
УЧЕНЫЙ СОВЕТ КАО 

№5/1 заседание Ученого совета КАО от 17.06.2013г. 

 

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ 

 

ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКСИЗ ЖЫЙЫНЫНЫН 

ПРОТОКОЛУ №51  

 

Дата: 17.06.2013. 

Убакыт: 15.30. 

Бөлмө: Конференц-зал 

Күн тартибиндеги маселелер: 
 

 

I. Кыргыз билим берүү академиясынын төмөнкү структуралык бөлүмдөрүнүн 

жоболорун бекитүү. 

II. Эсептөө палатасы тарабынан текшерүүнүн жыйынтыгын жарыялоо. 

 

I. Кыргыз билим берүү академиясынын төмөнкү структуралык бөлүмдөрүнүн 

жоболорун бекитүү: 

1. Положение о Центре проблем школьного и дошкольного образования. 

2. Положение о Центре повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 

3. Положение о лаборатории педагогики и профессионального образования. 

4. Положение о лаборатории мониторинга и оценки. 

5. Положение об отделе информационных технологий и технического сопровожде-

ния. 

6. Положение об организационно-методическом отделе. 

7. Положение об издательском центре “Билим”. 

8. Положение о научной библиотеке КАО. 

9. Положение о конкурсном отборе научно-педагогических работников КАО. 

 

Угулду: Президент А.Мамытовдун маалыматы. Ал төмөнкүлөрдү белгиледи: 

Урматтуу коллегалар, структуралык өзгөрүүлөргө байланыштуу КББАнын жаңы 

штаттык расписаниелери жана Уставы бекигенине байланыштуу, эми ошол структуралык 

бөлүмдөрдүн жоболорун бекитип алуу зарыл болуп турат.  

Бул жоболорду бекитип алсак, кийинки кадам кызматка бекитүү болмокчу. Ал эки 

багытта болот. Биринчиси 21-июнданбаштап конкурсу жок кабыл алынуучу 

кызматкерлерди бекитилген жоболорго ылайыктап оформить эте баштоо зарыл. 

Конкуртук негизде жумушка кабыл алынуучу кызматкерлерди – лаборатория 

башчыларын, бөлүм башчыларды, илимий кызматкерлерди, профессордук-окутуучулук 

курамдагыларды азырынча “милдетин аткаруучу” деген буйруктун негизинде оформить 

этип,андан кийин конкурс жарыялайбыз. Жөн конкурс жарыялап коюп туруп, 

жыйынтыгын күткөндө жайкы отпускаларга чейин аткарылуусу зарыл болгон бир топ 

иштер токтолуп калчудай.  

1-жобону И.Бекбоев менен бирге иштеп чыктык. Тактоолорду киргиздик. Баары 

жакшы. Башка сунуш-пикир,каршылык болбосо беките берсек, кандай дейсиздер? 

Жооп: Болот. Беките берели.  

Кабыл алынган Окумуштуулар кеңешинин токтому: 

Мектепте жана мектепке чейинки билим берүү борбору жөнүңдөгү жобо (Положе-

ние о Центре проблем школьного и дошкольного образования) бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 



А.Мамытов:2-жобону Д.Б.Бабаев менен иштеп чыктык. Айрым мүчүлүштүктөрү 

четтетилди. Тартипке келтирилди. Кимде кандай сунуш бар? 

Жооп:Беките берели.  

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат:  

Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо 

борборунун жобосу (Положение о Центре повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров) бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

А.Мамытов:3-жобону Педагогика жана кесиптик билим берүү лабораториясы 

жөнүндө. Мектеп билиминен сыртка чыгып, адистик билим берүү маселелерин карай 

турган болгондуктан, структурада бул лаборатория борбордон алынып чыгып, түз 

президенттин алдында түзүлдү.  Жобосу К.Д.Добаев менен бирге иштелип 

чыкты.Алымча-кошумчалар болду, тактоо иретинде кимде сунуш бар? Жок болсо, 

бекитүүгө сунуштайм. Ким макул болсо добуш бериңиздер. 

Добуш берүүнүн негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат:  

Педагогика жана кесиптик билим берүү лабораториясы жөнүндөгү жобосу (Положе-

ние о лаборатории педагогики и профессионального образования) бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

А.Мамытов: 4-жобо мониторинг жана баалоо лораториясы жөнүндө. Мында деле 

ошондой абал, бул да жаңы түзүлгөн лаборатория. Миссиясы − мектеп билимин, 

мугалимдердин адистик даярдыктарын баалоо болуп жатат. Жобосун С.И.Иптаров иштеп 

чыгышты. Тактоолор, толуктоолор барбы? Жок. Анда кабыл алынды. 

Окумуштуулар кеңешинин токтому: 

Мониторинг жана баалоо лабораториясы жөнүңдөгү жобо (Положение о лаборато-

рии мониторинга и оценки) бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

А.Мамытов: 5-жобо информациялык технологиялар жана техникалык коштоо 

бөлүмү жөнүңдө.Сакебай Абдыбекович менен биргеликте иштедик. Миссиясын тактадык. 

Мурдгы борбордун штаттары бир топ кыскарууга учурап, бөлүм деңгээлине келтирилди. 

Толуктоолор, тактоолор болбосо беките берүүгө болот. Башка замечаниелер жокпу? Анда, 

ким макул болсо добуш берип койсоңуздар. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат:  

Информациялык технологиялар жана техникалык коштоо бөлүмү жөнүндөгү жобо 

(Положение об отделе информационных технологий и технического сопровождения) 

бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

А.Мамытов:6-жобо Уюштуруу-методикалык бөлүм боюнча. Бул мурда Сейит 

Жаннбаевич жетектеген бөлүм эле. Басма борборунун уюшулганына байланыштуу бир аз 

кыскарып калды. Жобосу С.Жаанбаев менен биргеликте иштелди. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат:  

Уюштуруу-методикалык бөлүм жөнүндө жобо (Положение об организационно-

методическом отделе) бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

А.Мамытов:7-жобо “Билим” басма борбору тууралуу. Бул жаңы борбор болуп 

жатат. Китеп чыгаруу, апробацияны уюштуруп, өткөрүү ж.б. маселелер боюнча иш алып 

барат. Жобосу С.Жунусбаев менен биргеликте иштелип чыкты. Толуктоо, тактоолор 

болсо айткыла. 



С.Рысбаев:“Басма” борбору кандай иштейт?Окуу китептерин, колдонмолорду 

басып чыгара алабызбы ушул борбор аркылуу. 

А.Мамытов: Жакынкы кезде окуу китептери мамлекет тарабынан гана 

чыгат.Азырынча биз апробациянын гана материалдарын баса алабыз. 

Дагы кандай суроолор, сунуштар бар? Жок болсо, анда добушка коём. 

Талкуунун жана добуш берүүнүн негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом 

кылат:  

“Билим” басма борбору жөнүндөгү жобо (Положение об издательском центре “Би-

лим”) бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

А.Мамытов:8-жобо китепкана боюнча. Бул жободо анчейин деле мурдагыдан 

өзгөрүү жок. Алымча-кошумчалар жок болсо беките берсек болчудай. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат:  

КББАнын илимий китепканасы жөнүңдөгү жобо (Положение о научной библиотеке 

КАО) бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

А.Мамытов:9-жобо илимий-педагогикалык кызматкерлерди конкурстук тандоо 

жөнүндөгү жобо. Бир топ кызматкерлер конкурстун негизинде кызматка алына турган 

болгондуктан, жобосун С.О.Байгазиев менен биргеликте иштеп чыктык. Көрдүңүздөр 

болуш керек. Бул боюнча кафедра башчылары жана бөлүм башчылар Окумуштуулар 

кеңешинде шайлана турган болду. Мугалимдер жана илимий кызматкерлер конкурстук 

комиссия аркылуу тандала турган болду. 5 жылдык мөөнөт менен.Кимде алымча-

кошумчалар бар?  

Башка сунуш жок болсо, анда бекитүүгө сунуштайм. Ким макул – добуш 

бериңиздер. “Макул” – баары, каршы, калыс жок. Чечим кабыл алынды. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат:  

КББАнын илимий-педагогикалык кызматкерлерин конкурстук тандоо жөнүндөгү 

жобо(Положение о конкурсном отборе научно-педагогических работников КАО) 

бекитилсин. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

 

А.Мамытов: Анда, көрсөтүлгөн сруктуралардын жоболору тартипке кеди. Ар бир 

бөлүмгө өзүнчө протоколдун көчүрмөлөрү даярдалып, буйрук менен бекитилгендей 

болсун.  

И.Бекбоев: Бөлүмдөрдүн жоболорун, андагы кызматтык милдеттерди билүү 

бардыгыбыз үчүн эле керек. Борборлорго, лабораторияларга да чыгарып, берип коюу 

туура. 

А.Мамытов: Туура. Дагы бир ирет читка кылып, китепче кылып эле чыгаралы, 

Сейит Жаанбаевич, эске алыңыздар. 

 

II. Эсептөө палатасы тарабынан текшерүүнүн жыйынтыгын жарыялоо. 

Угулду: А.Мамытовэсептөө палатасынан келген текшерүүнүн жыйынтыктары 

боюнча маалымат берди. Анда эң башкысы бухгалтерия боюнча уурдалган, жоголгон, кем 

чыккан фактылар орун албагандыгын, демек, каражатка байланыштуу эсеп, учет, 

контролдоо иштери туура жүргүзүлүп жаткандыгын белгиледи.  

Ал эми, айрым мүчүлүштүктөр,мисалы колдоговордун мөөнөтү өткөндүгү боюнча 

замечание эске алынып,оңдолуп чыккандыгын айтты.  

Ошондой эле дагы башка мүчүлүштүктөрдү эске алып, оңдоо менен мындан аркы 

иштерди кемчиликсиз, так жүргүзүүгө аракет кылуу зарылдыгын белгиледи. Мисалы: 

- жооптуу катчыны министрлик менен макулдашып дайындоо керектиги; 



- компьютерде иштөөнүн зыяндуулугу үчүн надбавкаларды санэпидстанциянын 

заключениеси жок кошууга болбостугу;  

- атайын эсеп боюнча төлөмдөрдү тактоо керектиги; 

- 2011-жыдагы токтом боюнча 1.8коэфициенти кошулбайкалгандыгы, аны 

мыйзамдаштыруу зарылдыгы; 

- академиянын 2-корпусундагы ашканага жайкысын киши дээрлик кирбейт экен деп, 

суранышканынан жайкы үч айлык арендасын алып салганбыз, аны да туура эмес деп 

жатышат. Ошондуктан, келишимди кайра түзүү зарылдыгы; 

- “Сапаттуу билим” долбоору берген ризографтын счетчиги менен чыгарылган 

китептер боюнча отчет дал келбейт деп жатышат. Мына ушулар боюнча кийин отчет 

бергидей болушубуз керек, С.Жаанбаев учетту тактап, китепче жасап, С.Жунусбаевге так 

өткөрүп берүүсү зарылдыгы. 

- отпускадагы кызматкерлерди чакырып алып, кайра иштеген күндөрүнө төлөп 

берүү туура эмес, отпуска убактысы толук колдонулуусу керек дейт. Чакырып алып, 

“кийин отгул аласың, азыр бекер эле иштей бер” дегенге болобу. Ушуну бухгалтериянын 

тактап берүүсү зарылдыгы. 

Отурум аяктады. 

 

 

 

 

 

Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, п.и.д., профессор:    А.М. Мамытов 

 

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


