
тайпалар арасында курстар 

арасында даталуу күндѳргѳ карата 

түрдүү багыттагы конкурстар, 

мелдештер уюштурулуп, аларга 
жогорку деңгээлде маани берилиши 

керек. 

Мындай иш чараларды 
уюштурган окутуучуларга кандайдыр 

бир стимул жаратуу аларды моралдык 

жана материалдык жактан колдоо 

максатка ылайыктуу деп  эсептеймин.  
Мындай иш чаралардын байма-бай 

уюштурулушу студенттердин сабакка 

кызыгуусун гана арттырбастан, аларды 

биримдикке, ынтымакка жана достукка 
тарбиялоого шарт түзѳт. 

3. Кафедранынматериалдык-

техникалыкбазасынчыңдообаг

ытында: 

Кафедранын окутуучуларынын 

мүмкүнчүлүк болсо баарын жекече 

компьютер  менен камсыз кылуу үчүн 
бүт аракетимди жумшаймын. 

 Бүгүнкү күндѳ  биздин багытка 

тиешелүү мамлкеттик тилде жазылган 
адабияттар жетишсиз. Борбордук окуу 

жайлар менен байланышты күчѳтүп, 

ал китептерди аз санда болсо да алып 

келип, кафедраны жаңы адабияттар 
менен камсыз кылам. 

 Урматтуу кесиптештер, орустар 

айтат “Один поле не воин” деп. 
Айтылган милдеттерди ишке ашыруу 

жалгыз колумдан келбейт. 

Ошондуктан бул милдеттерди ишке 

ашыруу үчүн кафедра мүчѳлѳрүнүн 

баарын кызматташууга чакырам. 
4. Кафедранын илимий иштери 

Жогорку квалификациялуу 

адистерди даярдап чыгаруучу 
кафедра болгондуктан кафедрадагы 

илимий иштерди колго алуу бүгүнкү 

күндүн эң негизги талабы деп билем. 

  Ачыгын айтканда биздин 
кафедрада бүгүнкү күндѳ бир да 

илимдин кандидаты жок. 

Ошондуктан окутуучуларды илимий 

иш жасоого шыктандыруу менин эң 
негизги иштеримдин  бири болот 

деп ишендирип кетемин. Эгерде  

окумуштуулар кеңешинин мүчѳлѳрү 
колдоп, бул кызматка шайланып 

калсам, кафедранын 

окутуучуларынын илимий иш 

жасоосуна толук кѳмѳк кѳрсѳтѳм. 
Жаш окутуучулардын аспирантурага  

кирүүсүнѳ, илимий иш сапарларга 

чыгуусуна материалдык да, 
моралдык да колдоо жасайм. 

 Бул милдеттерди  аткаруу үчүн 

кѳптѳгѳн окуу жайлар, 

окумуштуулар менен келишимдерди 
түзүү зарыл. Ал үчүн бүткүл 

мүмкүнчүлүгүмдү жумшайм деп 

сиздерди ишендирип кетем. 

 

 

ОшМУнун педагогика, психология 

жана дене тарбия факультетинин 

Спорттук жана улуттук оюндар 

кафедрасынын башчылыгы кызмат 

ордуна   талапкер: 

КР Эмгек сиңирген машыктыруучу, 
Эл аралык даражадагы калыс  
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Ош мамлекеттик 

университетинин педагогика, 

психология жана дене тарбия 

факультетинин спорттук жана улуттук 
оюндар кафедрасынын башчылык   

кызмат ордуна талапкер, КРнын Эмгек 

сиңирген машыктыруучу, эл аралык 
даражадагы калыс Т. Сатиевдин  

ПЛАТФОРМАСЫ 

Урматтуу кесиптештер! 

Программамдын мазмуну негизинен 
кафедранын ѳнүгүүсүнѳ багытталат. 

 Ош мамлекеттик 

университетинин спорттук жактан 

ѳсүп-ѳнүгүүсүнѳ жана  коомго дене 
тарбия багытында жогорку 

квалификациялуу адистерди даярдап 

чыгарууга биздин жаңы уюшулган 
кафедранын орду ѳзгѳчѳ деп 

белгилеймин. 

 Кафедра жаңы уюшулгандыгына 

карабай кыргызстандын түштүк 
регионуна   дене тарбия мугалимдер 

жана спорттук мектептер үчүн 

машыктыруучуларды даярдоодо 
негизги ролду ойнош керек. 

Ошондуктан мен ѳзүмдүн аткара турган  

ишимдин тѳрт бѳлүктѳн турарын 

белгилегим келет. 
1. Окуу-тарбиябагытында: 

Биздинкафедрада “Денетарбия”, 

“Спорт 

мектептериүчүнмашыктыруучулар” 

багытыбоюнчалицензиялар бар. 

Мурункупрактикаларыбызгатаянып, 

райондук, шаардык спорт 
комитеттеримененадистердидаярдапбер

үүбоюнчакелишимдердитүзүү, 

кафедранынсайтынжакшыртуусыяктуу
иштердижүргүзүүнүмындан ары да 

күчѳтүүбүз зарыл депойлойм. 

 Инсандын руханий-адеп-

ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы 
боюнча 

КРнынПрезидентининжарлыгын 

республиканынаймагынакеңирижайылт

ууүчүнбүгүнкүкүндѳадистердижогорку
окуужайлардадаярдообоюнчамамлекетт

икстандарттардынжаңыланышыжанаан

даденетарбияпредметинин 200 сааттан 
320 

сааткачейинкѳбѳйүшүбиздиналдыбызга

чоңмилдеттердикоюполтурат. 

 Ошондуктанкафедрадаокулуучуп
редметтердисапаттыкжактанкѳтѳрүүбо

юнчаиштердиалыпбарууменинэңнегизг

иприориттетүүбагытымдынбири болот. 
Булбагыттатеориялыкпредметтердитаж

рыйбалууокутуучуларгабѳлүп, ал 

эмижаңыокутуучуларгатажрыйбатоптог

онгочейинпрактикалыксабактардыбѳлү
п, аларга ар 

тараптуужардамберүүнүколгоаламын. 

 Сапаттуубилимберүүүчүнпрофесс
ордук - окутуучулуккурамдынокуу-

методикалыккомплексининмазмундуут

үзүлүшүнѳкѳңүлбѳлѳм. Ошондой  эле 

ѳтүлгөнсабактарстуденттергежугумд
ууболушүчүнанынжабдылышындагысп

орттукшаймандарга, 

кафедранынокутуучуларынынкесиптик

деңгээлинѳркүндѳтүүгѳ, 
чыгармачылыкменеништѳѳсүнѳѳзгѳчѳк

ѳңүл бурам. 

Тактапайткандакафедрадаынтымакты, 

бирин-бирисыйлапурматтоону, 
демократиялыкбашкаруунуколгоалам. 

 

2. Коомдукжанамаданиймассалы

киштер. 

Акыркы учурда факультетте 

сабакка эң начар  катышкан  студенттер 

“дене тарбия” багытындагылар 
экендиги кѳп учурда белгиленип келет.  

Ошондуктан  биздин багыттагы 

студенттердин сабакка катышуусун 
жогорулатуу багытында аларды сабакка 

кызыктыруу, активдүүлүгүн  

жогорулатуу жана  гумандуулукка 

тарбиялоо максатында кафефдрада ар 
түрдүү коомдук маданий-массалык 

иштер жогорку деңгээлде 

уюштурулушу керек. 
Бул багытта белгилүү спортчулар, 

илимий чѳйрѳнүн ѳкүлдѳрү, акын 

жазуучулар, коомдук ишмерлер менен 

студенттердин  жолугушуулары,  


