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Техникалык катчыларды бекитуу женунде

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине 2020-2021-окуу жылына 
карата абитуриенттердин документтерин кабыл алууда укуктук-ченемдик талаптарды сактоо, 
кабыл алуу эрежелерин ж енге салуу, документтерди кабыл алуу маселелери боюнча толук, 
ез убагында маалымат беруу максатында жана Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу 
катчысынын билдируусунун негизинде

БУЙРУК КЫЛАМ:

I. "Абитуриент" тобу
1. Ш ералиева Ж ацыл Ш ералиевна -  экономика факультетинин финансы кафедрасьтнын ага 

окутуучусу, топтун жетекчиси.

Топтун мучолору: 

М атематика жана информатика факультети:
1. Абакирова Гулзат Ж умабековна -  пед.и.к., алгебра, геометрия, топология жана жогорку 

математиканы окутуу кафедрасынын доценти, топтун жетекчиси;
2. Садыкова Бурул Анварбековна -  колдонмо математика, информатика жана 

компьютердик технологиялар кафедрасынын ага окутуучусу.

Физика жана электроника факультети:
1. Асанбекова Дамира Дайырбековна -  пед.и.к., физика кафедрасынын доценти, топтун 

жетекчиси;
2. Апышова Гулбубу Ж анболотовна -  факультеттин жетектеечу адиси-курстун 

менеджери.
Химия жана химиялык технология факультети:

1. Эралиева М ахбида Гапаровна -- органикалык химия жана билим беруу технологиялары 
кафедрасынын окутуучусу, топтун жетекчиси;

2. Осмонова Сайрагул Сабыралиевна -  х.и.к., органикалык эмес химия жана химиялык 
технологиялар кафедрасынын доценти.

Биология факультети:
1. Акматцияева Рахат Ж анышовна -  биоэкология кафедрасынын ага окутуучусу, топтун 

жекечиси;
2. Жаанбаева Айдын Кутчубаевна -  зоология, адамдын жана жаныбарлардын 

физиологиясы кафедрасындагы лабораториянын башчысы.



География, экология жана туризм факультети:
1. Топбаев Октябрь Асанбекович -  факультеттин окуу иштери боюнча декандын орун 

басары, топтун жетекчиси;
2. Щ аршеев Болот Ишенбаевич -  экология жана жаратылышты пайдалануу кафедрасынын 

ага окутуучусу.

Тарых жана челком таануу факультети:
1-. Алымкожоев Омурбек Ж умадилович -  факультеттин башкы адиси (декандын орун 

басары), топтун жетекчиси;
2. Абдыкалиева Кундуз Токтобековна -  челкем таануу жана кыргыз таануу кафедрасынын 

лаборанты.

Кыргыз филологиясы факультети:
1. Бекназарова Буркия Тешебаевна -  кыргыз тил илими кафедрасынын окутуучусу, топтун 

жетекчиси;
2. ’ Нарынбекова Назгул Нарынбековна -  филологиялык билим беруунун технологиясы

кафедрасынын лаборанты.

Орус жана славян филологиясы факультети:
1. Кашкимбекова Ж аныл Эрбульевна -  факультеттин жетектеечу-адиси, топтун жетекчиси;
2. Раимбекова А лина М аратовна -  факультеттин катчы-референти.

Чет тилдер факультети:
1. Тагайбекова Айжаркын Тагайбековна -  англис тили, котормо жана котормо таануу 

кафедрасынын окутуучусу, топтун жетекчиси;
2. Казиева Ж ылдыз Ш ай д ан б еко вн а^  француз тили кафедрасынын лаборанты.

Ж урналистика факультети:
1. Ж апаркулова Айжан Ж апаркуловна -  мезгилдуу басма сез кафедрасынын ага 

окутуучусу, топтун жетекчиси;
2. Кабатаева Гульзат Есенгуловна -  мезгилдуу басма сез кафедрасынын окутуучусу.

Социалдык-гуманитардык илимдер факультети:
1. Качкынова Аида Турдубековна -  философия, маданияттын теориясы жана тарыхы 

кафедрасынын ага окутуучусу, топтун жетекчиси;
2. Турдубек кызы Бурул -  жогорку мектептин педагогикасы кафедрасынын лаборанты;
3. Токоева Назира Байболотовна - социология жана социалдык иштер кафедрасынын 

лаборанты.

Кыргыз-Европа факультети:
1. Эсенбекова Салтанат Усеногаа'^^А^акультеттин башкы адиси-курстун менеджери, топтун 

жетекчиси;
2. Ш айкидинов Аскар Токторбекович -  факультеттин жетектеечу адиси-курстун 

менеджери.

Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети:
1. Бейбитова Айзана Эркембековна - факультеттин жетектеечу адиси-курстун менеджери, 

топтун жетекчиси;
2. Борсукова Анна Александровна -  факультеттин катчы-референти.
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Кыргыз-Кытай факультети:
1. Берди кызы Кундуз -  факультеттин жетектеечу адиси-курстун менеджери, топтун 

жетекчиси;
2. Раимова М ээрим Надырбековна -  кытай тилин которуунун теория жана практикасы 

кафедрасынын окутуучусу.

Педагогика факультети:
1. - Файзуллаев Нурбек Ш дйдуллаевич -  мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана

билим беруу технологиялары кафедрасынын ага окутуучусу, топтун жетекчиси;
2. Кулболдиева Кипариса Мусабековна -  филология жана социалдык-экономикалык билим 

беруу кафедрасынын ага окутуучусу.

Адистерди кайра даярдоо жана кесибин жогорулатуу факультети:
1. Исмаилова Эльмира Зарлыковна -  юриспруденция багытынын ага окутуучусу, топтун 

жетекчиси;
2. Джаныбекова Гульзада Турдубековна -  юриспруденция багытынын ага окутуучусу;
3. Бейшеналиева Бермет Туратбековна -  гимназиянын башкы адиси-курстун менеджери.

М аалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети:
1. Кожомбердиева Назгуль Бакировна -  информатика жана эсептеечу техника 

кафедрасынын ага окутуучусу, топтун жетекчиси;
2. Расулова Перизат Расуловна -  факультеттин катчы-референти.

М амлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети:
1. Кадыр уулу Алмаз -  э.и.к., экономиканы мамлекеттик женге салуу кафедрасынын ага 

окутуучусу, топтун жетекчиси;
2. Сатыбалдиева Асель Курманбековна -  тарых и.к., мамлекеттик жана муниципалдык 

кызмат кафедрасынын доценти.

Экономика факультети:
1. Сулайманова Назира Озгорушовна -  факультеттин башкы адиси, топтун жетекчиси;
2. Султаналиева Бегайым Абдыбековна -  финансы кафедрасынын ага окутуучусу:
3. Оторбекова Айзада Ш ейшенбековна -  экономика кафедрасынын окутуучусу.

Ю ридика факультети:
1. Алакунов Низахун Абылкасымович - жазык процесси жана соттук экспертиза 

кафедрасынын ага окутуучусу;
2. Сарсеитова Нуржамал Ш амшыбековна =- ф.и.к., укук таануу жана бажы иши

кафедрасынын доценти;
3. Аязбекова Айна Узеновна -  жазык процесси жана соттук экспертиза кафедрасынын ага 

окутуучусу.

Башкаруу жана бизнес факультети:
1. Саманчиева Айгуль Султанбековна -  маркетинг, коммерция жана логистика 

кафедрасынын ага окутуучусу, топтун жетекчиси;
2. Джаныш кызы М ахабат - сапатты башкаруу кафедрасынын окутуучусу,
3. Ж ецишбекова Алина М аратовна -  факультеттин жетектеечу адиси-курстун менеджери.

Кесиптик колледж
1. Калдиева Асель Николаевна -  кесиптик колледждин маалымат технологиялары 

белумунун башчысы, топтун жетекчиси;
2. Самсалиев Адилет Темиралиевич -  кесиптик колледждин окутуучусу:



3. Биримкулова Гулира Ж етимишовна -  кесиптик колледждин окутуучусу:
4. Отонбаева Рахима Асанкуловна -  кесиптик колледждин окутуучусу:
5. Ж ээналиева Назда Надырбековна - кесиптик колледждин окутуучусу:
6. Садабаева А йдана Ж аныбековна -  кесиптик колледждин окутуучусу.

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Ош шаарындагы  
гуманитардык-табигый илимдер факультетинин орто кесиптик билим беруу белуму:
1. Гайназаров Азизбек Ирисбекович -  колледждин окутуучусу, топтун жетекчиси;
2. Алибеков Толкунбек Бтактыбекович - колледждин окутуучусу;
3. Турумбек уулу М едетбек - колледждин окутуучусу.

II. Техникалык жана AVN маалыматтык системасын, программасын коштоо, 
документтерди иштеп чыгуу жана статистикалык отчеттуулукту тузуу боюнча топ:

1. Ж адилов Бакир М усаевич -  маалыматтык жана инновациялык технологиялар 
факультетинин маалымат технологиялары жана программалаштыруу каферасынын ага 
окутуучусу, топтун жетекчиси;

2. М усуралиева Диана Эркебековна -  маалыматтык жана инновациялык технологиялар 
факультетинин жетектеечу адиси-курстун менеджери;

3. Чубаков^ Тыныстан Анарбекович -  академиялык саясат башкармалыгынын инженер- 
программисти;

4. Мусаев Улан Булатович - маалымат технологиясы жана компьютерлерди техникалык 
тейлее белумунун башчысы;

5. Абдиев Азамат Ж амангулович -  маалымат технологиясы жана компьютерлерди 
техникалык тейлее белумунун тармактык маалыматтык технологиялар секторунун 
башчысы;

6. Ш адыбек уулу Абдулла -  маалымат жана инновациялык технологиялар факультетинин 
инженери;

7. Абдыбеков Бакыт Имангазиевич -  чарба башкармалыгынын электриктер кызматынын 
электриги.

III. Коомдук тартипти жана коопсуздукту козомолдеечу топ:
1. Касымалиев Туйгунбек Кубанычбекович -  кесиптик колледждин окутуучусу, коомдук 

тартип жана коопсуздук боюнча жооптуу;
2. М айрамбек уулу Касиет -  география, экология жана туризм факультетинин 

лабораториясынын башчысы;
3. Абелдиев Камчыбек Абдымаликович -  кароол кызматынын башчысы;
4. Тилекматов Ж умалы -  кароол кызматынын башчысынын жардамчысы;
5. Асанбеков Джумабек Джоодатович -  кароол кызматынын вахтеру;
6. Арацжанов Азим Асанканович - кароол кызматынын вахтеру;

_1_. Бабаканов Кутболсун Т ологонович - кароол кызматынын вахтеру; _ _________
8. Бердалиев Алымкан - кароол кызматынын вахтеру;
9. Кабаев Аман Токтосунович - кароол кызматынын вахтеру;
10. Каршыбаев Ш афкат - кароол кызматынын вахтеру;
11. Мамбетов Кудайберген М амешович - кароол кызматынын вахтеру;
12. Омуров М ырзабек Кемелович - кароол кызматынын вахтеру;
13. Токтоматов Кенжебек Кыдырмаевич - кароол кызматынын вахтеру;
14. Токтогулов Абдыбек Текинович - кароол кызматынын вахтеру;
15. Ташматов Курманбек М аткаримович -■ кароол кызматынын вахтеру.



IV. Коомчулук менен байланышуу боюнча топ:
1. Эралиев Ж ээнбек Торонович -  пресс-кызматынын башчысы;
2. Чегебаев Болот Басакеевич -  университеттин суротчу-дизайнери.

V. Нормативдерди (ченемдерди) жана протоколдорду 
камсыз кылуу боюнча топ:

1. Бузурманкулова Гульнара Ш акировна -  билим беруунун сапаты белумунун башчысы;
2. М аматкеримова Айзат Алмасбековна - билим беруунун сапаты белумунун жетектеечу 
• адиси. . .

VI. Финансылык жактан камсыз кылуу боюнча топ:
1. Кабылбек кызы Бермет -  пландоо-финансылык белумдун башчысынын орун басары;
2. Анарбекова Уултай Анарбековна -  бухгалтериянын бухгалтер-кассири.

VII. Техникалык персонал:
1. Бакирова Нурзат М едеткановна -  физика жана электроника факультетинин 

лабораториясынын башчысы;
2. Тоймат кызы Зыйнат -  башкаруу жана бизнес факультетинин башкы адиси-курстун 

менеджери.

VIII. Иш кагаздарын жургузуу секторуна кызыкдар тарапка буйрукту ез убагында жеткируу 
милдеттен дири л син.

IX. Бул буйруктун аткарылышын кеземелдеену езуме калтырам.

Ректор

М акулдаш ы лды :

жургузуу белумунун башчысы
Адам ресурстары жана иш кагаздарын

А.А. Ж айнакова

Ю ридика белумунун башчысы Р. К. Токтоналиев

Иш кагаздарын жургузуу секторунун башчысы Э. К. Турдуманбетова



Б И Л Д И Р М t

Ж .Баласагын атындагы КУУнун кабыл алуу комиссиясы 16 июнь 2020 жы. 
чыгарылган №  114 буйрукка томендвгудой озгертуу Кирги зии беруукузду страна "I:

1. Математика  жана информатика факультетнпды и пед.и.к.. алгебра, геометр! 
топология жана жогорку математикамы окутуу кафедрасынын доценти.  топтун же текип 
Абакирова Гулзат Жумабековнаны Абн гурнепт" топтун курамынан чыгарык. оп т. 
жетектеечу адиси-курстун менеджери Вансабаевн Челном Толобековнаиы кнр:из 
беруукузду;

2. Кыргыз-Европа факультетиндеги жетектоочу адиси-курстец менедже 
Ш айкидинов Аскар Токторбековичти "Абитуриент" топтун курамынан чыгарып. орд\ 
жетектеечу адиси-курстун менеджери Асамканова Наргиза Бактьтбековнаны клнднз 
беруукузду;

3. Экономика факультетиндеги финансы кафедрасынын ага ок\ г\ \ ч\ 
Султаналиева Бегайым Абдыбековнаны "Абитуриент" топтун курамынан чьи арь 
ордуна финансы кафедрасынынын ага окутуучусу Омургазисва Назира Бекболотовпл; 
Киргизии беруукузду;

4. Экономика факультетамдети экономика кафедрасынын o k v t y v h v c v  O t i b k V k o  

Айзада Ш ейшенбековнаны "Абитуриент" топтун курамынан чыгарын. орд\ 
«Бухгалтердик эсеп. анализ жана аудит» кафедрасынынын o k v t y v h v c v  Аслнклн 
Адилбек Зоодонбековичти Киргизии беруукузду:

5. Техникалык жана ИС A VN  нрограммасьш когчгоо.  документтердн ним ей чьи 
жана статотчеттуулукту тузуу боюнча т о п т о п  электрик Абдыбеков Вак. 
Имангазиевичти топзун курамынан чьнарып. ордуна электрик Конокбаев A:i.i 
Нурлановичти Киргизии беруукузду.

К абы л алуу ком и сси ясы н ы н  /

жоопту к атч ы сы н ь ш  орун басары , доцент C ~ ' U J Аксрова


