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1. Илим изилдөө иштердин жарым жылдык отчету 

К.Д.Добаев, И.Бекбоев, Байгазиев С.О. 

2. МАКтын жыйынтыктары жөнүндө 

Комиссиянын төрагасы 

3. 2012-жылдын 1-жарымында Окумуштуу кеңеш  кабыл алган токтомдордун 

аткарылышы жөнүндө. 

Окумуштуу катчы 

4. Кол жазмаларды бекитүү. 

 

4.1. . «Мекен таануу» предмети боюнча кол жазмалар 

 «14 класста «Мекен таануу» предметин окутуу боюнча көргөзмө каражаттар жа-

на аларды колдонууга көрсөтмөлөр»  Руководство для использования комплекта нагляд-

ных пособий для предмета «Родиноведение» 14 классы (авт.: Ж.К.Каримова, 

Р.Х.Шакиров, М.М.Эсенгулова);  

 «Биз жана аалам»  аттуу методикалык колдонмо   Методическое пособие «Мы и 

вселенная» (авт.: Ж.К.Каримова, Домашев И.А., Шакиров Р.Х. Жолдошев А.А.). 

Мамбетова З.Ж.  

  

4.2. Адабий окуу, 24 класс. Окуп үйрөнүүдөгү күтүлүүчү натыйжалар. Мугалим-

дер үчүн методикалык колдонмо (түзгөндөр С.К.Рысбаев, Б.А.Абдухамидова). 

Г.С.Тагаева 

4.3. Башталгыч мектептин 1-классы үчүн 2006-жылы чыгарылган “Математика” 

окуу китебин, аны окутуу боюнча  мугалимдер үчүн методикалык колдонмо жана окуучу-

лар үчүн иш дептери. 

4.4. “Биология, 6-класс” окуу китебине карата  окуу – методикалык комплексин 

(Авт.-түзүүчүлөрү: Субанова М.С., Сатубаева А.С.) бекитүү: 

- Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо; 

- Биология курсу боюнча сабактардын технологиялык картасы; 

- Жумушчу дептер. 

4.5. Базисная (общеобразовательная программа предшкольной подготовки детей 6-7 

лет (560 часов) (разр. Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова, Н.А.Суходубова). 



 

5. Диссертациялык темаларды бекитүү. 

5.1. Касымалиев Муратбек Үсөнакуновичтин 13.00.01- п.и.к. «Компьютердик тех-

нологияны колдонуп, окуучулардын окуу ишмердүүлүктөрүн жекелештирүүдө, диффе-

ренциялоодо окуу-тапшырмалар системасын түзүү» деген темасын жана илимий жетек-

чисин бекитүү.  

И.Бекбоев 

5.2. Аспирант Бөлөкбаева Айгүлдүн «Көркөм өнөр предметин окуп-үйрөнүүдө 

окуучулардын компетенттүүлүгүн баалоонун илимий-негиздери (1-4 кл.)» аттуу темадагы 

диссертациялык изилдөө ишинин темасын (13.00.01) жана илимий жетекчисин бекитүү.  

З.Ж.Мамбетова 

5.3. Аспирант Сейталиева Гүлайша Насыпбековнанын «Балдарды тарбиялоодо үй-

бүлө менен мектептин педагогикалык кызматташтыгынын  илимий негиздери» аттуу дис-

сертациялык изилдөө ишинин темасын (13.00.01) жана илимий жетекчисин бекитүү. 

З.Ж.Мамбетова 

5.4. Утверждения тему и научного руководителя (Ш.Алиев) диссертационного ис-

следования Сыдыковой Махабат Бейшенбековны «Научно-методические основы самосто-

ятельной  работы  студентов  в формировании профессоинальной компетентности (на 

примере информатики и  математики)” на соискание ученой степени  кандидата педаго-

гикческих наук  по  специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и об-

разования. 

Син Е.Е. 

5.5. 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 (Б.М.Кособаева) бекитүү. 

Син Е.Е. 

5.6. КББАнын Кесиптик билим берүү борборунун ага илимий кызматкери Качиева 

Апалдын «Азыркы мектептин шартында класс жетекчинин тарбиялык ишмердүүлүгүн 

өнүктүрүү» деген кандидаттык диссертациясынын темасын жана илимий жетекчисин 

(Э.Мамбетакунов) бекитүү. 

Г.Каракозуева 

 

Жыйындын башында Кыргыз билим берүү академиясы менен Эл аралык шайлоо 

системалар фондунун ортосунда Граждандык билим берү предметинин негизиндеги пи-

лоттук долбоорлорду жүзөгө ашыруу жөнүндө Меморандумга Кыргыз билим берүү ака-

демиясынын президенти Мамытов Абакир Мамытович жана аталган фонддун төрагасы 

Дмитрий Владимировича Шевкун расмий түрдө кол коюшту.  

Андан кийин, Окумуштуулар кеңешинин бир добуштан макулдугу менен 2- маселе 

 Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын жыйынтыктары каралды. Комиссиянын 3 

төрагасынын экөө катышышты.  

Алгач п.и.д. А.Алимбеков башталгыч класс адистиги боюнча билдирүү жасады.  

Профессор Ж.Чымановдун билдирүсү угулду.  

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат    

1. Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын отчет берген төрагаларынын 

(А.Алимбеков жана Ж.Чыманов) отчеттору кабыл алынсын. 

2. Ч. Өмүрбековдун отчету каралган жок деп белгиленсин.  

3. Борбор директорунун жана кафедра башчыларынын былтыркы берилген су-

нуштарга карата салкын мамилеси белгиленсин.  

4. Окумуштуу катчынын бул маселени даярдап, алып чыкканга шалаакы мамиле 

кылгандыгы белгиленсин жана эскертилсин. 



5. Комиссия төрагалары тарабынан белгиленген кемчилдиктердин өз учурунда ат-

карылышы жана жоюлушу көзөмөлгө алынсын. 

6. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы С.О.Байгазиевге тапшырылсын. 

 

1-маселе боюнча 

1) Угулду Кесиптик билим берүү борборунун директору К.Д.Добаев борбордо ат-

карылган илим изилдөө иштеринин жарым жылдык отчету жөнүндө билдирүү жасады. 

Андан кийин сөз мектепке чейин жана мектепте билим берүү борборунун директору 

Исак Бекбоевичке берилди. 

Угулду Мектепке чейинки жана мектепте билим берүү борборунун борборунун ди-

ректору И.Бекбоевдин борбордо аткарылган илим изилдөө иштеринин жарым жылдык от-

чету жөнүндөгү билдирүүсү угулду. 

А.Мамытов отчет угулду. Бир гана сунуш  жарым жылдык отчетту мукабалап 

берүүнү бардык лабораторияларга сунуштоо оор болуп калчудай. Жумуш жакшы, бирок 

мукабалап берүү зарыл эмес деп белгилейли. Суроо бериңиздер. 

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат 

1. Аталган борборлордун отчеттору эске алынсын. 

2. Илимий изилдөөлөрдү практикалык изилдөөлөр менен толуктоо зарылдыгы бел-

гиленсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

3. Угулду 2012-жылдын 1-жарымында Окумуштуу кеңеш кабыл алган токтомдор-

дун аткарылышы жөнүндө Окумуштуу катчынын билдирүүсү. 

Ал 2012-жылдын январь айынан ушул күнгө чейин Окумуштуулар кеңеши тарабы-

нан академиянын ишмердүүлүгүнүнө жана кол жазмаларга байланыштуу кабыл алынган 

токтомдор, алардын аткарылышы, каралган кол жазмалар жөнүндө баяндады. 

Ошондой эле, бүгүнкү отурумдун уюштурулушунда кетирилген мүчүлүштүктөргө 

карата айрым түшүндүрмөлөрдү берди. 

4. Кол жазмаларды бекитүү. 

4.1. «Мекен таануу» предмети боюнча кол жазмалар 

 «14 класста «Мекен таануу» предметин окутуу боюнча көргөзмө каражаттар жа-

на аларды колдонууга көрсөтмөлөр»  Руководство для использования комплекта нагляд-

ных пособий для предмета «Родиноведение» 14 классы (авт.: Ж.К.Каримова, 

Р.Х.Шакиров, М.М.Эсенгулова);  

 «Биз жана аалам»  аттуу методикалык колдонмо   Методическое пособие «Мы и 

вселенная» (авт.: Ж.К.Каримова, Домашев И.А.,  Шакиров Р.Х. Жолдошев А.А.). 

Угулду Аталган кол жазмалар боюнча педагогиканын тарыхы жана теориясы лабо-

раториясынын башчысы З.Ж.Мамбетованын билдирүүсү. Ал төмөнкүлөргө токтолду. 

Бул кол жазма мурдагы окумуштуулар кеңешинде каралган. Анда кол жазманын за-

рылдыгы, мугалимдер жана окуучулар үчүн пайдалуулугу жөнүндө айтылуу менен бир 

нече олуттуу мүчүлүштүктөр белгиленген.  

Көрсөтүлгөн мүчүлүштүктөрдүн бардыгы авторлор тарабынан четтетилди. Ата-

лышы да өзгөрдү. Мурда карталардын жыйындысы деп аталса, азыр такталып, көргөзмө 

каражаттарды колдонууга карата көрсөтмөлөр болуп өзгөртүлдү. Муну эки тилде, а тур-

сун үч тилде берсе туура болчудай. 

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат 

1. Төмөнкү кол жазмалар бекитилсин жана басууга сунушталсын 

 «14 класста «Мекен таануу» предметин окутуу боюнча көргөзмө каражаттар жа-

на аларды колдонууга көрсөтмөлөр»  Руководство для использования комплекта нагляд-

ных пособий для предмета «Родиноведение» 14 классы (авт.: Ж.К.Каримова, 

Р.Х.Шакиров, М.М.Эсенгулова);  



 «Биз жана аалам»  аттуу методикалык колдонмо   Методическое пособие «Мы и 

вселенная» (авт.: Ж.К.Каримова, Домашев И.А.,  Шакиров Р.Х. Жолдошев А.А.). 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

4.2. Адабий окуу, 24 класс. Окуп үйрөнүүдөгү күтүлүүчү натыйжалар. Муга-

лимдер үчүн методикалык колдонмо (түзгөндөр С.К.Рысбаев, Б.А.Абдухамидова). 

Угулду Мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясынын ага илимий 

кызматкери Г.С.Тагаеванын билдирүүсү. Ал төмөнкүлөргө токтолду. 

Кол жазма Рысбаев С.К., Абдухамидова Б.А., Шакиров Р.Х. тарабынан ЮСАИДдин 

“Сапаттуу билим” долбоорунун алкагында даярдалган. Жалпы көлөмү – 69 бет. Мында 

жыл бою өтүлүүчү окуу материалдар класстар боюнча пландаштырылып, ар бир мазмун-

дук багыттын 2-4-класстардагы өнүгүү процесси, окуучунун окурмандык иш-

мердүүлүктөрүнө жетишүүсү боюнча күтүлүүчү натыйжалар, б.а. максаттары жана 

көрсөткүчтөр таблица түрүндө берилген. Окуу материалдары пландаштыруунун болжол-

дуу үлгүсү, сабактын болжолдуу планы (сабактын толук иштелмеси), адабий окууну оку-

туунун методдору, аны уюштуруунун формалары, окуучулардын жетишкендиктерин баа-

лоо, баалоонун принциптери, түрлөрү жана усулдары боюнча методикалык көрсөтмөлөр 

түшүнүктүү, так берилген.  

Жыйынтыктап айтканда, аталган методикалык колдонмо башталгыч класстын муга-

лиминин сабакка даярдануусуна, окуучулардын ар кандай ишмердүүлүктөрүн уюштуруу-

га, алардын билим-билгичтиктерин баалоого ж.б. көмөк көрсөтөт. Лабораторияда жакты-

рылды жана Окумуштуулар кеңешинде бекитүүгө сунушталды. 

Талкуунун жана добуш берүүнүн жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом 

кылат: 

Адабий окуу, 24 класс. Окуп үйрөнүүдөгү күтүлүүчү натыйжалар аттуу 

мугалимдер үчүн методикалык колдонмонун кол жазмасы (түзгөндөр С.К.Рысбаев, 

Б.А.Абдухамидова) академиядагы адистин катышуусунда кайра карап чыгуу үчүн 

кайтарылсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

4.3. Башталгыч мектептин 1-классы үчүн “Математика” окуу-методикалык 

комплекс (авт.: И.Б.Бекбоев., Н.И. Ибраева): 

 Башталгыч мектептин 1-классы үчүн 2006-жылы чыгарылган “Математика” окуу 

китебин кайра басуу; 

 Аталган окуу китепке карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо жана 

окуучулар үчүн иш дептерин бекитүү. 

Угулду: Каралуучу маселе боюнча табигый-математикалык предметтер 

лабораториясынын башчысы Син Е.Е. төмөнкүлөргө токтолду.  

2006-жылы басылып чыккан “Математика” окуу китеби мугалимдер тарабынан оң 

пикирге ээ болуп, мектептерде ийгиликтүү колдонулуп келгендигин, аны окутуу боюнча  

мугалимдер үчүн методикалык колдонмо жана окуучулар үчүн иш дептери анын 

мазмунуна туура келгендигин жана мугалимдер жана окуучулар үчүн пайдалуу болуп, 

окуучулардын математика боюнча билим сапатынын жогорулашына салым кошо ала 

тургандыгын билдирди.  

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

Башталгыч мектептин 1-классы үчүн математика боюнча төмөнкү окуу-

методикалык комплекс (авт.: И.Б.Бекбоев., Н.И. Ибраева) бекитилсин жана: 

 Башталгыч мектептин 1-классы үчүн 2006-жылы чыгарылган “Математика” окуу 

китеби  кайра басууга сунушталсын; 

 Аталган окуу китепке карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо жана 

окуучулар үчүн иш дептери басууга сунушталсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 



4.4. “Биология, 6-класс” окуу китеби боюнча окуу-методикалык комплекси 

(Авт.-түзүүчүлөр: Субанова М.С., Сатубаева А.С.): 

- Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо; 

- Биология курсу боюнча сабактардын технологиялык картасы; 

- Жумушчу дептер. 

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

кол жазмалар боюнча төмөнкүлөргө токтолду.  

“Биология, 6-класс” окуу китеби быйыл (2012-ж.) комплекси жок эле басылып 

чыкты. Бул кол жазмалар ал окуу китебинин негизинде иштелип чыккан жана аны менен 

бир комплексти түзүшөт. Булар мугалимдер үчүн методикалык жактан абдан пайдалуу 

болуп, окуучулардын биология боюнча билим сапатынын жогорулашына жардам бере 

алат. 

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

“Биология, 6-класс” окуу китеби боюнча төмөнкү окуу-методикалык комплекс 

(Авт.-түзүүчүлөр: Субанова М.С., Сатубаева А.С.) бекитилсин жана басууга 

сунушталсын: 

- Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо; 

- Биология курсу боюнча сабактардын технологиялык картасы; 

- Жумушчу дептер. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 4.5. Базисная (общеразвивающая) программа предшкольной подготовки детей 6-7 

лет (560 часов) (разр. Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова, Н.А.Суходубова). 

Слушали Заведующей кафедрой ДВНО КАО, к.п.н., доцента Усенко Л.В. Она 

отметила, что Базисная (общеразвивающая) программа предшкольной подготовки детей 6-

7 лет (560 часов) обеспечивает единую стартовую подготовку детей к школьному обуче-

нию, адресована педагогам дошкольных образовательных организаций и учителям 

начальной школы, родителям. В программу включены результаты научных исследований 

ученых республики, стран СНГ, дальнего зарубежья, передовой педагогический опыт в 

области дошкольного и начального школьного образования. 

На основании обсуждения Ученый совет постановляет 

1. Одобрить и утвердить рукопись Базисная (общеразвивающая) программа пред-

школьной подготовки детей 6-7 лет (560 часов) (разр. Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова, 

Н.А.Суходубова). 

2. Рекомендовать её к изданию. 

Постановление принято единогласно. 

 

5. Диссертациялык темаларды бекитүү. 

5.1. Касымалиев Муратбек Үсөнакуновичтин 13.00.01- п.и.к. «Компьютердик 

технологияны колдонуп, окуучулардын окуу ишмердүүлүктөрүн жекелештирүүдө, 

дифференциялоодо окуу-тапшырмалар системасын түзүү» деген темасын жана илимий 

жетекчисин бекитүү.  

Угулду: Изденүүчү М.Ү.Касымалиев тема боюнча 1995-жылдан бери изилдөө 

жүргүзүп жаткандыгын, изилдөөнүн жүрүшүндө темага айрым түзөтүүлөрдү киргизүү 

зарылдыгы келип чыккандыгын белгиледи. Ошондой эле, теманын тандалышында жана 

изилдөө ишинин жүрүшүндө И.Бекбоев гана жол көрсөтүп, келип чыккан суроолорго 

жооп берип, илимий жактан консультация берип жаткандыктан, аны расмий түрдө 

жетекчи катары бекитип берүү жагын Окумуштуулар кеңешинен суранды. 

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат:  

Касымалиев Муратбек Үсөнакуновичтин «Компьютердик технологияны колдонуп, 

окуучулардын окуу ишмердүүлүктөрүн жекелештирүүдө, дифференциялоодо окуу-

тапшырмалар системасын түзүү» деген аталышта 13.00.01-жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин 



кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылып жаткан диссертациясынын те-

масынын жаңы редакциясы бекитилсин. 

Илимий жетекчи катары п.и.д., профессор И.Бекбоев бекитилсин.  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

5.2. Аспирант Бөлөкбаева Айгүлдүн «Көркөм өнөр предметин окуп-үйрөнүүдө 

окуучулардын компетенттүүлүгүн баалоонун илимий-негиздери (1-4 кл.)» аттуу темадагы 

диссертациялык изилдөө ишинин темасын (13.00.01) жана илимий жетекчисин бекитүү 

маселеси илимий жетекчини тарыхчы эмес, искусствого жакыныраак болгудай кылып, 

дагы караштыруу жана компетенттүүлүктү баалоонун багыттарын, инструментарийлерин 

тактоо, дагы кошумча иштөө үчүн кийинки отурумга калтырылды.  

5.3. Аспирант Сейталиева Гүлайша Насыпбековнанын «Балдарды тарбиялоодо үй-

бүлө менен мектептин педагогикалык кызматташтыгынын илимий негиздери» аттуу 

диссертациялык изилдөө ишинин темасын (13.00.01) жана илимий жетекчисин бекитүү 

маселеси да теманы жетекчи менен биргеликте конкреттештирүү, план проспектинин 

үстүндө дагы кошумча иштөө үчүн үчүн кийинки отурумга калтырылды. 

5.4. КББАнын аспиранты Сыдыковой Махабат Бейшенбековнанын 13.00.01-жалпы 

педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика 

илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылуучу 

диссертациясынын «Студенттердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууда 

алардын өз алдынча иштерин уюштуруунун илимий-методикалык негиздери (математика 

предметинин мисалында)» деген темасын жана илимий жетекчисин бекитүү. 

Угулду: Аспирант М.Б.Сыдыкова диссертациялык изилдөөсүнүн план-проспектиси 

тууралуу баяндама жасада. 

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

КББАнын аспиранты М.Б.Сыдыкованын  13.00.01-жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин 

кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылуучу диссертациясынын 

«Студенттердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууда алардын өз алдынча 

иштерин уюштуруунун илимий-методикалык негиздери (информатика предметинин 

мисалында)» деген темасы бекитилсин; 

Илимий жетекчи катары п.и.д., профессор Ш.Алиев бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

5.5. КББАнын аспиранты П.Э.Токомбаеванын диссертациясынын «Жалпы билим 

берүүчү мектепте химия предметин тектеш  предметтер менен интеграциялап окутуунун 

илимий-методикалык негиздери” деген темасын жана илимий жетекчисин бекитүү. 

Угулду: Аталган маселе боюнча табигый-математикалык предметтер 

лабораториясынын башчысы Син Е.Е. сөз сүйлөп, ал маселенин лабораторияда 

талкууланып, бекитүүгө сунушталгандыгын белгиледи. 

Изденүүчү П.Э.Токомбаева диссертациялык изилдөөсүнүн план-проспектиси 

боюнча кыскача баяндама жасады. 

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

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

риясы менен методикасы (химия) адистиги боюнча жазылуучу кандидаттык диссертаци-

ясынын темасы «Жалпы билим берүүчү мектепте  химия предметин  тектеш  пред-

меттер менен интеграциялап окутуунун илимий-методикалык негиздери” деген ата-

лышта бекитилсин; 

Илимий жетекчи катары п.и.к., доцент Б.М.Кособаева бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

5.6. КББАнын Кесиптик билим берүү борборунун ага илимий кызматкери Качиева 

Апалдын «Азыркы мектептин шартында класс жетекчинин тарбиялык ишмердүүлүгүн 

өнүктүрүү» деген кандидаттык диссертациясынын темасын жана илимий жетекчисин 



(Э.Мамбетакунов) бекитүү маселеси А.Качиеваны изденүүчү катары бекитүү тууралуу 

буйрук чыга электигине байланыштуу, кийинки отурумга калтырылды.  

               

  Окумуштуу кенешмесинин төрагасы  

                    п.и.д., профессор:                                                     А.М. Мамытов    

                    Окумуштуу катчы:                                                   Б.Б. Мурзаибраимова 


