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Күн тартибинде: 

 

1. Бүтүрүүчү аспиранттардын отчеттору. 

Осмоналиева А.Б. 

 
2. Жаш окумуштуулар кеңешинин отчету 

А.Ибирайым кызы 

3. Кол жазмаларды бекитүү. 

3.1. Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн методикалык колдонмо 

«Кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине жүз кеңеш» (автор: С.К.Рысбаев). 

Т.А.Асанакунов 

3.2. Логопед мугалимдер үчүн колдонмо «Туура так сүйлө» (автор: Малиева Роза 

Касымакуновна). 

 

1-маселе боюнча КББАнын аспирантура бөлүмүнүн башчысы А.Б.Осмоналиева 

аспирантура бөлүмүндөгү аткарылган иштер боюнча кыскача маалымат берди.   

Андан кийин аспирантура бөлүмүнүн быйылкы бүтүрүүчүлөрүнүн отчету угулду. 

1. Педагогиканын тарыхы жана теориясы лабораториясынын аспиранты Бердикеева 

Атыркүл өзүнүн үч жылдык аспирантурада окуу мөөнөтүнүн ичинде аткарган иштери 

боюнча отчет берди. 

2. Табигый-математикалык предметтер лабораториясынын аспиранты Керимканова 

У.А. өзүнүн үч жылдык аспирантурада окуу мөөнөтүнүн ичинде аткарган иштери боюнча 

отчет берди. 

3. Мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясынын аспиранты 

Абдырахманова С.К. өзүнүн үч жылдык аспирантурада окуу мөөнөтүнүн ичинде аткарган 

иштери боюнча отчет берди. 

 Отчеттор талкуулануу менен Окумуштуулар кеңешинин отуруму токтом кылды:  

Бүтүрүүчү курстардын аспиранттарынын отчеттору кабыл алынсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

2-маселе боюнча Жаш окумуштуулар кеңешинин  төрайымы А.Ибирайым кызы 

2012-жыл үчүн аталган кеңештин аткарган иштери тууралуу билдирүү жасады. 

Билдирүүдө Жаш окумуштуулар кеңешинин илимий изилдөө иштери, уюштуруу-

методикалык иштери жана иш чараларды уюшутуруу иштери боюнча кеңери 

маалыматтарды берди.  

Ибирайым кызы Айжандын билдирүүсүнүн жана талкуунун негизинде 

Окумуштуулар кеңеши токтом кылат 



1. Жаш окумуштуулар кеңешинин 2012-жыл үчүн аткарган иштери тууралуу отчету 

жактырылсын, кабыл алынсын.  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

3-маселе боюнча. 

3.1. Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери үчүн методикалык колдонмо 

«Кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине жүз кеңеш» (автор: С.К.Рысбаев). 

Мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясынын ага илимий кызматкери п.и.к. 

Т.А.Асанакуновдун билдирүүсүнүн негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат 

1. «Кыргыз тили жана адабияты мугалимдерине жүз кеңеш» (автор: С.К.Рысбаев) аттуу 

кол жазмасы жактырылсын.  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

3.2. Логопед мугалимдер үчүн колдонмо «Туура так сүйлө» (автор: Малиева Роза 

Касымакуновна). 

Мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясынын башчысы п.и.д., проф. 

С.К.Рысбаевдин билдирүүсүнүн негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат 

1. «Туура так сүйлө» (автор: Малиева Роза Касымакуновна) кол жазмасы жактырылсын.  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, 

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

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


