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Саламатсыздарбы урматтуу агай эжекелер! 

          Учурда билим берүү системасы өлкөбүздүн башка тармактары сыяктуу 

өткөөл мезгилди, жаңыланууну, өнүгүүнү жана калыптанууну башынан 

өткөрүүдө. Ушул өнүгүүдө университетибизде эмгектенип келе жаткан ар 

бириңиздердин  эмгегиңиздер, салымыңыздар  талашсыз. Ошонун ичинде 

педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин ынтымактуу жана 

потенциалы жогору болгон жамаатында иштеп жатканыма сыймыктануу 

менен кафедрабызды жакынкы жылдарда өнүктүрүү боюнча өзүмдүн 

программамды сиздерге сунуштап жатамын. 

              Программа Кыргыз  Республикасынын   Президентинин 2021- 

жылдын 29- январдагы  №1 “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү 

жана дене тарбиясы жөнүндө” жарлыгын,  Кыргыз  Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2017-жыл  22-сентябрь № 600 бекилген токтомундагы “Спорттук 

Кыргызстан” программасын ишке ашыруу, ошондой эле студент жаштар 

арасында дене тарбия жана спортту өнүктүрүү, сергек жашоого үндөө, 

белгиленген программаларды ишке ашыруу үчүн университеттик, 

факультеттик жана кафедралык  деңгээлдеги аткарылуучу иш чаралар жана 

пландардын  курамынан турат.  

 

1. Өнүгүүгө өбөлгө түзүүчү кафедранын артыкчылык жактары. 

. Кафедрадагы профессордук – окутуучулук курам  педагогикалык – спорттук 

чеберчиликтери жогору, эмгек жамаатын ынтымактуулугу. 

. Кафедрада заманбап перспективдүү багыттардын бакалаврдык жана 

магистердик программалардын жана тиешелүү студенттердин контингентине 

ээ болушу. 

.  Кафедрада өз ишин сүйгөн жана так аткара билген мугалимдердин 

эмгектенүүсү. 

 

2. Учурда кафедранын негизги маселелери жана аткарыла турган 

иштери. 

. Кафедрада илимий-педагогикалык өнүгүп-өсүү семинар тренингдерге,  

билим алмашуу иш аракеттерин  күчөтүү. 

. Дене тарбия  адистик  багыты боюнча квалификацияны жогорулатуу үчүн  

иш чараларды уюштуруу. 

. Дене тарбия адистиги үчүн сапатка таасирин тийгизген кээ бир терс 

учуларды жоюу. 

. Дистанттык технология менен окуган студенттердин окутуу сапатын 

көтөрүү. 



. Акредитацияга даярдык жана башка маселелерди чечүүнүн үстүнөн 

тынымсыз жамаат менен иш алып баруу. 

. Спорттук базаларыбызды чыңдоо,  сунуштарды, проектилерди жазуу. 

 

3. Окуу процессин сапатын өркүндөтүү. 

.  Студенттердин сабактарга катышуусун камсыз кылуу. 

.  Бардык жаңы технологияларды колдонуу . 

.  Студенттерди теориялык жана психологиялык билимдерди алууга жогорку 

деңгээлде көңүл буруу. 

.  Спорттук машыгууларды анализдөө жана машыгуулардын жаңы 

методдорун колдонуу.  

.  Дене тарбия дициплинасында дистанттык билим берүү, заманбап  

технологияларды колдонуу. 

.  Спорттук аянттарды график менен сарамжалдуу пайдалануу.  

.  Атактуу спорт чемпиондору менен жолугушуу мастер-класстарды 

уюштуруу. 

 

4. Илим-изилдөө ишмердүүлүк багытында 

.  Илимий- изилдөө ишмердүүлүктү жана окуу процессин айкалыштыруу 

менен сабактарды өтүү. 

.  Илимий чеберчилигин такшалтууну  күчөтүү. 

.  Конок теориялык жана практикалык сабактарды өткөрүүнү өркүндөтүү. 

.  КРнын  жана коңшу мамлекеттердин билим берүү мекемелери менен тыгыз 

байланышта болуу. 
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