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1. 2012/2013-окуу жылга студенттерди кабыл алуудагы жыйынтыктар жөнүндө 

Жооптуу катчы 

 

2. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын ишмердүүлүгү жөнүндө 

Г.С.Сейдекулова 

3. Кесиптик орто билим берүү лабораториясында илимий изилдөө ишинин 

жүрүшү жөнүндө 

М.Мурзаев, Г.А.Атакеева 

4. Кол жазмаларды бекитүү. 

4.1. «Биология» (авт.: Закия Исаева). Жалпы билим берүүчү мектептердин 6-11 

класстары үчүн кошумча окуу куралы. 

Син Е.Е. 

4.2. «Жакшылык башаты адеп» (авт.  Каныбек Атамкулов). Адеп сабагы боюнча 

кошумча окуу куралы. 

Иптаров С.И. 

4.3. Учебные программы для вечерних (сменных) школ, заочных классов обучения: 

- Кыргызский язык для школ с кыргызским языком обучения; 

- Кыргызская литература для школ с кыргызским языком обучения; 

- Кыргызский язык для школ с русским языком обучения; 

- Кыргызская литература для школ с русским языком обучения; 

- Английский язык;  

- Интегрированный курс по предмету «Граждановедение». 

С.К.Рысбаев, М.К.Иманкулов. 

4.4. «Физика боюнча маселелер жыйнагы» окуу колдонмосу, 7- жана 8-класстар үчүн 

(Э.Мамбетакуновдун редакциясы астында. Автор-түзүүчүлөр  У.Э.Мамбетакунов, 

Мурзаибраимова Б.Б., Сөлпүбашева А.Ы.). 

Син Е.Е. 

5. Педагогикалык кадрлардын билимин жогорулатуу, даярдоо, кайра даярдоо 

борбору боюнча «Кафедра башчысы, доцент» кызматтарына жарыяланган конкурстун 

жыйынтыгын бекитүү.  

Конкурстан өткөндөр:   

1. Жунушалиева Калыйбүбү Кеңешбековнаны «Билим берүү менеджменти» 

кафедрасына. 

2. Карагозуева Гүлзат Жеңишбековнаны «Педагогика, психология жана соц.-

гуманитардык дисциплиналар» кафедрасынын кафедра башчысы, доцент кызматына.  



3. Жакышева Батина Шергазиевнаны Табигый-математикалык дисциплиналар 

кафедрасынын кафедра башчысы, доцент кызматына. 

4. Абдухамидова Батма Абдуакимовнаны Кыргыз тили жана адабияты 

кафедрасынын кафедра башчысы, доцент кызматына. 

Конкурстук комиссиянын төрагасы С.О.Байгазиев.  

 

 

6. Диссертациялык теманы бекитүү. 

Аспирант Сейталиева Гүлайша Насыпбековнанын «Мигрант окуучуларды 

адаптациялоонун социалдык-педагогикалык негиздери (Бишкек шаарынын жаңы 

конуштарынын мисалында)» деген темадагы диссертациялык темасын бекитүү. 

 

1. КББАнын педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу даярдоо 

жана кайра даярдоо борборуна 2012 2013- окуу жылы үчүн студенттерди кабыл алуунун 

жыйынтыктары жөнүндө. 

Угулду: Кабыл алуу комиссиясынын жоопту катчысы З.Ш.Төлөбекованын 2012-2013-

окуу жылына кабыл алуунун жыйынтыгы жөнүндө кыскача билдирүүсү (билдирүүнүн 

тексти тиркелет): 

Ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №256 токтому менен бекиген «Жогорку окуу 

жайларына абитуриенттерди кабыл алууну жөнгө салуу жөнүндөгү жобонун» (2011-ж. 27-май)  

жана Билим берүү жана илим министринин  №429 буйругунун (2012-ж.19-июнь)негизинде 

студенттерди кабыл алуу боюнча документтер даярдалгандыгы, ага тиешелүү иш-чаралар 

аткарылгандыгы жана кабыл алынган студенттердин жалпы жана адистиктер боюнча саны, 

ошондой эле айрым чечүүнү талап кылган маселелер боюнча айтып берди жана 

Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү тарабынан берилген суроолорго жооп берди.  

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы З.Ш.Төлөбекованын отчету кабыл 

алынсын. 

2. 2012-2013-окуу жылына жогорку кесиптик билим берүү боюнча кабыл алуу 

комиссиясынын жүргүзгөн иштери канааттандырарлык деп табылсын. 

3. Кабыл алынган студенттерге буйрук чыкканга чейин контракттын төлөмдөрүн 

төлөтүү окуу бөлүмүнө жана кафедра башчыларына милдеттендирилсин. 

4. Дистанттык окутуу формасындагы өзгөчөлүктөрдү эске алып, кафедранын сабак 

берген окутуучулары тиешелүү предметтер боюнча окуу-усулдук комплексттерди жана 

электрондук материалдарды даярдашсын жана аларды көбөйтүп чыгаруу С.Жаанбаевге, 

С.А.Бектеналиевге тапшырылсын.  

5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө борбордун директору Д.Б.Бабаевге 

тапшырылсын. 

    Токтом бир добуштан кабыл алынды.  

 

2. «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын ишмердүүлүгү жөнүндө. 

Угулду  «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын (кафедра башчы 

Б.А.Абдухамидова) ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча атайын түзүлгөн комиссиянын 

төрагасы К.С.Сейдекулованын билдирүүсү (комиссиянын справкасы тиркелет). 

Ал комиссиянын мүчөлөрү В.И.Мусаева жана Н.И.Иманбердиева менен биргеликте 

аталган кафедранын ишмердүүлүгүн карап чыгышкандыгын, жыйынтыкта кафедранын иши 

жакшы жолго коюлгандыгы белгилүү болгондугун, жыйынтыгында комиссия кафедранын 

ишмердүүлүгүн жакшы деңгээлде деп баалагандыгын билдирди.  

Мисалы, кафедранын материалдык-техникалык жана окуу-тарбиялык базасы түзүлгөн, 

кыргыз тили жана адабиятын окутуунун методикасы боюнча колдонмолор, мугалимдер үчүн 

таркатма материалдар  ж.б. каражаттар бар, курс системага келтирилген. 



Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу, даярдоо жана кайра 

даярдоо боюнча кафедрада иштердин номенклатурасында белгиленген документтер так, өз 

убагында жүргүзүлөт.  

Талкуунун жана комиссиянын корутундусунун негизинде кабыл алынган 

Окумуштуулар кеңешинин токтому  

1. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча 

комиссиянын справкасы кабыл алынсын. 

2. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын иши кесиптик жогорку билим берүүнүн 

стандартынын талаптарына ылайык жүрүп жаткандыгы белгиленсин.   

3. Кафедранын жобосуна, окуу планга жана жумушчу программаларга тиешелүү 

бардык талаптар аткарылып жаткандыгы эске алынсын.  

4. Графиктин негизинде угуучулардын курска толук келүүсүн камсыз кылуу үчүн 

борбордун жетекчилиги жана методисттери менен бирдикте иш жүргүзүү колго алынсын; 

5. Окумуштуулук даражасы бар кадрларды  толук ставкада ишке алуу жагына басым  

жасалсын. 

6. Курстун темаларын мугалимдер кызыккан суроолор боюнча аныктоо колго 

алынсын. 

7. Мугалимдерден анонимдүү анкета алып, убагында анализдөөгө көңүл бурулсун. 

8. Кредиттик система, бакалавриат, магистр боюнча окутууга даярдыктар колго 

алынсын. 

9. Кафедра үчүн бөлүнгөн аудиторияларды методикалык жактан жасалгалоо иши колго 

алынсын; 

10. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жана өз ара текшерүү боюнча эскерткичти 

(памятка) кайра толуктап иштеп чыгуу вице-президент С.О. Байгазиевге жүктөлсүн. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

4. Кесиптик орто билим берүү лабораториясында илимий изилдөө ишинин 

жүрүшү жөнүндө. 

Угулду  аталган лабораториянын башчысы М.Мурзаев 2012-жыл үчүн алынган 

«Научно-методические основы формирования общих и профессиональных компетенций у 

учителей начальных классов» деген тема боюнча лабораториянын кызматкерлери тарабынан 

жүргүзүлгөн изилдөөлөр, аткарылган иштер боюнча билдирүү жасады.  

Анда негизинен ар бир кварталда аткарылган иштер айтылды. 1-кварталда кесиптик 

орто билим берүүнүн мамлекеттик стандарты компетенттик негизде иштелип чыгып, КР 

БИМ дин кароосуна сунушталганы, башталгыч класс мугалимдеринин жалпы жана кесиптик 

компетенттүүлүгүн аныктоого байланыштуу анкеталардын иштелип чыккандыгы жана 

анкетирлөө кесиптик колледждердин мугалимдеринин, жетекчилеринин жана башталгыч 

класс мугалимдеринин арасында жүргүзүлгөндүгү жана буга байланыштуу коллективдүү бир 

макала БГУнун «Известия» журналына жарыялангандыгы белгиленди. 

2-кварталда жана учурда жогорудагы анкеталарды анализдөө, жыйынтык чыгаруу 

иштери жүргүзүлүп жатканын белгилөө менен, бул теманы 3 жылга кабыл алуу туура 

болоруна, анткени бир жылда аягына чыгуу мүмкүн болбой тургандыгына токтолду. 

Жалпысынан маалымат кабыл алынды. 

 

4. Кол жазмаларды бекитүү. 

4.1. З.Исаеванын жалпы  билим берүү мектептердин окуучулары жана мугалимдери 

үчүн «Биология» аттуу окуу  колдонмосу (кыргыз тилинде). 

Угулду: Каралуучу маселе боюнча Табигый-математикалык предметтер 

лабораториясынын башчысы, п.и.д., доцент Син Е.Е. төмөндөкүлөргө токтолду:  

Бул окуу колдонмону биз карап чыктык,  бул материал 2009-жылы келген экен бирок, 

Исаева Закиянын ден соолугуна байланыштуу токтоп калган. Материал чоң, стандартка 

туура келет, илимий жактан абдан жакшы. Колдонмо программага дал келет. Демек, аны 



колдоого болот. Бул окуу колдонмону п.и.д., профессордун милдетин аткаруучу 

М.С.Субанова рецензиялап, структурасы жана мазмуну жакшы деп пикирин берди.  

Кол жазмада айрым орфографиялык каталар кездешет, мисалы ү, ө, ң тамгалары жок. 

Буларды автор четтетет деген ойдобуз. Негизинен кол жазманы лаборатория жактырды, 

басууга сунуштоону Окумуштуулар кеңешинен суранабыз. 

Е.Е.Синдин пикирин угуп, жана талкуулап Окумуштуулар кеңеши  токтом кылат:  

1. 6 – 11 класстын окуучулары жана мугалимдери үчүн «Биология» окуу 

колдонмосу бекитилсин жана кемчиликтерди эске алуу менен басууга сунушталсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

4.2. Угулду  «Жакшылык башаты адеп» (авт.  Каныбек Атамкулов) деп аталган 

адеп сабагы боюнча кошумча окуу куралы боюнча Окуу жетишкендиктерин баалоо 

бөлүмүнүн башчысы С.И.Иптаровдун билдирүүсү. Ал төмөнкүлөрдү белгиледи. 

Аталган кол жазма автордун бир нече жылдан бери изденип, жазып жүргөн эмгеги, 

китептин негизги мазмунун адептик ар кыл темада үгүт-насаат, сунуш-кеӊеш түрүндө 

жазылган, төрт саптан турган ыр түрмөктөрү түзөт, автор аларда жаштарды адеп-ыйманга, 

мекенчилдикке, адептик асыл сапаттарды калыптандырууга үндөгөн,  эмгекти негизги жана 

орто мектептердин адеп мугалимдери кошумча материал катары чыгармачылык менен 

колдонсо болот. Кол жазмага Кыргыз Эл акыны С.Эралиев, эл агартуу отличниги, методист-

мугалим Б.Мурзабекова оң мүнөздөгү бааларын беришкен.  

Эмгектеги бир катар кемчиликтери бар. Мисалы, автор ырларынын адабий-

поэтикалык, көркөм-эстетикалык жагына эмес, таалим-тарбиялык, нускоочулук жагына 

басым жасап койгондуктан, алардын көпчүлүгү супсак чыгып калган. Ошондой эле автордун 

философиялык-дүйнө таанымдык көзкараштарында да карама-каршылыктар байкалат. 

Китепте стилистикалык, орфографиялык, пунктуациялык каталар кездешет.  

Жыйынтыгында бөлүм К.Атамкуловдун «Жакшылык башаты адеп» деп аталган кол 

жазмасын жалпы билим берүүчү мектептин жогорку класстарында кошумча окуу-усулдук 

материал катары колдонууга жарактуу деп чечкенбиз. 

Талкуунун негизинде кабыл алынган Окумуштуулар кеңешинин токтому  

Поэтикалык чыгармаларга баа берүү жана бекитүү академиянын функциясына 

кирбегендиктен, К.Атамкуловдун «Жакшылык башаты адеп» деп аталган кол жазмасы 

авторго кайтарылып берилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

4.3. Кечкисин жана сырттан кыргыз, орус тилдеринде окутулуучу орто 

мектептердин 5-9-класстары үчүн кыргыз тили, кыргыз адабияты, англис тили, жаран 

таануу боюнча  окуу программаларынын кол жазмасы. 

Угулду: Мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясынын башчысы 

С.Рысбаевдин жана Тарыхый-коом таануучулук жана эстетикалык билим берүү 

лабораториясынын башчысы М.Иманкуловдун аталган кол жазмаларды экспертизалоонун 

жыйынтыгы боюнча билдирүүлөрү. 

Алар программалардын бүгүнкү талапка жооп бере тургандыгын жана аталган 

лабораторияларда бир добуштан жактырылып, бекитүүгө сунуш кылынганын белгилешти. 

С.Рысбаевдин жана М.Иманкуловдун билдирүүлөрүн угуп жана талкуулап, 

Окумуштуулар кеңеши токтом кылат:   
 Кечкисин жана сырттан окутулуучу орто мектептер үчүн төмөндөгү окуу 

программалар бекитилсин жана басууга сунушталсын  

1. Кечкисин жана сырттан окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-9-

класстары үчүн «Кыргыз тили» окуу программасы (түзгөн  В.Мусаева);  



2. Кечкисин жана сырттан окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-9-

класстары үчүн «Кыргыз тили» окуу программасы (түзгөн  С.К.Рысбаев);  

3. Кечкисин жана сырттан окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-9-

класстары үчүн «Кыргыз адабияты» окуу программасы (түзгөн  А.Муратов); 

4. Кечкисин жана сырттан окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 5-9-

класстары үчүн «Кыргыз адабияты» окуу программасы (түзгөн  А.Муратов); 

5. Учебная программа по английскому языку 5-9 классов для школ с русским и 

кыргызским языками обучения вечерной и заочной формой (составитель  Жолчиева А.А.). 

6. Кечкисин жана сырттан окутуу кыргыз, орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 9-

класстары үчүн «Жаран таануу» окуу программасы (авторлору: М.К.Иманкулов, 

Г.Н.Долбина, Р.М.Имамадиева, М.К.Алымбаева, Л.Ю.Марченко).  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

4.4. Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 7-8-класстары үчүн «Физика 

боюнча маселелер жыйнагы» аттуу окуу колдонмосунун кол жазмасы (автор-

түзүүчүлөр: У.Э.Мамбетакунов, Б.Б.Мурзаибраимова, А.Ы.Сөлпүбашева). 

Угулду: КББАнын табигый-математикалык предметтер лабораториясынын башчысы, 

п.и.д., доцент Е.Е.Синдин билдирүүсү. Ал төмөнкүлөрдү белгиледи.  

Бул окуу колдонмону лабораторияда окуп чыгып, талкууладык, абдан жакшы, керектүү 

экен. Физика боюнча стандартка, программага дал келет. Ар бир маселеге жооптор берилген. 

Маселе чыгаруунун алгоритми, үлгүсү берилген. Айрым техникалык каталар бар. Аларды 

авторлор туура кабыл алышты. Жыйынтыгында колдонмо бир добуштан жактырылды жана 

аны бекитүү, басууга сунуштоо жагы Окумуштуулар кеңешине сунушталды. 

Е.Е.Синдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Окумуштуулар кеңеши токтом 

кылат   
Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 7-8-класстары үчүн «Физика боюнча 

маселелер жыйнагы» аттуу окуу колдонмосунун кол жазмасы (автор-түзүүчүлөр: 

У.Э.Мамбетакунов, Б.Б.Мурзаибраимова, А.Ы.Сөлпүбашева) бекитилсин жана басууга 

сунушталсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

5. Педагогикалык кадрлардын билимин жогорулатуу, даярдоо, кайра даярдоо 

борборундагы «Кафедра башчысы, доцент» кызматтарына жарыяланган конкурстун 

жыйынтыгын бекитүү.  

Угулду   Конкурстук комиссиянын төрагасы, вицепрезидент С.О.Байгазиевдин 

билдирүүсү. 

Ал 2012-ж. 5-сентябрда Кыргыз билим берүү академиясынын Педагогикалык 

кадрлардын квалификациясын жогорулатуу, даярдоо жана кайра даярдоо борборундагы 

ваканттык орундарга жарыяланган конкурстун жыйынтыгы чыгарылгандыгын, анда  

Жунушалиева Калыйбүбү Кеңешбековна «Билим берүү менеджменти» кафедрасынын 

кафедра башчысы, доцент кызматына, Карагозуева Гүлзат Жеңишбековна «Педагогика, 

психология жана соц.-гуманитардык дисциплиналар» кафедрасынын кафедра башчысы, 

доцент кызматына,  Жакышева Батина Шергазиевна «Табигый-математикалык 

дисциплиналар» кафедрасынын кафедра башчысы, доцент кызматына, Абдухамидова Батма 

Абдуакимовна «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын кафедра башчысы, доцент 

кызматына ылайыктуу деп табылгандыгын билдирди жана конкурстук комиссиянын 

чечимин бекитип берүүнү Окумуштуулар кеңешине сунуштады (конкурстук комиссиянын 

чечими тиркелет). 

С.Байгазиевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулагандан кийин, конкурстан өткөн 

талапкерлерди бекитүү өз-өзүнчө жана жабык добуш берүүнүн негизинде жүргүзүлдү. 



Добуштарды саноо боюнча эсептөө комиссиясы шайланды. Добуш берилди жана эсептөө 

комиссиясы өз ишин аткарды. 

Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча эсептөө комиссиясынын чечимине 

ылайык Окумуштуулар кеңеши токтом кылат  

1. Жунушалиева Калыйбүбү Кеңешбековна «Билим берүү менеджменти» 

кафедрасынын кафедра башчысы, доцент кызматына шайлансын. 

2. Карагозуева Гүлзат Жеңишбековна «Педагогика, психология жана соц.-

гуманитардык дисциплиналар» кафедрасынын кафедра башчысы, доцент кызматына 

шайлансын. 

3. Жакышева Батина Шергазиевна «Табигый-математикалык дисциплиналар» 

кафедрасынын кафедра башчысы, доцент кызматына шайлансын. 

4. Абдухамидова Батма Абдуакимовна «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын 

кафедра башчысы, доцент кызматына шайлансын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

4. Диссертациялык темаларды бекитүү. 

4.1. Аспирант Сейталиева Гүлайша Насыпбековнанын 13.00.01-жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин 

кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылуучу диссертациясынын «Мигрант 

окуучуларды адаптациялоонун социалдык-педагогикалык негиздери» (Бишкек шаарынын  

жаңы конуштарынын мисалында)  деген темасын жана илимий жетекчисин бекитүү.   

Угулду: Аспирант Г.Н.Сейталиева диссертациялык изилдөөсүнүн план-проспектиси 

боюнча кыскача баяндама жасады. 

Педагогиканын теориясы жана тарыхы лабораториясынын башчысы, п.и.к. 

З.Ж.Мамбетова диссертациялык иштин план-проспектиси лабораторияда талкууланып, 

жактырылгандыгын жана бекитүүгө сунушталгандыгын билдирди. 

Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү мындай теманын учурда актуалдуу экендигин 

белгилөө менен, анын формулировкасына азыраак тактоолорду киргизүүнү сунушташты. 

Талкуунун жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. Аспирант Сейталиева Гүлайша Насыпбековнанын 13.00.01-жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин 

кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн жазылуучу диссертациясынын темасы 

«Мигрант окуучуларды жаңы шарттарга адаптациялоонун социалдык-педагогикалык 

негиздери» деген аталышта бекитилсин. 

2. Илимий жетекчи катары п.и.д. А.Ж.Муратов бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, 

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

       Окумуштуу катчы, п.и.к.:                                   Б.Б. Мурзаибраимова 

 

 


