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13. “Тил илими: 2-бөлүк тил илиминдеги жаңы багыттар”. – Бишкек, 2021 (15,75 б.т.) (авторлош). 

 

 

Негизги чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры 10.02.06 

1. “Парадигматические типы причастных конструкций в кыргызском языке”. – Фрунзе, 1987 (11 

б.т.); 

2. “Вопросы теоретического синтаксиса кыргызского языка”. – Бишкек, 2013 (15 б.т.).  



 

Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры)  

1. Негизги 10.02.01 

2. Чектеш адистиги 10.02.06 

3. Кошумча адистиги  

Толтурулган датасы 24-июнь, 2019-ж. 

ДКнын төрагасы     (колу)  

ЖАКтын бөлүмүнүн N __________ Жооптуу адам _______________________  


