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КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҤҤ АКАДЕМИЯСЫ 

ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИ 

 

№12 жыйынынынпротоколудынПРОТОКОЛУ 

 

Дата: 28.12.2015. 

Убакыт: 14.00. 

Бөлмө: Конференц-зал 

 

КҤН ТАРТИБИНДЕГИ МАСЕЛЕЛЕР: 

1. Илим изилдөө иштер боюнча жылдык отчет жана 2016-жылга карата илимий-

изилдөөлөрдҥн багыттарын аныктоо. 

С.Байгазиев 

 

2. КББАнын аспирантурасынын бҥтҥрҥҥчҥсҥ А.Макеевдин «Улуттук-аймактык 

өзгөчөлҥктөрдҥ эсепке алуу, математиканы окутуунун натыйжалуулугун 

жогорулатуунун шарты катарында» аттуу илимий изилдөө ишин жанаилимий 

жетекчисин  бекитҥҥ жөнҥндө.   

Е.Син 

 

3. Мектепке чейинки жана башталгыч мектепте билим берҥҥ 

лабораториясынын аспиранты Г.Д.Токтобаеванын “Мектепке чейинки 

жогорку курактагы балдардын коопсуз жҥрҥм-турум тажрыйбасын 

калыптандыруунун теориялык негиздери” (13.00.01- жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берҥҥнҥн тарыхы) аттуу илимий изилдөө темасын 

жана илимий жетекчисин бекитҥҥ жөнҥндө. 

Г.Сейдекулова 

 

4. Билим берҥҥ менеджменти кафедрасынын башчысы К.К.Джунушалиеваны 

доцент окумуштуулук наамына көрсөтҥҥ жөнҥндө. 

Д.Бабаев 

 

5. Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер кафедрасынын доцентинин милдетин 

аткаруучу Б.А.Абдухамидованыдоцент окумуштуулук наамына көрсөтҥҥ 

жөнҥндө. 

Д.Бабаев 

 

6. Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык предметтер 

кафедрасынын башчысы Г.Ж Карагозуеваны доцент окумуштуулук наамына 

көрсөтҥҥ жөнҥндө. 

Д.Бабаев 

 

7. Табигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар 

кафедрасынын башчысы Б.Ш.Жакышованы “доцент” окумуштуулук 

наамына көрсөтҥҥ жөнҥндө. 

Д.Бабаев 

 

 
 

А.Мамытов:Урматтуу окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү, бүгүнкү отурумга  

Окумуштуулар кеңешинин 21 мүчөсүнөн 19 мүчөсү катышууда. Күн тартибинде 7 маселе 

коюлган. Бардыгыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Ден-соолук, үй-
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бүлөөдө тынччылык, ишиңерде ийгилик каалайм. Кворум бар экен,кандай сунуштарыңар 

бар? Отурумду баштоого ким макул? Каршы? Баары макул. Биринчи маселе блюнча 

С.Байгазиев сүйлөйт. Сизге канча мүнөт жетиштүү болот. 

С.Байгазиев: 15 мүнөт. 

 

1. Илим изилдөө иштер боюнча жылдык отчет жана 2016-жылга карата илимий 
изилдөөлөрдҥн багыттарын аныктоо маселеси боюнча КББАнын вице-президенти 

п.и.д., проф. Байгазиев С.Б. сүйлөдү (доклады тиркелет). Өзүнүн сөзүндө С.Байгазиев 

КББАнын илимий кызматкерлеринин эмгегинин негизинде жаралган ийгиликтерге 

токтолду. Анын ичинде: 19 предметтик стандарт иштелип чыгып Окумуштуулар 

кеңешинде бекитилди, 18 окуу программа иштелип чыкты жана бекитилди, жаңы жана 

кайра иштелип чыккан окуу китептеринин саны 7, монографиядан экөө чыкты, усулдук 

колдонмодон 36-сы жарык көрдү, 180 макала ар кайсы илимий журналдарда чыкты. 

Ошону менен бирге кемчиликтер да айтылды. Мисалы, башталгыс класстар боюнча 

лабораториясы болсо да, кыргыз тил предмети кыргыз тил лабораториясында каралат. 

Лабораториялардын арасында байланыш аз болуп жатат же жокко эсе. 

М.Иманкулова: Стандарттар боюнча суроолор бар. Надпредметные компетенции 

туралуу түшүнүктүү. Предметтик компетенцияларды ким иштеп чыгыш керек?   

К.Добаев: Предметтик компетенциялар ар бир предмет боюнча өз өзүнчө иштелип 

чыгышы керек. Наш сотрудник Жакшылыкова изучила мировой опыт оценивания 

компетенций. Компетенции измерить, оценить очень тяжело. Далее мне хотелось бы 

осветить проблему по защите PhDдокторов. У нас 108 докторов в 7 вузах, из них в 

университете Манас – 47, в МУКе – 26 (24 – иностр., 2 - наши). Оплата за подготовку PhD 

докторов стоит от 300 долларов до 2000 долларов. Анализ показал, что в мире средняя 

оплата за подготовку PhD докторов составляет 40 тысяч долларов. Что касается 

деятельности лаборатории, в докладе не прозвучали важные аспекты нашей работы 

(сообщение прилагается). 

Д.Бабаев:Советбек Орозканович өзүнүн докладында жыйынтыктоочу иштерди көрсөттү. 

Мен дагы кошумча катары иштердин мазмунун айтып кетейин (маалымат тиркелет). 

И.Бекбоев:Мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйылкы отчет мазмундуу, кыска болду. 

Советбек Орозканович ар бир кызматкерге илимий отчеттун схемасын, планын берди. 

Ушунун бардыгы бүгүнкү отчеттун ийгилигинин себептери болду. Бирок самокритичный 

бололу. Ар бир кызматкер тырышып өз ишин аткарды айлыгынын аздыгына карабастан. 

Отчетто эки нерсеге токтолуп кетким келет. Биринчиси отчетто илимий иштер 

көргөзүлүшү керек болчу. Аткарылган жок: а) внешний отзыв жок, өзүбүздү мактай 

беребизби? б) КББАда лаборатория боюнча илимий изилдөө иштеринин маңызы – 

экспериментте. Отчетто эксперимент жөнүндө бир да сөз жок. Е.Синдин 

лабораториясындагы Рыспаеванын отчетунда жүргүзүлгөн эксперимент этаптары менен 

көрсөтүлгөн. Кээ бирөөнүн отчетунда эксперимент болгон жок, каражат жок. Муну да 

түшүнсөк болот. 

А.Мамытов:Өткөн жылы отчет берилип жатканда 37 илимий кызматкер катышкан, 

быйыл эмне үчүн катышпайт? Жылдык отчет болуп жатканда, катышпаганы адисттик 

этикага сыйбайт деп белгилейбиз. Жарым жылдык отчетко, жылдык отчетко келип 

катышсын. Лабораториялардын башчылары, эскеалып койгула. Бирибизге сын-

пикирлерди айтсак, жакшысын жакшы, жаманын жаман деп иштин кызыкчылыгы үчүн.  

Экинчиси – макалалар боюнча: бир топ макалалар боюнча маалымат кетип жатат – 33, 45 

ж.б. Санын айтса көп көрүнөт, чоң көрүнөт. Азыр ЖАК методикасын бекитти, эмдиги 

жылы балл менен бааланат. РИНЦке кирген журналга макала чыкса, бир баа, башка 

журналдарга чыкса башкача бааланат. Эмдиги жылы канча балл алганын көрсөтөлү, 

ушуларды слайд, таблица иретинде көрсөтсөк, ынанымдуу болот эле. Үчүнчүсү сунуш – 

Советбек Орозканович, отчетту алымча-кошумча менен КББАнын сайтына, КББАнын 

кабарларына чыгаралы.  
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Мен Алматыга диссертацияларды жактоого катышып келдим. Бир диссертацияны 

алып койду талапка жооп бербегендиктен. Ошол жерде айттым, Казахстан ушундай темп 

менен кетсе, 10-15 жылдан кийин жаман абалда каласыңар. PhDдокторлукту эптеп 

жактайт, анан өзүнө окшогон докторду даярдайт. 

И.Бекбоев:Кыргызбай Дүйшөнбекович, 7 вузда PhD даярдайт дейсиз. Ошол вузда PhD 

докторлор бар бекен? Жок да, анан кантип даярдайт? 

А.Мамытов: Мен радио берүүдөн Э.Эрматовдун интервьюсун уктум. Министрликти 

абдан сындады. Билим берүү министрлигине 80 млн. сом берсек, араң 20 млн. сомду 

иштете алды деп айтып жатты. Ошондуктан биз китептерди жазып тез арада берели. 

Илимий-популярдуу китептерди даярдасак. 

Андан сырткары тил боюнча предметтик стандарттарды дагы бир сыйра карап 

чыккыла. Сулайман Казыбаевич, сизге өзгөчө тапшырма. 

Внешний отзыв боюнча: эки жыл мурун чечим кабыл албадык беле. Советбек 

Орозканович, ушул ишти уюштургула. 

Компетенттүүлүк боюнча: бул түшүнүктү эки бөлүп ажыратып карасак. Прямые 

показатели – на работе, косвенные показатели – тесты и другие измерители. Мониторинг 

жанабаалоолабораториясыкөпиштердиаткарды. Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, 

Туркмения катышкан изилдөөгө катыштык. Салыштырма изилдөө үчүн жакшы 

материалды алдык. Ал эми предметтик компетенциялар боюнча физкультурадан гана 

инструментарий бар. Башка предметтер боюнча иснтрументарий жок. 

Анда эмесе токтомдун долбоорун кабыл алсак. Ким макул – 19, каршы – 0, калыс – 

0. Кабылалынды. 

Жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. Кыргыз билим берүү академиясынын илимий коллективи 2015-жылы«Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү стратегиясына ылайык компетенттүүлүктүн 

негизинде илимий-окуу-методикалык комплексти модернизациялоо жана 

өркүндөтүү (2015-2017)» жана «Компетенттүүлүктүн негизинде орто мектептерде 

таалим-тарбия иштерин жана профессионалдык билим берүүнү өркүндөтүүнүн 

илимий-методикалык негиздери» аттуу проблема боюнча жүргүзгөн илим-изилдөө 

иштеринин жыйынтыгы жактырылсын. 

2. Аталган илимий проблемалар 3 жылга эсептелгендиктен бул багыт боюнча илим-

изилдөө иштери 2016-жылда улантылсын. 

 

2. КББАнын аспирантурасынын бҥтҥрҥҥчҥсҥ А.Макеевдин «Улуттук-аймактык 

өзгөчөлҥктөрдҥ эсепке алуу, математиканы окутуунун натыйжалуулугун 

жогорулатуунун шарты катарында» аттуу илимий изилдөө ишин жана 

илимий  жетекчисин  бекитҥҥ жөнҥндө Табигый-математикалык предметтер 

лабораториясынынбашчысы, п.и.д. Син Е.Е.билдирүү жасады. 

В лабораторию поступило заявление от аспиранта А.К.Макеева об утверждении 

нового научного руководителя диссертационной работы С.К.Калдыбаева вместо 

А.А.Абдиева. На заседании обсужден отчет аспиранта о проделанной работе и о 

пассивном отношении к научной работе, были сделаны серьезные замечания по 

содержанию работы. Заслушав отчет и получив согласие от нового научного 

руководителя, просим Ученый совет утвердить нового научного руководителя 

диссертационной работы д.п.н. С.К.Калдыбаева по теме«Улуттук-аймактык 

өзгөчөлүктөрдү эсепке алуу, математиканы окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуунун 

шарты катарында». 

Д.Бабаев:Диссертациянын темасынын түзүлүшү туура эмес. 

С.Рысбаев: Орус тилине которулганда деле мазмуну дагы, стили дагы дал келбей жатат. 

А.Макеев: Математиканы окутууда улуттук оюндарды эске алуу менен бирге элдин 

маданияты камтылыш керек. Менин максатым Кыргызстандын улуттук оюндарына 

байланаштырып математиканын методикасын иштеп чыгуу болчу. И.Бекбоевдин 
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китептери менен таанышып чыктым. Мисалы, Нарын дарыясына байланыштуу текстүү 

материалдар киргизилген.  

 Андан ары А.Макеевдин диссертациясынын аталышы туралуу талкуу журду. 

А.Мамытов: Бүгүн бир пикирге келе албайбыз. Эмки  отурумда карап чечим чыгаралы. 

Мындай чечимге ким макул? Ким каршы? Ким калыс? 

Отурумга катышкан Окумуштуулар кеңешинин 19 мүчөсү колдоп добуш беришти, каршы 

– 0, калыс – 0. 

Талкулоонун жана добуш берүүнүн жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши 

төмөндөгүдөй токтом кылат: 

1. КББАнын аспирантурасынын бүтүрүүчүсү А.К.Макеевдин «Улуттук-аймактык 

өзгөчөлүктөрдү эсепке алуу, математиканы окутуунун натыйжалуулугун 

жогорулатуунун шарты катарында» аттуу илимий изилдөө ишинин аталышы кайра 

каралсын жана кийинки Окумуштуулар кеңешинин отурумуна бекитүүгө коюлсун. 

Илимий изилдөө ишинин илимий жетекчиси кийинки отурумда бекитилсин.  

 

3. Мектепке чейинки жана башталгыч мектепте билим берҥҥ 

лабораториясынын 

аспиранты Г.Д.Токтобаеванын “Мектепке чейинки жогорку курактагы балдардын 

коопсуз жҥрҥм-турум тажрыйбасын калыптандыруунун теориялык негиздери” 

(13.00.01- жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берҥҥнҥн тарыхы) аттуу 

илимий изилдөө темасын жана илимий жетекчисин бекитҥҥ жөнҥндө. 

Угулду: Мектепке чейинки жана башталгыч мектепте билим берүү лабораториясынын 

жетектөөчү илимий кызматкери, п.и.к. Г.Сейдекулованын билдирүүсү. 

Кийинки кезде балдардын коопсуз жүрүм-турум тажрыйбасын калыптандыруу 

өзгөчө мааниге ээ болууда. Буга социалдык мүнөздөгү коркунучтардын жаралуусу, 

турмуш-тиричиликтеги коркунучтардын көбөйүшү, ар кандай жаратылыш 

кырсыктарынын болушу өсүп келе жаткан муунга жоопкерчиликтүү мамиле жасоо, 

алардын тиричиликтеги коопсуздугун калыптандыруу зарылдыгы изилдөөнүн 

актуалдуудугун жаратат. Коопсуздук тажрыйбасын мектепке чейинки куракта баланын 

өздүк тажрыйбасынын негизинде калыптандыруудан баштоо натыйжалуу болуп саналат. 

Ушул куракта коопсуз жүрүм-турум тажрыйбасы түзүлө баштайт, ошондуктан мектепке 

чейинки куракта турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздеринин өздөштүрүлүшү 

өзгөчө мааниге ээ. Ошондуктан ушундай изилдөө темасы тандалып алынып, анын план-

проспекти даярдалды жана лабораторияда бир нече жолу талкууланды. 

Андан ары Г.Токтобаеванын диссертациясынын аталышы тууралуу талкуу болду. 

 Талкуунун негизинде илимий ишинин темасы “Формирование опыта безопасного 

поведения детей старшего дошкольного возраста” деп сунушталды. 

С.Байгазиев: Г.Токтобаева буга чейин китептерин жазган, темасын өзгөртүп колдоп 

койсок. 

А.Мамытов: Темасын, жетекчисин бекители, эгерде 1 жылдын ичинде жылыш болбосо, 

жетекчисин алмаштырабыз. 

Берилген маалыматты угуп жана талкуулап, Окумуштуулар кеңешинин отурумга 

катышкан 19 мүчөсү Г.Д.Токтобаеванын “Формирование опыта безопасного поведения 

детей старшего дошкольного возраста” аттуу илимий изилдөө темасынбекитүү жана 

илимий жетекчи катары Ж.У.Байсаловду бекитүү туралуу добуш беришти. Колдоп 

добуш берген –19 мүчө, каршы, калыс болгон жок. 

 Талкулоонун жана добуш берүүнүн жыйынтыгында Окумуштуулар кеңеши 

төмөндөгүдөй токтом кылат: 

1. Мектепке чейинки жана башталгыч мектепте билим берүү лабораториясынын 

аспиранты Токтобаева Гульзина Дуйшөналиевнанын “Формирование опыта безопасного 

поведения детей старшего дошкольного возраста”  
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аттуу илимий изилдөө темасы бекитилсин жана илимий жетекчи катары И.Арабаев 

атындагы мамлекеттик университеттин Педагогика институтунун директору, педагогика 

илимдеринин доктору, профессор Байсалов Жоомарт Усубакунович бекитилсин. 

 

4. Билим берҥҥ менеджменти кафедрасынын башчысы К.К.Джунушалиеваны 

доцент окумуштуулук наамына көрсөтҥҥ жөнҥндө. 

 

Угулду:  Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо 

борборунун директору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Д.Б.Бабаевдин 

билдирүүсү.  

 К.К.Джунушалиева 2007-жылдын октябрь айынан Билим берүүнүн менеджменти, 

2012-жылдын октябрынан баштап менеджмент, технология жана искусство кафедрасынын 

башчысы, доценттин милдетин аткаруучу катары иштейт.  

Үч жыл ичинде окуу жүктөмүнүн планына ылайык тиешелүү саатарды аткарып,  

мугалимдердин билимин жогорулатуу курстарында мектептин жетекчилерине, райондук, 

шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына, мектептин директорлорунун орун 

басарларына, социалдык педагогдоруна, усулдук бирикменин жетекчилерине жана 

мектепте турмуш-тиричилик коопсуздугун окуткан мугалимдерине учурдагы мектепте 

окуу-тарбия ишин башкаруу маселелерине байланышкан семинар, лекцияларды жана 

тренингдерди өткөрөт.  

Өтүлүүчү семинар, лекциялардын, тренингдердин темасы “Мектептин 

ишмердүүлүгүн пландаштыруу”, “Мектепте окуу-тарбия иштеринин сапатын 

жогорулатуунун учурдагы ыкмалары”,  ”Мектептин окуу-тарбия иштерин стратегиялык 

планын иштеп чыгуу”, “Мектепте социалдык-педагогикалык жактан жагымдуу чөйрө 

түзүүнүн технологиялары”, “Мектептин социалдык педагогдорунун ишмердүүлүгүн 

пландаштыруу, уюштуруунун учурдагы талаптары”, “Учурдагы сабактарды талдоонун 

ыкмалары”, “Мектепте кошумча билим берүүнү уюштуруу”. 

Жарык көргөн эмгектеринин саны – 48. Алардын ичинде 2 нормативдик документ 

(окутуу орус, кыргыз, тилдеринде жүргүзүлгөн мектептерде географиялык билим 

берүүнүн стандарты жана программасы ж.б.), 13 методикалык колдонмо, 33 илимий-

методикалык макала. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 2015-жылдын 

21-сентябрдагы №510 Сунуш катынын талабына ылайык 2 илимий макала жарык көрдү 

(РИНЦ). 

А.Мамытов: Ким бюллетеньге К.Джунушалиеванын фамилиясын киргизүүгө макул? 18 

мүчө. Ким каршы? Ким калыс? Каршы, калыс жок.  

Жабык жана жашыруун добуш берүү үчүн үч мүчөдөн турган эсептөө комиссиянын 

мүчөлөрү сунушталып аларды Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү колдоп шайлашты. 

Комиссиянын курамы: Иманкулов М.К., п.и.к., социалдык-гуманитардык предметтер боюнча 

лабораториясынын башчысы комиссиянын мүчөлөрү – Ибирайым кызы Айжан, п.и.к. 

технология жана искусство лабораториясынын башчысы, Шергазиев А.К., окуу бөлүмүнүн 

башчысы. Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү М.К.Иманкуловду  комиссиянын төрагасы 

кылып шайлашты. Бюллетеньдер таратылып, жабык жана жашыруун добуш берүүөткөрүлдү. 

Эсептөө комиссиясы К.Джунушалиевага добуш берүү ишин аткарды.  

Андан кийин сөз эсептөө комиссиясынын төрагасы М.К.Иманкуловго берилди. 

М.Иманкулов: Урматтуу Окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрү, эсептөө комиссиясы өз 

ишин бүтүрдү, протокол менен тааныштырууга уруксат бериңиздер.  

Билим берүү менеджменти кафедрасынын башчысы К.К.Джунушалиеваны доцент 

окумуштуулук наамына көрсөтүү боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы төмөнкүдөй 

болду: Окумуштуулар кеңешинин курамы 21 кишиден турат. Отурумга катышканы – 19. 

Таратылган бюллетеньдердин саны -18. Таратылбаган бюллетеньдердин саны – 3. Макул 

– 16, каршы – 2, калыс – жок, жараксыз бюллетень жок. 
Жогоруда айтылгандардын жана добуш берүүнүн негизинде Окумуштуулар 

кеңеши токтом кылат 
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 1. Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар кеңешинен менеджмент 

технология жана искусство кафедрасынын башчысы, доценттин милдетин аткаруучу 

К.К.Джунушалиевага педагогика адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын ыйгаруу  

жагы Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынан  суралсын. 

 

5. Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер кафедрасынын доцентинин милдетин 

аткаруучу Б.А.Абдухамидованы доцент окумуштуулук наамына көрсөтҥҥ 

жөнҥндө. 

 

Угулду: Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо 

борборунун директору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Д.Б. Бабаевдин 

билдирүүсү. 

Б.А.Абдухамидова 2012-жылдын 24-октябрынан 2013-жылдын сентябрына чейин 

кафедра башчысы, доценттик кызматта 1 ставкада (600 саат окуу жүктөмү менен), 2013-

жылдын сентябрынан тартып  доценттик кызматта 0,25 ставкада (240 саат окуу жүктөмү 

менен) иштейт. 

Кыргыз тили жана адабияты предметтери боюнча курска келген мугалимдерге 

“Кыргыз тилин окутуунун теориясы жана практикасы”, ал эми кайра даярдоо бөлүмүнүн 

студенттерине “Кыргыз тилин окутуунун методикасы”, “Азыркы кыргыз тили” аттуу 

дисциплиналар боюнча семинардык жана практикалык сабактарды талапка ылайык 

өткөрүп келүүдө. Жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз тилин жана адабиятын 

окутуунун жаңы ыкмалары, заманбап технологиялары  боюнча  лекциялардын 

материалдары кайрадан иштелип чыгып, кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин 

кесиптик компетенттүүлүгүн өркүндөтүү максатында  окуу китептерин, методикалык 

колдонмолорду, илимий-методикалык макалаларды даярдап, жарыкка чыгарды. 

Б.А.Абдухамидованын жарык көргөн эмгектеринин саны – 67, тактап айтканда, 4 

нормативдик документ (окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептерде 

кыргыз тилинен билим берүүнүн стандарты жана программасы ж.б.), 6 окуу китеби 

(“Адеп алиппеси” 1- класс, “Адабий окуу” 2-3-4-кл., “Эне тили жана окуу” 2-кл., 

“Кыргыз тили” 1-кл. үчүн сынак окуу китеби),  11 методикалык колдонмо, башталгыч 

класстар үчүн 9 класстан тышкаркы окуу китеби, 5 хрестоматия, 33 илимий-методикалык 

макала. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 2015-жылдын 21-

сентябрдагы №510 Сунуш катынын талабына ылайык 2 илимий макала жарык көрдү 

(РИНЦ). 

К.Эсеналиева: Абдухамидова Батма биздин кафедрада доценттин милдетин аткарып 

иштеп келе жатат. Кафедранын иштерине дайымы активдүү катышат. Бардыгыңыздар 

билесиздер, жазган эмгектеринин тизмесин окуп отурса эле бир топ убакытты алат. Анын 

ичинде адабий окуу  балдар үчүн жазылган. Кийинки кездерде окуп түшүнүү өтө 

проблемалуу маселелердин бири боулп калды. Өзүбүздүн жана эл аралык изилдөөлөргө 

катышып жүрөт. Абдухамидованы колдоп коюңуздарды суранам. 

И.Бекбоев: Батма өз ишине чоң жоопкерчилик менен мамиле кылат. Көп эле илимий 

кызматкерлер тилчи болсо дагы тил жагынан сапаттуу эмес. Тилчи катары абдан 

сабаттуу. Б.Абдухамидованы доценттик наамга көрсөтүүнү колдойм. 

А.Мамытов: Ким бюллетеньге Б.Абдухамидованын фамилиясын киргизүүгө макул? Ким 

каршы? Ким калыс? Каршы, калыс – жок. Анда эмесе эсептөө комиссиясы ишин 

баштасын. 

Жабык жана жашыруун добуш берүүнүөткөрүү үчүн бюллетеньдер таратылды,. 

Эсептөө комиссиясы Б.Абдухамидовага добуш берүү ишин аткарды.  

Андан кийин сөз эсептөө комиссиясынын төрагасы М.К.Иманкуловго берилди. 

М.Иманкулов: Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер кафедрасынын доцентинин 

милдетин аткаруучу Б.А.Абдухамидованы доцент окумуштуулук наамына көрсөтүү 

тууралуу добуш берүүнүн жыйынтыгы төмөндөгүдөй болду: 
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Окумуштуулар кеңешинин курамы 21 кишиден турат. Отурумга катышканы – 19. 

Таратылган бюллетеньдердин саны -19. Таратылбаган бюллетеньдердин саны – 2. Макул 

– 18, каршы – 1, калыс – жок, жараксыз бюллетень жок. 
 

Жогоруда айтылгандардын жана добуш берүүнүн негизинде, Окумуштуулар кеңеши 

токтом кылат: 

 1. Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар кеңешинен мамлекеттик, 

расмий жана чет тилдер кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу 

Б.А.Абдухамидовага педагогика адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамын ыйгаруу  

жагы Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынан  суралсын. 

6. Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык предметтер 

кафедрасынын башчысы Г.Ж Карагозуеваны доцент окумуштуулук наамына 

көрсөтҥҥ жөнҥндө. 

 

Угулду:  Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо 

борборунун директору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Д.Б. Бабаевдин 

билдирүүсү.  

Г.Ж.Карагозуева 2010-жылдан бери Педагогика, психология жана социалдык 

гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын башчысы болуп иштейт, 2012-жылынын 

ноябрынан аталган кафедранын доценттик кызматында эмгектенет. Педагогикалык 

кадрлардын квалификациясын жогорулатуу курстары боюнча 2012-2015-окуу жылдардын 

ичинде 1800 саат окуу жүктөмүн, анын ичинде 600 саат лекция жана  1200 саат 

практикалык сабактарды аткарып келе жатат.    Жалпы билим берүүчү мектептердин 

мугалимдери жана педагогикалык кадрларды кайра даярдоо курстары үчүн “Педагогика 

жана психология” дисциплиналар  боюнча лекциялар жана практикалык сабактарды 

Г.Ж.Карагозуева коюлган заманбап талаптарына ылайык өткөрөт. 

Кафедранын мүчөлөрү менен биргеликте окутуунун жаңы багыттарына ылайык 

окутуунун технологияларын өркүндөтүү, угуучулардын жана студенттердин теориялык-

практикалык компетенттүүлүктөрүн,  компетенттүүлүктүн дидактикалык талаптары, 

көрсөткүчтөрү, баалоо инструментарийлери боюнча иш жүргүзүүдө. 

Педагогика жана психология багытында  лекциялардын материалдарын 

Г.Ж.Карагозуева толуктап иштеп чыкты.  2009-жылдан бери 18 илимий макала, 2 илимий-

методикалык колдонмолор даярдалды. Анын ичинде эки макала Кыргыз 

Республикасынын ЖАКынын 2015-жылдын 21-сентябрдагы №510 Сунуш катынын 

талабына ылайык жарык көрдү (РИНЦ). 

А.Мамытов:Ким бюллетеньге Г.Карагозуеванын фамилиясын киргизүүгө макул? Ким 

каршы? Ким калыс? Бардыгы макул. Каршы, калыс – жок. Анда эмесе эсептөө 

комиссиясы ишин баштасын. 

Бюллетеньдер таратылып, жабык жана жашыруун добуш берүүөткөрүлдү. Эсептөө 

комиссиясы Г.Карагозуевага добуш берүү ишин аткарды.  

Андан кийин сөз эсептөө комиссиясынын төрагасы М.К.Иманкуловго берилди. 

М.Иманкулов: Педагогика, психология жана социалдык-гуманитардык предметтер 

кафедрасынын башчысы Г.Ж Карагозуеваны доцент окумуштуулук наамына көрсөтүү 

тууралуу добуш берүүнүн жыйынтыгы төмөндөгүдөй болду: 

Окумуштуулар кеңешинин курамы 21 кишиден турат. Отурумга катышканы – 19. 

Таратылган бюллетеньдердин саны -18. Таратылбаган бюллетеньдердин саны – 3. Макул 

– 16, каршы – 2, калыс – жок, жараксыз бюллетень жок. 
Жогоруда айтылгандардын жана добуш берүүнүн негизинде Окумуштуулар 

кеңеши токтом кылат 

 1. Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар кеңешинен педагогика, 

психология, социалдык жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын башчысы, 

доценттин милдетин аткаруучу Г.Ж.Карагозуевага педагогика адистиги боюнча доцент 
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окумуштуулук наамын ыйгаруу  жагы Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык 

комиссиясынан  суралсын. 

 

7. Табигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар 

кафедрасынын башчысы Б.Ш.Жакышованы доцент окумуштуулук наамына 

көрсөтҥҥ жөнҥндө. 

Угулду:  Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо 

борборунун директору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Д.Б. Бабаев 

төмөнкүлөрдү билдирди.  

 Б.Ш.Жакышева 2009-жылдын сентябрь айынан Табигый-математикалык 

дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар кафедрасынын башчысы, 2012-жылдын 

ноябрь айынан доценттин милдетин аткаруучу катары иштейт. Үч жылдын ичинде 1817 

саат, анын ичинде 727 саат лекциянын жана 1090 саат семинардык сааттын негизинде 

окуу жүктөмүн аткарды. 

 “Химияны окутуунун теориясы жана практикасы” деп аталган дисциплина  боюнча 

химия мугалимдери үчүн семинардык жана практикалык сабактарды талапка ылайык 

өткөрөт. Курстарга келген мугалимдердердин пикирлери, каалоолору анкеталык  

сурамжылоонун натыйжасында Б.Ш.Жакышеванын сабактары жогорку баага ээ болду.  

Б.Ш.Жакышева жалпы билим берүүчү мектептерде химияны окутуунун жаңы 

технологиялары  боюнча  лекциялардын материалдарын кайрадан иштеп чыкты, химия 

мугалимдеринин кесиптик компетенттүүлүгүн өркүндөтүү максатында  окуу китептери, 

методикалык колдонмолору, илимий-методикалык макалалары жарык көрдү. Ошону 

менен катар окуу процессин окутуу каражаттары менен камсыз кылуу максатында 

таркатма материалдарды, тесттик тапшырмаларды жана химия боюнча маселелер 

жыйнактарын даярдады. 

2009-жылдан бери Б.Ш.Жакышеванын 33 илимий, окуу-методикалык эмгектери 

жарык көрдү. Анын ичинен эки илимий макала Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 

2015-жылдын 21-сентябрдагы №510 Сунуш катынын талабына ылайык жарык көрдү 

(РИНЦ). 

А.Мамытов: Ким бюллетеньге Б.Жакышеванын фамилиясын киргизүүгө макул? Ким 

каршы? Ким калыс? Каршы, калыс – жок. Эсептөө комиссиясы ишин баштаса. 

Бюллетеньдер таратылып, жабык жана жашыруун добуш берүүөткөрүлдү. Эсептөө 

комиссиясы Б.Жакышевага добуш берүү ишин аткарды.  

Андан кийин сөз эсептөө комиссиясынын төрагасы М.К.Иманкуловго берилди. 

М.Иманкулов: Табигый-математикалык дисциплиналар жана маалыматтык 

технологиялар кафедрасынын башчысы Б.Ш.Жакышованыдоцент окумуштуулук наамына 

көрсөтүү тууралуу добуш берүүнүн жыйынтыгы төмөндөгүдөй болду: 

Окумуштуулар кеңешинин курамы 21 кишиден турат. Отурумга катышканы – 19. 

Таратылган бюллетеньдердин саны -18. Таратылбаган бюллетеньдердин саны – 3. Макул 

– 17, каршы – жок, калыс – жок, жараксыз бюллетень - 1. 
Жогоруда айтылгандардын жана добуш берүүнүн негизинде, Окумуштуулар кеңеши 

токтом кылат: 

1. Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар кеңешинен табигый-

математикалык дисциплиналар жана маалыматтык технологиялар  кафедрасынын 

башчысы, доценттин милдетин аткаруучу Б.Ш. Жакышевага педагогика адистиги боюнча 

доцент окумуштуулук наамын ыйгаруу жагы Кыргыз Республикасынын Жогорку 

аттестациялык комиссиясынан  суралсын. 

 

 

Окумуштуулар  кеңешинин  төрагасы, 

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

 

Окумуштуу катчы        А.Ниязова 
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