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Жалпы   тарых   жана 

социалдык  - экономикалык, 

укуктук   билим   берүү 

кафедрасы 

“ЖАЛПЫ ТАРЫХ ЖАНА СЭУББ”  

КАФЕДРАСЫНЫН  

ТАРЫХЫ ЖАНА МҮНӨЗДӨМӨСҮ 

   Кафедранын  түзүлүү тарыхы,  тарых 

мугалимдерин даярдоо максатында 1999-жылы 

Коомдук илимдер департаменти (КИД)  болуп 

уюшулгандан башталат. 2001-жылы Коом таануу 

кызматкерлерин даярдоо борбору (КТКДБ) 

алдындагы гуманитардык жана социалдык-

экономикалык  дисциплиналар кафедрасы болуп 

түзүлгөн. 2002-жылы “Жалпы тарых” кафедрасы деп 

аталган. 2004-жылы И.Арабаев атындагы Кыргыз 

Мамлекеттик университетинин алдында Тарых жана 

социалдык-укуктук билим берүү институту 

(ТСУББИ) түзүлгөндөн  баштап, кафедра 

институттагы профессордук-окутуучулар курамы 

жагынан алдыңкы орунга чыккан. 2013-жылы Жалпы 

тарых жана социалдык-экономикалык кафедрасына 

укук дисциплиналары биригип “Жалпы тарых жана 

социалдык-экономикалык, укуктук дисциплиналар 

кафедрасы” деп аталып калды.  

      Өзүнүн ишмердүүлүгүндө кафедра гуманитардык 

социалдык-экономикалык тармагындагы жогорку 

квалификациялуу кадрларды даярдоону максат 

кылып келет.  

       Уюштурулган мезгилден тартып кафедранын 

окутуучулары  илимий иштердин түрдүү багыттары  

боюнча макалаларды басмага чыгарышты. Алардын 

ичинен коомдук-гуманитардык дисциплиналарды 

окутуунун  методологиялык проблемаларын жана 

Ата мекендин, дүйнөнүн тарыхындагы ар түрдүү 

актуалдуу суроолорду чагылдырган республикалык 

жана эл аралык деңгээлдеги окутуучулардын жана 

студенттердин илимий макалалар жыйнагы, 30 

жакын окуу-методикалык куралдар, 20 жакын 

монография, окуу китептери иштелип жана басылып  

чыгарылды. 

 

  

        

Кафедра алдына койгон максаттарын ишке ашырыш үчүн 

төмөндөгүдөй багыттарда иш алып барат: 

 лекцияларды, семинарларды жана окуунун башка түрлөрүн 

сапаттуу өткөрүү үчүн окутуунун  инновациялык  

методдорун, жаңы маалыматтык технологияларды кеңири 

колдонуу; студенттердин өз алдынча иштерин жетектөө 

жана уюштуруу; мониторинг, окутуунун жетишкендиктерин, 

билим берүүнүн натыйжасын прогноздоо, студенттердин 

билимдерин көзөмөлдөө жана анын жыйынтыктарын 

чыгаруу; 

 студенттердин жетишкендиктерине, талаптарына ылайык, 

заманбап, илимий жактан тастыкталган окутуунун 

технологиялары боюнча  билим берүү жараянын долбоорлоо 

жана ишке ашыруу; 

 студенттер менен окуудан тышкаркы (тарбиялык) иштерди 

уюштуруу жана өткөрүү; 

 кафедранын иш багыты боюнча окуу куралдарын, 

электрондук окуу куралдарын, окуу  методикалык  

комплекстерин (ОМК) басмага даярдоо жана чыгаруу; 

 алдыңкы окутуучулардын иш тажрыйбасы менен таанышуу 

жана анын усулдук ыкмаларын  жайылтуу,  жаш  

окутуучуларга методикалык жактан жардам көрсөтүү; 

 кырдаал менен шартталган маселелерди чечүү үчүн 

турмушта кеңири колдонулуучу илимий-изилдөө иштерин   

жүргүзүү; студенттердин илимий-изилдөө иштерине 

жетекчилик кылуу жана бүткөрүлгөн  илимий-иштерди 

талкуулоо; 

 педагогикалык компетенцияларды жакшыртуу үчүн 

тажрыйбаны системага келтирүү; окутуучулардын,  

бүтүрүүчүлөрдүн  интеллектуалдык  жана маданий-нравалык 

деңгээлин көтөрүү. 

       Кафедра университеттин жана институттун алдына койгон 

максаты жана милдеттеринин  негизинде окуу, окуу-

методикалык, студенттердин окуудан тышкаркы мезгилде  

илимий-изилдөө иштери жана башка ишмердүүлүктөрдү 

жүргүзүүдө. Профессорлорду, доценттерди, ага окутуучуларды, 

окутуучуларды, изденүүчүлөрдү жана магистранттарды 

камтыган  профессордук-окутуучулар курамы, предметтерди 

илимий-теориялык, методикалык жогорку деңгээлде окутууда 

жана кафедра тарабынан бекитилген илимий-изилдөө жана окуу-

методикалык иштерди жүргүзүүдө. 

  
 

 

 

  

        


