
1993-ж., 14.05.
Тизме боюнча 25 муче 
Катышкандар: 23
Жыйналыштын терагасы У.Н.Бримкулов

Кун тартибинде каралуучу маселелер:
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин структурасын тузумдеру женунде- 

У.Н.Бримкулов
Угулду: Жыйындын терагасы У.Н.Бримкулов Жалал-Абад мамлекеттик 

университетинин структурасын тузуучу факультеттерди жана кафедраларды ачуу боюнча 
сез суйледу. Жалал-Абад областынын экономикалык-социалдык абалын, ЖАМУнун бугунку 
кундегу базасын эске алуу менен факультеттерди жана кафедраларды ачуу боюнча иштер 
аткарылгандыгын билдирди. Бул багытта атайын жумушчу топ иштеп темендегудой 
сунуштарды берди.

ЖАМУда Инженердик-педагогикалык факультетин ачуу жана анын курамына 
темендегудей кафедраларды ачуу:

в Жогорку математика кафедрасы 
в Физика кафедрасы;
н Информатика жана эсептее техникасы кафедрасы;
* Англис тили кафедрасы
и Педагогика жана психология кафедрасы;
* Жалпы коомдук илимдер кафедрасы;
в Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы.
Агрардык-технологиялык факультетин ачуу жана анын курамында: 
в Айыл-чарба кафедрасы; 
в Биология кафедрасы; 
в Химия кафедрасы;
и Жалпы техникалык дисциплиналар кафедрасы

Кун тартибиндеги маселени карап, талкуулап, ачык добуш беруунун негизинде 
Окумуштуулар кецеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Жалал-Абад мамлекеттик университетинде теменку факультеттер жана алардын 

курамына кирген кафедралар ачылсын:
Инженердик-педагогикалык факультети ачылсын жана анын курамында темендегудей 

кафедралар ачылсын:
в Жогорку математика кафедрасы 
в Физика кафедрасы;
в Информатика жана эсептее техникасы кафедрасы; 
в Англис тили кафедрасы 
в Педагогика жана психология кафедрасы; 
в Жалпы коомдук илимдер кафедрасы; 
в Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы.
Агрардык-технологиялык факультети ачылсын анын курамында:

ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
Окумуштуулар кецешинин № 7-протоколунун кечурмесу



1 Айыл-чарба кафедрасы;
1 Биология кафедрасы;
1 Химия кафедрасы;
■Жалпы техникалык дисциплиналар кафедралары ачылсын.

Кечурмесу анык: 

Окумуштуу катчы: Нусупова Р.С.



06.07.2012-жыл, саат 10:00 Жалал-Абад шаары
ПФ, ЧЖЗ

КУНТАРГИБИ:
4. ЖАМУда структуралык езгертуулер женунде-К.Ж.Усенов.
Угулду: Кун тартибиндеги 4-маселе боюнча окуу иштери боюнча проректо 

К.Ж.Усенов. Сааттардын кыскаргандыгына байланыштуу структуралык езгерууге кели 
жатабыз. Бул маселе алдын-ала декандар, кафедра башчылары менен макулдашылы: 
чечилген. Жабылып жаткан кафедралар жобого жооп бербей жаткандыктан жоюла 
Кафедралардын аталыштарын езгертуу боюнча сунуштар келип тушту. Мындг 
структуралык езгертуулер тиешелуу структуралар, кафедра башчылары, декандар мене 
макулдашылды.

ЖАМУнун ректору, профессор А.Б.Абдрашев, Сааттардын жана студенттердр 
азайгандыгына байланыштуу “Мамлекеттик тил жана практикалык курстар” кафедрась 
жоюу; “Мамлекеттик тил жана практикалык курстар” кафедрасындагы иштеген мугалимде{ 
жана сааттары “Кыргыз тили” кафедрасына которулсун, “Байланыш туйуну жа] 
коммуникациялар системасы” кафедрасынын сааты азайгандыгына жана студенттерд! 
кыскаргандыгына байланыштуу жоюу, адистиктердин кыскаргандыгына байланышт; 
студенттердин башка адистиктерге которулуусунда академиялык айырмасынын саньи 
карабастан которуу, Педагогика кафедрасын “Башталгыч билим беруунун теориясы жа: 
методикасы” деп озгортуу, Психология кафедрасын “Педагогика жана психологи 
кафедрасы деп озгортуу, мурдагы “Педагогика” кафедрасынын мугалимдери ок; 
жуктемдеру жана сааты менен жацы ачылган “Педагогика жана психология” кафедрасы 
которуу, Информатика жана эсептее кафедрасын “Информатика жана окутуунун маалым 
технологиясы” деп езгертуу, Котормо, котормо таануу жана немец тили кафедрасын 
котормо, котормо таануу адистиги белунуп чыгып ’’Лингвистика” кафедрасын тузуу] 
Котормо, котормо таануу жана немец тили кафедрасын “Немец тили жана адабият] 
кафедрасы болуп атын езгертууге, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедра* 
ББИМнин коллегиясынын чечиминин негизинде жоюуга, Медицина билимдеринин неги 
кафедрасын “Морфологиялык жана клиникалык дисциплиналар” кафедрасы деп а  
езгортулсун, предметтерди кафедрага белуштурууну мамлекеттик стандарттын негизин 
жургузууге, кеземелдее жагы ОУСД га жуктелсун, 4-маселе боюнча токтомдордун иш 
ашырылышын кеземелдее жагы окуу иштери боюнча проректор К.Ж.Усеновго жуктелс'* 
деген сунуштарды колго салды.

Окумуштуулар Кецеши кун тартибиндеги 4-маселени тактап, талкуулап ачык доб; 
беруунун негизинде бир добуштан

ТОКТОМ КЫ ЛАТ:
4.1. Сааттардын жана студенттердин азайгандыгына байланыштуу “Мамлекеттик тил же 
практикалык курстар” кафедрасы жоюлсун.

4.2. “Мамлекеттик тил жана практикалык курстар” кафедрасындагы иштеген мугалимде 
жана сааттары “Кыргыз тили” кафедрасына которулсун.

4.3. “Байланыш туйуну жана коммуникациялар системасы” кафедрасынын саа 
азайгандыгына жана студенттердин кыскаргандыгына байланыштуу жоюлсун.

ЖАЛАЛ - АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТЫ
Окумуштуулар Кецешинин № 7 кецейтилген жыйынынын кечурмесу



4.3. Адистиктердин кыскаргандыгына байланыштуу студенттердин башка адистиктерге 
которулуусунда академиялык айырмасынын санына карабастан которулууга уруксат 
берилсин.

4.4.Педагогика кафедрасы “Башталгыч билим беруунун теориясы жана методикасы” деп 
езгертулсун.

4.5. Психология кафедрасы “Педагогика жана психология” кафедрасы деп езгертулсун.

4.5.1. Мурдагы “Педагогика” кафедрасынын мугалимдери окуу жуктемдеру жана сааты 
менен жацы ачылган “Педагогика жана психология” кафедрасына которулсун.

4.6. Информатика жана эсептее кафедрасы “Информатика жана окутуунун маалымат 
технологиясы” деп езгертулсун.

4.7.Котормо, котормо таануу жана немец тили кафедрасынан котормо, котормо таануу 
адистиги белунуп чыгып ’’Лингвистика” кафедрасы болуп тузулсун.

4.7.1.Котормо, котормо таануу жана немец тили кафедрасы “Немец тили жана адабияты” 
кафедрасы болуп аты езгертулсун.

4.8. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу кафедрасы ББИМнин коллегиясынын 
чечиминин негизинде жоюлсун.

4.9. Медицина билимдеринин негизи кафедрасы “Морфологиялык жана клиникалык 
дисциплиналар” кафедрасы деп аты езгертулсун.

4.10. Предметтерди кафедрага белуштуруу мамлекеттик стандарттын негизинде 
жургузулсун. Кеземелдее жагы ОУСД га жуктелсун.

4.11. 4-маселе боюнча токтомдордун ишке ашырылышын кеземелдее жагы окуу иштери 
боюнча проректор К.Ж.Усеновго жуктелсун.

Кечурмесу анык:

Нусупова Р.С.



ЖАЛАЛ - АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
Окумуштуулар Кецешинин жыйынынын

№ 2- протоколунун кечурмесу

05.11.2012-жыл 
Баш имарат, КЖЗ.

Жалал-Абад шаары

KYH ТАРТИБИ:
5. Клиникалык дисциплиналар кафедрасын ачуу женунде-К.Ж.Усенов

Кун тартибиндеги 5-маселе боюнча Клиникалык дисциплиналар кафедрасын ачуу 
жонундо

У гулду: окуу иштери боюнча проректор К.Ж.Усенов- ЖАМУнун медициналык 
факультетиндеги “Морфология” кафедрасын факультетгин базасын чьщдоо жана 
студенттердин билим сапатын жогорулатуу максатында экиге белууну сунуштайм. 
“Морфология” кафедрасы жана “Клиникалык дисциплиналар” кафедрасы. Сунушту колдоп 
берууцуздерду сурайм.

Окумуштуулар кецеши кун тартибиндеги 5-маселени тактап, талкуулап ачык добуш 
беруунун негизинде бир добуштан

Медициналык факультетинин “Морфология жана клиникалык дисциплиналар” 
кафедрасын: “Морфология” жана “Клиникалык дисциплиналар” кафедралары болуп белунуп 
ачылсын.

Кечурмесу анык:

ТОКТОМ КЫ ЛАТ:

Окумуштуу катчы: Нусупова Р.С.



ЖАЛАЛ - АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Окумуштуулар Кецешинин жыйынынын № 5 -  протоколунун кечурмесу

10.07.2013-жыл, саат 10:00 Жалал-Абад шаары
Баш имарат, КЖЗ.
Катышкандар: тизмедеги 61 мученун 49 мучесу катышты.

KYH ТАРТИБИ:
3. ЖАМУнун структуралык белумдерун оптималдаштыруу- К.Ж.Усенов 
3. Угулду: Окуу шнтери боюнча проректору К.Ж.Усенов - 2012-2013-окуу 

жылынын башында декандардан адистиктер боюнча кабыл алынган студенттердин саны 
азайгандыктан, штаттарды кыскартуу боюнча сунуш тушкен. Бул сунуштун негизинде 
университеттин финансылык каражаттарын сарамжалдоо боюнча 7 адамдан турган атайын 
комиссия иштеп, жыйынтыктарды чыгарган.
ЖАМУнун 20 жылдыгына карата керулуп жаткан иш-чараларга байланыштуу жана окуу 
жылынын акырында бул маселени кароону декандар суранышкан, ректор бул сунушту 
канааттандырган. Комиссия ез ишинин жыйынтыгында факультеттерди кыскартуу, езгертуу 
боюнча темендегудей сунушту берет:
1. “Медициналык факультети”деп атоо;
2. “КМШ элдеринин филологиясы факультети” жана “Эл аралык мамилелер жана дуйне 
тилдери факультеттерин” “ Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине” кошуи
-  “Филология факультети” деп атоо;
3. “Педагогика” жана “Маалымат коммуникациялык технологиялар факультетин” 
бириктирии, “Педагогика жана маалымат технологиялар факультети” деп атоо;
4. “Экономикалык жана ишкердик факультети” менен “Социалдык-гуманитардык 
факультетин” бириктирип, “Экономикалык-социалдык факультети” деп атоо;
5. “Табият таануу” жана “Инженердик-техникалык факультеттерин” кошуп, “Табигый - 
техникалык факультети” деп атоо сунушун киргизет. Мындай кыскартууга баруунун себеби 
бугунку кунде факультеттердин кундузгу белумунде 120-150 студент окуп жатат.
- “Бухгалтердик эсеп жана анализ” кафедрасы менен “Салык салуу” кафедрасын бириктируу 
жана “Экономикалык билим беруу” кафедрасы деп атоо;.
“Чет тили” кафедрасын “Лингвистика” кафедрасына кошуу;
“Орус тили” жана кеп маданияты кафедрасын “Орус филологиясы” кафедрасына кошуу; 
Сааттардын саны аз болгондуктан “Медико-биологиялык” жана “Экология жана 
жаратылышты пайдалануу” кафедрасын жоюу;
Медициналык факультетте “Фармация” адисггигине даярдап жаткандыктан, студенттер толук 
кандуу билим алуусу учун “Фармация” адистигине кафедра ачуу сунушталат;
“Студенттик уй” дирекциясын жоюу;
Аймактык билим беруу мекемелеринин проректорлук, эсепчи, методист кызматтарын жоюу, 
Илим жана аспирантура белумун жоюп, “Аспирантура белуму” деп тузуу;

“Илимий иштер жана гендердик саясат проректору кызматын “ Илимий иштер боюнча 
проректор деп езгертуу;
“Тарбия иштери” боюнча проректорлук кызматын жоюп, кайрадан “Социалдык иштер жана 
мамлекеттик тил проректору” деп тузууге;
“Окуу усулдук жана сапат департаментин” езгертуп, “Окуу-инспекциялык башкармалыгы” 
деп атоого;



Окумуштуулар кецешинин мучелеру кун тартибиндеги 3- маселени талкуулап, ачык 

добуш беруунун негизинде бир добуштан

ТОКТОМ КЫ Л А Т:
1. Медициналык факультети”ден аталсын;
2. “КМШ элдеринин филологиясы факультети” жана “Эл аралык мамилелер жана 

дуйне тилдери факультеттерин” “ Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине” 
кошуп -  “Филология факультети” деп аталсын;

3. “Педагогика” жана “Маалымат коммуникациялык технологиялар факультетин” 
бириктирип, “Педагогика жана маалымат технологиялар факультети” деп аталсын;

4. “Экономикалык жана ишкердик факультети” менен “Социалдык-гуманитардык 
факультетин” бириктирип, “Экономикалык-социалдык факультети” деп аталсын;

5. “Табият таануу” жана “Инженердик-техникалык факультеттерин” кошуп, 
“Табигый - техникалык факультети” деп аталсын;

“Бухгалтердик эсеп жана анализ” кафедрасы менен “Салык салуу” кафедрасын 
бириктируу жана “Экономикалык билим беруу” кафедрасы деп аталсын;.

7. “Чет тили” кафедрасын “Лингвистика” кафедрасына кошулсун;
8. “Орус тили” жана кеп маданияты кафедрасын “Орус филологиясы” кафедрасына 

кошулсун;
9. Сааттардын саны аз болгондуктан “Медико-биологиялык” жана “Экология жана 

жаратылышты пайдалануу” кафедрасын жоюлсун;
10. Медициналык факультетинде “Фармация” кафедрасы ачылсын;
11. “Студенттик уй” дирекциясын жоюлсун;
12. Аймактык билим беруу мекемелеринин проректорлук, эсепчи, методист 

кызматтары жоюлсун;
13. Илим жана аспирантура белуму жоюлуп, “Аспирантура белуму” деп тузулсун;
14. “Илимий иштер жана гендердик саясат проректору кызматы “ Илимий иштер 

боюнча проректор деп езгертулсун;
15. “Тарбия иштери” боюнча проректорлук кызматы жоюлуп, “Социалдык иштер жана 

мамлекеттик тил проректору” деп тузулсун;
16. Окуу усулдук жана сапат департамента езгертулуп, “Окуу-инспекциялык 

башкармалыгы” деп аталсын;

Кечурмесу анык:

Окумуштуу катчы: Нусупова Р.С.



ЖАЛАЛ - АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
Окумуштуулар Кецешинин жыйыиынын №2- протоколунун кочурмосу

24.11.2014-жыл, саат 10:00 
Баш имарат, КЖЗ.
Катышкандар: тизмедеги 59 мучесунун 52 мучесу катышты.

Жалал-Абад шаары

КУН ТАРТИБИ:
1. «Лингвистика» кафедрасынын аталышын езгертуу женунде- Б.Е.Дарбанов;

Угулду: ФФнии деканы Б.Е.Дарбанов: Лингвистика кафедрасын езгертуу зарылдыгы 
келип чыкты. Анткени бул кафедрада бир нече багыттагы адистер даярдалуу мумкундугу болууда. 
Андыктан кафедраны езгертуп “Маданияттар аралык коммуникация жана лингвистика 
(Межкультурная коммуникация и лингвистика)” кафедрасы деп атоону сунуштап жатабыз.

Окумуштуулар кецешинин мучелеру кун тартибиндеги ар турдуу маселени талкуулап, 
ачык добуш беруунун негизинде бир добуштан

Филология факультетинин Лингвистика кафедрасы езгертулуп “Маданияттар аралык 
коммуникация жана лингвистика (Межкультурная коммуникация и лингвистика)” кафедрасы деп 
аталсын.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Окумуштуу катчы:

Кечурмесу анык:

Нусупова Р.С.



ЖАЛАЛ - АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
Окумуштуулар Кецешинин жыйынынын №4-протоколунун кечурмесу

08.05.2015-жыл, саат 10:00 
Баш имарат, КЖЗ.
Катышкандар: тизмедеги 60 мучосунун 53 мучесу катышты.

Жалал-Абад шаары

КУН ГАРТИБИ:
3.Жогорку математика кафедрасынын аталышын езгертуу женунде;

3-маселе.
Угулду: -«Жогорку математика» кафедрасынын башчысы Ж.Аваиова азыр бизде 

бакалавр даражасындагы адистерди даярдап жаткандыктан биздин кафедранын аталышы 
даярдаи жаткан багытты толук камтыбай жатат. Бизде илимий диссертациялардын талкуусу 
ттттктттн учурда да багыгыбыз дал келбей калууда. Ошондуктан «Жо['орку математика» 
кафедрасынын аталышын езгертуп, “Жогорку математика жана математиканы окутуунун 
технологиялары” деп атоо сунушун билдирди.

Окумуштуулар кецешинин мучелеру 3-маселени талкуулап, ачык добуш беруунун

негизинде бир добуштан

• Бакалавр даражасындагы адистерди даярдоонун езгечелутун эске алуу менен 
«Жогорку математика» кафедрасынын аталышы езгертулуи, “Жогорку математика 
жана математиканы окутуунун технологиялары’' кафедрасы деп аталсын.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Кечурмесу анык:
V

ч.

Окумуштуу катчы: Нусупова Р.С.



ЖАЛАЛ - АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ  
Окумуштуулар Кецешинин жыйынынын №3-протоколунун кечурмесу

26.10.2015-жыл, саат 14:00 Жалал-Абад шаары
Баш имарат. КЖЗ.
Катышкандар: тизмедеги 58 мученун 49 мучесу катышты.

Кун тартиби:

2015-жылдын 14-сентябрындагы Административдик кецештин №2-протоколундагы 
факультеттердеги айрым езгерууперду киргизуу жана кафедраларды бириктируу боюнча 
токтом менен таанышуу жана бекитуу -  З.А.Ажыбаева

Угулду:Окуу инспекциялык белумунун башчысы З.А.Ажыбаева 2015-жылдын 14- 
сентябрындагы Административдик кецештин №2-протоколундагы Факультеттердеги айрым 
озгеруулерду киргизуу жана кафедраларды бириктируу боюнча токтом менен тааныштырды жана 
бекитууге еунунштады:

• ЖАГУда адистерди даярдоодо айрым кафедралардагы сааттык фонддун кескин турде 
азайгандыгына байланыштуу факультеттердеги кафедраларда езгертуулорду киргизилсин:

• Тарых, Философия жана гуманитардык илимдер кафедралары Педагогика жана маалымат 
технологиялары факультетинин курамына кошулсун;

• Кафедралардагы сааттардын санынын азайып кеткендигине байланыштуу Эл аралык 
мамилелер жана аймак таануу кафедрасы Филология факультетинин курамына кошуулсун жана 
“Немец тили, адабияты жана аймак таануу” кафедрасы деп аталсын;

• Кыргыз тили кафедрасы Кыргыз адабияты кафедрасына кошулсун жана “Кыргыз тили 
адабибияты” кафедрасы деп аталсын;

• Колдонмо математика кафедрасындагы сааттык фонддун кескин азайып кеткендигине 
байланыштуу "Колдонмо математика жана информатика” кафедрасы жоюлсун;

• Колдонмо математика жана информатика” адистигиндеги тайпа (КМИк-1-11, 10 студент) 
жана тиешелуу дисциплиналар “Информатика жана окутуунун маалымат технологиялары” 
кафедрасына, ал эми математикага тиешелуу дисциплиналар “Жогорку математика жана 
математиканы окутуунун технологиялары” кафедрасына еткерулуп берилсин;

• Кыскарган кафедраларда эмгектенген профессор-окутуучулар кошулган кафедралардын 
курамына киргизилсин;

• Гуманитардык-экономикалык факультетинин езгерген курамын эске алуу менен 
Экономикалык-юридикалык факультети деп аталсын;

• Кыскарган кафедраларга тиешелуу болгон техникалык каражаттар толугу менен 
комиссиясынын кароосу аркылуу кошулган кафедралардын балансына еткерулуп берилсин.

Окумуштуулар кецешинин мучелеру 3-маселени талкуулап. ачык добуш беруунун негизинде 
бир добуштан

ТОКТОМ КЫЛАТ:
• ЖАМУда адистерди даярдоодо айрым кафедралардагы сааттык фонддун кескин турде 

азайгандыгына байланыштуу факультеттердеги кафедраларда езгертуулерду киргизилсин;
• Тарых, Философия жана гуманитардык илимдер кафедралары Педагогика жана маалымат 

технологиялары факультетинин курамына кошулсун;
• Кафедралардагы сааттардын санынын азайып кеткендигине байланыштуу Эл аралык 

мамилелер жана аймак таануу кафедрасы Филология факультетинин курамына кошуулсун жана 
“Немец тили, адабияты жана аймак таануу” кафедрасы деп аталсын;

• Кыргыз тили кафедрасы Кыргыз адабияты кафедрасына кошулсун жана “Кыргыз тили 
адабибияты” кафедрасы деп аталсын;

• Колдонмо математика кафедрасындагы сааттык фонддун кескин азайып кеткендигине



байланыштуу "Колдонмо математика жана информатика” кафедрасы жоюлсун;
• Колдонмо математика жана информатика” адистигиндеги тайпа (КМИк-1-1 1, 10 студент) 

жана тиешелуу дисциплиналар “Информатика жана окутуунун маалымат технологиялары” 
кафедрасына, ал эми математикага тиешелуу дисциплиналар “Жогорку математика жана 
математиканы окутуунун технологиялары” кафедрасына еткерулуп берилсин;

• Кыскарган кафедраларда эмгектенген профессор-окутуучулар кошулган кафедралардын 
курамына киргизилсин;

• Гуманитардык-экономикалык факультетинин езгерген курамын эске алуу менен 
Экономикалык-юридикалык факультети деп аталсын;

• Кыскарган кафедраларга тиешелуу болгон техникалык каражаттар толугу менен 
комиссиясынын кароосу аркылуу кошулган кафедралардын балансына еткерулуп берилсин.

Кечурмесу анык:

Окумуштуу катчы: Нусупова Р.С.



Ж АЛАЛ - АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ  
Окумуштуулар Кецешинин жыйыныныи №4-протоколунун кечурмесу

08.02.2016-жыл, саат 10:00 Жалал-Абад шаары
Баш имарат, КЖЗ.
Катышкандар: тизмедеги 58 мученун 51 мучесу катышты.

Кун тартиби:
6. “Журналистика жана мамлекеттик тил”, “Кыргыз тили жана адабият” кафедраларын 

оптимизициялоо боюнча- К.Ж.Усенов;
Угулду: ЖАМУнун окуу иштери боюнча проректору, т.и.д., профессор К.Ж.Усенов КРнын 

ББИ министрлигинен комиссия келип. “Кыргыз тили жана адабияты”, “Журналистика жана 
мамлекеттик тил" кафедраларын оптимизациялоо боюнча сунуштап кеткендигин маалымдады. 
Бул сунуш боюнча караган учурда Журналистикада-3394 саат, Кыргыз тилинде-4437 саат, 
адабиятта-11000 саат бар экендиги аныкталды. Кафедра болуш учун беш штат, анын экеесу 
илимий даражалуу болушу керек. Кыргыз тилиндеги саатты Журналистика менен кошуп 
кафедра тузуу же “Кыргыз адабиятты” езунче кафедра кылын тузсе да болот же 
Журналистикага кошуп Кыргыз адабияты жана журналистика деп тузсе боло тургандыгын 
белгилеп. “Кыргыз тили" кафедрасы жана Кыргыз адабияты жана журналистика" кафедралары 
деп тузуу сунушун киргизди.
Сез суйлешту:

Кыдыралиев С.К., К.С.Алыбаев, Калчакеев К.Б., Аширалиев А.дер ез сезунде мамлекеттик 
тилди енунктурууде кыргыз тили кафедрасынын зарылдыгы, бутуруучу адисти даярдоо 
керектигин ал эми кыргыз адабияты боюнча бизде бутуруучу жок экендиги, Журналистика 
адистиги бутуруучу адистик экендиктери журналистика кафедрасын жаптырбай алып калуу 
боюнча ез ойлорун билдиришти.

Жыйында чыгып суйлеген Окумуштуулар кенешинин мучелеру “Кыргыз тили 
кафедрасы”, “Кыргыз жана дуйнелук элдер адабияты, журналистика кафедрасы” деп атоону 
сунушташты.

Окумуштуулар кенешинин кун тартибиндеги “Журналистика жана мамлекеттик тил”,
“Кыргыз тили жана адабият” кафедраларын оптимизациялоо женундогу маселесин талкуулап,
ачык добуш беруунун негизинде бир добуштан

ТОКТОМ КЫЛАТ:
© “Журналистика жана мамлекеттик тил”, “Кыргыз тили жана адабият” Кафедраларын 
оптимизациялап, “Кыргыз тили” кафедрасы жана “Кыргыз, дуйнелук элдер адабияты жана 
журналистика” кафедрасы деп тузулсун.

г/:<\ л
Кечурмесу анык:

Окумуштуу катчы: !5*| ( j **f -  Нусупова Р.С



ЖАЛАЛ - АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТЫ
Окумуштуулар Кецешинин жыймнынмн №6 - протоколунун кечурмосу

23.03.2016-жыл, саат 10:00 Жалал-Абад шаары
Баш имарат, КЖЗ.
Катышкандар: тизмедеги 61 мучесунун 57 мучесу кагышты.

КУН ТАРТИБИНДЕГИ МАСЕЛЕЛЕР:
2.2. Дистанттык окутуу институтунун атын езгертуу женунде-Р.Орозов.
Угулду: Р.Орозов, дистанттык билим беруу институтунун директору, дистанттык окутуу 
институтунун иш багыттарынын жалпы абалы жана анын келечектеги милдетгери тууралуу 
тааныштырды. Институтта окуу процесси кандай уюштурулуп жаткандыгын, окуу-усулдук иштердин 
окутуучулар тарабынан аткарылышы, адисттердин билимин еркундетуу боюнча айтып етту.

Институттун езунде 8 окутуу кааналары интернет менен туташкан 52 ПК иштейт, окутуучулар 
учун интерактивдуу доска, оргтехникалар жана заманбап ПК менен жабдылган. 2 усулдук 
лаборатория иштейт. Жалпысынан 105 окуу кабинеттери, компьютердик классы, 122 лабораториясы, 
680 мицден ашуун китеп фонду бар. Дистанттык окуу институтунун жалпы абалы туралуу маалымат 
берди.

Билим беруу программаларын ишке ашырууда аралыктан билим беруу технологияларын 
колдонуунун тартиби боюнча Кыргыз Республикасынын Окметунун 26-июнь 2014- жылкы №354 - 
токтомунун негизинде жана билим мыйзамында белгиленгендей окутуунун уч эле формасы кундузгу, 
кундузгу- сырттан (кечки ) жана сырткы окуу формалары болуп, ал эми дистанттык окуу формасы 
жоюлуп ал дистанттык технологиялар катары кабыл алынган. Мына ошого байланыштуу ЖАМУнун 
«Дистанттык окуу институтунун атын “Узгултуксуз билим беруу институту» деп езгертуу боюнча 
маселени Окумуштуулар кецешинде сунуш кылды.

Окумуштуулар кецешинин кун тартибиндеги маселесин талкуулап, ачык добуш беруунун 
негизинде бир добуштан

Кыргыз Республикасынын Окметунун 26-июнь 2014-жылкы №353- токтомунун негизинде жана 
Билим беруу мыйзамынын негизинде ЖАМУнун «Дистанттык окуу институтунун» атын 
«Узгултуксуз билим беруу институту»деп езгертулсун.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Нусупова Р.С.



ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
Окумуштуулар кенешинин жыйынынын

№  3 -  протоколунун кечурмесу

19.12.2016-жыл. Жалал-Абад шаары.

Тизмедеги 53 мученун 48 мучесу катышты.
Себептуусу:5

Кун тартиби:

6. ЖАМУда айрым кафедраларды кошуу жана белуу женунде Алибаев ATI.

Угулду: А.П.Алибаев Т'ТФнын деканы: “Озгече кырдаалдардан коргоо” жана 
“Автоунаа” кафедраларында студенттердин санынын жана окуу жуктемдерунун кескин 
азайгандыгына байланыштуу аталган кафедраларды бириктируу жана “Озгече 
кырдаалдардан коргоо жана автоунаа” кафедрасы деп атоо сунушун берди.

Угулду: Медицина факультетинин деканы М.Жуманалиева: Медицина факультетинин 
“Морфологиялык дисциплиналар” кафедрасында 2016-2017-окуу жылында 24957,5 саат 
болгондуктан кошумча эки кафедра:

1. “Анатомия жана физиология”
2. “Гигиена жана эпидемиология” кафедраларын ачуу женундегу сунушун берди.

Окумуштуулар кенешинин мучелеру тарабынан кун тартибиндеги маселени 
талкууланып, бир добуштан ачык добуш беруунун негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:
« “Озгече кырдаалдардан коргоо” жана “Автоунаа” кафедраларында студенттердин 

санынын жана окуу жуктемдерунун кескин азайгандыгына байланыштуу аталган кафедралар 
бириктирилсин жана “Озгече кырдаалдардан коргоо жана автоунаа” кафедрасы деп аталсын.

в Медицина факультетинин “Морфологиялык дисциплиналар” кафедрасында 2016- 
2 0 17-окуу жылында 24957,5 саат болгондуктан кошумча эки кафедра:

1. “Анатомия жана физиология”
2. “Гигиена жана эпидемиология” кафедралары ачылсын.

Кечурмесу анык: , rci^ ;

Окумуштуу катчы: /■ ' Нусупова Р.С.

Ч V i \



19.12.2016-жыл. Жалал-Абад шаары.

Тизмедеги 53 мученун 48 мучесу катышты.
Себептуусу:5

Кун тартиби:
1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдында Конфуций институтун ачуу женунде -  

К.Ж.Усенов.
2. Конфуций институтуну Уставын бекитуу женунде -  К.Ж.Усенов.

Угулду: ЖАМУнун ректору, профессор К.Ж.Усенов Жалал-Абад мамлекеттик 
университетинин алдында Конфуций институнун ачылышы ачылышы боюнча маалымат 
берди.

Жалал-Абад мамлекеттик университетинде 2009-жылдан бери жасалып жаткан 
аракеттердин натыйжасында Конфуций институту ачылып жатат.

Бул багытта 2016-жылдын 27-сентябрында Жалал-Абад мамлекеттик университета 
жана Кытай Эл Республикасынын Синьцзян университетинин макулдашуусу менен Жалал- 
Абад мамлекеттик университетинин алдында “Конфуций институтун” ачуу женундегу, 
Жалал-Абад мамлекеттик университета менен Кытай Эл Республикасынын Синьцзян 
университета менен кызматташуу женундегу келишимдер тузулду.

Конфуций институтунун Уставы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
иштелип чыкты.

Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректору Конфуций институтун ачуу жана 
анын Уставын бекитуу сунушун киргизди.

Сез суйледу:
А.Аширалиев т.и.д.: Кандайдыр бир талаш маселелер жаралган учурда аны чечуу 

жагы Уставда кандайча каралды?
Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректору, профессор К.Ж.Усенов:

Уставда талаш маселелер болгон учурда аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык сот аркылуу чечуу жагы каралган.

Окумуштуулар кенешинин мучелеру тарабынан кун тартибиндеги маселени 
талкууланыпп, бир добуштан ачык добуш беруунун негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Жалал-Абад мамлекеттик университета менен Синьцзиянь университетинин 

Конфуций институтун ачуу келишиминин жана 2016-жылдын 19-декабрындагы ЖАМУнун 
Окумуштуулар кецешинин №3-жыйынынын чечими менен “Жалал-Абад мамлекеттик 
университетинин алдында Конфуций институту” мекемеси ачылсын.

2. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдындагы “Конфуций институту” 
мекемесинин толук фирмалык аты темендегудей аталсын: мамлекеттик тилде “Жалал-Абад 
мамлекеттик университетинин алдындагы Конфуций институту” , расмий тилде учреждение 
“Институт Конфуция при Жалал-Абадском государственном университете”.
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3. Конфуций институтунун уставы Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим 
министрлигинде бекитилсин жана Кыргыз Республикасынын жергиликтуу юстиция 
башкармалыгында каттоодон еткерулсун.

4. Конфуций институтунун юридикалык дареги Жалал-Абад шаары, Ленин кечесу 57, 
болуп бекитилсин.

5. Конфуций институтунун уюштуруучусу Жалал-Абад мамлекеттик университети. 
Жайгашкан жери Жалал-Абад шаары, Ленин кечесу 57.

6. Токтомдун аткарылышы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин ректоруна 
жуктелсун жана тиешелуу буйрук чыгарылсын.

7. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдындагы “Конфуций институтунун” 
Уставын юстиция башкармалыгынан каттоодон еткерууну университеттин юристине
милдеттеидирилсин.

Кочурмосу анык:
Окумуштуу катчы: Р.С.Нусупова
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30.01.2017-жыл. Жалал-Абад шаары.

Тизмедеги 53 мученун 50 мучесу катышты. 
Себептуусу: 3

Кун тартиби:

ЖАМУдагы структуралык езгертуулер женунде, МК, ЭЮФ К.Ж.Усенов

Угулду: ЖАМУнун ректору, профессор К.Ж.Усенов: Медицина колледжинде! 
“Акушердик иш жана медайымдык иш” белумунде 28115 саат, студенттердин саны 31 
“Стоматология фармация” белумунде 25718 саат, студенттердин саны 491 болгондуктан, аталп 
белумдерду белуп:

1. Акушердик иш;
2. Медайымдык иш;
3. Стоматология;
4. Фармация белумдерун ачуу женундегу билдируу Медициналык колледждин 

директору А.Адышевадан келип тушкен. Сунушту колдоп берели.
Ошондой эле КРнын ЖОЖдогу кафедралары женундегу ЖОБОго ылайьп 

Экономикалык-юридикалык факультетинин “Укук таануу” кафедрасынын базасынд 
теменку кафедраларды тузуу женундегу сунуш болуп жатат:

1. Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы;
2. Жарандык укук жана адвокатура кафедрасы;
3. Кылмыш, жаза, укуктук дисциплиналар кафедрасы.

Окумуштуулар кецешинин мучелеру кун тартибиндеги маселени талкуулап, ачык добу1 

беруунун негизинде бир добуштан

Медицина колледжипдеги “Акушердик иш жана медайымдык иш” белумунде 28115 саат 
студенттердин саны 315, “Стоматология фармация” белумунде 25718 саат, студенттердин саны 49 
болгондуктан, аталган белумдерду белуп:

1. Акушердик иш;
2. Медайымдык иш;
3. Стоматология;
4. Фармация белумдеру ачылсын.
1. КРнын ЖОЖдогу кафедралары женундегу ЖОБОго ылайык, Экономикалык 

юридикалык факультетинин “Укук таануу” кафедрасынын базасында теменку кафедралар 
тузулсун:

1. Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы;
2. Жарандык укук жана адвокатура кафедрасы;
3. Кылмыш, жаза, укуктук дисциплиналар кафедрасы.

ТОКТОМ КЫ ЛАТ:

Кечурмесу анык: V,

Окумуштуу катчы: Нусупова Р.С.
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24.02.2017-жыл. Жалал-Абад шаары.

ЖАМУда маданий-эстетикалык борбор ачуу женунде 
Угулду: А.Д.Доранова: ЖАМУнун алдында мурда эстетикалык борбор бар болучу. Ал

борбор бир катар жакшы иштерди алын барган. Кечээ жакында областтык денгээлдеги иш

чара уюшулду. Бул иш чарага катышуу учун атайын адистердин даярдоосу керек болду.

Студенттердин арасында таланттуулар кеп. Аларды университетте етуучу иш чараларга

тартуубуз керек. Ошондуктан маданий-эстетикалык борбордун ачылышы бугунку кунде

зарыл болуп турат.

М.Нарматов: Типтуу штат боюнча бизде каралган эмес.

К.Ж.Усенов: Кружоктун эсебинен ачабыз. Комуз, бий, вокал боюнча. Экинчи вариантта 

атайын каражаттын эсебинен ачса болот экен.

Окумуштуулар кецешинин мучелеру ар турдуу маселени талкуулап, ачык добуш 

беруунун негизинде бир добуштан

1. ЖАМУда маданий-эстетикалык борбор ачылсын;
2. Маданий-эстетикалык борбордо атайын каражаттын эсебинен 3 штаттык бирдик 

ачылсын.
3. Маданий-эстетикалык борборго жетекчилик кылуу мамлекеттик тил жана 

социалдык иштер боюнча проректор А.Дорановага жуктелсун.
4. Маданий-эстетикалык борбордун ЖОБОсу иштелип чыксын жана кийинки 

Окумуштуулар кецешине бекитууге су н уц ти еы н .

Кечурмесу анык:

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Окумуштуу катчы: Нусупова Р.С.
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29.09.2017-жыл. Жалал-Абад шаары.

Тизмедеги 53 мученун 47 мучесу катышты.

Кун тартибииде каралуучу маселелер:
4. Озгече кырдаалдардан коргонуу жана автоунаа кафедрасын А.П.Алибаев 

жоюу женунде
Угулду: Алибаев А.П.,Окуу иштери боюнча проректор: акыркы жылдары “Озгече 

кырдаалдардан коргонуу жана автоунаа” адистигине студенттердин тапшырбай 
жаткандыгына байланыштуу 2017-жылдын 1-сентябрынан “Озгече кырдаалдардан коргонуу 
жана автоунаа” кафедрасын жоюу сунушу берилип жаткандыгын билдирди.

Окумуштуулар кенешинин мучелеру кун тартибиндеги 5.3.- маселени талкуулап, ачык 
добуш беруунун негизинде бир добуштан

1. 2017-жылдын 1-сентябрынан “Озгече кырдаалдардан коргонуу жана автоунаа” 

кафедрасы жоюлгандыгына байланыштуу кафедра башчысы Ч.Камбаров ээлеген кызмат 

ордунан бошотулсун.

2. “Озгече кырдаалдардан коргонуу жана автоунаа” кафедрасына тиешелуу болгон 

бардьж материалдык баалуулуктар тиешелуу белумге еткерулуп берилсин жана еткеруп 

беруу милдети Ч.Камбаровго жуктелсун.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

Окумуштуу катчы: Р.С.Нусупова



30.08.2018-жыл. Жалал-Абад шаары.

0 туу  жайы: Баш имараттын жыйындар залы 
Убактысы: 10:00
Тизмедеги 53 мученун 42 мучесу катышты.

Кун гартибинде каралуучу маселелер:
5. Медицина факультетиндеги айрым кафедралардагы структуралык Ш.Т.Беркмаматов

езгертуулер женунде

Угулду: Медицина факультетинин деканы Беркмаматов Шамирбек: Ж А М Унун 
медицина ф акультетинин айрым кафедраларында ендуруш тук  зары лчы лы ктан улам 
жана окуу процессии толук кандуу к езем ел д ее ,  теориялы к билим менен практиканы 
айкалыш тыруу м аксаты нда тем ен д е гу д е й  езгертуулер  киргизууге  сунушталат:

I. Ички оорулар кафедрасы  экиге болуу:
1. Ички ооруларды н пропедевкасы  жана уй-було м едицинаеы  кафедрасы

Кафедрадагы  ж алпы саттардын ел чему 7800 саатты тузет;
Кафедрага кирген предметтердин тизмеси:

• Ички ооруулар жана нур диагностикасы  (В нутренние болезни и лучевая 
диагностика)

• П ропедевка внутренних болезней
• Военно-полевая  терапия
• П оликлиникалы к терапия
• Уй б улелук  медицина
• Эндокринология
• Д ерм атовенерология
• Уй булелук  дары гердин ж ардамчысы (П омощ ник врача Г'СВ (практика))
2. Г оспиталды к терапия кафедрасы
жалпы саатты н ел ч ем у  12 658 саат;

К аф едрага кирген предметтердин тизмеси:
• Ички ооруулар 2 (В нутренние болезни 2 (ф акультативдик  терапия))
• Ички ооруулар 3 (В нутренние болезни 3 (госпиталды к терапия)) терапия)
• Ички ооруулар 4 (В нутренние болезни 4 (О бщ ая физиотерапия))
• Гематология
• Ф тизиатрия
• П роф ессиональны е болезни
• М едицинская генетика
• Терапия
• Л ечебная физическая культура и врачебный контроль
• П омощ ник врача стационара (практика)
• К линическая  м едицина

II.Х ирургия жана травм атология кафедрасы н экиге болуу:
1 .Ж алпы хирургия кафедрасы
жалпы сааттын ел ч ем у  9450;
Кафедрага кирген предметтердин тизмеси:

ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
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•Х и рурги ч ески е  болезни и лучевая диагностика
• Общая хирургия
• Х ирургия
• Х ирургические болезни
• А нестезиология  и реанимация
• У рология
• П ервая доврачебная  помощь
2. Х и р у р г и я  ж а н а  т р а в м а т о л о г и я  к а ф е д р а с ы
Сааттын ел чем у  9240;
К афедрага кирген предметтердин тизмеси:
•Д етская  хирургия
• О нкология
• Травматология
• Н еврология и нейрохирургия
• О перативная хирургия
• А ндрология
• О фтальмология 
•Л О Р
• С томатология
• П оликлиническая  хирургия
• М едицинская катастрофа
•У х о д  за терапевтическим и и хирургическими больными
• П омощ ник младш его персонала по уходу за детьми соматическим  и 

хирургическим больными (практика)

Окумуштуулар кецешинин мучелеру кун тартибиндеги 5- маселени талкуулап, ачык 
добуш беруунун негизинде бир добуштан

ТОКТОМ КЫЛАТ:
Ж А М У нун медицина факультетинин айрым каф едралары нда ендуруш тук 

зарылчылыктан улам жана окуу процессии толук кандуу кезем ел д ее ,  теориялык 
билим менен практиканы  айкалыпггыруу максаты нда т е м ен д е гу д е й  езгертуулер  
киргизилсин:

I. И ч к и  о о р у л а р  к а ф е д р а с ы  э к и ге  болунсун:
И ч к и  о о р у л а р д ы н  п р о п е д е в к а с ы  ж а н а  у й -бул е  м е д и ц и н а с ы  к а ф е д р а с ы  
К афедрадагы  ж алпы саттардын елчем у  7800 саатты тузет;

К афедрага кирген предметтердин тизмеси:
• Ички ооруулар жана нур диагностикасы  (В нутренние болезни и лучевая 

диагностика)
• П ропедевка внутренних болезней
• В оенно-полевая  терапия
• П оликлиникалы к терапия
• Уй булелук  медицина
• Э ндокринология
• Д ерм атовенерология
• Уй булелук  дары гердин жардамчысы (П омощ ник врача ГСВ (практика))

3. Г о с п и т а л д ы к  т е р а п и я  к а ф е д р а с ы  жалпы сааттын елчем у  12 658 саат; 
Кафедрага кирген предметтердин тизмеси:

• Ички ооруулар 2 (В нутренние болезни 2 (ф акультативдик  терапия))
• Ички ооруулар 3 (В нутренние болезни 3 (госпиталды к терапия)) терапия)



• Ички ооруулар 4 (В нутренние болезни 4 (О бщ ая физиотерапия))
• Гематология
• Ф тизиатрия
• П роф ессиональны е болезни
• М едицинская генетика
• Терапия
• Л ечебная ф изическая  культура и врачебны й контроль
• П ом ощ ник врача стационара (практика)
• Клиническая  медицина

III. Х и р у р г и я  ж а н а  т р а в м а т о л о г и я  к а ф е д р а с ы н  э к и ге  болунсун :
1 .Ж а л п ы  х и р у р г и я  к а ф е д р а с ы
жалпы сааттын ел ч ем у  9450;

Кафедрага кирген предметтердин тизмеси:
•Х и рурги ч ески е  болезни и лучевая диагностика
• Общая хирургия
• Х ирургия
• Х ирургические болезни 
•А н естези о л о ги я  и реанимация
• У рология
• Первая доврачебная  помощ ь
3. Х и р у р г и я  ж а н а  т р а в м а т о л о г и я  к а ф е д р а с ы  Сааттын елч ем у  9240; 
К афедрага кирген предметтердин тизмеси:
•Д етская  хирургия
• О нкология
• Т равм атология
• Н еврология и нейрохирургия
• О перативная хирургия
• А ндрология
• О фтальмология
• ЛОР
• Стоматология
• П оликлиническая  хирургия
• М едицинская катастрофа
• Уход за терапевтическими и хирургическими больными
• П омощ ник младш его персонала по уходу за детьми соматическим  и 

хирургическим больными (практика)

Окумуштуу катчы: Р.С.Нусупова


