
2018/19, 2019/20-окуу жылындагы Ж. Баласагын атындагы КУУнун 

Окумуштуулар кеңешинин ишинин 

ЖЫЙЫНТЫГЫ 

Урматтуу кесиптештер, Окумуштуулар кеңеши эки жыл ичинде, 

КУУнун өнүгүшүнө салым кошкон маанилүү чечимдерди кабыл алуу менен 

чоң иштерди жасады. Бул иштер үчүн Окумуштуулер кеңешинин 

мүчөлөрүнө ыразычылык билдирмекчимин. 

Окумуштуулар кеңеши “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу 

жайынын окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобосуна” (Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 токтому 

менен бекитилген) ылайык түзүлгөн. Окумуштуулар кеңешини курамы 77 

кишиден туруп, 15.10.2018-жылы КУУнун ректору тарабынан Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен 

макулдашылып бекитилген. 

Окумуштуулар кеңешинин отурумдары 2018/19 жана 2019/20 окуу 

жылдарына бекитилген пландардын негизинде өткөрүлдү. Эки жыл 

аралыгында 55 маселении кароо пландаштырылган, биз бардык 55 маселени 

жана андан тышкары 40 кошумча маселени карадык. Бардык каралган 

маселелер жана токтомдордун долбоорлору, отурум аяктары менен КУУнун 

сайтына коюлуп атты. 

Отурумдарда КУУнун бардык иш тармактарына тиешелүү маселелер 

каралды: 

I. Ченемдик базаны түзүү: кабыл алуу комиссиясы боюнча 7 ден 

ашык жобо каралды жана кабыл алынды, Ректорат жөнүндө жобого, 

Окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобого, КУУнун кафедра 

башчыларын шайлоо тартиби жөнүндө жобого, КУУнун ПОК 

шайлоо тартиби жөнүндөгү жоболорго өзгөртүүлөр киргизилди. 

КУУнун окуу регламентине өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

киргизилди. 

II. Кызматкерлерди шайлоо жүргүзүлдү: 20 ваканттык орун 

профессордук кызматка, 93 ваканттык орун доценттик кызматка, 31 

ваканттык орун ага окутуучулук кызматка жана 10 ваканттык орун 

окутуучулук кызматка. 

III. КУУнун төмөнкү түзүмдөрүнө өзгөртүүлөр киргизилди: 

1. УКАРжИКЖ бөлүмү АРжИКЖБ  жана ОПО болуп өзгөртүлдү. 



2. АСБ бөлүмүнүн,  аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн, 

бухгалтериянын жана ПФОнун штаттык расписаниясындагы 

өзгөртүүлөр каралып, бекитилди.  

IV. Окуу методикалык иш боюнча: АСжОПУБ башчысы Г.Б. 

Абакированын кышкы, жайкы өтүмдүк-сынактын жыйынтыгы, 

ЖАКтын жыйынтыгы боюнча отчеттору; кабыл алуу 

комиссиясынын жооптуу катчысынын отчету; КУУнун бардык 

декандарынын отчеттору угулду. Окуу, окуу-методикалык, илимий-

методикалык, илимий-уюштуруу жана тарбиялык иштерин 

жакшыртуу максатында, окуу сапатын жакшыртуу максатында 

бардык багыт боюнча тиешелүү сунуштар берилди. 

V. Илимий изилдөө иши боюнча: 

1. Аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн башчысынын отчету 

угулду жана бекитилди. 

2. Профессор окумуштуу наамын алууга 7 жана доцент окумуштуу 

наамын алууга 19 иш каралган жана Жогорку аттестациялык 

комиссияга жөнөтүлгөн. 2018/19-2019/20-окуу жылында КР ЖАК 

тарабынан 3 изденүүчүгө профессор жана 14 изденүүчүгө доцент 

окумуштуу наамы ыйгарылды, калгандары КР ЖАКтын 

кароосунда. 

3. 20 докторлук диссертациянын темалары бекилди. 

4.  9 окуу куралы КР ББжИМнын грифине сунушталган. Бары 

чыгарылды. 

VI. Эл аралык кызматташтык боюунча: Эл аралык кызматташтык 

департаментинин башчысы Б.Т. Келдибековдун отчету угулду жана 

анын ишине жакшы баа берилди. 

VII. Тарбия иштери жана маамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 

каралган маселелер: 

1. “КУУдагы жана анын окуу бөлүмдөрүндөгү мамлекеттик тилдин 

өнүгүшү жана абалы жөнүндө” 

2. КУУнун студенттер арасындагы тарбиялык жана маданий 

массалык иштердин абалы жана аларды аткаруудагы 

тапшырмалар жөнүндө. 

Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректор С.А. 

Тиллебаевдин отчету угулду. 

VIII. Каржы-чарба ишмердиги боюнча. КУУнун кызматкерлерине 

жана студенттерине социалдык жардам көрсөтүү маселелери. 

Талкууланган маселелер: 



1. Ж. Баласагын атындагы КУУнун келишимдик негизде окуп 

жаткан студенттерине жеңилдиктерди берүү жөнүндө.  “  

КУУнун келишимдик негизде окуп жаткан студенттерине 2018-

2019-окуу жылына жеңилдиктерди берүү комиссиянын 

протоколун карап, Окумуштуулар кеңеши 10.04.2019-ж. №06/7 

токтомун чыгарган. Ага ылайык 324 студентке 5949338 с. 

өлчөмүндөгү жардам көрсөтүлгөн.  

2. КУУнун административдик жана чарба иштери боюнча 

проректор Т. Дж. Суранаевдин “КУУнун 2018-19-жж. каржы-

чарбалык ишинин жыйынтыгы жана университеттин 

материалдык-техникалык базасын андан ары жакшыртуу боюнча 

тапшырмалар жана жатаканалар менен иштешүүнүн абалы” 

жөнүндөгү доклады угулду. 

3. 2020-2021-окуу жылына КУУнун окуу тарифи бекитилди. 

IX. Сыйлыктар жана ардак наамдарды ыйгаруу боюнча. 

1. Сунушталгандар: 

- Мамлекеттик сыйлыккка 12 киши, 

- “Билим берүүнү мыктысы төш белгисине” 6 киши 

- КР ББжИМ Ардак грамотасына 10 киши. 

2. 2018/19, 2019/20-ж. КУУнун Ардактуу прооофессору наамы үч 

Кыргыз Республикасынын жарандарына жана үч чет элдик 

жарандарга ыйгарылды: 

- ф.-м.и.к. Розетта Тюракуловна Айтматовага, 

- Корея республикасынын Бишкек шаарындагы Билим 

борборунун директору, Мин Дже Щик мырзага.   

- Кыргыз Республикасынын билим жана илим 

кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин 

төрагасы Токтогулов Асылбек Токтогуловичке 

- ЭАМжЧТФ профессору Кемельбаев Нургазыга 

- Саратов облустунун билим берүү министринин кеңешчиси 

п.и.к. Саратов Сергей Владимировичке 

- Башкир мамлекеттик педагогика университетинин ректору 

Сагитов Салават Талгатовичке. 

Бардык талкууланган маселелер боюнча токтомдор кабыл 

алынды. Аларды ишке ашыруу тийешелүү буйруктардын 

негизинде болду. 


