
Педагогикалык факультеттин тарыхы 

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 

Педагогикалык факультети 2009-жылы педагогика илимдеринин доктору, 

профессор И.Ч.Исамидиновдун демилгеси жана уюштуруусу аркылуу 

республикадагы мугалимдердин жетишпестигин жоюу максатында 

Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту болуп түзүлгөн. 

Институтту түзүү үчүн Чүй облусунун администрациясынын жана 

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ортосунда 2009-

жылдын 19-мартында келишим түзүлүп, ага ылайык, университеттин 

Окумуштуулар кеңешинин 2009-жылдын 19-июнундагы чечими жана 

университеттин ошол кездеги ректору филология илимдеринин доктору, 

профессор А.А.Бекбалаевдин 2009-жылдын 20-июнундагы №220 буйругу 

чыккан. 

Инстутутту ачуунун зарылдыгы төмөнкү көйгөйлөрдөн улам келип 

чыккан: 

- республиканын орто мектептеринде мугалимдик адистердин кескин 

түрдө азайышы; 

     - ички жана тышкы миграциянын күч алышы; 

     - Чүй облусунун калкынын санынын демографиялык жактан 

көбөйүшүнүн натыйжасында жалпы билим берүүчү орто мектептердин 

мугалимдеринин жетишсиздигинин келип чыгышы; 

      - жогорку окуу жайларында мугалимдик адистикти аяктагандардын 

көпчүлүгүнүн башка кесипке өтүп кетиши; 

      - жалпыга билим берүүчү орто мектептерде башка адистикти аяктаган 

же таптакыр кесиптик билими жок мугалимдик кадрлардын орун алышы; 

  - мугалимдердин жетишсиздигинен пенсиялык курактагы адистерди 

мектептерде кармоо; 

  - мугалимдерге 2 ставкадан ашык жумушчу окуу жүгүн артуу же ар 

турдүү окуу предметтеринен сабак өтүүгө жол берүү, мунун натыйжасында 

билимдин сапатсыздыгынын келип чыгышы ж.б.  

2009-2015-жылдары, Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо 

институту жогорку кесиптик билим берүү багытында төмөнкүдөй адистиктер 

боюнча мугалимдерди даярдаган: 

№ Лицензиянын 

№ 

Шифр Адистиги 

1  

 

№521 каттоо 

номери I-551 

2009-жыл 

 

540102 Биология  

2 540103 География 

3 540203 Информатика 

4 540301 Кыргыз тили жана адабияты 

5 540201 Математика 

6 540604 Мектепке чейинки билим берүүнүн 



 

Ал эми орто кесиптик билим берүү багытында 2009-2013-жылдары 

төмөнкү адистиктер боюнча мугалимдерди даярдаган: 

 

 
 2009-2011-жылдары Институттун директору болуп, педагогика 

илимдеринин доктору, профессор Исамидинов Искендер Чоңмурунович 

жетектеген. 

 

№LD150000291 

каттоо номери 

15/0186 2015-

жылы кайрадан 

жаңыртылган 

педагогикасы жана методикасы 

7 540303 Орус тили жана адабияты 

8 540606 Социалдык педагогика 

9 540403 Тарых 

10 540402 Укук таануу 

11 540304 Чет тили 

12 540401 Экономика 

№ Лицензиянын 

№ 

Шифр Адистиги 

1  

 

 

 

АЛ №521 

Каттоо 

номери I-551 

0312 Башталгыч класстарды окутуу 

2 0305 География 

3 0307 Дене тарбия 

4 0324 Информатика 

5 0302 Кыргыз тили жана адабияты 

6 0311 Көркөм искусство жана чийүү 

7 0301 Математика 

8 0302 Орус тили жана адабияты 

9 0314 Социалдык педагогика 

10 0304 Тарых 

11 0303 Чет тили 

12 0313 Мектепке чейинки билим берүү 



2012-2015-жылдары Институттун директору болуп, педагогика 

илимдеринин кандидаты, доцент Сулайманова Рахат Токтогуловна) 

жетектеген. 

2011-жылдан тарта, Институттун курамында эки факультет жана 

орто кесиптик билим берүү бөлүмү иштей баштаган: 

- табыгый-экономикалык багыттагы мугалимдерди максаттуу даярдоо 

факультети; 

- гуманитардык-педагогикалык багыттагы мугалимдерди максаттуу 

даярдоо; 

- орто кесиптик билим берүү бөлүмү. 

Институттун бул курамдык түзүмү Университеттин жалпы 

Окумуштуулар кеңешинин 2011-жылдын 29-сентябрындагы №1/1 

токтомунун, 2011-жылдын 5-октябрында ректор тарабынан «Ж. Баласагын 

атындагы КУУнун кээ бир институттарынын уюштуруучулук түзүлүштөрүнө 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» кабыл алынган буйругунун (№335 

29.09.2011-ж.) негизинде түзүлгөн. 

Ал эми орто кесиптик билим берүү бөлүмүндө үч циклдык 

комиссия иштеген: 

- табыгый-математикалык дисциплиналардын циклдык комиссиясы; 

 - психологиялык-педагогикалык, жалпы гуманитардык жана 

социалдык-экономикалык дисциплиналардын циклдык комиссиясы; 

 - мамлекеттик, расмий жана чет тилдеринин циклдык комиссиясы.      

 

 2012-жылдан бери төмөнкү лицензия боюнча 5 багытта мугалимдер 

(бакалавр) даярдала баштаган: 

 

 Ал эми орто кесиптик билим берүү адистиктери боюнча 2013-жылы 

кайрадан жаңы лицензия берилген: 

№ Лицензиянын 

№ 

Шифр Багыттар 

1  

№LD170000260 

каттоо номери 

17/0122 

550100 Табигый-илимдер боюнча билим берүү  

2 550200 Физика-математикалык билим берүү 

3 550300 Филологиялык билим берүү 

4 550400 Социалдык-экономикалык билим берүү 

5 550700 Педагогика 

№ Лицензиянын 

№ 

Шифр Адистиги 

1  

 

 

 

АЛ №700 

Каттоо 

номери I-952 

050709 Башталгыч класстарга билим берүү 

2 050704 Мектепке чейинки билим берүү 

3 230701 Колдонмо информатика 

4 050711 Социалдык педагогика 

5 040101 Социалдык кызмат 

6 050720 Дене тарбия 

7 050603 Көркөм искусство жана чийүү 



 

Институт 2015-жылы университеттеги курамдык кайра түзүүдө 

Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту Педагогикалык 

факультет болуп өзгөрүп, анын  педагогика илимдеринин кандидаты, доцент 

Сулайманова Рахат Токтогуловна декан катары жетектеген. 

Ошол жылдан бери факультеттин курамында 2 кафедра, 1 колледж бар: 

- Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү 

технологиялары кафедрасы, башчысынын милдетин 2015-2016-жылдары - 

педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Сулайманкулова Жамила 

Калыбаевна аткарган. 

-Филологиялык жана социалдык-экономикалык билим берүү 

кафедрасы, башчысы - педагогика илимдеринин кандидаты, доцент 

Сураналиева Канымгүл Калыбековна.  

-Кесиптик-педагогикалык колледжи, башчысы - билим берүүнүн 

мыктысы Салиева Айсада Зарылбековна 

 

2017-2018-окуу жылындагы Педагогикалык факультеттин 

структуралык түзүмү: 

 
Декан - педагогика илимдеринин кандидаты, 

доцент Сулайманова Рахат Токтогуловна 

 

8 050503 Технология 

9 050501 Кесипке окутуу (тармактар боюнча) 

10 050702 Тарбиялык иштерди уюштуруу 

11 071402 Социалдык-маданий ишмердүүлүк 



 
Декандын окуу иштери боюнча орун басары 

Назарова Гульзаада Сагынбековна 

 

    
Декандын тарбия иштери боюнча орун басарлары: 

Джолочиев Самат Шаршенбекович Шарабидинов Мирбек Төлөбекович 

 

  
 
Жусупбекова Назгүл 

Усеновна 

Кожоканова 

Гүлшайыр 

Эсеновна 

Ирсалиева Алина 

Туратбековна 

 

Турсунбеков 

Гүлжазы 

Рысбековна 

Айталиева Мираида 

Анарбаевна 

 

Деканаттагы жетектөөчү адис-курстун менеджерлери 

 



 
Катчы-референт - Жапарова Акжолтой Табылдиевна 

 

 
Компьютердик класстын 

инженери 

Жанболот уулу Улан 

 

 
Компьютердик класстын 

лаборанты 
Турсуналиев Санжар 

Шаакеримович 

 
Компьютердик класстын 

лаборанты 
Калыкова Гүлзат Сабырбековна 

 

 

 

2017-2018-окуу жылында факультетте 2 кафедра, 1 колледж бар:  

 

-Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү 

технологиялары кафедрасы 

 
Кафедранын башчысы - педагогика илимдеринин кандидаты,  

доцент Адылбек кызы Гүлназ 

 



 
Кафедранын жалпы жамааты 

 

 
Лаборанты - Кубаталиева Каныкей 

 

-Филологиялык жана социалдык-экономикалык  

билим берүү кафедрасы 

 
Кафедранын башчысы - педагогика илимдеринин кандидаты, 

доцент Сураналиева Канымгүл Калыбековна 



 
Кафедранын жалпы жамааты 

 

 
Лаборанты - Нурлан кызы Мээрим 

 

-Кесиптик-педагогикалык колледжи 

 
Колледждин башчысы - билим берүүнүн мыктысы  

Салиева Айсада Зарылбековна 

 

 



 
Кесиптик-педагогикалык колледжинин жамааты 

 

Бүгүнкү күндө Педагогикалык факультеттин жогорку кесиптик 

билим берүү багыттары боюнча 494 студент билим алат. Анын ичинен:  

- 38 студент күндүзгү бюджеттик негизде 

- 338 студент күндүзгү контракттык негизде 

- 13 магистрант 

- 105 студент дистанттык сырттан окуу бөлүмүндө окушат. 

2017-2018-окуу жылында 55 профессордук-окутуучулук курам 

эмгектенип келет. Анын ичинен: 

- 36сы штаттык негизде, 19у айкалыштырып иштөөдө. 

Ал эми сапаттык жагынан ала турган болсок: 

- 4 профессор - 7,3% 

- 14 доцент - 25,45% 

- 23 ага окутуучу - 41,8% 

- 14 окутуучу - 25,45% 

Жалпы сапат - 33 % түзөт. 

 

Кесиптик педагогикалык колледж боюнча 593 студент контракттык 

негизде билим алат. Анын ичинен: 

- 553 студент күндүзгү,  

- 40 студент сырттан окуу бөлүмүндө окуйт. 

2017-2018-окуу жылында профессордук-окутуучулук курамдын саны 

61ди түзөт. Анын ичинен: 

- 42 си штатта, 19у айкалыштырып эмгектенишет. 

 



Учурда Педагогикалык факультет 2017-жылы Билим берүү жана илим 

министрлиги тарабынан берилген лицензия боюнча төмөнкү багыттарда 

мугалимдерди даярдайт: 

  

Ошондой эле факультетте 2017-2018-окуу жылында биринчи жолу 

Магистратура бөлүмү ачылып, Билим берүү жана илим министрлиги 

тарабынан берилген лицензиясы боюнча “Педагогика” багытында студенттер 

кабыл алынып, билим берүү ишмердүүлүгү жүргүзүлүүдө: 

 

Ал эми кесиптик-педагогикалык колледжи 2016-жылдан бери Билим 

берүү жана илим министрлиги тарабынан берилген лицензиясы менен 

төмөнкү адистиктер боюнча мугалимдерди даярдайт. 

 

Ж. Баласагын атындагы КУУнун Педагогикалык факультетин ин окуу 

процессин техникалык каражаттар менен камсыздоо тууралуу 

маалымат 

№ Наименование оборудования Саны 

1 Компьютер 76 

2 Принтер 21 

3 Түстүү принтер 1 

4 Факс 1 

5 Проектор 1 

6 Ноутбук 1 

7 Экран 1 

8 Телевизор 1 

№ Лицензиянын 

№ 

Шифр Багыт 

1  

№LD170000260 

каттоо номери 

17/0122 

550100 Табигый-илимдер боюнча билим берүү  

2 550200 Физика-математикалык билим берүү 

3 550300 Филологиялык билим берүү 

4 550400 Социалдык-экономикалык билим берүү 

5 550700 Педагогика 

№ Лицензиянын № Шифр Багыт 

1 №LD130000135 Лицензияга 

№21 тиркеме  каттоо номери 

13/0187  Бишкек-2016ж. 

550700 Педагогика  

№ Лицензиянын 

№ 

Шифр Адистиги 

1  

LC150000574 

каттоо номери 

15/0324 

050709 Башталгыч класстарга билим берүү 

2 050704 Мектепке чейинки билим берүү 

3 230701 Колдонмо информатика (тармактар боюнча) 

4 050711 Социалдык педагогика 

5 040101 Социалдык иш 



9 Фотоаппарат 2 
 

Педагогикалык факультеттин окуу залы 

№ Китеп фондун көрсөтүү менен китепканда бар китептердин саны 

1 Жалпы фонд 994 экземпляр 

2 Кыргыз тилиндеги окуу китептер 596 экземпляр 

3 Орус тилиндеги окуу китептер 288 экземпляр 

4 Окуу колдонмолор 872 экземпляр 

5 Илимий колдонмолор 77   экземпляр 

6 Сөздүктөр 33   экземпляр 

 

№ Мезгилдүү басылмаларга жазылуу Аталышы  

1 Журнал Педагогика 

2 Начальная школа 

3 Газета Кут билим 

4 Эркин-Тоо 

3 Тил жана маданият 

4 Слово Кыргызстана 

 

 

 

Педагогикалык факультеттин  

деканы, доцент        Р.Т.Сулайманова 


