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КАТЫШТЫ: Алмаматов М.З., Абдылдаева А. Р., Доталиева Ж. Ж., Исраилова Н. А. 
Насирдинова С. М., Мамырова М. И., Мусульманова М. М., Сариев Б. И., Тамабаева Б. С., 
Терентьева Е. Ю. Кворум бар (Катталуу барагы тиркелген) ,

Кун тартиби:
1. Иш пландарын бекитүү:
Окумуштуулар кенешинин жыйналыштарынын планы; 
иш планын түзүү; 
тарбия иштеринин планы 
илимий иштердин планы;
ОМКнын иш планы.
2. Жайкы экзамендик сессиянын жана илимий-өндүрүштүк практиканын жыйынтыгы;
3. 2020-2021-окуу жылы үчүн МЖМФ техникалык комиссиясынын отчету;
4.Ар түрдүү маселелер

УГУЛДУ: МЖМФ деканы Омуров Ж.М. күн тартиби менен тааныштырды жана 
Окумуштуулар кеңешинин жыйналыштарынын планын, окуу-тарбия иштеринин планын, 
окуу-тарбия иштеринин планын, илимий иштердин планын, окуу-методикалык 
материалдардын иш планын кароону жана бекитүүнү сунуштады.
ЧЫГЫП СҮЙЛӨДҮ: Алмаматов М.З. күн тартибин бекитүүну жана 2021-2022-окуу 
жылына карата иш пландарын бекитүүну сунушталды.
Омуров Ж.М.: Окумуштуулар кенешинин мүчөлөрүнө курстарды теңдөө маселесин 
кароону сунуш кылды.
СУНУШ КИРГИЗИЛДИ: Факультеттин Окумуштуулар кеңешинин 2021-2022-окуу 
жылына карата иш планы бекитилсин.
Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы: макул-12 , каршы-0, калыс-0.
ТОКТОМ КАБЫЛ АЛЫНДЫ: Факультеттин Окумуштуулар кецешинин 2021-2022- 
окуу жылына карата иш планы бекитилсин жана иш-чаралардын аткарылышын жана Иш 
пландын аткарылышын көзөмөлдөөнү камсыз кылуу. Дистанттык технологияларды 
колдонуу менен эпидемиологиялык кырдаалдын шартында билим берүү иш-чараларынын 
ишин улантуу.
2.УГУЛДУ: Терентьева Е.Ю. Жалпысынан магистратураны 156 адам бүтүргөн. Ошондой 
эле күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүнүн магистранттары үчүн жазгы экзамендик 
сессияны өткөрүү боюнча отчет угулуп, илимий жана өндүрүштүк практиканын 
жыйынтыгы чыгарылды.
СУНУШ  КИРГИЗИЛДИ: Жайкы экзамендик сессиянын жыйынтыктары жана
магистредик диссертацияларды коргоонун жыйынтыктары жөнүндө маалымат кабыл 
алынсын.
Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы: макул-12 , каршы-0, калыс-0.



ТОКТОМ  КА БЫ Л АЛЫ НДЫ : Жайкы экзамендик сессиянын жыйынтыктары жана 
магистредик диссертацияларды коргоонун жыйынтыктары жөнүндө маалымат кабыл 
алынды.

Практикалык окуунун жыйынтыгы канааттандырарлык деп табылды.
Билим берүү программаларын иштеп чыгууда магистранттарды окуудан 

чыгаруунун себептерин талдоо боюнча иш алып баруу сунушталды.
3. УГУЛДУ: Терентьева Е.Ю. 2021-2022-окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу 
боюнча МЖМФ техникалык комиссиясынын отчету менен тааныштырды. Терентьева 
Е.Ю. кафедранын башчыларына окуу жылында кесипке багыт беруу иштерин жургузууну 
суранды.
ЧЫ ГЫ П  СҮЙЛӨДҮ: Доталиева Ж. Ж. Факультеттин кабыл алуу комиссиясынын 
торагасы тарабынан берилген маалыматтарды эске алуу сунушу кылды.
СУНУШ КИРГИЗИЛДИ: Факультеттин кабыл алуу комиссиясынын иши бекитилсин. 
Ачык добуш беруунүн жыйынтыгы: макул-12 , каршы-0, калыс-0.
ТОКТОМ  КАБЫ Л АЛЫ НДЫ : Факультеттин кабыл алуу комиссиясынын иши 
бекитилсин. Окуу жылында кесипке багыт берүү иштерин жүргүзүү. Окутуунун 
бюджеттик жана контракттык формасы боюнча магистратурага кабыл алуу планын түзүү.
4. УГУЛДУ: МЖМФ деканы Ж.М.Омуров магистранттар үчүн курстарды тендөө боюнча 
жаңы жобону кабыл алууну сунуштады.
ЧЫ ГЫ П  СҮЙЛӨДҮ: Мусулманова М.М., магистранттар үчүн тендөө курстары жөнүндө 
жаңы жобону бекитүүну сунуштады.
СУНУШ КИРГИЗИЛДИ: И.Раззакова атындагы КМТУнун Окумуштуулар кеңешинин 

жыйналышынын кароосуна жана бекитүүсүнө магистранттар үчүн курстарды теңдөө 
жөнүндө жобо сунушталсын.
Ачык добуш беруунун жыйынтыгы: макул-12 , каршы-0, калыс-0.
ТОКТОМ  КА БЫ Л АЛЫ НДЫ : И.Раззакова атындагы КМТУнун Окумуштуулар
кеңешинин жыйналышынын кароосуна жана бекитүүсүнө магистранттар үчүн курстарды 
теңдөө жөнүндө жобону сунуштоо.

ОК төрөгасы Омуров Ж.М.


