
     Кафедра ЖОЖда илимдин, маданияттын, 

экономиканын, техниканын, технологиялардын 

жана социалдык чөйрөнүн  өнүгүүсүн  эске  алуу 

менен, ЖОЖдо билим  берүүнүн  сапатынын  

кепилдигин  камсыз кылуу боюнча төмөндөгүлөр 

камтылган сунуштарды кармануу менен иш алып 

барууда: 

• бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын 

жакшыртуу  боюнча стратегияларды иштеп 

чыгуу; 

• билим  берүү программаларын мезгил-мезгили 

менен рецензиялоонун мониторингинде; 

• так макулдашылган өлчөмдөрдүн негизинде 

студенттердин билимдеринин жана 

билгичтиктеринин, бүтүрүүчүлөрдүн 

компетенцияларынын деңгээлин баалоонун 

объективдүү процедураларын иштеп чыгуу; 

• окутуучулук курамдын сапатын жана 

компетенттүүлүгүн камсыз кылуу; 

• бардык ишке ашырылуучу билим берүү 

программаларын жетиштүү ресурстар менен 

камсыз кылуу, аларды колдонуунун 

натыйжалуулугун көзөмөлдөө; 

• профессордук-окутуучулук курамдын өзүнүн 

ишин (стратегиясын) баалоо жана башка билим 

берүү мекемелери менен катар коюп 

салыштыруу үчүн макулдашылган өлчөмдөр 

боюнча өзүн-өзү изилдөөнү үзгүлтүксүз 

жүргүзүү иштерин ж.б. 

  Алыскы чет өлкөлөр  жана  жакынкы  илимий 

мекемелер менен кафедранын эл аралык 

кызматташуусу активдүү өнүгүүдө. Акыркы 

мезгилде Россиянын мамлекеттик гуманитардык 

университети (РГГУ, мурунку тарых-архивдик 

институту) жана М.В.Ломоносов атындагы 

МГУнун тарых факультети, “Евразийцы - новая 

волна”, Евразиялык изилдөө институту менен 

жалпы азыркы кызыкчылыктын негизинде жана 

тарыхтагы актуалдык суроолор боюнча 

биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүү 

кызматташуунун негизги багыты болуп калды. 

     Студенттердин илимий-изилдөө иштерин 

жүргүзүү маданияты алардын рефераттарды, 

курстук иштерди жана дипломдук иштерди 

аткаруусунан  башталат.  Студенттер  илимий-

практикалык иш чараларда, илимий-изилдөө  жана  

студенттик конференцияларда өзүлөрүнүн жана 

кафедранын жалпы темасы боюнча докладдар 

менен активдүү катышышат. Эл аралык долбоорлор 

менен иштөөдө, ага студенттерди тартууда  

кафедранын  кызматы чоң.  

      

 

 Кафедра билим берүү программасында 

төмөндөгүлөрдү ишке ашырууда: 

 “Кыргызстан тарыхын” адистештирүүдө  

550400 “Тарыхчы” кесиби  боюнча  

программаны даярдоо; 

 550400 СЭО “Тарых” профили 

багытындагы 550000 “Педагогикалык 

билим берүү” багыты боюнча   

программаны даярдоо; 

 550400 СЭО “Укук таануу” профили 

багытындагы 550000 “Педагогикалык 

билим берүү” багыты боюнча   

программаны даярдоо; 

 “Граждандык укук” адистешүүсүндө 

540402 «Укук таануу» кесиби боюнча  

программасын даярдоо; 

 “Жаштар менен социалдык иш алып 

баруу” профили боюнча  545000 

«Социалдык илимдер» багытындагы  

программаны  даярдоо; 

 “Укук коргоо тармагындагы социалдык 

иш” магистрдик программасы менен 

540000, «Социалдык илимдер», 540200 -  

«Социалдык иш» багытындагы  

программаны даярдоо; 

 

      Педагогикалык практиканы өткөрүүнү 

жакшыртуу максатында кафедра базалык 

мектептер №39 орто мектеп, №5 УКГ, №64 

мектеп гимназиясы, №66 өнүгүү жана ден-

соолук мектеби, №69 окуу-тарбия 

комплекси, Кыргыз-түрк “Анадолу” лицейи  

жана өндүрүштүк практикалар үчүн Кыргыз 

Улуттук музейи, Мамлекеттик архив  менен 

кызматташууну өнүктүрүүдө. 

       Кафедра өзүнүн уюштурулуу тарыхынан 

бери 13 жолу кесипке ээ болгон 

бүтүрүүчүлөрдү чыгарды.  

.   

 

  

    
  
  

 

КАФЕДРАНЫН КУРАМЫ 

1. Бакеева Бермет Зарлыковна - кафедра башчысы тарых илимдеринин 

кандидаты, доцент. Педагогикалык стажы: 12 жыл. 

2. Абдырахманов Төлөбек Абылович - тарых илимдеринин доктору, 

профессор. Педагогикалык стажы: 24 жыл. 

3. Курбанова Назира Умаровна - тарых илимдеринин доктору, 

профессор. Педагогикалык стажы: 33 жыл.  

4. Усупова Назира Стамбековна - тарых илимдеринин доктору, 

профессор. Педагогикалык стажы: 24 жыл.   

5. Зайниев Равшанбек Акимович - тарых илиминин кандидаты, доцент.  

Педагогикалык стажы: 16 жыл. 

6. Жыргалбекова Гульнара Карабаевна - тарых илиминин кандидаты, 

доцент.  Педагогикалык стажы: 31 жыл.   

7. Алымкулов Карыбек Алымкулович - тарых илиминин кандидаты, 

доцент. Педагогикалык стажы: 37 жыл.  

8. Бекбоева Алай Карабаевна - философия илиминин кандидаты, доцент. 

Педагогикалык стажы: 37 жыл 

9. Сейдакматов Муратбек Джумагулович - педагогика илиминин 

кандидаты, доцент.  Педагогикалык стажы: 17 жыл.  

10. Капалбаев Октябрь Эркинович - тарых илиминин кандидаты, доцент.  

Педагогикалык стажы: 17 жыл.  

11. Чаргынов Темирлан Таштанбекович - тарых илиминин кандидаты, 

доцент. Педагогикалык стажы: 15 жыл. 

12. Абдрахманов Болот Жумашевич – тарых илимдеринин доктору, 

доцент. Педагогикалык стажы  - ???? 

13. Карасартова Чынара Жумашовна – тарых илимдеринин кандидаты, 

доцент м.а.  Педагогикалык стажы: 24 жыл. 

14. Омурова Жүрсүн Касымбековна – тарых илимдеринин кандидаты, 

доцент м.а. Педагогикалык стажы: 15 жыл. 

15. Курманалив Кубатбек Аманович - ага окутуучу. Педагогикалык 

стажы: 30 жыл. 

16. Есенкулова Гульмира Арстанбековна - ага окутуучу. 

Педагогикалык стажы: 15 жыл. 

17. Сапарбекова Рита Эсенжановна - ага окутуучу.   

Педагогикалык стажы: 7 жыл.  

18. Темирбек уулу Идеат – ага окутуучу. Педагогикалык стажы: 5 жыл. 

19. Абдыраева Жаныл Дуйшонкуловна – окутуучу, Педагогикалык 

стажы: 3 жыл. 

20. Баястанов Нурпаис Муратбекович – окутуучу. Педагогикалык стажы: 

3 жыл. 

21. Токтоналиева Айкөкүл Токтоналиевна – окутуучу.  

Педагогикалык стажы: 1 жыл. 

         

      Профессордук-окутуучулардын сапаттык курамы жакшырып жана 

алардын саны өстү. Эгерде  2007-2008-жж. студенттерди 19 окутуучу 

окутса азыркы мезгилде 23 окутуучу эмгектенет. 2003-2008-окуу жылында 

13 илимдин кандидаты болсо азыркы мезгилде кафедрада илимдин 3 

доктору жана 8 кандидаты эмгектенет. Кафедранын сапаттык деңгээли 50% 

түзөт 

       Кафедра илимий-изилдөө ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы жана 

уюштуруу (5410-рейтингдик балл) боюнча 2013-ж. И.Арабаев атындагы 

КМУнун кафедралары арасында өткөрүлгөн конкурста  I орунга татыктуу 

болгон.  

 


