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1. Илимий, методикалык, уюштуруу жана басма иштери боюнча бөлүмдүн иш-

мердүүлүгү 

С.А.Бектеналиев 

2. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү орто мектептери үчүн 

2012-2013-окуу жылдагы бүтүрүү экзамендеринин типтүү билеттерин бекитүү 

жөнүндө 

С.Ж.Жаанбаев 

3. КББАнын аспирантура жөнүндөгү жобосун бекитүү. 

С.Ж.Жаанбаев, Ибирайым к. А. 

4. Кол жазмаларды бекитүү.  

4.1. «Алиппеге даярдоо», Мектепке чейинки курактагы балдар үчүн колдонмо (ки-

теп-дептер) (авт.-түз.: Б.Кубаталиева, М.Асаналиева).  

4.2. Пособие для дошкольников «Подготовка к букварю» (авт.-сост.: Л.Ветшанова, 

О.Бирюшева, С.Аршинова). 

4.3. «Математикага даярдоо», Мектепке чейинки курактагы балдар үчүн колдонмо  

«Математика для дошкольника», Пособие для дошкольников на кыргызском и русском 

языках (авт.-түз.: Б.Кубаталиева, М.Асаналиева, К.Эгембердиева). 

К.Сейдекулова, Л.В.Усенко 

4.4. «Геометрия поэмада», Математика боюнча класстан тышкаркы иш үчүн кол-

донмо (автор: Каныбек Эсенов). 

4.5. «Физика боюнча маселелер жыйнагы, 9-класс», мектеп окуучулары үчүн окуу-

колдонмосу (автор-түз.: А.Сөлпүбашева, У.Э.Мамбетакунов, Б.Б.Мурзаибраимова). 

4.6. «Физика боюнча 100 тапшырма», окуучулар үчүн колдонмо (авт.: 

У.Э.Мамбетакунов). 

4.7. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин окуучуларынын кыргызча 

кебин өстүрүү (Мугалимдер үчүн колдонмо) (авт.: Т.А.Асанакунов). 

В.И.Мусаева 

5. Диссертациялык тема бекитүү. 

5.1. Утверждение темы диссертационного исследования соискателя М.Л.Азимовой 

«Формирование межкультурной толерантности старшеклассников (10-11 классы) на уро-

ках истории Кыргызстана» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования и 

утверждение научного руководителя (Иманкулова М.К.). 

5.2. Уточнение актуальности темы диссертационного исследования соискателя Чо-

кошевой Ч.М. “Обучение учащихся-кыргызов устному обиходному общению на русском 

языке в среднем звене школьного курса”, которая утверждена в 1993 году в Ученом совете 

КИО. 
 



 

 

 

1. Илимий, методикалык, уюштуруу жана басма иштери боюнча бөлүмдүн иш-

мердүүлүгү 

Угулду: «Уюштуруу, илимий, методикалык жана басма» бөлүмүнүн (бөлүм башчы 

С.Ж.Жаанбаев) ишмердүүлүгү жөнүндө атайын түзүлгөн комиссиянын төрагасы 

С.А.Бектеналиевдин билдирүүсү (комиссиянын справкасы тиркелет).  

Ал комиссиянын мүчөлөрү М.К.Иманкулов, Т.А.Асанакунов менен биргеликте 

аталган бөлүмдүн ишмердүүлүгүн карап чыгышкандыгын, жалпысынан алганда бөлүмдүн 

кызматкерлери тарабынан алгылыктуу иштер жасалып жаткандыгын билдирди. 

Уюштуруу, илимий, методикалык жана басма бөлүмү Кыргыз билим берүү 

академиясынын структурасына кирет. 

Кыргыз билим берүү академиясынын уставына ылайык бөлүмдүн ар бир 

кызматкери үчүн кызматтык милдеттери иштелип чыгып бекитилген.  

Штат боюнча бөлүмдө 7 кызматтык орун бар. Бүгүнкү күндө бөлүмдө 6 кызматкер 

эмгектенет. 1 орун ваканция бар. 

Бөлүмдө 3 компьютер, 2 принтер, ризограф, беговальная машина, ламинатор, фальс 

аппарат, электростеплер, термоклей жана резак бар. Баардыгы толугу менен 

пайдаланууда. 

Бөлүм төмөндөгүдөй негизги багытта иш жүргүзөт:  

 Мектеп окуучуларынын предметтик олимпиадаларын өткөрүү;  

 Республикалык олимпиадаларга катышуу;  

 Жылдын мыкты мугалими конкурсун уюштуруу;  

 Педагогикалык окууларды өткөрүү;  

 Мектептер үчүн предметтер боюнча экзамендик билеттерди түзүү;  

 Математика боюнча экзамендик тапшырмаларды иштеп чыгуу;  

 Жалпы предметтер боюнча окуу программаларын даярдап басып чыгаруу жана 

аларды таркатуу;  

 «Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары» журналына макалаларды 

топтоо, басып чыгаруу.  

Ошондой эле бөлүмдө аспирантура боюнча иш жүргүзүлөт.  

Бөлүм тарабынан окуу программалары даярдалып басылып чыгарылган.  

Мектеп окуучуларынын Чүй областтык жана Ысык-Ата райондук предметтик 

олимпиадасы, Республикалык олимпиада, КББАнын 60-жылдык юбилейине карата 

уюштуруу иш-чаралары, Педагогикалык окууларды өткөрүү, “Жылдын мыкты мугалими” 

конкурсу жана башка иш чараларларды өткөрүүдө бөлүмдүн кызматкерлери активдүү 

катышышкан.  

«КББАнын кабарлары» журналы бир жылда 4 жолу жарык көрөт. Ар бир санында 50 

даанадан журнал чыгарылат. Жалпысынан алганда үч жылдын ичинде 12 журнал, 325 

статья жарык көргөн. 

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде текшерүү комиссиясы: 

 Уюштуруу, илимий, методикалык жана басма бөлүмүнүн ишин  

канааттандырарлык деп табат. 

Ошону менен бирге, комиссия бөлүмдүн мындан ары сапаттуу иштеши жана өсүп-

өнүгүшү үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл деп эсептейт: 

- борбордун материалдык-техникалык базасын чыңдоо; (бөлүмгө дагы эки кубаттуу 

компьютер принтери менен) 

-  аспиранттардын документери үчүн атайын сакталуучу темир шкаф жана 

стеллаждарды алып берүү керек. 

Талкуунун жана комиссиянын корутундусунун негизинде Окумуштуулар кеңеши 

токтом кылат: 



1. Уюштуруу, илимий, методикалык жана басма бөлүмүнүн иши жакшы деңгээлде 

экендиги, Уюштуруу жана басма иштери алгылыктуу иш алып бара жаткандыгы 

белгиленсин. 

2. «Кыргыз билим берүү академиясынын кабарлары», журналынын макалаларынын 

мазмууну жылдан -жылга жакшырып жаткандыгы эске алынсын. 

3. Аспирантура боюнча уюштуруу иштерин жүргүзүү колго алынсын. 

Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө вице-президент С.О.Байгазиевге 

жүктөлсүн.  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

2. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү орто мектептери үчүн 

2012-2013-окуу жылдагы бүтүрүү экзамендеринин типтүү билеттерин бекитүү 

жөнүндө. 

Угулду: Бөлүм башчы С. Жаанбаевдин билдирүүсү. Ал төмөндөгүлөрдү белгиледи.  

Уюштуруу, илимий, методикалык жана басма бөлүмү тарабынан 2012-2013 окуу 

жылы үчүн бүтүрүү экзамендеринин типтүү билеттери басууга даярдалды. Типтүү билет-

тер, дилбаян, баяндама, жат жазуу темалары тиешелүү адистер тарабынан түзүлүп, лабо-

раторияларда бекитилген.  

Кыргыз тили жана адабияты предметин С.К.Рысбаев, орус тили жана адабияты 

предметтерин Г.С.Тагаева, математика, физика, химия, биология, география, информатика 

предметтерин Син Е.Е., тарых, адеп, коомтануу, сүрөт, музыка предметтерин Иманкулов 

М.К. карап чыгышып толуктоолорду киргизишти. 

С.Жаанбаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Окумуштуулар кеңеши токтом 

кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү орто мектептери үчүн 2012-

2013-окуу жылдагы бүтүрүү экзамендеринин кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана 

адабияты, математика, физика, химия, биология, география, информатика, тарых, адеп, 

коомтануу, сүрөт, музыка предметтери боюнча типтүү билеттери жактырылсын. 

2. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү орто мектептери үчүн 2012-

2013-окуу жылдагы бүтүрүү экзамендеринин жогорудагы типтүү билеттери басууга су-

нушталсын. 

3. Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

  

3. КББАнын аспирантура жөнүндөгү жобосун бекитүү. 

Угулду: Жаш окумуштуулар кеңешинин төрайымы А.Ибирайым кызынын КББА-

нын аспирантурасы жөнүндөгү жобонун структурасы жана мазмуну туурасында маалыма-

ты. Ал төмөнкүлөрдү белгиледи.  

КББАнын аспирантурасы жөнүндөгү жобонун долбоору Уюштуруу, илимий, мето-

дикалык жана басма иштери бөлүмүнүн башчысы С.Жаанбаев менен биргеликте иштелип 

чыгып, аталган бөлүмдө талкууланды.  

Аспирантура жөнүндөгү жобо үч бөлүктөн турат:  

1. КББАдагы аспирантура жөнүндөгү жалпы жоболор. Мында аспирантуранын 

максаты, ага кабыл алуунун жана окуунун жол жобосу, аспиранттарга жэана илимий же-

текчилерге коюлган талаптар, аспирантура бөлүмүнүн милдети, функциясы жана өз ара 

байланыштары ж.б. камтылган. 

2. КББАнын аспиранттарынын экзамендерин уюштуруунун жана өткөрүүнүн 

жол жоболору. 

3. Кандидаттык экзамендер боюнча программалар. 

Андан кийин тиркемелерде аспирантурага тийиштүү документтерди, арыздарды 

жана протоколдорду толтуруунун үлгүлөрү берилген. 

А.Ибирайым кызынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап, Окумуштуулар кеңеши 

токтом кылат: 



1. КББАнын аспирантура жөнүндөгү жобосу бекитилсин. 

2. КББАнын аспирантура бөлүмүнүн бардык иштери бекитилген жобого ылайык 

уюштурулсун. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

Мындан кийин ушул жобого ылайык даярдалган “адистиктер боюнча кандидаттык 

минимумдардын” программалары: математика, физика, химия, биология, география, 

информатика, кыргыз тили жана адабияты боюнча, каралып, алардагы айрым 

мүчүлүштүктөр белгиленди. Анын негизинде аталган адистиктер боюнча программалар 

кайра иштөөгө кайтарылды.  

4. Кол жазмаларды бекитүү.  

4.1. «Алиппеге даярдоо», Мектепке чейинки курактагы балдар үчүн колдонмо 

(китеп-дептер) (авт.-түз.: Б.Кубаталиева, М.Асаналиева).  

Угулду: кол жазманы атайын эксперт катары окуп чыккан мектепке чейинки тарбия 

боюнча адис, п.и.к., К.С.Сейдекулованын билдирүүсү. Ал төмөнкүлөрдү баяндады. 

Бүгүнкү күндө, 6-7 жаш курагындагы балдардын 80%тен ашыгы үй-бүлө шартында 

тарбияланып жаткандыктан, тарбиячы-педагогдор, өзгөчө  ата-энелер  үчүн мектепке 

чейинки курактагы балдарды тарбиялоо, окутуу жана өркүндөтүү боюнча иштелип 

чыккан окуу-методикалык колдонмолор абдан керек. Сунушталган “Алиппеге даярдоо” 

китеп-дептери кириш сөз, кырдаалдар боюнча түстүү сүрөттөр, көнүгүү-тапшырмалар, 

тамгалар менен тааныштыруу, тыбыштык анализ жана муундап окуу, сүйлөм түзүү, 

көркөм чыгармалар менен тааныштырууну ичине камтып, 96 беттен турат. Түстүү 

сүрөттөр жана  аларды  боёп,  чекиттерди бириктирүү менен сүрөт тартуу аркылуу 

колдорунун манжаларын машыктыруучу көнүгүүлөр, тамгалар менен тааныштыруу, 

көнүгүүлөрдү аткаруу, муундап окууга үйрөтүү боюнча материалдар көркөм чыгармалар 

берилген.  

Бирок, авторлор тарабынан балдарды айлана-чөйрө менен тааныштыруу, 

колдорунун манжаларынын майда булчуңдарын жазганга көнүктүрүү, тамгалар менен 

тааныштыруу, ага карата көнүгүүлөрдү аткаруу, сөз жана сүйлөм түзүү, муундап окуу ж.б.  

максаттар каралган. Бирок, кириш сөздө авторлор китеп-дептерде эмне материалдар 

каралгандыгына гана токтолуп, андагы материалдарды балдарга кандай максатта, 

иреттүүлүктө, байланыштуулукта берүү керектиги боюнча кыскача методикалык 

сунуштар берилген эмес. Учурда балдар бакчасында пайдаланылып жаткан 

программалардын талаптары, мазмуну, эне тилин өстүрүү, сабаттуулука үйрөтүү боюнча 

илимий- методикалык талаптар, 6-7 жаш курагындагы балдар учун китептин суротуно, 

суроо-тапшырмалардын, тектердин берилишине коюлуучу талаптар эске алынбаган. 

Ошондуктан, бул колдонмону рецензияларда белгиленген кемчиликтерди эске алуу менен 

кайра иштеп чыгууга сунуштайм.  

Андан кийин Л.В.Усенко кафедранын жыйналышынын корутундусу менен 

тааныштырды. Анда кол жазманы  мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоо, 

окутуу жана өркүндөтүү боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү 

стандартын (Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды кароо, 2012-ж.), “Мектепке 

чейинки курактагы балдарды тарбиялоо, окутуу жана өнүктүрүүнүн базистик (жалпы 

өнүктүрүүчү)  программасын  (2008-ж.), “6-7 жашар балдарды мектепке даярдоонун 

жалпы өнүктүрүүчү (базистик) программасын  (2008-ж.) , “Кыска мөөнөттө балдарды 

мектепке даярдоо боюнча 100 сааттык программаны  (2010-ж.), “5-6 жаштагы балдарды 

милдеттүү түрдө мектепке даярдоо программасын (240саат) ж.б. эске алуу менен кайра 

карап чыгуу зарылдыгы белгиленген (кол жазмага карата К.Сейдекулованын, 

Л.В.Усенконун, С.К.Рысбаевдин рецензиялары жана кафедранын жыйналышынын 

протоколунан көчүрмө тиркелет).  

А.Мамытов: Туура сунуш. Схема таратылып берилгени менен, аткарылышында 

айырма болуп жатат. ошону эске алалы. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 



1. Мектепке чейинки курактагы балдар үчүн «Алиппеге даярдоо» деп аталган (авт.-

түз.: Б.Кубаталиева, М.Асаналиева) колдонмо китеп-дептеринин кол жазмасы авторлорго 

китебин өзүнчө, дептерин өзүнчө бөлүп, эксперттер тарабынан белгиленген 

мүчүлүштүктөрдү эске алуу менен кайра иштеп чыгуу үчүн кайтарылсын.  

2. Мектепке чейинки тарбия жана башталгыч билим берүү кафедрасына кайра 

иштелип чыккан кол жазмаларды авторлордун, расмий эксперттердин катышуусунда 

талкуулап, кол жазманын тийиштүү нормативдик документтерге дал келишин тактоо 

жагы милдеттендирилсин (жооптуу Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова).  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

4.2. Пособие для дошкольников «Подготовка к букварю» (авт.-сост.: 

Л.Ветшанова, О.Бирюшева, С.Аршинова). 

Слушали:  Представление Усенко Л.В., зав кафедрой ДВНО КАО, к.п.н., о со-

держании и структуры названной пособии. Она отметила, что учебное пособие адре-

совано разработчиками для детей дошкольного возраста (6 – 7 лет) в форме книги – 

тетради. Пособие включает большое количество иллюстративного материала и зада-

ний для детей. Учитываются три  уровни  овладения  знаниями: понимание,  усвоение,  

применение. Первый раздел включает 16 тем по ознакомлению детей с окружающим 

миром и развитию речи. Второй раздел раскрывает темы по обучению грамоте и пись-

му. Мотивацией к изучению материала способствуют забавные персонажи Барсик и 

Барашек, которые встречаются во многих темах, помогают детям выполнять задания. 

Заслуживает должной оценки подбор многообразных развивающих вопросов, заданий, 

жизненных ситуаций. 

Но в тоже время темы первого раздела представлены хаотично. Например, тема: 

«Наша родина – Кыргызстан» дана среди таких тем,  как «Посуда», «Продукты», а не в 

начале первого  раздела. Тема «Моя семья» приводится среди тем «Игрушки» и 

«Овощи». 

 В теме 3 «Семья», рис.1 предложено не совсем этичное задание – определить состав 

семьи и каждого из них по домашним тапочкам. Большое количество мелких, разно-

цветных рисунков на одной странице рассеивают внимание ребенка, затрудняют их 

зрительное восприятие. Ряд рисунков выполнен  методически не верно. Например, на 

рисунке 1, стр. 9,10, внешнее строение овощей, деревьев и фруктов, изображено  не 

реально и в разном стиле, что развивает у детей плохой вкус, мешает восприятию и 

выполнению заданий. Рисунок «Дом, в котором я живу» и задания к нему абсолютно 

не верны. Окна домов закрашены черным цветом, дом  без крыши; другие дома изоб-

ражены расплывчато. Это не дает возможности детям  выполнить очень сложное зада-

ние: назвать правильно дома из 10,18 этажей. Задания на образование новых слов по 

количеству и структуре даны также сложные для детей 6 - 7 лет (стр. 6,  11, 18 ). Вре-

мена года: весна и лето нарисованы не реально и не конкретно, а задания к ним пред-

лагаются для учащихся 2 - 3 классов (стр.16). Во втором разделе отсутствует работа  

по развитию фонематического слуха, звуковому анализу слов. Нарушена последова-

тельность введения гласных и согласных букв по требованиям дошкольных программ 

и методик по обучению грамоте. Упражнения по выполнению элементов букв не соот-

ветствуют новым буквам и методике их письма. Задания на нахождение контуров букв  

в накладном их изображении  является очень сложным (стр. 69, 75,79,91). При этом 

отсутствуют упражнения в написании элементов изучаемых букв и т.д. В итоге обсуж-

дения учебное пособие кафедрой возвращены на доработку с учетом указанных заме-

чаний (рецензия Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова и выписка из протокола заседания ка-

федры прилагается) 

А.Мамытов: Авторы здесь? Пожалуйста, вопросы авторам.  

Вопросы-ответы: 



На основании обсуждения и голосования Ученый совет постановляет: 

1. Вернуть на доработку пособия для дошкольников «Подготовка к букварю» 

(авт.-сост.: Л.Ветшанова, О.Бирюшева, С.Аршинова) с учетов замечаний экспертов и 

разделив отдельно пособие и рабочий тетрадь. 

2. Поручить кафедре дошкольного воспитания и начального образования обсудить 

переработанные рукописи с участием авторов, и предоставить на заседание Ученого сове-

та повторно (ответственные Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова). 

Постановление принято единогласно. 
 

5. Об утверждении рукописей. 

5.3. «Математикага даярдоо», Мектепке чейинки курактагы балдар үчүн кол-

донмо  «Математика для дошкольника», Пособие для дошкольников на кыргыз-

ском и русском языках (авт.-түз.: Б.Кубаталиева, М.Асаналиева, К.Эгембердиева). 

Слушали: Представление Усенко Л.В., зав кафедрой ДВНО КАО, к.п.н., о содержа-

нии и структуры названного пособия. Она отметила, что в учебной пособии для 

подготовки детей к школе «Математика для дошкольников»  отсутствует пояснительная 

записка со ссылкой на используемые при разработке программы, методические пособия. 

Пособие состоит из 79 страниц, в нем рассматриваются различные виды заданий на фор-

мирование понятий о числе, устном и письменном счете. Предлагается материал по озна-

комлению с цифрами в пределах 10. Частично представлены разделы по ознакомлению 

детей с формой предметов, величиной, ориентировкой в пространстве и во времени. 

Анализ представленной на рассмотрение рукописи учебного пособия показывает, что в 

нем  позитивно    реализуется материал для развития математических знаний, умений, 

навыков и логического мышления дошкольника, но с учетом специфики методики препо-

давания математики в 1 классах начальной школы, а не в предшкольной подготовке до-

школьников. Следует отметить, что учебник красочный, оформление выполнено на долж-

ном художественном уровне, включает неординарные задания. Но необходимо подчерк-

нуть, что в пособии зачастую акцент делается не на математику, а на другие виды дея-

тельности детей. Широко представлен материал по разделам: «Ознакомление с окружаю-

щим и развитие речи», «Ознакомление с природой», «Изобразительная деятельность», 

«Сенсорное развитие». При этом очевидно, что авторы не знакомы с «Базисной (общераз-

вивающей) программой подготовки детей 6 – 7 лет к школе». Содержание пособия со-

ставлено с нарушением принципов доступности, последовательности, систематичности. 

Не совпадает по темам и задачам материал по ознакомлению с математическими поняти-

ями: множеством, числом и цифрой и т. д. 

В итоге, заседание кафедры и лично я, как эксперт не рекомендуем к использованию в 

данном виде, предлагаем доработать представленное пособие с учетом вышеперечислен-

ных замечаний (рецензия Л.В.Усенко, К.Сейдекулова и выписка из протокола заседания 

кафедры прилагаются). 

На основе обсуждения и голосования Ученый совет постановляет: 

1. Вернуть на доработку пособие для дошкольников «Математика для дошкольника» 

 «Математикага даярдоо» на кыргызском и русском языках (авт.-сост.: Б.Кубаталиева, 

М.Асаналиева, К.Эгембердиева) с учетов замечаний экспертов и разделив отдельно посо-

бие и рабочий тетрадь. 

2. Поручить кафедре дошкольного воспитания и начального образования обсудить 

переработанные рукописи с участием авторов, и предоставить на заседание Ученого сове-

та повторно (ответственные Л.В.Усенко, К.С.Сейдекулова). 

Постановление принято единогласно. 

 

4.4. «Геометрия поэмада», Математика боюнча класстан тышкаркы иш 

үчүн колдонмо (автор: Каныбек Эсенов). 



Угулду: табигый-математикалык предметтер лабораториясынын башчысы 

Е.Е.Синдин аталган кол жазма тууралуу кыскача билдирүүсү. Ал төмөнкүлөргө токтолду.  

Бул кол жазма лабораторияда үч жолу каралды. Өткөн жылкы талкууда бир катар 

мүчүлүштүктөр белгиленген эле. Бул жолу мен жана башка кызматкерлер дагы карап 

чыктык. Белгиленген кемчиликтердин баары оңдолуп чыгыптыр. Кол жазманы мектептер-

ге математика боюнча класстан тышкаркы иштерде колдонууга сунуштоого болот деген 

чечимге келдик.  

Талкуунун жана добуш берүүнүн негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. К.Эсенов тарабынан даярдалган «Геометрия поэмада» деген математика боюнча 

класстан тышкаркы иштер үчүн колдонмо жактырылсын. 

2. Аны «Геометриялык түшүнүктөр поэзия тили менен» деген аталышта бекитүү 

жана басууга сунуштоо жагы КР БИМ ге сунушщталсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды.  

 

4.5. «Физика боюнча маселелер жыйнагы, 9-класс», мектеп окуучулары үчүн 

окууколдонмосу (автор-түз.: А.Сөлпүбашева, У.Э.Мамбетакунов, 

Б.Б.Мурзаибраимова). 

Угулду: табигый-математикалык предметтер лабораториясынын башчысы 

Е.Е.Синдин аталган кол жазманын структурасы жана мазмуну тууралуу кыскача бил-

дирүүсү. Ал төмөнкүлөргө токтолду.  

Бул колдонмону мен өзүм дыкаттык менен окуп чыктым, башка кызматкерлер да ка-

рап чыгышты. Кол жазманын структурасы талапка жооп берет. Кол жазма окуучуларга 

арналып, мектеп программасынын негизинде абдан жеткиликтүү жазылган. Оформление-

си да жакшы, ар бир глава боюнча абдан кызыктуу маселелер тандалган. Автордук масе-

лелери да бар. Сырткы эксперттердин да бул кол жазма тууралуу пикири оң. Кол жазманы 

жактыруу жагы сунушталды. 

Жогоруда айтылгандардын негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. «Физика боюнча маселелер жыйнагы, 9-класс», мектеп окуучулары үчүн окуу 

колдонмосунун кол жазмасы (автор-түз.: А.Сөлпүбашева, У.Э.Мамбетакунов, 

Б.Б.Мурзаибраимова) жактырылсын. 

2. Аны окуучулар үчүн сынак  окуу куралы катары бекитүү жана басууга сунуштоо 

жагы КР БИМден суралсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды.  

 

4.6. «Физика боюнча 100 тапшырма», окуучулар үчүн колдонмо (авт.: 

У.Э.Мамбетакунов). 

Угулду: табигый-математикалык предметтер лабораториясынын башчысы 

Е.Е.Синдин аталган кол жазманын структурасы жана мазмуну тууралуу кыскача бил-

дирүүсү. Ал төмөнкүлөргө токтолду.  

Колдонмону лабораторияда бардык кызматкерлер карап чыгышты. Бул Улан Эсен-

бекович өзү автор катары катышып жазылган 8-класстын «Физика» окуу китеби боюнча 

жазылган. Тапшырмалары абдан кызыктуу жана пайдалуу. Колдонмонун максаты – 

окуучулардын физикадан алган теориялык билимдерин практикалык тапшырмалар (логи-

калык суроолор, анаграммалар, кроссворддор, ребустар, филворддор, тесттер ж.б.) аркы-

луу бекемдөө, турмушта колдонуусуна шарт түзүү болуп эсептелет. Мында так 100 

тапшырма камтылган. Кол жазманы жактырууга сунушталды. 

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

кылат. 

1. «Физика боюнча 100 тапшырма» деп аталган окуучулар үчүн колдонмонун кол 

жазмасы (авт.: У.Э.Мамбетакунов) жактырылсын. 

2. Аны окуучулар үчүн сынак окуу колдонмосу катары бекитүү жана басууга су-

нуштоо жагы КР БИМден суралсын. 



Токтом бир добуштан кабыл алынды.  

 

4.7. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин окуучуларынын кыргызча 

кебин өстүрүү (Мугалимдер үчүн колдонмо) (авт.: Т.А.Асанакунов). 

Угулду: Мамлекеттик тил жана лингводидактика лабораториясынын жетектөөчү 

илимий кызматкери В.И.Мусаеванын билдирүүсү.  

Ал аталган колдонмонун максаты, милдети, түзүлүшү, жалпы мазмуну жана мааниси 

тууралуу айтып, анын окутуу орус тилинде жүргүзүлүүчү мектептердин окуучуларынын 

кыргызча кебин өстүрүүдө мааниси бар, мыкты иш катары эсептелгендигин, расмий 

эксперт катары лаборатория башчы С.К.Рысбаев окуп чыккандыгын жана мугалимдерден 

да оң баадагы рецензиялар бар экендигин белгиледи. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин окуучуларынын кыргызча кебин 

өстүрүү (Мугалимдер үчүн колдонмо) деген (авт.: Т.А.Асанакунов) кол жазма 

жактырылсын. 

2. Ал “Окуучулардын кыргызча кебин өстүрүү  Мугалимдер үчүн методикалык 

колдонмо” деген аталышта бекитилсин жана басууга сунушталсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

5. Диссертациялык тема бекитүү. 

5.1. Утверждение темы диссертационного исследования соискателя М.Л.Азимовой 

«Формирование межкультурной толерантности старшеклассников (10-11 классы) на уро-

ках истории Кыргызстана» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования и 

утверждение научного руководителя (Иманкулова М.К.). 

Слушали: соискателя М.Л.Азимовой, которая информировала об актуальности про-

блемы диссертационной работы «Формирование межкультурной толерантности старше-

классников (10-11 классы) на уроках истории Кыргызстана», цели, задачи, научной гипо-

тезы, новшества и значимость исследуемой темы.  

 На основе обсуждения Ученый совет постановляет: 

1. Утвердить тему соискателя Азимовой Матлюбы Латыповны «Формирование 

межкультурной толерантности старшеклассников (10-11 классы) в процессе изу-

чения курса истории Кыргызстана» на соискание ученой степени кандидата пе-

дагогических наук по специальности 13.00.01 –общая педагогика, история педа-

гогики и образования и научного руководителя к.п.н., доцента М.К.Иманкулова. 

Постановление принято единогласно. 

 

5.2. Уточнение актуальности темы диссертационного исследования соискателя 

Чокошевой Ч.М. “Обучение учащихся-кыргызов устному обиходному общению на 

русском языке в среднем звене школьного курса”, которая утверждена в 1993 году в 

Ученом совете КИО. 

Слушали: представление А.М.Мамытова. Он остановился на следующее.  

Диссертационная тема утверждена в 1993 году, т.е. 20 лет назад. Поэтому он дал 

задание заведующему лаборатории госязыка и лингводидактики Рысбаеву С.К, что в 

лаборатории определить актуальность темы. В заседании лаборатории рассмотрели 

вопрос, и определили темы актуальной по сей день и можно отнестись уважительно 

(выписка из протокола заседании лаборатории прилагается).  

А.Мамытов: В связи с этим, моё предложение, не заслушивая диссертанта 

подтвердить тему утвержденной в 1993 году оставшейся актуальной и запротоколировать. 

Вдруг на этапе рассмотрение диссертации в экспертизе ВАКе и т.д. возникнуть вопрос об 

актуальности и значимости темы, хотя много лет прошло после утверждения, решение 

лаборатории в какой то мере будет защищено.  



На основе вышесказанные Ученый совет постанавляет: 

Подтвердить актуальности темы соискателя Чокошевой Ч.М. “Обучение учащихся-

кыргызов устному обиходному общению на русском языке в среднем звене школьного 

курса”, утвержденной в 1993 году, по сей день.       

Поастановление принято единогласно. 

 

Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, 

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

 

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


