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защита кандидатской диссертации на тему «Преобразования в 

системе начального профессионального образования 1991-2000е 

годы. - Б., 2004. 

 

Утверждена докторская диссертация на тему: «Тарых 

мугалимдерин даярдоонун компетенттүүлүк негиздери”. 13.00.01. 

  

 

Научные труды:  
 

 

более 50 публикаций, из них 1 монография, 5 учебников, 10 учебно-

методических пособий: 

 

 

 Жыргалбекова Г.К.   Кыргызстандагы кесиптик-техникалык билим берүү(1991 –

2000-жылдар): монография  – Бишкек: 2014. –186. 

 Жыргалбекова Г.К. Кыргызстандагы кесиптик башталгыч билим берүү тармагынын 

өзгөрүү абалы (1991- 2000-чи жылдар): Автореферат дисс. к.и.н.:-Бишкек: ЧП.  

типография “Луиза”:.-2004.- 21 б 

 Жыргалбекова Г.К.   Мектепте тарыхты окутуунун методикасы: жогорку окуу 

жайлардын студенттери  үчүн окуу куралы. –Бишкек:Hi- Tech., 2014–186 б. 

 Жыргалбекова Г. К., Карасартова Ч. Ж. Методика преподавания истории: учебно-

методическое пособие для подготовки государственной аттестации по 

специальности “История”. – Бишкек: ОсОО “Бишкектранзит”. –Бишкек,2014. – 120 
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Окууметодикалык колдонмо. Жогорку окуу жайлардын “Тарых” адистиги боюнча 
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жайлардын студенттери  үчүн окуу куралы. – Бишкектранзит”. –2010. –186 б. 
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тарыхы–5-класс. – Бишкек, 2018. –207 б. 
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тарыхы–5-класс. Мугалимдер үчүн колдонмо–Бишкек, 2018. –141 б. 
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