
 

 

АДИСТИН ПАСПОРТУ 

 

Идентификациясы 

1.Фамилиясы____Мамытов________________________ 

2. Аты                   Абакир 

3. Атасынын аты__________________________________ 

4. Жынысы______Эркек_________________________________ 

5.Туулган датасы____18-июнь 1954-ж.______________________________ 

6. Туулган жери__Кара-Кочкор айылы, Кара-Кулжа району_______________ 

7. Улуту___кыргыз________________________________________ 

8. Жарандыгы_______кыргызстандык_______________________ 

Билими 

1. Аталышы_Кыргыз мамлекеттик дене-тарбия институту_ 

            ЖОЖДу бүтүргөн жылы____1976____________________ 

           Мамлекети____Кыргыз Советтик Социалистик Республикасы____ 

2. Аспирантуранын түрү (к/с)__Бүткүл союздук дене-тарбия илим изилдөө 

институту, Москва шаары.___________________ЖОЖ (уюм) 

      Бүтүргөн жылы____1976______________ 

     Мамлекети___Советтик Социалисттик Республикалар Союзу_________ 

 

Иштеген жери  

1.  Мамлекети____Кыргыз Республикасы______________________________ 

2.  Облусу_            Бишкек шаары____________________________________ 

3.  Уюм______ Кыргыз билим берүү академиясы ________________________ 

4. Кызмат орду____Башкы илимий кызматкер___________________________ 

 

ДК жөнүндө маалымат (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат) 

        1. ДКнын шифры_________________________________ 

       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)____педагогика илимдеринин кандидаты_______ 

Илим тармагы_______Педагогика илимдери___________________________ 

Адистигин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы боюнча)__________ 

13.00.04 – дене тарбиянын, спорттук машыгуулардын, саламаттыкты сактоо 

жана адаптивдүү физкультуранын теориясы жана методикасы__________ 

Даража берилген датасы___21-апрель 1982-ж._____________________ 

 

2. Окумуштуулук даражасы (Д)_____ педагогика илимдеринин доктору______ 

Илим тармагы_____                          Педагогика илимдери _________________ 

Адистигинин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы боюнча)______  

13.00.04 – дене тарбиянын, спорттук машыгуулардын, саламаттыкты сактоо 

жана адаптивдүү физкультуранын теориясы жана методикасы __________________ 

Даража берилген датасы____12-ноябрь 1999-ж. (Казахстан Республикасы)_____ 

27-апрель 2000-ж. (Кыргыз Республикасындагы нострификация болгон 

датасы) 

 

Окумуштуулук наамынын бар экендиги 

1. Окумуштуулук наамы (доцент/уик)_________________________________________ 

 

       Адистиги  Дене-тарбия теориясы жана методикасы кафедрасы боюнча доцент. 

СССР Министрлер советинин алдындагы Жогорку Аттестациялык 

Комиссиянын чечими__________________________________________________ 

            Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш) 

            Наам ыйгарылган датасы___24-сентябрь 1982-ж., Москва шаары______________ 

 

2. Окумуштуулук наамы (профессор)___Дене-тарбиянын теориялык негиздери 

кафедрасы боюнча профессор Россия Федерациясынын илим, жогорку мектеп 

жана техникалык саясат комитетинин чечими_____________________________ 

Адистиги______________________________________________________________ 

караштуу 

        Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш) 

Наам ыйгарылган датасы___21-январь 1993-ж.___________________________________ 

 

 

               Академиялык наамынын бар экендиги 

1. Наамы_________________________________Академия_____________________ 



2. Наамы - Кыргыз билим берүү академиясынын академиги (Бишкек, 2014), Казак 

педагогика илимдер академиясынын чет өлкөлүк мүчө- корреспенденти (Алматы, 

2012), Петр I атындагы илимдер жана искусство академиясынын мүчө-

корреспенденти (Санкт-Петербург, 2003) 

 

Илимий жыйынтыктары (бардыгы) 

1. Илимий эмгектеринин саны__212_,  анын ичинде илимий эмгектери -  170,      

илимий-монографиялары - 5, окуу куралдары – 4, окуу-методикалык эмгектери – 

33, ачылыштары – жок, ойлоп табуулары – жок. 

 

Илимий эмгектери 

          Негизгилери: илимий адистигин шифры__13.00.04 – дене тарбиянын, спорттук 

машыгуулардын, саламаттыкты сактоо жана адаптивдүү физкультуранын теорисы 

жана методикасы 

1. Спорт теориясы. 1-бөлүк. Окуу куралы. ‒ Бишкек, 2016. ‒ 140 б. 

2. Дене маданияты теориясы. Жалпы негиздери. Окуу куралы. – Бишкек. 2019. – 168б 

3. Жогорку билимдүү дене тарбия адистерин даярдоодо улуттук ордо оюнун колдонуу 

тажрыйбасы // VIII Международный симпозиум традиционных спортивных игр 

тюркских народов. 16-18 октябрь, 2019. ‒ Кахраманмараш. ‒ С. 587-606. 

4. Влияние обновленного содержания занятий физической культурой на физическое 

развитие обучающихся 1-2 классов /Б. Туребеков// Alatoo Academic Studies, – Бишкек, 2020. 

№ 3. -С. 108-116. 

5. Статодинамическая устойчивость у дзюдоистов разного возраста/ 

О.Коптев.//Вестник КРСУ. –Бишкек, 2020. Т.20. №6. –С. 108-110. 

 

 

Негизги чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры - 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы 

1. Модернизация системы образования Кыргызской Республики. – Б., 2014, − 296 С. 

2. STEM – образование в школьном и внешкольном дополнительном образовании 

Кыргызстана. – Бишкек, Улуу-Тоолор, 2022. -284 с. 

3. Основные понятия закона Кыргызской Республики «Об образовании» в контексте 

законов государств-участников СНГ. – Бишкек. 2022, -64с 

4. Оценка образовательных достижений учащихся начальной школы / Монография.. 

‒ Бишкек, 2018. ‒ 135 с.   

5. Основы педагогического оценивания. Учебное пособие по подготовке бакалавров 

(направление «Педагогичекое образование»). – Б., 2014, Кирланд. – 186 С. 

 

                 Кошумча чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры_______________ 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 



 

Резюме (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат) 

Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры) 

1. Негизги__________________2. Чектеш адистиги_____________________ 

2. Кошумча адистиги________________________ 

 

Толтурулган датасы 20_____ж. 

«_______»_________________________________________ 

ДК нын төрагасы________________ 

____________________________________________ 

  (колу)      (Ф.А.А.) 

 

ЖАКтын бөлүмүнүн №_____________________________ Жооптуу адам 

Эскертүү: анкетаны толтурууда кыскартууларды колдонбоо керек. 

 


