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ПРИКАЗ

«Аспирантура ачуу жөнүндө»

1995-жылдын 9-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
жана илим министр илигинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку атгестациялык 
комиссиясынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер дкадемиясынын № 
8\с\с-3\2 буйругу менен бекитилген «Кыргыз Республикасында илимий жана 
илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жөнүндөгү» Жобонун 35-п. ылайык

буйрук кылам:
1. Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинде 
аспирантура бөлүмүнө төмөнкү илимий адистиктер киргизилсин:
13.00. 01- “Жалпы педагогика, педагогиканын тарыхы жана жаралышы»;
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13.00. 02- «Окутуунун жана тарбиялоонун усулдары жана теориясы 

(окутуунун денгээлдери жана тармактары боюнча);

13.00. 08 -  «Кесиптик билим беруунун усулдары жана теориясы»;

Л. Махмуд Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинин ректору 
(Р.З.Ибраевге) аспиранттарды даярдоо иштерин жогоруда көрсөтүлгөн Кыргыз 
Республикасында илимий жана илимий-йедагогикалык кадрларды даярдоо 
жөнүндөгү Жобого ылайык уюштурсун.

3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Илим , Департаментинин 
директорунун орун басарына (Бакиров А.Ж.) жүктөлсүн.

*
«Об открытии аспйрантуры»

Согласно п.35 Положения «О подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в Кыргызской Республике», утвержденного совместным приказом 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики, ВАК Кыргызской 
Республики, Национальной академии наук Кыргызской Республики от 
1995 года № 8\с\с-3\2

приказываю:
1. Ввести в Отдел аспирантуры Восточного

ноября
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13.00.01- Общая педагогика, история педагогики и образования»;
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13.00.02- «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 

уровням образования)»;

13,00.08 -  «Теория и методика профессионального образования»;

2. Ректору Восточного университета им. Махмуд Кашгари-Барскани (Р.З.Ибраеву) 
организовать работу аспирантуры в соответствии с вышеуказанным Положением о 
подготовке научно-педагогических и научных кадров Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
Департамента науки (Бакиров А.Ж.).

Министрдин орун басары 
- Илим департаментинин директору
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