
                                   Баткен мамлекеттик университети 

  Баткен мамлекеттик университетинин профессордук - окутуучулар жамааты  Баткен 

аймагындагы  мамлекеттик мекеме ишканалардын өкүлдөрү менен биргеликте  

“Татыктуу ишке кадам”      аталышындагы  жолугушуунун 

                                                 №1  ПРОТОКОЛУ 

 Баткен шаары                                                                                       17.03.2021. 

 Жолугушуунун  төрайымы                         -                              Миралы кызы А. 

 Жолугушуунун катчысы                             -                        Нажимидинова А.Э. 

 Катышкандар:   

1. БатМУнун ректору, э.и.д., проф. А.Т.Гыязов. 

2. Ага окут. А.М.Исмаилова.  -   Окуу-маалымат бөлүмүнүн  башчысы;  

3. Э.и.к., Г.Н.Бөрүбаева .- БатМУнун сапат бөлүнүн башчысы; 

4. П.и.к., М.Д.Айдарова.  -  Гуманитардык-педагогикалык  

факультетинин деканы ;  

5. Бекмаматов З.М. - Сырттан жана аралыктан окутуу бөлүмүнүн башчысы; 

6. Усөнов М.М.- Мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы; 

7. Көкчөева С. - Филологиялык билим берүү кафедрасынын башчысы; 

8. Мергенов М.Б.  -  Редакциялык басма бөлүмүнүн башчысы; 

9. Усөнов И.М. -   Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы; 

10.  А.А. Акматбеков. -  Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн  башчысы; 

11.   О.К. Мажилимов - Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы; 

12.   Р.Т. Ибрагимова  -  “РСК Банк” ААКнун Баткен шаарындагы       

филиалынын башчысы; 

13.  С.Т.Мусаев  - Баткен облустук сотунун төрагасы; 

14.  Р.Б.Оморов - Баткен райондук сотунун төрагасы; 

15.   Т.А.Чакаев - КРнын Юстиция министрлигинин алдындагы пробация              

департаментинин  Баткен району боюнча пробация кызматынын адиси; 

16.  А.Амирова. -  Сүлүктү шаардык БББУ жетектөөчү адиси;  

17.  М.Айжигитова. - Баткен областтык УББ борборунун директору; 

18.  Д.Д.Матосмоновна - Кызыл-Кыя шаарынын БББ башчысы; 

 

 

      

 

   Күн тартибинде каралуучу  маселелер: 

 

1. Учур талабына ылайык  кадрларды даярдоо боюнча заманбап  критерийлерди иштеп 

чыгуу. 

2. Билим берүүнүн мазмунун оптималдаштыруу.  

3. Бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу жана абалы. 

Угулду:  Жолугушууну БатМУнун ректору, э.и.д., проф. А.Т. Гыязов өз сөзү менен ачып,  

конокторду  жыйында каралуучу маселелер менен тааныштырды. Учур талабына ылайык 



кадрларды даярдоодо билим берүүнүн мазмунун оптималдаштыруу жана бүтүрүүчүлөрдү 

ишке жайгаштырууда чыгармачыл, жөндөмдүү бүтүрүүчүлөрдү колдоо боюнча кыскача 

сөз сүйлөп, билим берүүнүн мазмунун оптималдаштырууну сунуштады.  

Жарыш сөзгө чыккандар: 

   А.А.Акматбеков.: - Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Акматбеков А.А. 

айтылган маселелер боюнча өз пикирин билдирди. Кадрларды кайра даярдоо учурдун 

актуалдуу маселелеринен экендигин бир канча мисалдар менен далилдеди.  

   Мажилимов О.К.: - Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы О.К.Мажилимов 

өз сөзүндө райондогу мектептер жана алардагы жетишпеген кадрлар боюнча токтолуп 

өзгөчө физика, химия,математика муглимдринин жетишсиздигин айтты. Мектепте 

жетишпеген адистиктерди даярдап берүүнү сунуштады. 

  Ибрагимова Р.Т.: - “РСК Банк” ААКнун Баткен шаарындагы филиалынын башчысы 

Р.Т.Ибрагимова сөзгө чыгып кадрларды кайра даярдоо боюнча каралып жаткан маселе 

абдан туура экендигине токтолду. БатМУнун жаңы жетекчисине жана мугалимдер 

жамаатына изденүүчүлүк иштеринде ийгиликтерди каалады. 

   Амирова У.А.: - Сүлүктү шаардык БББУ У.А.Амирова мектепке чейинки билим берүүчү 

мекемелердин кадрларын  заман талабына ылайык даярдоо үчүн өз сунуштарын айтты. 

Учурда коомдогу чоң өзгөрүүлөр өзгөчө билим берүүнүн технологиясын талап кылып 

тургандына токтолуп жоопкерчилитүү жумушту иш ашырууда  БатМУнун окутуучулар 

жамаатына ийгиликтерди каалап сөзүн жыйынтыктады.  

   Миралы кызы Анара.: - БатМУнун Окуу иштери боюнча каралып жаткан ар бир маселе 

боюнча токтолуп, БатМУнун аккредитацияга карата даярдыктары жана кадрларды кайра 

даярдоо боюнча кесипке багытталган семинарлар, бир канча перспективалык пландар 

түзүлүп жаткандыгы жөнүндө маалымат берди. 

  А.М.Исмаилова.: -БатМУнун окуу-маалымат бөлүмү окуу пландарындагы сунушталган 

дисциплиналар боюнча  НББПсынын ички мазмуну тиешелүү компетенттүүлүктөргө 

багытталуусу зарыл экендигин айтып өттү. 

А.Э.Нажимидинова.: - Бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу жана абалы деген маселе 

боюнча, окуу-маалымат бөлүмүнүн практика башчысы өз сөзүндө бүтүрүүчүлөрдүн ишке 

жайгашуусу боюнча жүргүзүлгөн анкеталык сурамжылоонун жүрүшү жана анын 

жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Сурамжылоонун жыйынтыгы таблицага түшүрүлүп 

анализденгенин, өз адистиги боюнча иштеп жаткан бүтүрүүчүлөр аз санда экендиги 

байкалганын билдирди.   

Жогорудагы маселелерди жыйындын катышуучулары талкуулап, карап чыгып 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

1. Учур талабына ылайык  кадрларды даярдоо боюнча заманбап  критерийлерди иштеп 

чыгуу иштери колго алынсын; 

2. Билим берүүнүн мазмунун оптималдаштырууда окутуунун жаңы технологиялары 

жана усулдарын НББПнын мазмунуна киргизилсин; 



3.  Бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусунда бош орундар жарманкесин уюштуруу колго 

алынсын; 

   Жолугушууну БатМУнун Окуу иштери боюнча проректору, б.и.к., Миралы кызы 

Анара эжеке  жыйынтыктап, жогоруда белгиленген  бардык сунуш - пикирлердин 

аткарылышына өзү көзөмөл жүргүзөөрүн эскертти. 

 

 Жолугушуунун төрайымы:                      б.и.к., Миралы к.А.                                

Жолугушуунун  катчысы:                          Нажимидинова А.Э.                                      

 

 

  


