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XXV Республикалык педагогикалык окуулар 

 

Кыргыз билим берүү академияда «Окуучуларды окутуп-тарбиялоодогу 

мугалимдердин жаңычыл, чыгармачылык ишмердиги – мамлекеттүүлүктү 

бекемдөөнүн зарыл шарты» деген темада өткөн (8-9-декабрда 2014-ж) XXV 

Республикалык педагогикалык окуулардын тандалган материалдары жарык көрдү.  

Макаласы жарыялангандар Кыргыз билим берүү академиясынын башкы 

корпусунун  15-кабинетинен жыйнакты алууга болот. 

 

Жыйнакка кирген авторлордун тизмеси төмөнкүчө: 

 

Мамытов Абакир Мамытович 

Кондептуальные основы подготовки учебной литературы нового поколения в Кыргызской 

Республике. 

Рысбаев Сулайман Казыбаевич 

Мамлекеттик тилди окутуунун учурдагы стратегиясы жана жаңыча технологиясы-

мамлекеттүүлүктү чьңдоонун өзөгү. 

Токтомаметов Алмазбек Даткабекович 

Башталгыч билим берүү - мамлекеттүүлүктүн башаты. 

Токтомаметов А. Д. 

Баланы дене түзүлүшү жана интеллектуалдык жактан шайкеш өнүктүрүүдөгү «кызыктуу 

ынтымак тамгалар» комплектинин ролу. 

Сияев Т. М., Айтбай кызы Айгүл 

Дени сак муунду окутуу - тарбиялоонун концептуалдуу багыттары. 

Касмалиева А. С. 

Формирование отношения к собственному здоровью как общечеловеческой ценности- как 

залог укрепления государственности. 

Асанкадырова Г.А 

Башталгыч мектептеги окуу процессин баалоонун өзгөчөлүктөрү. 

Баимбетова Н.К. 

Жат жазуу - окуучулардын жазуу компетенттүүлүгүн текшерүүнүн жана 

калыптандыруунун өзгөчө каражаты катарында. 

Усенко Л. В. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению: методологические ориентиры  

Сейдекулова Г. С. 

Балдардын дене тарбиясын өркүндөтүүдө - кыймылдуу оюндардын ролу 

Фризен Н. В. 

Роль игровой технологии в воспитании и становлении дошкольника 

Торогелъдиева Б. А. 

Технология организации и проведения учебно-образовательной игры «В мире слов» 

Полтавцева Л. П 

 Роль игры в воспитании детей дошкольного возраста. 

Алаева Ж. Д. 

Роль игр в воспитании детей. Воспитание детей в игре 

Рысбаев С. К. 

“Жомок-терапия” технологиясы тууралуу  

Мусаева В. И. 

Кыргыз тилин жана кыргыз адабиятын компетенттүүлүккө багыттап окутуунун 

өзгөчөлүктөрү 

 

Тагаева Г. С. 

Формирование у учащихся ключевых (надпредметных) компетенций на уроках русского 
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языка и их оценка 

Асанакунов Т. А. 

Интерактивдүү окутуунун методикалык негиздери 

Соронбаев Э. 

Манас сабагы - мамлекеттүүлүктүн маданий-рухий негизин чыңдоонун куралы  

Батыркулова А. 

Жаш муунду тарбиялоодо элдик педагогиканын ролу (Ч.Айтматовдун «Ак кеме» 

повестинин мисалында) 

Нажимидинова А. Э. 

Кыргыз балдар фольклорунун этнопедагогикалык мазмуну жана алардын азыркы шарттагы 

таалим-тарбиялык маани-маңызы  

Супатаева Э. А. 

Дисциплина «Русский язык» в реализации социального заказа на подготовку 

конкурентоспособных специалистов в Кыргызстане 

Аманова Г. М. 

Творческая деятельность учителя на уроках русского языка при формировании речевой 

компетенции у учащихся кыргызской школы 

УсуповаМ. У. 

Калим Рахматуллин “Манас” эпосунун патриоттук мазмуну жөнүндө  

Мурзалиева 3. К. 

Использование интерактивных методов на уроках кыргызского языка в русской школе при 

изучении местоимений 

Син Е.Е. 

Синергетика как новый подход в образовании  

Байсалов Дж. У., Алыбаев А. М. 

XXI кылымда ЖОЖдордо математикалык билим берүү көйгөйлөрү 

Рыспаева Б. С. 

Химияны окутууда адабий чыгармаларды пайдалануу аркылуу - мазмунду өздөштүрүү  

Шыгаева Ч У. 

География сабагында окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоо-кыргыз мамлекеттүүлүгүн 

бекемдөөнүн зарыл шарты 

Кекеева Ч.О. 

Биологияны окутууда сабактын технологиялык картасын колдонуу аркылуу окуучулардын 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу 

Син Е.Е. 

0 теории решения математических задач через творческое мышление 

Осипова Н. Н. 

Применение информационных технологий в воспитании и обучении как требование 

времени  

Якубова К. Д. 

Өсүмдүктүн органдарынын клеткалык түзүлүшүн окуттууда окуучулардын өз 

алдынчалуулугун өнүктүрүү 

Жороева Т. 

Информатика сабагында жергиликтүү мисалдардын жардамында сабактын 

эффективдүүлүгүн жогорулатуу 

Дуйшеева А.Ч. 

Окуучулардын компетенттүүлугүнүн натыйжаларын баалоо-алардын билим 

жетишкендиктерин ченеп-өлчөөнүн жаңыча багыты 

Койчуманов М. К, Кадырбек кызы Расия  
Воспитание учащихся на примере жизни и деятельностивыдающихся ученых-физиков и 

изобретателей 

Карыбекова 3.  
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Урпактарды адеп-ахлакка, ыйманга тарбиялоодогу кыргыздардын улуттук тажрыйбасы 

Жамаиова В. К. 

Окуучуларды-тарбиялоо маселесинде бүгүнкү үй-бүлөдөгүата-эненин ролун көтөрүү 

Абдухамидова Р.А. 

Окуучуларды атуулдукка тарбиялоонун башаты - мектепте  

  Мурадова Б. 

Адеп сабакгарында жергиликтүү эмгекчил жана чыгармачыл инсандардын материалдарын 

пайдалануу аркылуу окуучуларды тарбиялоо    

Мадалиева 3. С. 

Методические приемы обучения, формирования толерантного сознания школьников на 

уроках истории и обществознания  

  Джапарова К. 

Окуучуларга экономикалык жана социалдык жактан тарбия берүүнүн усулдары  

Кожомбердиева А. Дж. 

Опыт использования исторических источников по становлению кыргызской 

государственности  

Асылбек кызы Жазгул 

Мектепте окуу-тарбия ишин башкарууда ата-энелер менен байланышты жакшыртуунун 

учурдагы маселелери  

Мамбетакунов Э. М., Мамбетакунова Ж 

Технологиялык укладцар менен экономиканьш байланышы жөнүндө билим берүү 

ДобаевК.Д. 

К вопросу реформирования системы образования 

БабаевД. Б., Бабаев М. Д. 

Мугалимдерди - физиканы орто мектепте дифференцирлеп окутууга даярдоо   

Эсеналиева К. Э. 

Физикалык-кыймылдуу көнүгүүлөр аркылуу инсандын таанып билүүсүн жана баалоо 

ишмердигин калыптандыруу(Кыргыз тили сабагынын үлгүсүндө)  

Жакшылыкова К. Ж. 

Управление самостоятельной работой студентов в системе высшего образования  

Атакеева Г. А. 

Окуучунун өзүн-өзү кесипке багыттоосу    

Таласбаева А. Ж. 

Окуу бөлүм башчыларынын ишиндеги проблемалар жана аларды чечүүнүн жолдору 

Чортокова П.О. 

Окуу-тарбиялоо процессинде мугалимдердин информациялык-технологияны колдонуу 

ишмердүүлүгү - мезгилдин талабы 

Каранская Г. В.  
Подготовка учителей квнедрению инновационных технологий  

Ибрагимова 3. К. 

Роль учителя в формировании личности ученика при нынешнихсоциально-экономических 

условиях  

Некоз Н.Н. 

Работа наставника с мөлодыми специалистами  

Канназарова К А.  

Мектеп мугалимдеринин даярдыгынинновациялык ишмердүүлүктөргө уюштуруу  

ШероваД. А.  

Мектепте мугалимдердин класс менен иштөөдөгү чыгармачьш ишмердиги 

Беделова А. Ж. 

Математика сабагын окутууда предметтик мугалимдер менен байланьпптын мааниси   
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Сураганова 3. А. 

Ценностный потенциал гражданского воспитания школьников  

Чупахина М.А. 

Интеграция аспектов гражданского образования в учебно-воспитательном процессе  

Джалбиева К. Б. 

Роль музея в патриотическом и гражданскомвоспитании учащихся школы  

Джумадилова Н.Б. 

Влияние краеведческой работы в школе на формированиепатриотического сознания 

учащихся 

Кожоева Ч. Ч. 

Использование информационно-коммуникативных технологийв воспитании патриотизма 

учащихся  

Николаева Л. И. 

Школьное самоуправление как фактор воспитания гражданственности 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


