
 

Мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына карата 
 

 

 Кыргыз билим берүү академиясынын (КББА) 

социалдык-гуманитардык предметтер лабораториясы тарабынан 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 30-январындагы 

«2014-жылды Мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыялоо жөнүндө» 

Жарлыгы боюнча белгиленген «2014-жыл — Мамлекеттүүлүктү бекемдөө 

жылына» карата жалпы билим берүүчү уюмдардын (мектеп, гимназия, лицей) 

тарыхый багыттагы изилдөө иштерин жүргүзүүчү ийримдеринин арасында 

«СССРдеги саясий репрессиялардын жанаа эрксиздикке каршылык 

көрсөтүүнүн тарыхы» темасы боюнча өткөрүлгөн кароо-сабактардын 

конкурсунун жыйынтыгы 
 

 

Кароо-сабактардын конкурсун өткөрүү боюнча Маалымдоо кат «Кутбилим» 

гезитинин 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 36(10590)-санынын 12-бетинде 

жарыяланган. 
 

Кароо-сабактардын конкурсун өткөрүүнүн максаты: 
 

 Ата Мекен тарыхына сынчыл көзкараш менен ой жүгүртүү аркылуу 

окуучулардын патриоттук жана жарандык жоопкерчилик сезимдерин 

калыптандыруу; 

 Тарыхый-коом таануучулук билимдерди берүүчү предметтер боюнча окуу 

курстарында СССРдеги саясий репрессиялардын жана эрксиздикке каршы 

күрөшүүнүн тарыхын өздөштүрүүгө, репрессиялардын курмандыктарынын 

элестерин жана каарман эмгектерин эстутумда сактоонун зарылдыгына, 

советтик тартипке тарыхый, моралдык жана укуктук баа берүүнүн 

зарылдыгына окуучулардын көңүлүн буруу; 

 Бул проблеманы өз аймагын таануу материалдарын жана репрессияланган 

үй-бүлөлөрдүн тарыхын изилдеп-иликтөө жана өздөштүрүү аркылуу терең 

жана объективдүү чагылдырууга мугалимдерди жана окуучуларды тартуу; 

 Тарыхый-коом таануучулук билимдерди берүүчү предметтер боюнча окуу 

курстарында актуалдуу проблемаларды окутуунун кызыктуу 

тажрыйбаларын колдоого алуу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СССРдеги саясий репрессиялардын жана эрксиздикке каршылык 

көрсөтүүнүн тарыхы» темасы боюнча өткөрүлгөн кароо-сабактардын 

конкурсуна келип түшкөн сабактардын тизмеси 
 

№ Сабактын темасы  Мугалими Мектеп / 

гимназия / лицей  
Эксперттик чечим 

1. СССРдеги массалык 

репрессиялар 

Исаева Гүлзана Кыргызстан,  

Ысык-Көл облусу,  

Ак-Суу району,  

Ак-Булак айылы,  

Бегаалы Мамытов 

атындагы орто 

мектеп 

Конкуртун респуб-

ликалык турунун 

жеңүүчүсү катары 

Кыргыз билим берүү 

академиясынын              

I даражадагы 

дипломуна татыктуу.  

Тарых мугалими 

Гүлзана Исаева 

КББАнын Ардак 

грамотасы менен 

сыйланууга 

сунушталсын. 

2. Кыргызстандагы 

тоталитардык 

режимдин массалык 

жазалоолору 

Мантекова 

Кундуз, 

Аргынбаев 

Аваз 

Кыргызстан,  

Ысык-Көл облусу,  

Ак-Суу району,  

Ичке-Жергез 

айылы,  

Аден Истамбеков 

атындагы орто 

мектеп 

Конкуртун респуб-

ликалык турунун 

жигердүү катышуу-

чусу катары Кыргыз 

билим берүү акаде-

миясынын II даража-

дагы дипломуна 

татыктуу.  

Тарых мугалимдери 

Кундуз Мантекова 

жана Аваз Аргынбаев 

КББАнын Ардак 

грамотасы менен 

сыйланууга 

сунушталсын. 

3. Тоталитардык 

режим айыпталат 

Бегалиева А.Д. Кыргызстан,  

Ысык-Көл облусу,  

Ак-Суу району,  

Кереге-Таш 

айылы, Жумагул 

Алышбаев атын-

дагы орто мектеп 

Конкуртун респуб-

ликалык турунун 

катышуучусу катары 

Кыргыз билим берүү 

академиясынын 

Ыраазычылык 

катына татыктуу.  

Тарых мугалими 

А.Д.Бегалиева 

КББАнын Ыраазычы-

лык катын берүүгө 

сунушталсын. 

4. История 

политических 

репрессий и 

Ходжанова 

Нуржан 

Кыргызстан,  

Ысык-Көл облусу,  

Ак-Суу району,  

Конкуртун респуб-

ликалык турунун 

катышуучусу катары 



сопротивления 

несвободе в СССР 

Бурма-Суу айылы,  

Магрифа Рахимова 

атындагы орто 

мектеп 

Кыргыз билим берүү 

академиясынын 

Ыраазычылык 

катына татыктуу.  

Тарых мугалими 

Нуржан Ходжанова 

КББАнын Ыраазычы-

лык катын берүүгө 

сунушталсын. 

5. 1937-жыл. 

Репрессия 

Кыргызстанда 

Кудакеева 

Мээрим 

Эгешовна 

Кыргызстан,  

Ысык-Көл облусу,  

Ак-Суу району,  

Ак-Булуң айылы,  

Ыбрай Туманов 

атындагы орто 

мектеп 

Конкуртун респуб-

ликалык турунун 

катышуучусу катары 

Кыргыз билим берүү 

академиясынын  

Ардак грамотасына 

татыктуу.  

Тарых мугалими 

Мээрим Эргешовна 

Кудакеева КББАнын 

Ыраазычылык катын 

берүүгө сунушталсын. 

6. Эл уулдары 

унутулбайт 

Карачева 

Өмүргүл 

Сулаймановна 

Кыргызстан,  

Ысык-Көл облусу,  

Балыкчы шаары,  

№ 4-гимназия-

мектеп 

Конкуртун респуб-

ликалык турунун 

жигердүү катышуу-

чусу катары Кыргыз 

билим берүү акаде-

миясынын II даража-

дагы дипломуна 

татыктуу.  

Тарых мугалими 

Өмүргүл Сулайман-

овна Карачева 

КББАнын Ардак 

грамотасы менен 

сыйланууга 

сунушталсын. 

7. Ак ийилет, бирок 

сынбайт 

Мамбетазимова 

Бурул 

Кыргызстан,  

Ысык-Көл облусу,  

Балыкчы шаары,  

Манас атындагы 

№ 10-мектеп 

Конкуртун респуб-

ликалык турунун 

катышуучусу катары 

Кыргыз билим берүү 

академиясынын 

Ыраазычылык 

катына татыктуу.  

8. Тайна Чон-Таша Мукамбетова 

Нурия 

Жумагуловна 

Кыргызстан,  

Чүй облусу,  

Аламүдүн району, 

Кара-Жыгач 

айылы,  

Каратал 

Табалдинов 

атындагы орто 

Конкуртун респуб-

ликалык турунун 

жигердүү катышуу-

чусу катары Кыргыз 

билим берүү акаде-

миясынын II даража-

дагы дипломуна 

татыктуу.  



мектеп Тарых мугалими 

Нурия Джумагуловна 

Мукамбетова 

КББАнын Ардак 

грамотасы менен 

сыйланууга 

сунушталсын. 

9. История 

политических 

репрессий и 

сопротивления 

несвободе в СССР 

Суюнова З.Б. Кыргызстан,  

Ысык-Көл облусу,  

Түп району, 

Кудургу айылы,  

Калыйнур Үсөн-

беков атындагы 

орто мектеп 

Кароо-сабактардын 

конкурсунун 

талаптарына жооп 

бербегендиктен, 

жараксыз деп 

табылсын. 

10. СССРдеги саясий 

репрессиялардын 

жана эрксиздикке 

каршылык 

көрсөтүүнүн 

тарыхы 

Турсунова Н.С. Кыргызстан,  

Ысык-Көл облусу,  

Түп району, 

№ 31- Ынтымак 

орто мектеби 

Кароо-сабактардын 

конкурсунун 

талаптарына жооп 

бербегендиктен, 

жараксыз деп 

табылсын. 

 

 

Кароо-сабактардын конкурсунун жыйынтыгы боюнча: 
 

 Кыргыз билим берүү академиясынын I жана II даражадагы дипломдоруна 

татыктуу болгон кароо-сабактардын материалдары (план-конспектиси, анын 

электрондук варианты жана монтаждалбаган видеотасмасы) Россия 

Федерациясынын борбору Москва шаарында өткөрүлө турган конкурска 

жөнөтүлөт; 

 Конкурста ийгиликке жетишкен материалдар боюнча «СССРдеги саясий 

репрессиялардын жана эрксиздикке каршылык көрсөтүүнүн тарыхы» 

аталышындагы жыйнак басылып чыгат. 

 
 

. 


