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1. 2012/2013-окуу жыл үчүн педагогикалык кадрлардын квалификациясын 

жогорулатуу курстарынын окуу планын жана план-графигин бекитүү  

Бабаев Д.Б. 

2. Мугалимдердин август кеңешмелерине карата предметтик рекомендация-

ларды бекитүү. 

Байгазиев С.О., Бекбоев И.Б. 

3. Кол жазмаларды бекитүү. 

3.1. «Мекен таануу» предмети боюнча түзүлгөн дидактикалык каражаттар: 

а) Карталардын жыйындысы; 

б) Карталардын  жыйындысын колдонуу боюнча көрсөтмө (авторлор: Ж.К.Каримова, 

Р.Х.Шакиров, М.М.Эсенгулова); 

в) «Биз жана аалам»  аттуу методикалык колдонмо (авторлор: Ж.К.Каримова, Дома-

шев И.А.,  Шакиров Р.Х. Жолдошев А.А.).         

Мамбетова З.Ж.                                                                                             

3.2. “Математика сабагы боюнча мугалимдер үчүн кошумча колдонмо” (5 – 6 – клас-

стар үчүн) Түзүүчүлөр: Осмоналиева А.Б., Дайырбекова Г.М., Шакиров Р.Х. 

Син Е.Е. 

3.3. «Кыргыз тили боюнча талдоолордун жыйнагы» (түзгөн  Акунова А.Р.) 

С.К.Рысбаев 

4. Диссертациялык темаларды бекитүү. 

4.1. КББАнын аспиранты П.Э.Токомбаеванын  13.00.02-окутуу жана тарбиялоонун 

теориясы менен методикасы (химия) адистиги боюнча кандидаттык диссертациясынын 

«Жалпы билим берүүчү мектепте  химия предметин  тектеш предметтер менен интеграци-

ялап окутуунун илимий-методикалык негиздери” деген темасын жана илимий жетекчисин 

бекитүү; 

4.2. Утверждения тему диссертационного исследования Аванесовой Елены Влади-

славовны «Научно – методические основы  преподавания математики в средней общеоб-

разовательной школе  с использованием компьютерных  технологий» на соискание педа-

гогических наук по специальности  13.00.02. – теория и методика обучения (математика) и 

научного руководителя.  

4.3. Утверждения тему и научного руководителя диссертационного исследования 

Сыдыковой Махабат Бейшенбековны «Роль  самостоятельной работы студентов в повы-



шении профессоинальной компетентности (на примере информатики и  математики)” на 

соискание ученой степени  кандидата педагогикческих наук по специальности 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования. 

Син Е.Е. 

4.4. Утверждения тему и научного руководителя диссертационного исследования 

Мыкыевой Миры Расабековны «Научно-педагогические основы оценивания образова-

тельных достижений учащихся на основе компетентностного подхода (на примере 

начальных классов)»  на соискание ученой степени  кандидата педагогикческих наук  по  

специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.  

Мамбетова З.Ж. 

 

1. 2012/2013-окуу жыл үчүн педагогикалык кадрлардын квалификациясын 

жогорулатуу курстарынын окуу планын жана план-графигин бекитүү.  

2012-2013-окуу жылына карата сунуш кылынган педагогикалык кадрлардын 

квалификациясын жогорулатуу курстарынын план-графиги боюнча Д.Б.Бабаевдин 

билдирүүсүн талкуунун негизинде КББАнын Окумуштуулар кеңеши токтом кылды:                                                                

1. ПККЖ, ДКД борбору тарабынан сунуш кылынган 2012-2013-окуу жылына карата 

педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курстарынын өткөрүү 

үчүн түзүлгөн план-график бекитилсин (план-график тиркелет). 

2. Аталган план-графикти КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 

бекитип берүү жагы суралсын жана “Кутбилим” гезитине жарыялансын. 

3. ПККЖ, ДКД борборунун (Д.Бабаев) жаңы 2012-2013-окуу жылында педагогикалык 

кадрлардын квалификациясын  жогорулатуу курстарын жогорку илимий-усулдук 

деңгээлде өткөрүүнү камсыз кылсын.  

4. Жогорудагы чечимдин аткарылышын көзөмөлдөө КББАнын вице-президенти, 

профессор С.О.Байгазиевге жүктөлсүн. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

2-маселе.  

Мугалимдердин август кеңешмелерине карата предметтик рекомендацияларды 

даярдоо боюнча пикирлерди талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат  

1. Август кеңешмелерине сунуштарды даярдоо үчүн атайын эскертме (памятка) 

иштелип чыксын. Анда төмөнкү суроолор камтылсын  

1) 2012-2013-жылга карата бекитилген окуу планына ылайык бул окуу жылында 

эмнелерге биринчи кезекте көңүл буруу зарыл? 

2) Кайсы окуу программасын жетекчиликке алуу керек, жаңы окуу планга ылайык 

программанын өзгөчөлүгү эмнеде? 

3) Окуу жылда кайсы окуу китептери, окуу-методикалык куралдар колдонулат? 

4) Август кеңешмесинде талкуулана турган актуалдуу маселелердин тематикасы 

(тематиканы түзүүдө КР Президентинин, Өкмөтүнүн жана ББИ министрлигинин билим 

берүүгө тиешелүү жарлык, токтом, чечимдерин эске алуу зарыл). 

5) Сунуштар компьютерде терилип, көлөмү 3 беттен ашпасын (12 шр. 1,5 ин.). 

6) Предметтик сунуштар лабораториялар, кафедралар менен биргеликте даярдал-

сын жана 15-июнга (2012) чейин  редакциялык топко өткөрүлүп берилсин (жооптуулар  

И.Бекбоев, Д.Бабаев). 

7) Мугалимдердин август кеңешмелерине карата даярдалган сунуштардын мазму-

нун карап чыгуу боюнча төмөнкү курамдагы редакциялык топ түзүлсүн  

- А.Байсеркеев – МКЖДКД борборунун окуу бөлүмүнүн башчысы; 

- К.Д.Добаев – ЖОКББ борбордун директору, п.и.д., профессор; 

- С.И.Иптаров   ОЖБ бөлүмүнүн башчысы; 

8) Редакциялык топ мугалимдердин август кеңешмелери үчүн даярдалган су-

нуштарды 20-июнга карата администрацияга өткөрүп берсин. 

9) Жогорудагы, Сунуштар июнь айындагы окумуштуулар кеңешине алынып чык-



сын. 

2. Бул маселе кийинки  июнь айындагы отурумга даярдалып алып чыгылсын. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө вице-президент С.О.Байгазиевге жүктөлсүн. 

Токтом бир добуштан кабыл алынсын. 

3. Кол жазмаларды бекитүү. 

3.1. Угулду: Педагогиканын теориясы жана тарыхы лабораториясынын башчысы, 

З.Ж.Мамбетова  мекен таануу предмети боюнча түзүлгөн төмөнкү дидактикалык каражат-

тар жөнүндө билдирүү жасады   

а) Карталардын жыйындысы; 

б) Карталардын  жыйындысын колдонуу боюнча көрсөтмө (авторлор: Ж.К.Каримова, 

Р.Х.Шакиров, М.М.Эсенгулова); 

в) «Биз жана аалам»  аттуу методикалык колдонмо (авторлор: Ж.К.Каримова, До-

машев И.А.,  Шакиров Р.Х. Жолдошев А.А.).  

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат  

1. Мекен таануу боюнча түзүлгөн төмөнкү дидактикалык каражаттар жогоруда бел-

гиленген кемчиликтерди оңдоо үчүн кайтарылсын   

а) Карталардын жыйындысы; 

б) Карталардын  жыйындысын колдонуу боюнча көрсөтмө (авторлор: Ж.К.Каримова, 

Р.Х.Шакиров, М.М.Эсенгулова); 

в) «Биз жана аалам»  аттуу методикалык колдонмо (авторлор: Ж.К.Каримова, До-

машев И.А.,  Шакиров Р.Х. Жолдошев А.А.).  

2. Карта деп аталбай, мекен таануу боюнча дидактикалык каражаттар деген гана 

статус менен берилсин. 

3. Автор-түзүүчүлөр эмес, түзүүчүлөр деп жазылсын. 

4. Карта түрүндөгү дидактикалык каражаттарга мекен таануу предметине кирген 

гана аталыштар киргизилсин.  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

3.2. “Математика сабагы боюнча мугалимдер жана окуучулар үчүн кошумча кол-

донмо” (5 – 6 – класстар үчүн) (түзүүчүлөр: Осмоналиева А.Б., Дайырбекова Г.М., Шаки-

ров Р.Х.).  

Угулду  Табигый-математикалык предметтер лабораториясынын башчысы Е.Е.Син 

аталган кол жазма боюнча төмөнкүлөргө токтолду. 

Математика предмети боюнча даярдалган колдонмо мугалимдер үчүн пайдалуу ме-

тодикалык жардам, ал эми окутууда  окуучулардын логикалык ой - жүгүртүүсүн  жогору-

латып,  аткарылган иштин  жыйынтыгын өз алдынча анализдеп туура натыйжага жетүү 

жөндөмдөрүнүн калыптанышына өбөлгө түзөт. Колдонмого карата Окумуштуулар 

кеңешинин апрель айындагы отурумунда белгиленген кемчилдиктер оңдолуу менен, 2-

ирет лабораторияда талкууланып, жактырылды. 

Е.Е.Синдин билдирүүсүнүн жана талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши 

токтом кылат  

1. 5- 6-класстын “Математика» сабагы боюнча мугалимдер жана окуучулар үчүн ко-

шумча колдонмо (түзүүчүлөр: Осмоналиева А.Б., Дайырбекова Г.М., Шакиров Р.Х.)  бе-

китилсин жана басууга сунушталсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

3.3. «Кыргыз тили боюнча талдоолордун жыйнагы» (түзгөн  Акунова А.Р.).  

Угулду  Мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясынын башчысы 

С.К.Рысбаев кол жазмасы боюнча төмөнкүлөрдү белгиледи. 

Бул кол жазма да лабораторияда 2-ирет талкууланды, кемчиликтери оңдолуп чыкты, 

сунуштап жатабыз. 

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат.  



1. «Кыргыз тили боюнча талдоолордун жыйнагы» (түзгөн  Акунова А.Р.) кол жазма-

сы «Кыргыз тили боюнча талдоолордун үлгүлөрү» деген аталышта бекитилсин жана 

басууга сунушталсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

4. Диссертациялык темаларды бекитүү. 

4.1. КББАнын аспиранты П.Э.Токомбаеванын  13.00.02-окутуу жана тарбиялоонун 

теориясы менен методикасы (химия) адистиги боюнча кандидаттык диссертациясынын 

«Жалпы билим берүүчү мектепте  химия предметин  тектеш  предметтер менен интегра-

циялап окутуунун илимий-методикалык негиздери” деген темасын жана илимий жетек-

чисин бекитүү. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат  

КББАнын аспиранты П.Э.Токомбаеванын 13.00.02-окутуу жана тарбиялоонун теори-

ясы менен методикасы (химия) адистиги боюнча кандидаттык диссертациясынын «Жалпы 

билим берүүчү мектепте  химия предметин  тектеш  предметтер менен интеграциялап 

окутуунун илимий-методикалык негиздери” деген темасы боюнча план-проспект жогору-

да берилген суроолорду эске алуу менен кайра иштөө үчүн кайтарылсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

4.2. Утверждения тему диссертационного исследования Аванесовой Елены Влади-

славовны «Научно – методические основы  преподавания математики в средней  обще-

образовательной школе  с использованием компьютерных  технологий»  на соискание пе-

дагогических наук по специальности  13.00.02. – теория и методика обучения (математи-

ка) и научного руководителя.  

Соискатель Е.В.Аванесова кратко изложила об актуальности своей диссертационной 

темы, о своем практических наблюдениях и трудовом стаже, а также о плане-проспекте 

исследования.  

В ходе рассмотрении темы возникло, вопросы и было снято с повестку дня.  

4.3. Утверждения тему и научного руководителя диссертационного исследования 

Сыдыковой Махабат Бейшенбековны  «Роль  самостоятельной  работы  студентов  в 

повышении профессиональной компетентности (на примере информатики и математики)” 

на соискание ученой степени  кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования. 

Соискатель М.Б.Сыдыкова кратко изложила об актуальности темы и сути плана-

проспекта своего диссертационного исследования.  

На основе обсуждения Ученый совет постановляет  

Вернуть на доработку учитывая вышесказанных замечаний плана-проспекта диссер-

тационного исследования М.Б.Сыдыковой. 

Постановление принято единогласно.  

4.4. Утверждения тему и научного руководителя диссертационного исследования 

Мыкыева Мира Расабековны  «Научно-педагогические основы оценивания образова-

тельных достижений учащихся на основе компетентностного подхода (на примере 

начальных классов)»  на соискание ученой степени  кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. 

Соискатель М.Р.Мыкыева кратко изложила об актуальности темы и сути плана-

проспекта своего диссертационного исследования.  

На основе обсуждения Ученый совет постановляет  

Утвердить тему диссертационного исследования Мыкыева Мира Расабековны  

«Научно-педагогические основы оценивания образовательных достижений учащихся на 

основе компетентностного подхода (на примере физкультуры для начальных классов)»  на 

соискание ученой степени  кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – 

общая педагогика, история педагогики и образования и научного руководителя Мамытова 

А.М. 



Постановление принято единогласно. 

              

   Председатель Ученого совета, 

   д.п.н., профессор                          А.М.Мамытов 

Ученый секретарь, к.п.н.                           Б.Б.Мурзаибраимова       


