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Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 2020-2021-окуу жылына 
карата Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысынын билдируусунун негизинде

БУЙРУК КЫЛАМ:

I. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине 2020-2021-окуу 
жылына абитуриенттерди кабыл алуу учун сынактык, аттестациялык 
жанан аппеляциялык комиссиянын теменку курамы бекитилсин:

"Тесттик" топ
1. Храмцова Надежда Владимировна, маалыматтык жана инновациялык технологиялар 

факультетинин информатика жана эсептеочу техника кафедрасынын ага окутуучусу - 
топтун жетекчиси.

Сынак комиссиясы:
1. Ким Алла Викторовна, орус жана славян филологиясы факультетинин орус тилинин 

теориясы жана практикасы кафедрасынын ага окутуучусу -  орус тили жана адабияты 
предмета боюнча сынак алуучу;

1. Аскар кызы Лира, ф-м.и.к., математика жана информатика факультетинин колдонмо 
математика, информатика жана компьютердик технологиялар кафедрасынын ага 
окутуучусу -  математика предмета боюнча сынак алуучу;

2. Ж ацыбаева М айрамкул Абыкеевна, филол.и.к., кыргыз филологиясы факультетинин 
деканынын орун басары, манас таануу жана дуйнелук адабият кафедрасынын

— доцентннин-милдетин аткаруучу—-ж-ыргыз-таличкана-адабияты предмети боюнча сынак-
алуучу;

3. Ж аманакова М айрам Болотбековна, филол.и.к., чет тилдер факультетинин англистика 
жана маданият аралык коммуникация кафедрасынын башчысы -  чет тили предмети 
боюнча сынак алуучу;

4. Касымалиев Туйгунбек Кубанычбекович, кесиптик колледждин тарых боюнча 
окутуучусу -  тарых предмети боюнча сынак алуучу.



Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Ош шаарындагы '
гуманитардык-табигый илимдер факультетинин орто кесиптик билим беруу белуму:

1. Аринова Ж азгул Телегеновна, кыргыз тили сабагынын окутуучусу -  кыргыз тили жана 
адабияты предмети боюнча сынак алуучу;

2. Ю супова М атлуба Анваровна, орус тили сабагынын окутуучусу - орус тили жана 
адабияты предмети боюнча сынак алуучу;

3. Айтназаров М едербек Жаныбекович, чет тили сабагынын окутуучусу - чет тили
- предмети боюнча сынак алуучу;

4. Кулуева Сауле Койгелдиевна, тарых сабагынын окутуучусу - тарых предмети боюнча 
сынак алуучу;

5. Маматова Апал Акбаровна, математика сабагынын окутуучусу - математика предмети 
боюнча сынак алуучу.

Аттестациялык комиссия:
Орус жана славян филологиясы факультети:

1.' Сардарбек кызы Нурайым, филол.и.к., доцент, орус жана славян филологиясы 
факультетинин деканы -  комиссиянын терайымы;

2. Коротейко Галина Николаевна -  филол.и.к., доцент, орус тилинин теориясы жана 
практикасы кафедрасынын башчысы;

3. Дюшебекова Бактыгуль Тукеновна -  филол.и.к., доцент, орус жана чет элдер 
адабиятынын теориясы жана тарыхы кафедрасынын башчысы;

4. Чепекова Гулмира Саалиевна -  педагог.и.к., орус тили чет тили катарында 
кафедрасынын башчысы.

Тарых жана челкем таануу факультети:
1. Сырдыбаев Туратбек Токтобекович, т.и.к., доцент, тарых жана челкем таануу 

факультетинин деканы - комиссиянын терагасы;
2. Чодолдоева Гулзат Ж усуповна -  т.и.к., жалпы тарых кафедрасынын доценти;
3. Токтосунов Тилек Ж акыпович -  челкем таануу жана кыргыз таануу кафедрасынын ага 

окутуучусу;
4. Токобаев Сыймыкбек Исмаилович -  археология, этнология, булак таануу жана 

тарыхнаама кафедрасынын ага окутуучусу;
5. Мамытова Алтынай Билаловна -  Кыргызстандын тарыхы кафедрасынын ага окутуучусу.

Математика жана информатика факультети:
1. Усенов Изат Абдраевич, ф-м.и.к., доцент, математика жана информатика факультетинин 

деканы -  комиссиянын терагасы;
2. Аскар кызы Лира, ф-м.и.к., колдонмо математика, информатика жана компьютердик 

технологиялар кафедрасынын доценти;
3. Назарбаев Фархат Токтогазиевич - колдонмо математика, информатика жана 

компьютердик технологиялар кафедрасынын ага окутуучусу, математика жана 
информатика факультетинин деканынын орун басары.

География, экология жана туризм факультети:
1. Тецирбердиев Нурбек Казымалиевич, геогр.и.к., доцент, экология жана жаратылышты 

пайдалануу кафедрасынын башчысы -  комиссиянын терагасы;
2. Кулматов Темир Нурдинович -  геогр.и.к., физикалык география кафедрасынын доценти;
3. Жумашев Касымалы Ж умашевич -  геогр.и.к., туризм жана рекреационалдык географш 

кафедрасынын доценти.



Химия жана химиялык технология факультети:
1. Зарипова Анар Аскарбековна, х.и.д., доцент, химия жана химиялык технология 

факультетинин деканы - комиссиянын терайымы;..
2. Карабаев Султан Осконович -  х.и.д., профессор, Ю НЕСКОнун физикалык жана 

жоллриддик химия кафедрасынын башчысы;
3. Сарымзакова Роза Копбаевна -  х.и.д., профессор, органикалык химия жана билим беруу 

технологиялары кафедрасынын башчысы;
4. Дуйшенбаева Астра Такыбаевна -  х.и.к., доцент, органикалык эмес химия жана
' химиялык технологиялар кафедрасынын башчысы.

Биология факультети:
1. Чалданбаева Айгуль Кушчубековна, педагог.и.д., доцент, зоология, адамдын жана 

жаныбарлардын физиологиясы кафедрасынын башчысы - комиссиянын терайымы;
2. Токтосунов Тимур Асанович -  биол.и.к., доцент, биоэкология кафедрасынын башчысы;
3. Исаева Венера Карабековна -  айыл-чарба.и.к., доцент, ботаника жана есумдуктердун 

физиологиясы кафедрасынын башчысы.

Физика жана электроника факультети:
1. Токтогонов Самат Алмазбекович, ф-м.и.к., доцент, физика жана электроника 

факультетинин деканы - комиссиянын терагасы;
2. Бейшекеева Гульмира Джумабаевна -  ф-м.и.к., доцент, физика кафедрасынын башчысы;
3. Ж усупкелдиев Ш аршенбек -  ф-м.и.к., доцент, электроника жана теориялык физика 

кафедрасынын башчысы.

Журналистика факультети:
1. Дуйшекеева Айна Талгарбековна, филол.и.к., доцент, журналистика факультетинин 

деканы - комиссиянын терайымьц
2. Джумагазиева Нуржан Курманбековна -  филол.и.к, доцент, мезгилдуу басма сез 

кафедрасынын башчысы;
3. М аксутова Бегайым Борукуловна -  филол.и.к., доцент, жарнама иштери жана коомчулук 

менен байланыш кафедрасынын башчысы.

Кыргыз филологиясы факультети:
1. Ж айлообаев Бактыбек Алмамбетович, филол.и.к., доцент, кыргыз филологиясы 

факультетинин деканы - комиссиянын терагасы;
2. Абакиров Курманбек -  филол.и.д., доцент, кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы;
3. Абдразакова Гульмира Ш арапидиновна -  филол.и.к., кыргыз тил илими кафедрасынын 

башчысы.

Чет тилдер факультети:
1. Кадырбекова Памира - филол.и.д., профессор, чет тили факультетинин деканы - 

комиссиянын терайымы;
2. Ж аманакова Майрам Болотбековна, филол.и.к., англистика жана маданият аралык 

коммуникация кафедрасынын башчысы;
3. Акчекеева Мария Султановна -  филол.и.к., доцент, француз тили кафедрасынын 

башчысы;
4. Гузиева Зухра Кадыевна -  филол.и.к., доцент, германистика жана маданият аралык 

коммуникация кафедрасынын башчысы.

Маалыматтык жана инновациялык технологиялар факультети:
1. Какишов Ж ылдызбек Каныбекович, ф-м.и.к., маалыматтык жана инновациялык 

технологиялар факультетинин деканы -  комиссиянын терагасы;
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2. Баячорова Батыйгуль Джумадыловна -  ф-м.и.к., профессор, программалык инжене. 
жана инновациялык технологиялар кафедрасынын башчысы;

3. Сабитов Баратбек Рахманович -  ф-м.и.к., доцент, маалымат технологиялары жанЦ 
программал-аштыруу кафедрасынын башчысы;

4. .Нуржанова Сабира Акматбековна педагог.и.к., доцент, компьютердик технологиялар 
жана Интернет кафедрасынын башчысы;

5. Баратова Бактыгуль Ш абдановна -  техн.и.к., доцент, информатика жана эсептвочу 
техника кафедрасынын башчысы.

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети:
1. Базакеева Кундузгуль Жаманчаевна, саясий и.к., доцент, мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу факультетинин деканы - комиссиянын терайымы;
2. Искаков Издевалды Искакович -  э.и.д., профессор, экономиканы мамлекеттик женге 

салуу кафедрасынын башчысы;
3. Нурматова Гулсайра Асановна - саясий.и.к., доцент мамлекеттик жана муниципалдык 

кызмат кафедрасынын башчысы.

Социалдык-гуманитардык илимдер факультети:
1. Камчыбек уулу Мырзабек, психол.и.к., доцент, социалдык-гуманитардык илимдер 

факультетинин деканы - комиссиянын терагасы;
2. Абыкеева-Султаналиева Таалайгул Бакаевна -  филос.и.к., доцент, философия, 

маданияттын теориясы жана тарыхы кафедрасынын башчысы;
3. Омурова Толкун Омуровна -  филос.и.к., профессор, дин таануу жана теология 

кафедрасынын башчысы;
4. Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич -  социол.и.к., социология жана социалдык иштер 

кафедрасынын башчысы;
5. Асипова Нурбубу Асаналиевна -  педагог.и.д., профессор, жогорку мектептин 

педагогикасы кафедрасынын башчысы.

Юридика факультети:
1. Кубатов Илимбек Кубанычбекович, ю.и.к., доцент, юридика факультетинин деканынын 

орун басары - комиссиянын терагасы;
2. Токтобаев Болот Токтомушевич -  ю.и.д., доцент, мамлекеттин жана укуктун теориясы 

жана тарыхы кафедрасынын башчысы.
3. Базарбаев Эрлан Базарбаевич -  ю.и.д., доцент, укук таануу жана бажы иши 

кафедрасынын башчысы.

Экономика факультети:
1. Кулова Эркин Усеналиевна, э.и.д., профессор, экономика факультетинин деканы -
 комиссиянын терайымы; _____________________________________ _ .  _

2. Дженалиева М ария Аширбековна - э.и.к., финансы кафедрасынын доценти;
3. Орозбаев Ж еналы Байсалович -  э.и.к., экономика кафедрасынын доценти;
4. Касымов Акылбек Худайкулович -  э.и.к., бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит 

кафедрасынын доценти;
5. Курамаева Эльмира Дунгановна - э.и.к., банктык иши кафедрасынын доценти.

Адистерди кайра даярдоо жана кесибин жогорулатуу факультети:
1. Ш амшиев Алайбек Бурканович, б.и.к., доцент, адистерди кайра даярдоо жана кесибин 

жогорулатуу факультетинин деканы - комиссиянын терагасы;
2. Супатаева Ж ылдыз Эсенбековна -  ю.и.к., юриспруденция программасынын доценти;
3. Бакалбаев Замир М урзаматович - юриспруденция программасынын ага окутуучусу;



4. Дооранов Алмазбек Пазылбекович -  э.и.к., доцент, кесиптик магистратура жана 
кошумча билим беруу белуму-программасынын башчысы;

5. Сатывалдиева Бактыгуль Абдураимовна - э.и.к., кесиптик магистратура жана кошумча 
билим беруу белуму-программасынын доценти;

6. Батырбекова Ж ылдыз Касымбековна - э.и.к., экономика программасынын доценти;
7. Исламова Нурайым Нурдиновна -  психология программасынын ага окутуучу;
8. Айдарова Динара М амбетовна -  филол.и.к., педагогика программасынын доценти;
9. Дуйшенбекова Гулайым -  педагог.и.к., педагогика программасынын доценти.

Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети:
1. Бейбутова Рысбюбю Алджамбаевна, филол.и.к., доцент, эл аралык мамилелер жана 

чыгыш таануу факультетинин деканы - комиссиянын терайымы;
2. Казак кызы Нургуль -  саяс.и.к., эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу 

факультетинин доценти;
3.- Джамансариева Анаркуль Ш аиковна -  эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу 

факультетинин ага окутуучу.

Педагогика факультети:
1. Сулайманова Рахат Токтогуловна, педагог.и.к., доцент, педагогика факультетинин 

деканы - комиссиянын терайымы;
2. Адылбек кызы Гулназ -  педагог.и.к., доцент, мектепке чейинки, мектеп педагогикасы 

жана билим беруу технологиялары кафедрасынын башчысы;
3. Сураналиева Канымгул Калыбековна -  педагог.и.к., доцент, филология жана социалдык- 

экономикалык билим беруу кафедрасынын башчысы.

Кыргыз-Кытай факультети:
1. Апаева Софья Хусейновна, филол.и.к., Кыргыз-Кытай факультетинин деканы - 

комиссиянын терайымы;
2. Токсоналиева Асель М усурапшаевна -  ага окутуучу, кытай тили жана адабияты 

кафедрасынын башчысынын м.а.;
3. Рыскулова Бермет Азизбековна -  филол.и.к., доцент, кытай тилин которуунун теория 

жана практикасы кафедрасынын башчысы;
4. Бейшеева Анара Асанбековна -  ю.и.к., ага окутуучу, кытай таануу билим беруу 

программасынын жетекчиси;
5. Орозалиева Асель Эрнисбековна -  кытай таануу билим беруу программасынын 

окутуучусу.
Башкаруу жана бизнес факультети:

1. Керимкулова М еримкуль Кадыровна, э.и.к., доцент, башкаруу жана бизнес 
факультетинин деканы - комиссиянын терайымы;

- 2 -т  Керимбекова— Дюйшекан— Осмоналиевна ——— э.и.к.,— доцент,— еататты— башкаруу 
кафедрасынын башчысы;

3. Исмаилова Наргиза Ризвановна -  э.и.к., доцент, маркетинг, коммерция жана логистика 
кафедрасынын башчысы;

4. Эрмекова Асель Ш арапидиновна -  э.и.к., менеджмент кафедрасынын доценти.

Кыргыз-Европа факультети
1. Береналиев Ы затбек Темирканович, Кыргыз-Европа факультетинин деканы 

комиссиянын терагасы;
2. Керимбекова Рита Абдыкуловна -  э.и.к., доцент, экономика жана башкаруу 

кафедрасынын башчысы;
3. Камалова'Анара -  э.и.к, доцент, бизнес жана коммуникация кафедрасынын башчысы.



Апелляциялык комиссия:
1. Сарымзакова Роза Копбаевна -  хим.и.д., профессор, органикалык химия жана билим 

беруу технологиялары кафедрасынын башчысы;
2. Хуйбаев Руслан Ж айлымышович -  ю.и.к., юридика факультетинин ишкердик жана 

процесстик укук кафедрасынын доценти;
3. Ниязова Ж анна Кенжебековна -  филос.и.к., доцент, психология кафедрасынын 

башчысы.

II. Иш кагаздарын жургузуу секторуна кызыкдар тарапка буйрукту ез убагында жеткируу
милдеттендирилсин.

III. Бул буйруктун аткарылышын кеземелдеену езуме калтырам.

Ректор

М акулдаш ы лды :

Адам ресурстары жана иш кагаздарын 
жургузуу' белумунун башчысы А.А. Ж айнакова

Ю ридика белумунун башчысы Р. К. Токтоналиев

Иш кагаздарын жургузуу секторунун башчысы Э. К. Турдуманбетова


