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Кҥнтартибиндеги маселелер: 

1. КББАнын илимий китепканасынын ишмердҥҥлҥгҥ жөнҥндө. 

С.А.Бектеналиев, О.Я.Марченко 

2. Внесение изменений в проект Базисного учебного плана на 2017/2018 

учебный год для общеобразовательных школ Кыргызской Республики.  

М.Т.Иманкулова 

3. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берҥҥчҥ орто мектептердин 2014-

2015-окуу жылдагы бҥтҥрҥҥ экзамендери ҥчҥн жазуу иштерин бекитҥҥ. 

Б.Субанова 

4. Профессор И.Бекбоевдин 85 жылдык юбилейине арналган Эл аралык 

илимий-практикалык конференциянын планын бекитҥҥ. 

Е.Е.Син, К.К.Жунушалиева 

5. Кол жазмаларды бекитҥҥ. 

5.1. «Апрель революциясы: себептери, сабактарыжанатарыхыймааниси». 

Ачыксабактыништелмеси.Мугалимдерүчүнусулдукколдонмо. Түзгөн: Элебесова А.Б. 

М.К.Иманкулов, А.Б.Элебесова 

5.2. «Основы комплексного воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (авт.: Мануйленко Ю.И., Усенко Л.В., Масликова Н.А., Дудкина 

О.И., Сейдекулова К.С.). 

5.3. «Аяриус жана анын укмуштуу Ала-Тоо өлкөсҥнө биринчи саякаты». 1‒ 6 

класстын адабий окуу, адабият сабактары ҥчҥн аттуу кошумча окуу материалы  (эки 

тилде, автору жана сүрөтчүсү – Джаныл Тольбашиева). 

А.Ж.Токтомаметов 

5.4. 9‒ 11 класстын окуучулары ҥчҥн  тарбиялык сааттардын иштелмелери.  

Жалпы билим берүүчү мектептердин мугалимдери үчүн методикалык колдонмо. Иштеп 

чыккандар:  Г.А.Жумабаева, Г.Ж. Карагозуева ж.б.  

К.Д.Добаев, К.Джунушалиева 

 

6. Диссертациялык тема бекитҥҥ. 

6.1. КББАнын аспиранты С.Б.Сыдыкованын илимий изилдөө темасына түзөтүү 

киргизүү: “Математика курсу боюнча студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруунун 

илимий-методикалык негиздери”, 13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы 

(кыргыз тили) адистиги  боюнча.  Илимий жетекчиси: Ш.Алиев. 

А.Ибирайым кызы. 

6.2. Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясынын изденүүчүсү 

Н.А.Усубалиеванын13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз тили) 

адистиги  боюнча жазылуучу “Кыргыз тили сабагында окуучуларды тилдик-

коммуникативдик компетенттүүлүккө  үйрөтүүнүн илимий-методикалык негиздери” (5-8-

кл.) диссертациялык темасын жана илимий жетекчисин (В.И.Мусаева) бекитүү. 

6.3. Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясынын изденүүчүсү 

Асранкулова Бактыгүлдүн 13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз 

тили) адистиги  боюнча “Кыргыз адабиятын окутууда руханий баалуулуктарды 

калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери (10-11-класстарда)” деген 

аталыштагы диссертациялык темасын жана илимий жетекчисин (С.К.Рысбаев) бекитүү. 



6.4. Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясынын аспиранты 

А.Б.Батыркулованын 13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз тили) 

адистиги  боюнча жазылуучу “Адабият сабагында окуучулардын чыгармачылык 

ишмердүүлүгүн өркүндөтүүнүн илимий-методикалык негиздери (IX-XI класстарда” деген 

талыштагы диссертациялык темасын жана илимий жетекчисин (С.К.Рысбаев) бекитүү. 

С.К.Рысбаев 

А.Мамытов: Урматтуу коллегалар, Окумуштуулар кеңешининкворуму бар. Күн 

тартиби боюнча отурумду баштоого ким макул болсо добуш бериңиздер.  

“Макул” – баары. Отурум күн тартиби боюнча улантылды.    

 

1. КББАнын илимий китепканасынын ишмердҥҥлҥгҥ жөнҥндө. 

Угулду: Комиссия төрагасы С.А.Бектеналиевдин билдирүүсү (билдирүүнүн толук 

тексти тиркелет). Ал илимий китепкананын акыркы үч жылдагы ишмердүүлүгүнүн 

жыйынтыгынкомиссия мүчөлөрү М.Т.Иманкулова, Н.Кайдиева менен биргекарап 

чыгышкандыгын, бул мезгил ичинде китепканада илимий эмгектер, диссертациялар, 

методикалык эмгектер боюнча маалымат базасы түзүлгөндүгү, 2-корпустагы китепканада 

ремонт иштери жүргүзүлгөнүн, китепкананын фонду жаңыртылганын, министрликтен, 

2014-жылы 166 наамдагы окуу-методкалык китептер келип түшкөнүн, андан тышкары 

USAID, ЮНИСЕФ өөдүү эл аралык уюмдар, ГАНСИ транзиттик борбору тарабынан да 

фондду толуктоолор жүргүзүлгөнүн, бүгүнкү күндө китепкананын жалпы фондунда 18247 

китеп бар экендигин билдирди (маалымат тиркелет). 

Ошондой эле ал китепкананын ишин андан ары жакшыртуу үчүн зарыл болгон 

иштерди жасоо, китепкананы техникалык жактан чыңдоо зарылдыгын, т.а. китепканага 

дагы бир компьютер жана ксерокөчүрүүчү аппарат керек экендигин белгиледи. 

Жалпысынан, комиссия китепканасынын ишин канааттандырарлык деп эсептеди. 

  

А.Мамытов: Анда, китепкананын ишин жалпысынан канааттандырарлык деп 

эсептейли. Жогоруда айтылган сунуш-пикирлерди эске алып, токтомдун долбоорун 

иретке келтирүү менен бкители. Сунушка ким макул болсо добуш бериңиздер. “Макул” – 

баары, “каршы”, “калыс” – жок, кабыл алынды.Талкууда айтылгандарды эске алуу менен 

токтом чыгарылды. 

На основе вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

1. Работу научной библиотеки за период 2011-2015гг. считать удовлетворительной.   

2. Периодически по мере возможности  обновлять библиотечный фонд. 

3. Обеспечить потребности научной библиотеки в улучшении материально-

технической базы, по указанным комиссией пунктам (компьютер, копировальный 

аппарат, демонстрационный стенд (шкаф) для новых книг, журналов и т.д.). 

Ответственный –Изакеев Б., начальник хозотдела. 

4. Ответственность за выполнение данного постановления возложить вице-

президенту проф. С.О.Байгазиеву. 

Постановление принято единогласно. 

 

2. Внесение изменений в проект Базисного учебного плана на 2017/2018 

учебный годдля общеобразовательных школ Кыргызской Республики.  

Слушали: Представление М.Т.Иманкулова, которая дала информацию о внесении  

изменений в проект Базисного учебного плана на 2017-2018 г. Она отметила, что после 

утверждения данного проекта БУП ученым советом от 2 февраля 2015 года, прот. №1. 

были даны рекомендации МОН КР, которые необходимо внести в проект. Изменения  

заключаются в следующем: 

1. В соответствии с п.37 Госстандарта было проведено сокращение на 25 часов для 

6-дневной учебной недели. 



2. В соответствии  с п. 40  по примерному распределению  времени на долю 

инвариантного и вариативного компонента внести изменения по 10-11 классу в 

следующем соотношении: государственный компонент  80 % (вместо 70%), школьный 

(региональный) компонент  15% (вместо 20%), элективный (предметы по выбору и 

профильные) компонент  5% (вместо 10%), что в целом составит 100%. 

3. Поменять местами название предмета  как «Человек и общество». 

(«Граждановедение»). 

4. Провести в соответствие со стандартом наименование вариативного компонента 

как: элективный (предметы по выбору и добавить профильные) компонент. 

Внесенные изменения согласованы с заведующими лабораториями и одобрены ими. 

А.Мамытов: По стандарту компонент по выбору в 8, 9 классах нету разве? 

Ответ:В 8, 9 классе предмета по выбору нету, это только для старших классов 

рассмотрено. 

А.Мамытов: Все руководители лаборатории и подразделении согласны на это? 

М.Т.Иманкулова:Все руководители лаборатории и подразделении согласны, только 

Мурат не согласен, в принципе он очень сильно обижен, что мы сократили по одному 

часу, начиная с 5 по 10 класса “Человек и общества”, мы сказали ему, что он предложил 

свой вариант, и  он делает свой вариант. 

А.Мамытов: Его вариант готов? Сегодня его самогонету, да? 

Елисей Елисеевич, характеристика, процентная, часовая и др.,все сделали как 

положено? Таблицы обновлены? 

Ответ:Да, мы все сделали. 

А.Мамытов:Все сюда, к учебному плану план прилагайте, будем защищаться перед 

министерством. 

Еще есть вопросов? Если нет, кто желает выступить? 

С.К.Рысбаев:Сааттар боюнча талаштарды азайтуу үчүн профилдик, предпрофилдик 

билим берүү үчүн окуу планды да жазып, тиркеп берсек жакшы болот эле. 

Е.Е.Син: Это сложно. 

А.Мамытов: Стандартта кандай айтылган. Анда предпрофиль жок, жогорку 

класстарда профилдик билим берүү боюнча гана. Аны кандай жүзөгө ашырууну 

пояснительная запискада жазып, түшүндүрмө берип койсо болот.  

Дагы кандай сунуш, бекителиби?  

Жооп:Бекители, жакшы эле каралды. 

Тогда, кто “за” одобрить внесенные изменения в утвержденный ученым советом 

КАО проект Базисного учебного плана прошу голосовать. «За» - все, «против», 

«воздержавшие» – нет. 

На основе вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

1. Одобрить внесенныеизменения в утвержденный ученым советом КАО проект 

Базисного учебного плана на 2017-2018 учебный год.  

2. Рекомендовать  уточненный проект БУПА в МОН КР. 

Постановление принято единогласно. 

3. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берҥҥчҥ орто мектептердин 2014-

2015-окуу жылдагы бҥтҥрҥҥ экзамендери ҥчҥнжазуу иштерин бекитҥҥ. 

Угулду:Б.Субанованын билдирүүсү. Ал предметтер боюнча билеттерде өзгөрүү жок 

экендигине байланыштуу мурдагы боюнча кайра басууга сунушталгандыгын, ал эми 

жазуу иштери боюнча тапшырмалар жаңы даярдалгандыктан, бекитүүгө сунушталарын 

билдирди. Алар боюнча тийиштүү лаборатория, кафедралардын корутундулары бар 

экендигин кошумчалады. 

Андан кийин,Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясынын  башчысы, 

профессор С.К.Рысбаев 2014-2015-окуу жылы үчүн  жалпы билим берүүчү мектептердин 

9,11,(12) класстарынын жыйынтыктоо аттестациясына карата даярдалган   кыргыз тили, 



кыргыз адабияты, орус тили, орус адабияты боюнча сынактык материалдар боюнча 

төмөндөгүлөрдү билдирди: 

 Окутуу кыргыз тилинде жҥргҥзҥлгөн мектептер ҥчҥн: 

 9-класс – дилбаяндын элементтерин камтыган баяндама (5 вариант) – п.и.к. 

В.И.Мусаева даярдады; 

 11-класс – кыргыз тили жана адабияты боюнча дилбаяндын темалары (ар бир 

бөлүктөн 20 тема) – п.и.д., профессор С.К.Рысбаев даярдады; 

 11-класс – орус тилинен жат жазуу тексттери (5 вариант) – ага илимий кызматкер 

С.Алмурзаева даярдады. 

 Окутуу орус тилинде жҥргҥзҥлгөн мектептер ҥчҥн: 

 9-класс – дилбаяндын элементтерин камтыган баяндама (5 вариант) – п.и.к. 

А.М.Нурматов даярдады; 

 11-класс – орус тили жана адабияты боюнча дилбаяндын темалары (ар бир 

бөлүктөн 20 тема) – п.и.к. А.М.Нурматов даярдады; 

 11-класс – кыргыз тилинен жат жазуу тексттер (5 вариант)  – Мамлекеттик, расмий 

жана чет тилдер кафедрасы даярдады. Мындан сырткары, 11 (12) класстардын чет тили 

боюнча өткөрүлө турган жыйынтыктоо аттестациясына А.Жолчиева, Сүйүналы кызы 

Наргиза  методикалык сунуштарды даярдашты. 

 Аталган сынактык материалдар мектептин предметтик стандарттарынын жана окуу 

программаларынын талаптарына ылайык түзүлгөн. Сынактык материалдар 

лабораториянын жана кафедранын илимий кызматкерлери менен окутуучулары 

тарабынан каралып, талкууланып, такталды. (2014-2015-окуу жылына карата орто 

мектептердин 9,11 (12) класстарынын жыйынтыктоо аттестациясына даярдалган кыргыз 

тили, кыргыз адабияты, орус тили, орус адабияты боюнча сынактык материалдардын 

жазуу иштери тиркелет). 

Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү бир добуштан колдошту. 

Жогоруда айтылгандарды угуп жана талкуулап, Окумуштуулар кеңеши  токтом 

кылат: 

1. 2014-2015-окуу жылы үчүн  жалпы билим берүүчү мектептердин 9,11,(12) 

класстарынын жыйынтыктоо аттестациясына карата даярдалган   кыргыз тили, кыргыз 

адабияты, орус тили, орус адабияты боюнча сынактык материалдар жактырылсын жана 

бекитилсин.  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

4. Профессор И.Бекбоевдин 85 жылдык юбилейине арналган Эл аралык 

илимий-практикалык конференциянын планын бекитҥҥ. 

Слушали: Заведующего лабораторией естественно – математических предметов, 

д.п.н., доцента Е.Е. Син, который  в своем выступлении  информировал о предложении 

лаборатории естественно-математических предметов по проведению Международной 

научно-практической конференции на тему: «Проблемы национальной системы 

образования Кыргызской Республики в условиях глобализации», посвященный 85-летию 

профессора И.Б.Бекбоева, о  составе организационного комитета, рабочей группы и о 

проекте мероприятий по проведению конференции (все материалы прилагаются).    

Заслушави обсудив представление Син Е.Е., Ученый советпостановляет: 

1. Утвердить  тему  Международной научно-практической конференции:  

«Проблемы национальной системы образования Кыргызской Республики в 

условиях глобализации» («Глобалдашуунун шартында Кыргыз Республикасында 

улуттук билим берүү системасынын проблемалары»), посвященной 85-летию 

Народному учителю КР д.п.н., профессору, член-корр. НАН, академику международной 

Академии педагогических и социальных наук РФ  Бекбоеву И.Б.  

2. Утвердить состав оргкомитета конференции, состав рабочей группы и план 

мероприятий по подготовке конференции. 

Постановление принято единогласно. 



 

5. Кол жазмаларды бекитҥҥ. 

5.1.  «Апрель революциясы: себептери, сабактары жана тарыхый мааниси». 

Ачык сабактын иштелмеси.Түзгөн: Элебесова А.Б. 

Угулду:М.К.Иманкуловдун колу коюлган лабораториянынкорутундусу менен 

А.Б.Элебесова тааныштырды (тиркелет) жана ал кол жазманынмаңызы жөнүндө кыскача 

маалымат берди. 

Корутундуда “2015-жылдын, 21-январындагы Кыргыз Республикасынын 

Президентинин Аппаратынын бөлүм башчысында болгон кеңешменин № 10-02 

протоколуна ылайык, Кыргыз билим берүү академиясына “Апрель элдик революциясы” 

тууралуу мектеп мугалимдери үчүн усулдук колдонмо жазуу тапшырмасы жүктөлгөндүгү, 

аталган тапшырманы аткаруу иштери ага илимий кызматкер А.Б.Элебесовага 

тапшырылып, мугалимдер үчүн: «Апрель революциясы: себептери, сабактары жана 

тарыхый мааниси» аттуу усулдук колдонмо иштелип чыккандыгы, кол жазма 

лабораторияда талкууланып, бир добуштан жактырылгандыгы белгиленген. 

А.Мамытов: Кол жазманынтиркемесинин 4-бетиндеги КЕКдеген кыскартууну 

тактап, кол жазманын бир экземплярын мага да берип койгула. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. «Апрель революциясы: себептери, сабактары жана тарыхый мааниси» аттуу ачык 

сабактын иштелмеси (иштеп чыккан:Элебесова А.Б.) жактырылсын. 

2. Иштелмени бекитүү жана мугалимдер үчүн усулдук колдонмо иретинде басууга 

сунуштоо жагы КР Билим берүү жана илим министрлигине сунушталсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

5.2. «Основы комплексного воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (авт.: Мануйленко Ю.И., Усенко Л.В., Масликова Н.А., Дудкина 

О.И., Сейдекулова К.С.). 

Слушали: Представление заведующего лабораторией дошкольного и начального 

школьного образования, к.п.н. Токтомаметова А.Д. о методическом пособии «Основы 

комплексного воспитания детей дошкольного имладшего школьного возраста» (коллектив 

авторов - Мануйленко Ю.И., Усенко Л.В., Масликова Н.А., Дудкина О.И., 

СейдекуловаК.С., 81 стр.). 

В методическом пособии «Основы комплексного воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» подчеркивается, что в дошкольном и младшем школьном 

возрасте закладываются основы физического, нравственно-духовного, умственного, 

эстетического, экологического, экономического воспитания детей, как в семье, так и в 

ДОО, и в классах предшкольной подготовки. Воспитание осуществляется в соответствии с 

требованиями, заложенными в Госстандарте «ДО и уход за детьми», «Базисными 

(общеразвивающими) программами воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста», вариативными программами воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста и программами предшкольной подготовки. Но, вопросам 

воспитания детей уделяется недостаточное внимание. Это явилось необходимостью 

разработать данные методические материалы. 

Все замечания при доработке учтены,  указаны авторы каждой главы и статей и  

приведены к ним список литературы.  

Методического пособия «Основы комплексного воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» считать завершенным и рекомендовать к изданию. 

А.Мамытов:Я прошу дальше не углубляться. Было поручение комитета по 

образовании Жогорку Кеңеш подготовить подобное пособие. Я не скажу, что это самый 

идеальный вариант. Но, можно с лабораторией согласиться, и выполнить задание Жогорку 

Кеңеш, чтобы не были разных претензий. Название уточнили, некоторые моменты авторы 

учтут, я полагаю жизнь на этом не остановится, и дальше рукопись будет  

совершенствоваться.  



Вы согласны. Тогда, кто за на сказанное предложение, прошу голосовать. «За» - все, 

«против», «воздержавшихся» – нет. 

На основе вышеизложенного Ученый совет постановляет: 

1. Одобрить и утвердить рукопись методического пособия «Комплексный подход к  

воспитанию детей дошкольного имладшего школьного возраста» (авт. Мануйленко Ю.И., 

Усенко Л.В., Масликова Н.А., Дудкина О.И., Сейдекулова К.С., 81 стр.). 

2. Рекомендовать рукопись к изданию. 

Постановление принято единогласно. 

5.3. «Аяриус жана анын укмуштуу Ала-Тоо өлкөсҥнө биринчи саякаты». 1‒ 6 

класстын адабий окуу, адабият сабактары ҥчҥн аттуу кошумча окуу материалы  (эки 

тилде, автору жана сүрөтчүсү – Джаныл Тольбашиева). 

Угулду: Мектепке чейинки жана башталгыч мектепте билим берүү 

лабораториясынын башчысы, п.и.к. А.Д.Токтомаметовдун төмөнкүчө билдирүүсү.  

Учурда балдардын китеп окуусу башкы көйгөй маселелердин бири болууда. Буга 

балдар үчүн кызыктуу материалдардын жоктугу да себеп болууда. Ошондуктан балдарга 

арналган кошумча окуу үчүн кызыктуу китептердин жаралышы артыкчылыктуу 

багыттардын бири болуп саналат. Бул өңүттөн алганда «Аяриус жана анын укмуштуу 

Ала-Тоо өлкөсүнө биринчи саякаты» аттуу кошумча окуу материалы абдан заманбап 

болуп саналат. 

Кол жазманын артыкчылыктары: 

- окуу материалдары бир бетте эле эки тилде – жарымы кыргызча, жарымы орусча 

берилген. 

- материалдагы окуялар балдар үчүн кызыктуу баяндалган. 

- учурдагы балдардын кызыгуусу эскеалынган, б.а. космос, башка галактика, 

планета, анын тургундары жана анын өкүлүнүн кыргыз жерине келип, балдарга жолугуусу 

баяндалат. Демек, тема учурга ылайыктуу. 

- Аяриус менен балдардын достугу, алардын жакын мамилеси кызыктуу баяндалган. 

Тынчтык тууралуу маселелер да көтөрүлөт. 

- Кошумча окуу материалынын сүрөттөрү да жакшы тартылып, мыкты кооздолгон. 

Ошону менен катар кол жазмада кетирилген айрым техникалык мүнөздөгү каталар 

жана анын баалуулугун арттыруу боюнча сунуштар эксперттин пикиринде жана 

лабораториянын чечиминде белгиленди (тиркелет).  

Лаборатория кол жазманы кошумча окуу материалы катары бекитүүнү сунуштайт. 

Андан кийин А.Токтомаметов жана автор Окумуштуулар кеңешинин кол жазманын 

аталышы менен мазмунуна байланышкан бир нече суроолоруна жооп беришти. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат  

1. «Аяриус жана анын укмуштуу Ала-Тоо өлкөсҥнө биринчи саякаты» аттуу 1-6 

класстын адабий окуу, адабият сабактары үчүн кошумча окуу материалы  (эки тилде, 

автору жана сүрөтчүсү – Джаныл Тольбашиева) жактырылсын жана бекитилсин. 

2. Кол жазма басууга сунушталсын. 

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

5.4. 9-11 класстын окуучулары ҥчҥн  тарбиялык сааттардын иштелмелери.  

Жалпы билим берүүчү мектептердин мугалимдери үчүн методикалык колдонмо. Иштеп 

чыккандар:  Г.А.Жумабаева, Г.Ж. Карагозуева ж.б.  

Угулду: Педагогика жана кесиптик билим берүү лабораториясынын башчысы, 

профессор К.Д.Добаевдин билдирүүсү.  

Ал кол жазманын класс жетекчилер үчүн методикалык колдонмо катары иштелип 

чыккандыгын, мазмунунда окуучулар үчүн пайдалуу материалдар камтылгандыгын, кол 

жазма лабораторияда талкууланып, «Тарбия сааттардын иштермелери» деген аталышта 

жалпы билим берүүчү мектептердин 9-11-класстарынын  класс жетекчилери үчүн 

методикалык колдонмо катары бекитүүгө сунушталгандыгын билдирди.  



Окумуштуулар кеңешинин айрым суроолоруна жооптор алынды. 

К.Жунушалиева жана М.Т.Иманкулова да кол жазманы карап чыгышкандыгын, 

жогорудагыдай аталышта бекитилсе туура болорун белгилешти. 

Талкуунун негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. Жалпы билим берүүчү мектептердин 9-11-класстарынын  класс жетекчилери 

үчүн«Тарбия сааттардын иштермелери» деп аталган методикалык колдонмонун кол 

жазмасы жактырылсын жана бекитилсин. 

2. Кол жазма басууга сунушталсын. 

Токтом бир добушта кабыл алынды. 

 

6. Диссертациялык тема бекитҥҥ. 

6.1. КББАнын аспиранты С.Б.Сыдыкованын илимий изилдөө темасына түзөтүү 

киргизүү: “Математика курсу боюнча студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруунун 

илимий-методикалык негиздери”, 13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы 

(математика) адистиги  боюнча.  Илимий жетекчиси: Ш.Алиев. 

Угулду: Сыдыкованын билдирүүсү. Ал өткөн отурумда бүтүрүүчү аспиранттардын 

жыйынтык отчетун талкуулоо учурунда Окумуштуулар кеңеши тарабынан 

«Студенттердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууда алардын өз алдынча 

иштерин уюштуруунун илимий-методикалык негиздери (информатика предметинин 

мисалында)» аттуу кандидаттык диссертациясынын темасы эки проблеманы – 

студенттердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандырууну жана өз алдынча иштөөсүн 

уюштурууну камтып калгандыгы, анын бирин гана алуу кандидаттык диссертация үчүн 

жетиштүү болгондуктан, темага түзөтүү киргизүү зарылдыгы жөнүндө сунуш 

айтылгандыктан, илимий жетекчи менен макулдашып, “Математика курсу боюнча 

студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруунун илимий-методикалык негиздери” деген 

темага токтолгондугун, тема лабораторияда талкуулангандыгын билдирди.  

А.Мамытов:Тема мурда кайсы лабораторияда бекитилген эле? 

М.Сыдыкова:Мурунку темам табигый-математикалык предметтер 

лабораториясында бекитилген. Бирок, академиянын реорганизациясынан кийин мен 

А.Ибирайым кызы иштеген лабораторияда отчет берип калдым.  

А.Мамытов: Анда математиктерге барып, ошол лабораториядан өтүп келгиле.  

Е.Е.Син М.Сыдыкованын темасы анын лабораториясында бекигенин, ал активдүү, 

жоопкерчиликтүү аспианттардын бири болгонун билдирди. 

М.Сыдыкованын жаңы план-проспектисин лабораторияда карап 

чыгып,маселеникийнки отурумга алып чыгуу жагы Е.Е.Синге тапшырылды.  

 

6.2. Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясынын изденүүчүсү 

Н.А.Усубалиеванын 13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз тили) 

адистиги боюнча жазылуучу “Кыргыз тили сабагында окуучуларды тилдик-

коммуникативдик компетенттүүлүккө  үйрөтүүнүн илимий-методикалык негиздери” (5-8-

кл.) диссертациялык темасын жана илимий жетекчисин (В.И.Мусаева) бекитүү. 

Угулду: Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясынын изденүүчүсү 

Н.А.Усубалиеваилимий-изилдөө темасы, теманын актуалдуулугу, максаты, милдети, 

түзүлүшү ж.б. тууралуу кыскача баяндама жасады. 

Окумуштуулар кеңеши изилдөөнүн темасы жана милдеттери так эмес экендигин 

белгилеп, аларды тактап, кийинки отурумга алып чыгууну сунуштады. 

План-проспект аталган лабораторияга кайтарылды. 

6.3. Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясынын изденүүчүсү 

Асранкулова Бактыгүлдүн 13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз 

тили) адистиги  боюнча “Кыргыз адабиятын окутууда руханий баалуулуктарды 

калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери (10-11-класстарда)” деген 

аталыштагы диссертациялык темасын жана илимий жетекчисин (С.К.Рысбаев) бекитүү. 



Угулду:Мамлекеттик, расмий жана чет тиледр лабораториясынын изденүүчүсү 

Асранкулова Бактыгүл Алаевна “Кыргыз адабиятын окутууда окуучуларда руханий 

баалуулуктарды калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери (10-11 класстар)” 

деген аталыштагы диссертациялык изилдөө ишинин план-проспектиси, изилдөөнүн 

актуалдуулугу, максаты, милдети, түзүлүшү, методдору, илимий божомолу ж.б. тууралуу 

кыскача баяндама жасады.  

А.М.Мамытов: Сунушка ким макул болсо добуш бериңиздер. “Макул” – баары, 

“каршы”, “калыс” – жок, кабыл алынды. 

Жогоруда айтылгандардын негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. Изденүүчү Асранкулова Бактыгүл Алаевнанын “Кыргыз адабиятын окутууда 

окуучуларда руханий баалуулуктарды калыптандыруунун илимий-методикалык 

негиздери (10-11 класстар)” деген аталыштагы  диссертациялык илимий-изилдөө темасы  

бекитилсин.  

2. Илимий жетекчи катары п.и.д.,  профессор С.К.Рысбаев бекитилсин.  

Токтом бир добуштан кабыл алынды. 

6.4. Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лабораториясынын аспиранты 

А.Б.Батыркулованын 13.00.02. – окутуунун теориясы жана методикасы (кыргыз тили) 

адистиги  боюнча жазылуучу “Адабият сабагында окуучулардын чыгармачылык 

ишмердүүлүгүн өркүндөтүүнүн илимий-методикалык негиздери (IX-XI класстарда” деген 

талыштагы диссертациялык темасын жана илимий жетекчисин (С.К.Рысбаев) бекитүү 

маселеси аспиранттын белгилүү себептер менен отурумга катышпай калгандыгы үчүн, 

кийинки отурумга калтырылды. 

Отурум аяктады. 

 

 

КББАнын Окумуштуулар кеңешинин  

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

 

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

 


