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Күн тартибинде: 
1. Мугалимдердин кесиптик квалификацияларын жогорулатуу курстары боюнча 

план-графиктин аткарылыш жыйынтыктары жөнүндө. 

Д.Б.Бабаев 

         1.1. КББАда Орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн өзгөртүлгөн башкаруу 

структурасын, штаттык бирдиктерин жана жобосун бекитүү жөнүндө. 
Д.Б.Бабаев, С.Ы.Субанов 

2.  Кесиптик жогорку билим берүү лабораториясында илимий изилдөө ишинин 

жүрүшү жөнүндө. 

Э.Р.Сакимбаев, К.Жакшылыкова 

3. Кол жазмаларды бекитүү. 

3.1. Жаңы окуу планынын негизинде жаңыртылган окуу программалары, төмөнкү 

предметтер боюнча кыргыз, орус тилинде  

1. математика; 

2. физика (7-11); 

3. астрономия-11; 

4. табият таануу-5; 

5. химия (8-11);  

6. биология (6-11); 

7. география (6-11); 

8. Информатика (7-9); 

9. Технология (5-9) 

10. Жашоо-тиричилик коопсуздугу (1-5). 

11. «Тарых». Кыргызстан тарыхы (5-1).  

12. «Тарых». Дүйнө тарыхы (6-11). 

 

Син Е.Е., Иманкулов М.К. 

3.2. Социальный педагог. Программа курса повышения по социальной педагогике. 

К.Жунушалиева 

3.3. «Русский язык» для школ с русским языком обучения, 5–7 классы (авт.: М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Троснецова, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба;  ред. совет 

по внесению регионального компонента: М. А. Рудов, М. Дж. Тагаев и др.). 

Г.Тагаева 

3.4. «Химия, 8-класс» окуу китеби (авт.: Рыспаева Б.С., Рысмендиев К.Р., 

Кудайбергенов Т.Т.). 

Син Е.Е. 

3.5. «Сары-Жайык» коомдук фонду менен «Сайкал» куурчак театры даярдаган 

видеотасмалар  «Айтматов каармандарынын галареясы»; «Селкинчек», «Эртең апамдын 

туулган күнү». 

Рысбаев С., Иптаров С. 

4. Диссертациялык темаларды бекитүү. 



4.1. Изденүүчү Байматов Нуркалыйдын 13.00.02-окутуу жана тарбиялоонун теориясы 

менен методикасы (физика) адистиги боюнча кандидаттык диссертациясынын «Мектепте 

физиканы окутууну гуманитаризациялоонун каражаттарын иштеп чыгуунун илимий-

методикалык негиздери» деген темасын жана илимий жетекчисин (Т.М.Сияев)  бекитүү; 

Син Е.Е. 

4.2. Изденүүчү А.Качиеванын 13.00.01-жалпы педагогика, педагогиканын жана билим 

берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын 

изденип алуу үчүн жазылуучу диссертациясынын «Азыркы мектеп шартында класс 

жетекчинин тарбиялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү»  аттуу темасын жана илимий жетекчисин 

(Э.Мамбетакунов) бекитүү. 

Г.Сейдекулова 

 

Жыйындын башталышында президент А.Мамытов бүгүн 2012-2013-окуу жылынын 

башталышындагы 1-отурум болуп жаткандыктан, Окумуштуулар кеңешинин курамын 

тактап алуу тийиштүү жобого ылайык келерин, ага байланыштуу Педагогикалык кадрлардын 

билимин жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо борборунун окуу бөлүмүнүн башчысы 

А.Э.Байсеркеев Окумуштуулар кеңешинин курамына кошулгандыгын билдирип, аны 

куттуктады жана жалпы курамдын окуу жылдагы ишине ийгиликтерди каалады. 

Андан кийин күн тартибиндеги маселелер боюнча жыйын улантылды. 

1. Мугалимдердин квалификацияларын жогорулатуу боюнча план-графиктин 

аткарылыш жыйынтыктары жөнүндө. 

Угулду: Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу, даярдоо жана 

кайра даярдоо борборунун директору, проф. Д.Б.Бабаев 2011-2012-окуу жылында 

мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча план-графиктин аткарылыш 

жыйынтыктары жөнүндө слайддардын коштоосунда билдирүү жасады (билдирүүнүн тексти 

тиркелет). Жалпысынан пландаштырылган иштердин аткарылгандыгын, айрым аткарылбай 

калгандары боюнча тийиштүү райондорго каттар жөнөтүлгөндүгүн билдирди. 

Д.Б.Бабаевдин билдирүүсүнүн жана талкуунун негизинде  Окумуштуулар кеңеши 

токтом кылат:                                                                
1. Квалификацияны жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо борборунун 2011-2012-

окуу жылына карата жыйынтык отчету негизинен канааттандырарлык деп табылсын. 

2. Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курстарынын мазмунун 

өркүндөтүү, окуу-тематикалык пландарды модификациялоо жана жумушчу окуу 

программаларын өзгөртүү 2012-2020-жылдардагы билим берүүнүн концепциясын эске алуу 

менен окуу процессине киргизилсин. 

3. 100 инновациялык мектептин мугалимдери үчүн интерактивдүү доскаларды, 

компьютердик программаларды окуу процессинде пайдалануу боюнча атайын курстар 

уюштурулсун жана семинардын материалдары окуу процессине киргизилсин жана аны чечүү 

А.Э. Байсеркеев кафедра башчылырына милдеттендирилсин.  

4. Педагогикалык кадрлардын квалификациясын  жогорулатуу тармагында чет элдик 

алдыңкы тажрыйбаларды колдонуу аркылуу окуу программаларын жакшыртуу, 

модификациялоо, окутуунун саптатын жогорулатуу ж.б. боюнча Эл аралык уюмдар менен 

кызматташуу практикасы мындан ары улантылсын. 

5. Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курстарынын план-

графигине ылайык курстарды өткөрүү борбордун жана регионалдык  структуралардын 

жетекчилигине милдеттендирилсин. Курстардын  эффективдүү өтүүсүн камсыздоо 

максатында курсанттардын тизмелерин тактап туруу методисттерге, борбордун 

жетекчилигине милдеттендирилсин. 

6. Окуу процессинин сапатын жакшыртуу максатында дайыма мониторинг жүргүзүп 

туруу боюнча электрондук анкета, сурамжылоо, аңгемелешүү баракчаларын кайрадан карап, 

жакшыртып түзүү (Д.Б.Бабаевге, С.А.Бектеналиевге) милдеттендирилсин. 



7. Кийинки жолку отчетторду республикалык масштабда даярдоо зарылдыгы 

белгиленсин. 

8. Курстарга катышуу планын 2% дан 40%га чейин аткарган райондордун билим берүү 

башкармалыгынын башчыларынын отчетторун коллегияда угулсун. Ишке ортозаар мамиле 

кылган башчыларга эскертүүлөр берилсин.  

9. Планы толбогон окутуучулар ставкадан саат боюнча төлөмгө которулсун. 

10. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Борбор директору Д.Б.Бабаевге 

жүктөлсүн. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

2. Кесиптик жогорку билим берүү лабораториясында илимий изилдөө ишинин 

жүрүшү жөнүндө. 

Аталган лабораториядагы илимий иштин жүрүшүн баалоо иретинде лабораториянын 

төмөнкү эки кызматкери  лаборатория башчысы Э.Р.Сакимбаев “...” темасы боюнча, ага 

илимий кызматкер К.Жакшылыкова “...” темасы боюнча өздөрүнүн  аткарып жаткан илимий 

иштеринин жүрүшү тууралуу слайддардын коштоосунда 10 мүнөттөн билдирүү жасашты. 

спортсменам, есть мотивация. У нас  объязательно.  

Поэтому, без предложения нормативно-правовых документов нового поколения ваш 

отчет просто небудет востребованным. Вы параллельно готовьте положения о кредитной 

технологии, имея ввиду в корне поменять. Если на это правительство и министерство 

пойдет, перспектива будет, если нет, это будет какое-то получастичное решение проблемы. 

Без этого нельзя. Ключевой вопрос здесь – как определить трудоемкость дисциплины? Один 

кредит, полученный по одной дисциплины он соразмерен ли одному кредиту, полученному 

по другой дисциплине? Если определены трудоемкости дисциплины, определены подходы    

 

 

 

  

А.Мамытов  В нашей условии главный студент, а в западное условии  главный 

преподаватель. Должна была переработана комплексно, чтобы хороший отчет был. 

В настоящее время главное цель  разгрузить учителей и студентов. Оценка труда 

преподавателей. А у вас эти остаются как раньше. 

Конечно, отчет еще неокончательный, еще время есть для доработки, пока примем 

информации к сведению. 

Суроо-жооптор (К.К.Жакшылыковага)  

Жалпысынан маалымат кабыл алынды. 

 

 
 

 

 

 

 

 


