
 

 

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҤҤ АКАДЕМИЯСЫ 

ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИ 

№6 жыйындын протоколу 
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Убакыт: 14.00. 

Бөлмө: Конференц-зал 

Кҥн тартибиндеги маселелер: 
 

1. Сынак окуу китептери боюнча сынактын (апробациянын) жыйынтыктары: 

1.1.  Русский язык. Учебник (авт.: Л.А.Калюжная, В. Н. Качигулова) и методиче-

ское пособие (авт.: В.Н.Качигулова, Л.А.Калюжная) к учебнику 4 класса для школ с 

русским языком обучения.  

1.2. Книга для чтения. Учебник  и методическое пособие к учебнику 4 класса для 

школ с русским языком обучения (сост.: И.В.Власова, Е.Е.Озмитель). 

1.3. Русский язык и чтение. Учебник и методическое пособие к учебнику 4 класса 

для школ с кыргызским языком обучения (авт.: Н.П.Задорожная, Г.К.Таирова, 

Ч.М.Мусаева). 

1.4. Русский язык и чтение. Учебник и методическое пособие к учебнику 4 класса 

для школ с узбекским языком обучения (авт.: Н.П.Задорожная, Г.К.Таирова, 

Ч.М.Мусаева). 

С.К.Рысбаев, Г.С.Тагаева 

1.5. Кыргыз тили. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептердин 4-классы 

үчүн окуу китеби (авт.: Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова) жана окуу китебине карата 

методикалык колдонмо (авт.: Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова, С.Ш.Шайылдаева).  

1.6. Адабий окуу. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептердин 4-классы 

үчүн окуу китеби жана окуу китебине карата методикалык колдонмо (авт.: 

Б.А.Абдухамидова С.К.Рысбаев, К.Ибраимова). 

А.Д.Токтомаметов 

1.7. Кыргыз тили. Окутуу орус тилинде жүргүзүлүүчү мектептердин 4-классы үчүн 

окуу китеби жана окуу китебине карата методикалык колдонмо (авт.: Р.К.Буйлякеева, 

З.К.Момункулова ж.б.). 

С.К.Рысбаев 

1.8. Музыка. Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби (авт.: М.К.Касей, А. 

Шакирова, К.Шамбетова), окуу китебине карата методикалык колдонмо жана ноталык 

хрестоматия (авт.: Ж.Дуйшеналиев, Ю.Юзбашян, М.Касей), кыргыз, орус жана өзбек 

тилдеринде. 

1.9. Көркөм өнөр /«Художественно-изобразительное искусство». Башталгыч 

мектептин 4-классы үчүн окуу китеби жана окуу китебине карата методикалык колдонмо, 

кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде (авт.: Д.Акматов, А.Багдасарян, Л.Марченко, 

К.Рыскелдиев). 

А.Ибирайым кызы. 

1.10. Мекен таануу /Родиноведение. Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу 

китеби жана окуу китебине карата методикалык колдонмо. Кыргыз жана орус тилдеринде 

(авт.: Е.П.Шаповалова, Е.А.Бухова, О.В.Солошенко).  

1.11. Математика. Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби жана окуу 

китебине карата методикалык колдонмо. Кыргыз жана орус тилдеринде (авт.: 

М.Ф.Кыдыралиева, И.П.Никитенко). 

А.Д.Токтомаметов 

 

 



2. Илим изилдөө иштердин жарым жылдык отчету. 

С.О.Байгазиев, борбор башчылар 
3. Социалдык-гуманитардык предметтер лабораториясы тарабынан 

мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына карата «СССРдеги саясий репрессиялардын жана 

эрксиздикке каршылык көрсөтүүнүн тарыхы» деген темада кароо-сабактардын конкурсун 

уюштуруп-өткөрүү жөнүндө. 

М.К.Иманкулов, А.Б.Элебесова 

4. О составе попечительского совета КАО 

Угулду: М.Т.Иманкулованын билдирүүсү. Ал состав 5 жыл мурда бекигенин, азыр 

жобого ылайык кайра бекитүү зарылдыгы келип чыккандыгын, мурунку 11 адамдын 

ордуна 9 адам болуп калганын билдирди.  

5. Кол жазмаларды бекитҥҥ. 

5.1. «Вода, Санитария и Гигиена для школьников. Руководство  для учителей. 

Группа авторов по переводу: Абазбеков С.А., Абдраимова К.Д  и др. 

Жактырылды. 

6.  Окутуу орус, кыргыз, өзбек тажик тилдеринде жҥргҥзҥлҥҥчҥ мектептердин 

5-11 класстарында колдонулуп жаткан кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана 

адабияты, англис тили окуу китептерин кайра экспертизалоонун жыйынтыгы.  

С.Байгазиев 
 

1.1. Русский язык. Учебник (авт.: Л.А.Калюжная, В. Н. Качигулова) и методическое 

пособие (авт.: В.Н.Качигулова, Л.А.Калюжная) к учебнику 4 класса для школ с русским 

языком обучения.  

С.О.Байгазиев: Сынак окуу китеби катары бекитүүгө Мамлекеттик тил жана 

лингводидактика лабораториясы (лаборатория башчы С.К.Рысбаев) тарабынан 

сунушталган. Эксперт Тагаева Г.С. Окуу китеби боюнча кемчиликтер белгиленген эмес, 

методикалык колдонмо боюнча техникалык мүнөздөгү кемчиликтер айтылган.  

2011-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн №3 Окумуштуулар кеңешинин чечими менен 

сынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталган. 

Сынактан кийин да ошол эле лабораторияга берилди. Анда сөз лаборатория 

башчыда. 

Г.Тагаеванын билдирүүсү. 

К.Добаев: С чем различается эти учебники от предыдущих.? 

Коммуникативный. Кыргызский өзгөчолүк эске алынган. 

Для русских школ Зеленина, Хохлова? 

Компетеннттик негизде жазылган. 

А.Мамытов: У нас на компетентностном основе, а в российских школах это к 

сожалению нету. Мы готовы смотреть, хулиганство не терпим. 

Бекилди. 

1.2. Книга для чтения. Учебник  и методическое пособие к учебнику 4 класса для 

школ с русским языком обучения (сост.: И.В.Власова, Е.Е.Озмитель). 

С.О.Байгазиев: Академияга «Золотое слово. Книга для чтения» деген аталышта 

келип түшкөн. Сынак окуу китеби катары бекитүүгө Мамлекеттик тил жана 

лингводидактика лабораториясы (лаборатория башчы С.К.Рысбаев) тарабынан 

сунушталган. Эксперт Тагаева Г.С.  

Техникалык мүнөздөгү мҥчҥлҥштҥктөр белгиленген:  

– убрать из названия приложение «Золотое слово», оставить – Книга для чтения; 

– содержание учебника дать в конце; 

– в словарных  словах, вынесенных в сноски, следует поставить знак ударения;   

– качественно завершить работу художника. 



2011-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн №3 Окумуштуулар кеңешинин чечими 

мененсынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталган Сынактан 

кийин да ошол эле лабораторияга берилди. Анда сөз лаборатория башчыда. 

Г.Тагаева: Книга для чтения очень понравилась. Чем с российских.  

Одобрить. 
Бекилди. 

1.3. Русский язык и чтение. Учебник и методическое пособие к учебнику 4 класса 

для школ с кыргызским языком обучения (авт.: Н.П.Задорожная, Г.К.Таирова, 

Ч.М.Мусаева). 

С.О.Байгазиев: Сынак окуу китеби катары бекитүүгө Мамлекеттик тил жана 

лингводидактика лабораториясы (лаборатория башчы С.К.Рысбаев) тарабынан 

сунушталган. Эксперт Тагаева Г.С. Кемчиликтер белгиленген эмес. 

2011-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн №3 Окумуштуулар кеңешинин чечими 

мененсынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталганСынактан 

кийин да ошол эле лабораторияга берилди. Анда сөз лаборатория башчыда. 

Г.Тагаева: Когда мы встречались. Мы несли коррективы. Некоторые тексты 

адаптировали, сократили.  

Д.Бабаев: Адабий окуу отдельно окулабы орус мектепте. 

1.4. Русский язык и чтение. Учебник и методическое пособие к учебнику 4 класса 

для школ с узбекским языком обучения (авт.: Н.П.Задорожная, Г.К.Таирова, 

Ч.М.Мусаева). 

С.О.Байгазиев: Өзбек мектептери үчүн колжазмалар Оштогу окуу китептерди 

даярдоо борбору тарабынан сынак окуу китеби катары бекитүүгө сунушталган. 

Г.Тагаева: Центр Мамасаидова дали заключение положительно. 3 урока 

классный, один урок внеклассный да? 

М.Иманкулова: Разница только в языках или в содержаниях. 

Поддержать.  

1.5. Кыргыз тили. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептердин 4-классы 

үчүн окуу китеби (авт.: Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова) жана окуу китебине карата 

методикалык колдонмо (авт.: Б.С.Чокошева, А.Р.Акунова, С.Ш.Шайылдаева). 

С.О.Байгазиев: Сынак окуу китеби катары бекитүүгө Мамлекеттик тил жана 

лингводидактика лабораториясы (лаборатория башчы С.К.Рысбаев) тарабынан 

сунушталган. Эксперт С.К.Рысбаев. Олуттуу кемчиликтер белгиленген эмес. 

2011-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн №2 Окумуштуулар кеңешинин чечими 

менен сынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталган Сынактан 

кийин Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү лабораториясын берилди.  Анда 

сөз лаборатория башчыда. 

Угулду: Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү лабораториясынын  

башчысы А.Токтомаметовдун билдирүүсү. Олуттуу иштеп чыгыш керек. Көп убакытты 

талап кылат. Бир түрдүү тапшырмалар жыл ичинде 30 жолу кайталанып калган учурлар 

кездешет. 

Авторлор убакыт берсеңер тез убакытта иштеп чыгабыз деп суранып жатабыз. 

А.Мамытов: Авторлор барбы? Канча күн сурайсыздар? 

Автор: 15 күн сурайбыз. 

А.Мамытов: Бул суроо министрликке жараша. Эмне дейсиздер, Кенжекан Усуповна? 

К.Усупова: 15 күн өтө көп. 

Кендирбаева: бир жума берилсин. 

А.Мамытов: Жактырылсын. Бир жумада ондоп келүү милдеттендирилсин.  

Кабыл алынды. 

1.6. Адабий окуу. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүүчү мектептердин 4-классы 

үчүн окуу китеби жана окуу китебине карата методикалык колдонмо (авт.: 

Б.А.Абдухамидова С.К.Рысбаев, К.Ибраимова). 



С.О.Байгазиев: Сынак окуу китеби катары бекитүүгө Мамлекеттик тил жана 

лингводидактика лабораториясы (лаборатория башчы С.К.Рысбаев) тарабынан 

сунушталган. Эксперт С.О.Байгазиев. Олуттуу кемчиликтер белгиленген эмес. 

2011-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн №2 Окумуштуулар кеңешинин чечими 

мененсынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталган Сынактан 

кийин Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү лабораториясын берилди.  Анда 

сөз лаборатория башчыда. 

Угулду: Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү лабораториясынын  

башчысы А.Токтомаметовдун билдирүүсү. 

А.Мамытов: Программага, окуу планына дал келеби? 

Жооп: Дал келет, айрым кемчиликтерди четтетишти. Дагы бир жакшы жагы жаңы 

материалдар киргизилген. 

А.Мамытов: Дагы бир ирет баары бүткөндөн кийин лаборатория карап, тактасын. 

Жакшы китеп болуп чыксын. 

И.Бекбоев: Автор ар бир бетине кол коюп чыгыш керек. 

Пикир колдойлу. Макул баары.  

1.7. Кыргыз тили. Окутуу орус тилинде жүргүзүлүүчү мектептердин 4-классы үчүн 

окуу китеби жана окуу китебине карата методикалык колдонмо (авт.: Р.К.Буйлякеева, 

З.К.Момункулова ж.б.). 

С.О.Байгазиев: Сынак окуу китеби катары бекитүүгө Кыргыз тили жана адабияты 

кафедрасы (кафедра башчысы Б.А.Абдухамидова) тарабынан сунушталган. Эксперт 

Б.А.Абдухамидова. 5 кемчилик көрсөтүлгөн жана алардын оңдолуп чыккандыгы 

белгиленген. 

2011-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн №3 Окумуштуулар кеңешинин чечими 

мененсынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталган. 

Сынактан кийин Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясына берилди. 

Сөз лаборатория башчыда. 

Угулду: Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясынын башчысы 

С.К.Рысбаевдин билдирүүсү. Негизинен окуу китеби программага туура келет. Сынак үч 

чейрек ичинде толук өткөн. Функционалдык мааниси балдарга түшүндүрүлсө.  

Китеп өзбек, тажик мектебинде да сыналыптыр да, бирок, өзбекче котормолор, 

өзбекче тажикче аттар жок деп белгилениптир. 

Массалык тираж менен чыгарууга.  

А.Мамытов: Орус тилдүү мектептер үчүн бекители.  

Центр перевода дегендер өздөрүнүн аттарын жазып, адаптациялап алышы керек. 

Негизгисин бекители, калганын адаптациялоого өзбек, тажик борборлоруна жөнөтүлсүн. 

Бекители. Кабыл алынды. Лабораторияга тапшырма берели. Кол жазманы бардыгы 

бүткөндөн кийин сигнальныйын кайра лабораторияга көрсөтүш керек деген чечим бардык 

китептерге жазылсын. 

1.8. Музыка.  Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби (авт.: 

Ж.С.Дүйшөналиев, М.К.Касей ж.б.), окуу китебине карата методикалык колдонмо жана 

ноталык хрестоматия (авт.: Ж.Дуйшеналиев, Ю.Юзбашян, М.Касей), кыргыз, орус жана 

өзбек тилдеринде. 

С.О.Байгазиев: Сынак окуу китеби катары бекитүүгө Тарыхый-коом таануучулук 

жана эстетикалык предметтер лабораториясы (башчысы:  М.К.Иманкулов) тарабынан 

сунушталган. Эксперт: Кадыралы Артыков, Р.Т.Өмүрзаков техникалык мүнөздөгү 

кемчиликтерди белгилешкен. 

2011-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн №2 Окумуштуулар кеңешинин чечими 

менен сынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталган. 

Сынактан кийин Технология жана искусство лабораториясына берилди. Сөз 

лаборатория башчыда. 



Угулду: Технология жана искусство лабораториясын башчысы Ибирайым к. 

Айжандын билдирүүсү. Музыка боюнча сынак окуу китеби кыргызчасы программага 

туура келет. Айрым мүчүлүштүктөрдү оңдосо болот. Чечим. Эксперттин бүтүмүнө 

таянып,  

А.Эксперт.  

Мен эксперт болуп бир жыл бою иштедим. 36-40ка жакын мектептен өттү. 

Программанын мазмуну ачылган эмес. Өзбек ктитеп борбору менен сүйлөшүп,  

Автор Шамбетова: .... 

К.Усупова: ... 

А.Мамытов: Айжанга тапшырма: Кыргызчасынын да, орусча, өзбекчесинин да 

программаларын тактап, УСтен бекитип, андан кийин ошого ылайыктап алып чыккыла 

китепти.  

Кендирбаева: Биздин максат авторлордун кызыкчылыгы эмес, канча процент 

өнүктүрүүүлүккө багытталган, канча процент өз алдынча иштөөгө катышкан деген 

маселени карап бергиле. 

А.Мамытов: Кол жазманы кайтаруу. Мазмунун карап чыгуу сунушу. 

К.Усупова: Кайсынысы жакты, мугалимдерге, кайсынысы жакпады, эмнеге. 

Эксперт: Программа менен иштедим. Китеп боюнча түзүлүп калган. 

А.Мамытов: Программага дал келтирүүнү талап кылуу эксперттин милдети. 

Кайра иштөөгө кайтарылды.  

1.9. Көркөм өнөр /«Художественно-изобразительное искусство». Башталгыч 

мектептин 4-классы үчүн окуу китеби жана окуу китебине карата методикалык колдонмо, 

кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде (авт.: Д.Акматов, А.Багдасарян, Л.Марченко, 

К.Рыскелдиев). 

С.О.Байгазиев: Сынак окуу китеби катары бекитүүгө Тарыхый-коом таануучулук 

жана эстетикалык предметтер лабораториясы (башчысы:  М.К.Иманкулов) тарабынан 

сунушталган. Эксперт: Л.Амираева. Техникалык мүнөздөгү кемчиликтер белгиленген. 

2011-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн №3 Окумуштуулар кеңешинин чечими менен 

сынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталган. 

Сынактан кийин да ошол эле лабораторияга берилди. Анда сөз лаборатория 

башчыда. 

Угулду: Технология жана искусство лабораториясын башчысы Ибирайым к. 

Айжандын билдирүүсү. Эксперттер тарабынан бүтүм чыгарылды. Негизинен апробация 

канааттандырарлык деп белгилеп берди, эксперт. Айрым сунуш пикирлерди, 

кемчиликтердибелгилеп берди. Учурда да авторлор кемчиликтердин үстүнөн иштеп 

жатышат.  

Сүрөттөрдүн туура эмес коюлуп калганы, айрым сүрөттөр улуттук эмес, башка 

элдердики көрсөтүлүп калган.  

Бир жума аралыгында оңдолуп, сигналдык ваиантын лаборатория карап чыксын деп 

чечимге келдик. 

А.Мамытов: Авторлордун бири Д.Акматов, дагы бири кана. Мына, эки кыргыз 

иштеп жатасыңар, ушу кыргыздын улуттук сүрөттөрү табылбадыбы? 

Д.Акматов: Сүрөттөрдү тактап жатабыз. 

Д.Бабаев: Авторлордун үлүшү кандай? 

Жооп: Л.Марченко министрликте иштегендиктен, ал иштеген жок, конкурска 

катышканым туура эмес деп чыккан, бул жакка кетип калыптыр. 

Бекители. Добуш. Чечим кабыл алынды.  

1.10. Мекен таануу /Родиноведение. Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу 

китеби жана окуу китебине карата методикалык колдонмо. Кыргыз жана орус тилдеринде 

(авт.: Е.П.Шаповалова, Е.А.Бухова, О.В.Солошенко).  

С.О.Байгазиев: Кол жазма орус тилинде келип түшкөн. Сынак окуу китеби катары 

бекитүүгө Мектепке чейинки тарбия жана башталгыч билим берүү кафедрасы (ДВНО) 



(кафедра башчы Л.В.Усенко) сунуштаган. Эксперт: О.И.Дудкина окутуу орус тилинде 

жүргүзүлүүчү мектептер үчүн түзүлгөнүн жанатехникалык мүнөздөгү кемчиликтерди 

белгилеген. 

2011-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн №3 Окумуштуулар кеңешинин чечими 

мененсынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталган. 

Сынактан кийин Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү лабораториясына 

берилди. Анда сөз лаборатория башчыда. 

Угулду: Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү лабораториясынын  

башчысы А.Токтомаметовдун билдирүүсү. 

Эксперт Адилова программа 2 сааттык эле, азыр бир сааттык. Ошол жагын авторлор 

оперативдүү түрдө оңдолду. 

Алгач орусча даярдалып, кыргызчага которулгандан кийин котормодо каталар барю 

Жактырууну сунуштайбыз, бирок, авторлор менен иштеп чыгуу керек. 

М.К.Иманкулов: Экинчи бөлүгүн ким чыгарат. 

Г.Адилова: Мекен таанууну жолго коюу тынчсыздандырып келет. Мекен таануу 

бирден бир кызыктуу, интеграциялык, сүймөнчүк китеп экени белгилүү.  

Бирок, авторлор туура эмес тандалган, жалаң орусча окуган адамдар. Котормолор 

туура эмес. Экспертке да тоскоол болду, уят болдук. Министрлик да уят болду.  

А.Мамытов: Китептин орусча варианты жакшы экен, аны жактыралы. Кыргызча 

вариантына конкурс жарыялайлы. Кыргызстан болсо,  

К.Усупова: 75% кыргыз мектеп, 200 орус мектеп, 400 аралаш мектеп бар. 

Кыргыз мектептерге биринчи чыгарышыбыз керек. 

Менин оюмча, кыргызчасын бекитип берсеңер.  

И.Бекбоев: Принцибинде туура эмес. Бул эле предмет эмес, бардык предметтер 

боюнча окуу китептер алгач кыргыз тилинде жазылып, анан керегине жараша башка 

тилдерге которулуш керек. 

Дудкина: Компетентностный подход к обучению. Научно-познавательный  

Кендирбаева: Котормонун мазмуну жана көлөмдүн ашыктыгы тууралуу эки маселе 

келип чыкты. Тез арада көлөмүн азайтып, деңгээлине жеткирип, карайлы. 

Д.Бабаев: Любой учебник в Кыргызстане должен был написаны на кыргызском 

языке.  

А.Мамытов: Сунуш калыптанып калды. Кыскартып, мазмунун кайра карап чыгуу. 

 

1.11. Математика. Башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби жана окуу 

китебине карата методикалык колдонмо. Кыргыз жана орус тилдеринде (авт.: 

М.Ф.Кыдыралиева, И.П.Никитенко). 

С.О.Байгазиев: Кол жазма орус тилинде келип түшкөн. Аны сынак окуу китеби 

катары бекитүүгө Мектепке чейинки тарбия жана башталгыч билим берүү кафедрасы 

(ДВНО) (кафедра башчы Л.В.Усенко) окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн 

сунуштаган. Эксперт: Коженкова Е.А. 6 бөлүктөн турган кемчиликтерди белгилеген. 

2011-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн №3 Окумуштуулар кеңешинин чечими 

мененсынак окуу китеби катары бекитүү жагы министрликке сунушталган. 

Сынактан кийин Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү лабораториясына 

берилди. Анда сөз лаборатория башчыда. 

Угулду: Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү лабораториясынын  

башчысы А.Токтомаметовдун билдирүүсү. Ички эксперт Маматов. 

Орчундуу кемчилиги, программада жок темалар каралган. Материалды жакшы 

кылабыз деп, тескерисинче бузуп алышкан.  

Талкууда Никитенко оңдой албайм деп ачык билдирди. Кыдыралиева талкууга 

кирбей койду. Сунуш берсеңер, оңдоюн деди. 

А.Мамытов: 3-класста да ката жок. Оңдошсун, конкурс жарыялансын деп чечим 

берели.  



Урматтуу коллегалар, мен айрым моменттерге токтолуп кетейин.  

Апробция прошло удачно, удовлетворительно.  

Я обращаю всем зав лабораториям, прошу и требую. Дайте письменное заключение. 

Ответственность за вами.  

Куррикулум бекилбегендиктен, конкурс жарыялай албай турабыз.  

Бирок, дагы бир ой бар, действующий учебный пландын негизинде конкурс 

жарыялаганга мүмкүнчүлүк бар. 

Д.Ш.Кендирбаева:  Урматтуу коллегалар, урматтуу Абакир Мамытович, биринчиден 

компрамистке келүү чоң маселе. Анан, сиз өзүңүз да угуп жатасыз, министрлик бир нече 

долбоорлордон баш тарттык.  

Окуу планды кыскартуу керек болчу, кыскарта албай турабыз, мороторий 

жарыяладык. Ошол план бекисе, конкурс жарыялайлы.  

А.Мамытов: Баарыңыздарга рахмат, кийинки апробация мындан да жакшы болот 

деген үмүттөбүз. 

 

1. Илим изилдөө иштердин жарым жылдык отчету. 

Угулду: Мектепке чейинки жана мектепте билим берүү борборунун директору 

И.Бекбоевдин билдирүүсү. Ал ар бир лабораториянын планга ылайык аткарылган 

иштерине токтолду. Өзгөчө табигый-математикалык предметтер лабораториясынын 

отчету стенддик маалымат катары плакаттарга түшүрүлгөнүнө баа берди.  

Негизги жыйынтык элден угулушу керек.  

Д.Бабаев: Ушундай маалыматтарды сайтка берип коюш керек, изилдөөнүн 

жыйынтыктары. Син Е.Е.ке рахмат. 

Анан, биздин борбордо илимий иштер кана?- десе, окуу процесси. 

СМ.Т.Иманкулов: Ушундай жакшы отчетторду белгилеп коюш керек. 

С.О.Байгазиев: Андай ой бар. Быйыл илим изилдөөлөрдүн үч жылдык жыйынтыгын 

өзүнчө бир жыйнак кылабыз деген ой бар.  

 

2. Социалдык-гуманитардык предметтер лабораториясы тарабынан 

мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына карата «СССРдеги саясий репрессиялардын жана 

эрксиздикке каршылык көрсөтүүнүн тарыхы» деген темада кароо-сабактардын конкурсун 

уюштуруп-өткөрүү жөнүндө. 

Угулду: А.Б.Элебесованын билдирүүсү. Ал лабораторияда, борбордо 

талкуулангандыгын билдирди. 

Жобо бекиди. 

3. О составе попечительского совета КАО 

Угулду: М.Т.Иманкулованын билдирүүсү. Ал состав 5 жыл мурда бекигенин, азыр 

жобого ылайык кайра бекитүү зарылдыгы келип чыккандыгын, мурунку 11 адамдын 

ордуна 9 адам болуп калганын билдирди.  

4. Вода, санитария, и гигиена школьников” бул ошол программанын аталышы экен.  

Аны өзгөрткөндө долбоордун аталышына туура келбей калат экен. 

Жактырылды. 

5.  Окутуу орус, кыргыз, өзбек тажик тилдеринде жҥргҥзҥлҥҥчҥ мектептердин 

5-11 класстарында колдонулуп жаткан кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана 

адабияты, англис тили окуу китептерин кайра экспертизалоонун жыйынтыгы.  

С.Байгазиев 

КББАнын Окумуштуулар кеңешинин 

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

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

  


