынынжыйнагы.–Ош:МГСУ,2002.-117-121бб.

8.Эпикалыкдуйнөтаанымдагыжаратылыш маселеси.Илимиймакала."Индияи

Кыргызстан: взаимодействие цивилизации" аттуу эл аралык илимий

конференциянынматериалдарынынжыйнагы.-Ош,2004.-75-77бб.3б.

9.Асан Кайгынын чыгармачылыгындагы экологиялык проблема.Илимий

макала Социалдык мобилизация жана акыйкат башкаруужылына арналган



регионалдыкконференциянынматериалдары.-Ош:ОшМУнунжарчысы.-2004.-

161-163бб.

10. Кыргыз элинин оозеки чыгармаларындагы экологиялык проблемалар

Монография-Ош,2005.-75б.

11.Көркөм образдуу ой жүгүртүүдөгү адам менен табияттын биримдигинин

туюнтулушу Илимий макала.РГСУнун Оштогу филиалынын 10 жылдыгына

арналган илимий-теориялык конференциянын илимий макалалар жыйнагы

(ВестникфилиалаРГСУвг.Ош).-2005.-41-46.бб.6б./4б.БазаркуловаТ.А.

12.Элдикоозекичыгармаларындаадамжанажаратылышпроблемасы.Илимий

макала РГСУнун Оштогу филиалынын 10 жылдыгына арналган илимий-

теориялык конференциянын илимий макалалар жыйнагы (Вестник филиала

РГСУвг.Ош).-2005.-46-50.

13."Манас"эпосунундүйнөтаанымченемиИлимиймакала.-ВестникОшГУ.-2004.

-180-183.бб.

14."ТоголокМолдонунчыгармачылыгындагы жаратылыш маселеси"Илимий

макалаОшМУнунжарчысы.-2004.-№7.-57-59бб.ДжанибековаВ.

15."Киргизскиепоэтыоявленияхиразвитииприроды"ИлимиймакалаФалсафа

ваХакукИлимий-назариймаөнавий-маөрифийжурнал.-Ташкент.-2006.-№4.-

91-93бб.

16.Табият– эпикалыктаанымдынобьектисиИлимиймакалаТюркоязычные

странывусловияхрыночнойэкономики.-Стамбул2006.–200-202бб.

17.Жогорку окуу жайлардын күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнүн

студенттери үчүн философия курсу боюнча методикалык колдонмо.

Методикалыкколдонмо-Ош,2007.-36б.ДжанибековаВ.Б.,ИсаковК.А.

18.Жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн философия курсу боюнча

лекциялыкжанасеминардыксабактардынпланы Методикалыкколдонмо.-Ош,

2007.-36б.ДжанибековаВ.Б.

19.Философия Структированный учебник Окуу куралы -Ош,2008.-330 б.

БазарбаевЭ.Ш.,ИтигуловаЖ.,ЖаныбековаВ.Б.

20.Философия курсукурсубоюнча методикалык колдонмо (сырттан окуган

студенттер үчүн).Методикалык колдонмо -Ош ,2009.– 48 б.Исакова И.,

БазаркуловаТ.,АматоваГ.

21.Философияпредметибоюнчапрограмма.Методикалыкколдонмо.-Ош,2009.-

44б.ДжанибековаВ.Б.,БазаркуловаТ.А.



22.МетодическиерекомендациипокурсуКСЕМетодикалыкколдонмо-Ош,2009.

-40б.40б./15б.ИсаковаИ.,БазаркуловаТ.

23.ТоголокМолдонунчыгармачылыгындагы үй-бүлөмаселесининкаралышы

.ИлимиймакалаВестник№4.ОшГЮИ.Научно-методическийжурнал.–Ош,2009.

-287-290бб.ПатаеваА.

24Жеңижоктунчыгармачылыгындагыүй-бүлөмаселесининкаралышы.Илимий

макала.Вестник№3.ОшГЮИ.Научно-методическийжурнал.–Ош,2009.-267-270

бб.ПатаеваА.

25.Элдиксалттардынүй-бүлөтарбиясындагыорду.Илимиймакала.Вестник№5

ОшГУ.–2009.–247-249бб.

26.Санат-насыятырларындагы моралдыкпринциптер.Илимиймакала.Кыргыз

Республикасы-нын Улуттук илимдер авкадемиясы-нын түштүк бөлүмүнүн

кабарлары.–Ош,2011.-146-147бб.

27.Жаратылыш–философиялыкойжүгүртүүнүнобьектисикатары.Окуукурал-

Ош,2012.-68б.

28.Элчыгармачылыгыүй-бүлө,тарбияжөнүндө.ИлимиймакалаВестникОшГУ.

-2012.-№4.-86-88бб.3б.

29.Философиялыктерминдердин жанатүшүнүктөрдүн сөздүгүОкуу-усулдук

колдонмо.-Ош,2012.–66б.66б./40б.ЭргешбаеваР.Дж

30.ЗначениеинтернационализмаипатриотизмавпроцессевоспитанияИлимий

макала .КыргызРеспубликасынын Улуттук илимдер академиясынын түштүк

бөлүмүнүнкабарлары.Ош-2012.-48-51бб.ИсаковаИ.В.

31.Элдикмурастын философиясы –келечектин күзгүсү.Илимий макалаОш,

2012.-33-37-бет.АматоваГ.У.

32.Философия курсу боюнча тесттик суроолордун жыйнагы Окуу –усулдук

колдонмоОш,2013.-34бет.БазаркуловаТ.А.

33.Кыргыз оозеки чыгармачылыгындагы үй-бүлө маселесинин каралышы

(тарыхый-философиялыканализ)МонографияОш,2014.-48б.

34.Социалдык мамиле-байланыштын өнүгүүсүндө үй-бүлөнүн ролуИлимий

макала.Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын түштүк

бөлүмүнүнжарчысыОш,2015,№1,86-90бб.

35.Философияныннегиздери(окуукуралы)Окуукуралы Ош,2016-140бет7,1

басматабакАматоваГ.У.



36.Философиябоюнчалекцияларкурсу.ОкуукуралыОш,2017-140бет.Аматова

Г.У.

37.PhilosophicalAnalysisontheEvolutionoftheTransformationinKyrgyzFamily

Institute.Venera Dzhanibekova1,KanyshaiNurdinova1,GulzatAmatova2,Gulumbu

Tokoeva2,ZhamilaAkmatova3,ZhypargulAbdullaeva4*

OpenJournalofPhilosophy,2021,11,35-42https://www.scirp.org/journal/ojpp

38.AnalysisofthePhilosophicalCategoryReflection“Relationship/Communication”in

theKyrgyzFamily.VeneraDzhanibekova1,KanyshaiNurdinova1,GulumbuTokoeva2,

GulzatAmatova2,DunuiakanEshenalieva2,ZhypargulAbdullaeva3*

OpenJournalofPhilosophy,2021,11,28-34https://www.scirp.org/journal/ojpp.

39.Философиябоюнчалекцияларкурсу(онтология,гносиология).Окуукуралы

Ош,2022-150бет.АматоваГ.У.(Министирликтингрифименен)

40. Токоева Г.А авторлош менен биргеликте “Жарандык коомдун

калыптануусундагы мамлекеттин ролу” деген темадагы макаласы

“Кыргызстандагы жогоркуокуужайларынын кабарлары”илимийжурналынын

№1санынатапшырылды.

41.Токоева Г.А авторлоштор менен биргеликте “Отражение отношения

кыргызскогонародакженщиневпословицах ипоговорках”аттуумакаласы

Б.Сыдыковатындагы Кыргыз-ӨзбекЭларалыкуниверситетинин «НАУКА.

ОБРАЗОВАНИЕ.ТЕХНИКА»аттууэларалыкилимийжурналынын2022-жылдагы

санынатапшырылды.

42.ТокоеваГ.Аавторлоштормененбиргеликте“Философиянынөнүгүүтарыхы”

окуу куралы ГРИИнин Окумуштуулар кеңешинде талкуудан отуп басмага

сунушталды.2022-жыл.
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Подпись

Примечание:призаполнениинеиспользоватьсокращения.


