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Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүүнүн  

технологиялары кафедрасынын тарыхы 
 

2015-жылы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинде 

реорганизациялар болуп, мурдагы Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо 

институту Педагогикалык факультетке айланып, анын ичинде Мектепке чейинки, 

мектеп педагогикасы, жана билим берүүнүн технологиялары кафедрасы ачылган. 

2017-жылы КУУда кафедралар башчыларынын шайлоосунан өтүп, кафедранын 

башчысы болуп педагогика илимдеринин кандидаты, доцент (2018-жылдан бери 

КУУнун профессору) Адылбек кызы Гулназ дайындалды. 

Бүгүнкү күндө кафедрада штаттык негизде 1 -педагогика илимдеринин 

доктору, профессор, 1 -педагогика илимдеринин кандидаты, профессор, 5 -

педагогика илимдеринин кандидаты, доценттер, 7 -улук окутуучу, 1 -окутуучу 

эмгектенет. Жалпы штаттык профессор-окутуучулук курамы –16 мугалим. Сапаттык 

курам 43,75% түзөт. 



ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУК КУРАМ 

№                          А.А.А. кызматы  

 

 
 

 
 

 

1. Адылбек кызы Гулназ п.и.к., профессор,  

кафедра башчысы 

2. Мааткеримов Нурсапар Оролбекович п.и.д., профессор 

3. Гудимова Альбина Николаевна п.и.к., профессор 

4. Абдымомунова Гульжамыш Асековна п.и.к., доцент 

5. Юсупова Алтынай Маматовна п.и.к., доцент 

6. Архипова Татьяна Викторовна  п.и.к., доцент 

7. Конгайтиева Сууракан Амановна п.и.к., доцент 

8. Кайдиева Назира Капарбековна п.и.к., доцент 

9. Эсенканова Анаркан Кулубековна  ага окутуучу 

10. Кабылова Света Амантуровна ага окутуучу  

11. Назарбекова Бурмагуль Жээнбековна ага окутуучу 

12. Алгожоева Жыпар Бектурсуновна ага окутуучу 

13. Оторбекова Айнагуль Махмутовна ага окутуучу 

14. Жуматаева Асылгул Саринжиевна ага окутуучу 

15. Файзуллаев Нурбек Шайдуллаевич ага окутуучу 

16. Качкын уулу Алтынбек ага окутуучу 

17. Исмаилова Суусар Салыбековна окутуучу 

18. Сейталиев Максат Есенович окутуучу 

19. Жумакунова Асел Жумакуновна окутуучу 

20. Нурбекова Алтынай Нурбековна лаборант 
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Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүүнүн 

технологиялары кафедрасынын окуу-методикалык жана илимий 

иштери 
 

Улуттук университетинин Педагогикалык факультетинин Мектепке чейинки,  
мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасынын 2019-

2020-окуу жылына карата комплекстүү иш планынын аткарылышы боюнча  

ОТЧЕТУ 

1. Окуу иштери 
 

1. Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү технологиялары кафедрасында 2019-

2020-окуу жылы боюнча  жалпы пландаштырылган саат:  24203,1 андан сырткары 28,2 сааты сааттык 

төлөмдүн негизинде.  

 

№  Лекция Пр. 

саат 

СӨИ Мод. Сынактар Курстук  

иштер 

Практи 

ка 

Дипломдук, 

магистрдик 

иштер 

Магистрдик 

прог. 

жетек. 

Жалпы 

Саат 

1 
План 

боюнча 
3712 6494 2012,4 2012,4 1635,3 1911 5063 1348 15 24203,1 

2 

Аткары 

лышы  

боюнча 

3712 6494 1977 1977 1584,4 1900 5068 1448 15 24175,4 

 

2019-2020-окуу жылына карата «Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүү 

технологиялары» кафедрасында профессордук-окутуучулар курамын бардыгы болуп 32 окутуучу 

түзөт, алардын ичинен: 16 окутуучу штаттык негизде, 14 окутуучу ички, ал эми 2 сырткы 

айкалыштыруу менен эмгектенишүүдө. Кафедрада 2 илимдин доктору, анын ичинен 1 доктор штатта, 



1 доктор айкалыштыруу менен, 14 илимдин кандидаты, анын ичинен 8и штатта, 6 айкалыштыруу менен, 

10 ага окутуучу, 6 окутуучу бар. Окутуучулардын окуу жүктөмдөрү   төмөнкүдөй сааттык ставкалар 

боюнча бөлүштүрүлдү: 

Бюджет боюнча:                                   Контракт боюнча: 

Профессор – 1,25                                  Профессор – 4,25  

Доцент – 1,55                                         Доцент – 6,70 

Ага окутуучу – 2,20                               Ага окутуучу – 8,80 

Окутуучу – 2,75                                    Окутуучу – 2,25 

Жалпы: 7,75                                         Жалпы: 22 

2. 2019-2020-окуу жылына карата жалпысынан 132 жумушчу программа бекитилген. Алардын бардыгы 

стандарттын негизинде макетке ылайык салынып кафедрада бекитилди. 

40 окуу методикалык комплекс макетке ылайык даярдалды. 

 

 

3. Бардык даярдоо багыттары боюнча негизги билим берүү программалары иштелип чыкты, 

башкача айтканда «Педагогика» багыты боюнча магистрдик жана бакалаврдык программалар, 

«Физика-математикалык билим берүү» багыты боюнча бакалаврдык программалар. 

4. Профессордук-окутуучулар курамынын ачык сабактар жана өз ара сабакка катышууларынын 

графиги бекитилген.  

5. Практикалардын бардык түрлөрү боюнча программалары түзүлүп бекитилген жана алар өз 

убактарында өткөрүлүп, отчеттору бекитилген. 

6. МАКтын программалары түзүлүп бекитилди, курстук иштердин, бүтүрүү квалификациялык 

иштердин, магистердик диссертациялардын темалары бекитилди.  

7. Аралыктан окутуу технологиясын колдонуу менен сырттан окуу формасы боюнча Жумушчу 

программалары, ОМК, тапшырмалары кафедрада бекитилди. 



 2-жарым жылдык үчүн ОМКлары өз убагында сайтка киргизилди. 

8. «Педагогика» багытынын «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» профили 

боюнча магистрдик программасы түзүлүп бекитилди. Окуу пландагы бардык жумушчу программалары 

түзүлүп, бекитилди. Илимий жетекчилери жана темалары бекитилип, иш жүрүүдө. 

 

2. Окуу-усулдук иштер 

1. 2019-20-окуу жылында өтүлүүчү дисциплиналардын бардыгынын окуу программалары кафедра 

кенешинде каралып жана факультеттин окуу-усулдук кенешинде бекитилди. 

2. Ар бир дисциплиналардын окуу-программаларына ылайык түзүлгөн окуу-усулдук комплекстери 

кафедра отурумунда каралып жана бекитилген. 

3. Дисциплиналар боюнча модулдар жана экзамендер үчүн түзүлүүчү тапшырмалар, билеттердин 

суроолору даярдалган жана бекитилген. 

4. Төмөнкү окутуучулар  көрсөтмөлүү ачык сабактарды өткөрүштү: 

 1) Доцент Конгайтиева С.А. ПЕД(б)-1-16, ПЕД(б)-3-16 группаларынын студенттерине 12-декабрда 

«Тарбиялык иштерди уюштуруунун методикасы» дисциплинасы боюнча «Патриотизмге тарбиялоодо 

Манастын жети осуяты негизги каражат» аттуу семинардык ачык сабак өткөрдү. Сабакка факультеттин 

деканы, проф. Сулайманова Р.Т., кафедра башчысы, проф. Адылбек кызы Г. жана кафедра мүчөлөрү 

катышты. 

 2) Ага окутуучу Жуматаева А.С. Пед-2-18 группасында «Грамматикалык талдоого киришүү 

боюнча практикум» дисциплинасы боюнча 2020-жылдын 28-февралында «Сын атооч жана анын 

өзгөчөлүктөрү» темасында практикалык ачык сабак өткөрдү. Сабакка кафедра башчысы, профессор 

Адылбек кызы Г., кафедранын доценттери Абдымомунова Г.А., Юсупова А.М., факультеттин окуу-

методикалык кенешинин төрайымы Асаналиева Ч.Н. ж.б. кафедранын окутуучулары катышып, 

өздөрүнүн анализдерин берип, сабак өз максатына жетти деген жыйынтыкты чыгарышты. Ага окутуучу 

Жуматаева А.С. сабакта активдүү студенттерге ардак грамоталарды тапшырып, сабактын дагы бир 

өзгөчөлүгүн көрсөттү. 



 3) Ага окутуучу Кабылова С.А. ФМО-1-17 группасында «Физика-математикалык билим берүүнүн 

методикасы» сабагында 2020-жылдын 22-апрелинде «Алгоритмдердин түрлөрүнүн структурасын 

иштетүүнүн методдорун окутуу» темасында онлайн-ачык-сабак өткөрдү. Сабакка кафедранын 

башчысы проф. Адылбек кызы Г. жана кафедра мүчөлөрү катышты. 

5. Кафедра ичинде усулдук, теоретикалык семинар, тегерек стол, тренингдерди уюштуруу пландары 

түзүлгөн.  

 

3. Илимий-изилдөө иштери 
Изилдөө иштин темасы, багыты: “Компетенттүүлүктүн негизинде республиканын мектептери үчүн 

педагогикалык кадрларды даярдоо системасын өркүндөтүү”.  

 Илимий-изилдөө жана комплекстүү проекттерге катышуу: 

1. Илимий-изилдөө жана комплекстүү проекттерге катышуу: 

П.и.д., профессор Н.О.Мааткеримов Ж.Баласагын атындагы КУУда педагогикалык докторлук 

(канд.) диссертациялык  кеңештин мүчөсү.  

- КРнын ЖОЖдорду аккредитациялоо агенттигинин эксперти. 

2. Билим берүү министрлиги программасы менен, каржылоонун суммасы  

1. Көрсөтүлгөн жылы мектепке чейинки мектеп педагогикасы жана билим берүүнүн 

технологиялары кафедрасынын ага окутуучусу Оторбекова А.М. “Көркөм өнөр” боюнча мамлекеттик 

стандарт иштеп чыкты. 

2. Ага окутуучу А.М.Оторбекова “Билим берүү секторун реформалоо” аттуу Билим берүү 

министрлиги тарабынан уюштурулган проектисине катышты. “Технология” предмети боюнча эки тилде 

окуу стандартын түзгөндүгү жана окуучулардын жетишкендиктерин баалоо боюнча дүйнөлүк банк 

тарабынан 100000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык алды. 

3. Кыргыз Республикасындагы орус тилдүү билим берүү мекемелеринин кадрлары үчүн Илим жана 

билим берүү министрлигинин жетекчилиги менен Россотрудничество уюму тарабынан уюштурулган 

квалификацияны жогорулатуу курстарында профессор Адылбек кызы Гулназ, ага окутуучулар Юсупова 

А.М., Оторбекова А.М. жана 2-курстун магистранты Кубатова Б. өздөрүнүн даярдаган курстарын өтүп 



келишти. 

3. Эл аралык (республикалык, ЖОЖдо аралык ж.б.) конференцияларга жана семинарларга 

катышуу КУУдан тышкары   

 

3.1. Факультетте өткөрүлгөн илимий иш чаралар 

1. 2019-жылдын 19-сентябрьда п.и.к., профессор Альбина Николаевна Гудимованын 85 

жылдыгына карата “Кыргыз Республикасында жогорку педагогикалык билим берүүнүн проблемасы 

жана перспективасы” аттуу тегерек стол уюштурулуп, кызыктуу баяндамалар жасалды. Тегерек столду 

педагогикалык факультеттин деканы, п.и.к., профессор Р.Т.Сулайманова ачып, КУУнун ректору, 

профессор К.Ж.Садыков келип куттуктоо сөзүн айтты. Ректор кыргыз билим берүүсүнө, педагогикасына 

жана университетке кредиттик технологияларды киргизүүдө салган салымын жогору баалады. Тегерек 

столдо п.и.д., профессор Мааткеримов Н.О., п.и.к., профессор Адылбек кызы Г., п.и.к., доцент Юсупова 

А.М., ага окутуучу Кулуева С.С. ж.б. талкууга чыгып каралып жаткан маселе боюнча омоктуу ойлорун 

айтышты. 

2. Ж.Баласагын атындагы КУУнун педагогикалык факультинде Кыргызстандын педагогдор 

коомунун жана Кыргызстандын физиктер коомунун өкүлдөрүнүн катышуусу менен 2019-жылдын 15-

ноябрында педагогика факультетинин уюштурулганынын 10-жылдыгы жана п.и.д., МАНПОнун корр.-

мүчөсү, профессор Н.О. Мааткеримовдун 70 жылдыгына арналган «Педагогикалык кадрларды 

даярдоонун теориясы жана практикасынын актуалдуу маселелери» аттуу IV Эл аралык илимий-

практикалык конференциясы өткөрүлдү. 

3.2. Публикатордук ишмердүүлүк:  

Мектепке чейинки, мектеп педагогикасы жана билим берүүнүн технологиялары 

кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамынын көрсөтүлгөн окуу жылдарында 

жарыялаган илимий-методикалык иштери 

 

 Кызматкердин аты-

жөнү, окумуштуулук 

даражасы/ 

Макаланын аталышы Басма (журналдын аталышы) Жарыяланган 

күнү, жылы. 



наамы 

1. Пед.и.д., профессор 

Мааткеримов Н.О. 

Modernization of 

methodological functions of 

the educational process’ 

rationing in the professional 

training teachers 

Материалы 4-ой Международной 

научно-практической конференции 

“Актуальные проблемы теории и 

практики подготовки педагогических 

кадров”. Б.2019. КНУ им. 

Ж.Баласагына. стр. 204-207. 

2019. 

  

Совершенствование 

технологии обучения 

физике на основе 

моделирования 

Материалы 4-ой Международной 

научно-практической конференции 

“Актуальные проблемы теории и 

практики подготовки педагогических 

кадров”. Б.2019. КНУ им. 

Ж.Баласагына. стр. 204-207. 

2019. 

  

Физиканы окутууда 

түзүмдүк-логикалык 

схемаларды пайдалануу 

жөнүндө  

Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана. №1. С.101-

105. 

2019 

  

Направления интеграции 

естественнонаучных 

знаний учащихся на 

основе астрофизического 

материала 

Вестник Иссык-Кульского 

университета 

2019. 

  

Жогорку 

квалификациядагы 

илимий кадрларды 

даярдоонун көйгөйлөрү 

жөнүндө 

Вестник Иссык-Кульского 

университета 

2019. 



  

Реализация 

компетентностного 

подхода при выборе 

методов обучения 

программированию  

“Актуальные проблемы 

преподавания естественно-

математических дисциплинв школе и 

вузе”.-Б. КНУ им. Ж.Баласагына  

2019 

  

Математиканы окутууда 

маалыматтык-

технологиялардын 

негизинде инсанга 

багытталган мамилени 

ишке ашыруу  

“Актуальные проблемы 

преподавания естественно-

математических дисциплинв школе и 

вузе”.-Б. КНУ им. Ж.Баласагына 

2019 

  

Окуучулардын физикалык 

ой жүгүртүүсүн 

калыптандыруу жөнүндө. 

“Актуальные проблемы 

преподавания естественно-

математических дисциплинв школе и 

вузе”.-Б. КНУ им. Ж.Баласагына 

2019 

 Макалалар 8 

2. Пед.и.к., профессор 

Гудимова А.Н. 

Приёмы и методы оценки 

достижений учеников 

младших классов 

Материалы 4-ой Международной 

научно-практической конференции 

“Актуальные проблемы теории и 

практики подготовки педагогических 

кадров”. Б.2019. КНУ им. 

Ж.Баласагына. стр. 204-207. 

2019. 

  

Интерактивные методы – 

один из факторов 

развития мотивации 

учения младших 

школьников 

Материалы 4-ой Международной 

научно-практической конференции 

“Актуальные проблемы теории и 

практики подготовки педагогических 

кадров”. Б.2019. КНУ им. 

Ж.Баласагына. стр. 204-207. 

 



  

Макалалар 2  

3. Пед.и.к., профессор 

Сулайманова Р.Т. 

Болочок мугалимдердин 

инклюзивдик 

компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу 

“Совершенствование подготовки 

научно-педагогических кадров в 

условиях перехода на 

многоуровневое образование” 24-25 

октября. Стр. 248-255 

2019 

  

Ата-энелердин 

педагогикалык 

маданиятын 

калыптандыруунун 

теориялык негиздери 

«Педагогикалык кадрларды 

даярдоонун теориясы жана 

практикасынын актуалдуу 

маселелери» аттуу IV Эл аралык 

илимий-практикалык 

конференциянын макалалар 

жыйнагы Ж.Баласагын атындагы 

КУУ, 90-92-б. 

2019. 

  

Болочоктогу башталгыч 

класстардын 

мугалимдеринин 

эмоционалдык 

компетенттүүлүгүн 

калыптандыруунун 

педагогикалык шарттары 

«Педагогикалык кадрларды 

даярдоонун теориясы жана 

практикасынын актуалдуу 

маселелери» аттуу IV Эл аралык 

илимий-практикалык 

конференциянын макалалар 

жыйнагы Ж.Баласагын атындагы 

КУУ, 88-90-б. 

2019. 

  

Болочок мугалимдерге 

педагогикалык билим 

Вестник Международного 

университета “Ала-Тоо”. Выпуск 4. 

№4.  

2019. 



берүүдөгү 

компетенттүүлүк мамиле 

  

Компетенттүүлүк мамиле 

билим берүүдөгү жаӊы 

парадигманын негизи 

катары 

Вестник Международного 

университета “Ала-Тоо”. Выпуск 4. 

№4. 

2019. 

  

ЖОЖдордо педагогикалык 

билим берүүнү 

жанылантуу   

Известия КАО. №1.. январь 2020. 

  

Макалалар 6 

4. Пед.и.к., профессор 

Адылбек кызы Г. 

Актуальные проблемы 

воспитания в сфере 

высшего образования  

“Совершенствование подготовки 

научно-педагогических кадров в 

условиях перехода на 

многоуровневое образование” 24-25 

октября. Стр. 125-129 

2019. 

  

Кенже мектеп 

окуучуларын мектепке 

окуусуна 

адаптациялоонун 

педагогикалык шарттары 

«Педагогикалык кадрларды 

даярдоонун теориясы жана 

практикасынын актуалдуу 

маселелери» аттуу IV Эл аралык 

илимий-практикалык 

конференциянын макалалар 

жыйнагы Ж.Баласагын атындагы 

КУУ, 188-191-б. 

2019. 

  

Кенже мектеп 

окуучуларын 

патриоттуулукка 

«Педагогикалык кадрларды 

даярдоонун теориясы жана 

практикасынын актуалдуу 

2019. 



тарбиялоонун 

өзгөчөлүктөрү 

маселелери» аттуу IV Эл аралык 

илимий-практикалык 

конференциянын макалалар 

жыйнагы Ж.Баласагын атындагы 

КУУ, 191-194-б. 

  

Макалалар 3 

5. Пед.и.канд., доцент 

Абдымомунова Г.А. 

“Манас” эпосу-

мекенчилдикке 

тарбиялоонун мектеби 

Ж.Баласагын атындагы КУУнун 

“Мартснаб” ЖЧК басмаканасы Б.2019 

2019 

  

Азыркы учурдагы 

кыргызстан 

кыргызстандагы коомдук 

саясий кырдаал жана 

аялдардын орду, ролу.  

Вестник Международного 

Университета Кыргызстана №1 (38) 

2019. стр. 21-24. РИНЦ 

2019 

  

Башталгыч класстын 

окуучуларынын инсан 

аралык байланыш 

мамилеси жана 

изилдениши 

Материалы 4-ой Международной 

научно-практической конференции 

“Актуальные проблемы теории и 

практики подготовки педагогических 

кадров”. Б.2019. КНУ им. 

Ж.Баласагына. стр. 181-183. 

2019 

  

Макалалар 3 

6. 

 

Пед.и.канд., доцент 

Архипова Т.В. 

 

Портфолио как 

инструмент 

Вестник Международного 

Университетат Кыргызстана 

68-69 стр. 

2019 



 

 

самостоятельной работы 

студентов 

  

Основные дидактические 

принципы в инклюзивном 

образованиии (в печати). 

В соавторстве. 

 

Вестник Международного 

Университетат Кыргызстана 

 

2019 

  

Проблемы доступности 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в печати) 

Вестник Международного 

Университетат Кыргызстана 

 

2019 

  

Методическое пособие 

для учителей начальных 

классов по 

Родионоведению 

Б. – 2018, 73 стр. 2019 

  

Интегрированный подход 

при обучении грамоте: 

Методическое 

руководство для 

учителей. 

Сост. Т. Архипова и др.- Б., 2019.-35 

с. 

2019 

  

Сабаттуулукка үйрөтүүдө 

интеграцияланган ыкманы 

колдонуу: 

Мугалимдер үчүн 

методикалык колдонмо.  

Түз. Т. Архипова ж. б.- 

Б,2019.- 36 б. 

2019 



  

«Я учусь»: Рабочая 

тетрадь: I часть: 

Методическое 

руководство для 

учащихся.  

Сост. Т. Архипова и др. - Б., 2019. - 

94 с. 

2019 

  

«Я учусь»: Рабочая 

тетрадь: II часть: 

Методическое 

руководство 

для учащихся.  

Сост. Т. Архипова и др. - Б., 2019.- 

140 с. 

2019 

  

Мен окуучумун: 

Жумушчудептер: I бөлүк: 

Окуучуларүчүн 

Методикалык колдонмо  

Түз. Т. Архипова ж.б. - Б., 2019. - 94 

б. 

2019 

  

Мен окуучумун: 

Жумушчудептер: II бөлүк: 

Окуучуларүчүн 

методикалык колдонмо.  

Түз. Т. Архипова ж.б. - Б., 2019. - 

139 б. 

2019 

  

Наглядно-дидактический 

материал по обучению 

грамоте.  

Сост. Т. Архипова и др. – Б.: 2019 . – 

100 с. 

2019 
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7. 

 

 

 

Пед.и.канд., ага 

окутууч Юсупова  

А.М. 

Современные пути 

применения 

инновационных методов 

обучения для развития 

творческой деятельности 

в процессе обучения  

Институт научных коммуникаций. 

Web of Science, в печати 

2019. 



О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
  

1. С 11 сентября по 10 октября 2020 г. преподаватели кафедры прошли курсы  
повышения квалификации по программе «Эффективный онлайн-урок»,  
ЭДУ ТРЭВЕЛ, SKLAD образовательная онлайн платформа 

 

   

   

 

 
 



 

   

     
 

   
 

 



 2.  С 1 по 23 июня 2020 преподаватели кафедры прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Международные практики школьного 
образования», ЭДУ ТРЭВЕЛ, SKLAD образовательная онлайн платформа 

     

     

    



 

О ПОВЫШЕНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 
1.      Адылбек кызы Гулназ – к.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

 

 
 

2. Гудимова Альбина Николаевна – к.п.н., профессор 

 



 

3. Юсупова А.М. – к.п.н., доцент 

       

       
 

4. Кайдиева Н.К. – к.п.н., доцент 

    

 
 



5. Оторбекова Айнагуль Махмутовна – старший преподаватель 
 

    

 

  
6. Кабылова Света Амантуровна – старший преподаватель 

 

  
 



     
 

 

  
7. Жуматаева Асылгул Саринжиевна – старший преподаватель 

 

    
 



    

 

8. Нурбекова Алтынай 

 


