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2. Окумуштуулук наамы (профессор)___Дене-тарбиянын теориялык негиздери 
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Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш) 
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Академиялык наамынын бар экендиги 

1. Наамы_________________________________Академия________________________ 
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2. Оценка образовательных достижений учащихся начальной школы / Монография.. ‒ 
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3. Teacher Education in Kyrgyzstan. International Handbook of teacher education. ‒ Nicosia, 

2019. ‒ Vol.2. ‒ P. 231-245. 

4.. Жогорку билимдүү дене тарбия адистерин даярдоодо улуттук ордо оюнун колдонуу 

тажрыйбасы // VIII Международный симпозиум традиционных спортивных игр тюркских 

народов. 16-18 октябрь, 2019. ‒ Кахраманмараш. ‒ С. 587-606. 
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5. Влияние трехразовых уроков физической культуры в неделю на физическое развитие 

учащихся начальных классов // Известия КАО, 2018. – №1 (44). 

Негизги чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры_ 13.00.01 – жалпы педагогика, 

педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы_____________________________ 

1. Оценка образовательных достижений учащихся начальной школы 

Модернизация системы образования Кыргызской Республики. – Б., 2014, − 296 

С.__________ 

2._Основы педагогического оценивания. Учебное пособие по подготовке бакалавров 

(направление «Педагогичекое образование»). – Б., 2014, Кирланд. – 186 

С.________________________________ 

3.__О разработке предметных стандартов нового поколения общего среднего образования 

в Кыргызской Республике // Известия КАО. – Бишкек, 2016. №1(37). − С. 12-

20.______________ 

4. Система среднего профессионального образования и профессиональные 

образовательные стандарты в Кыргызской Республике. Аналитический доклад. 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. – Москва, МИСиС, 

2011. – 70 с. 

Кошумча чектеш эмгектери: илимий адистигинин 

шифры______________________________ 

1.______________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

Резюме (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат) 

Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры) 

1. Негизги__________________2. Чектеш адистиги__________________________ 
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Толтурулган датасы 20_____ж. «_______»_________________________________________ 

ДКнынтөрагасы________________ ____________________________________________ 

  (колу)      (Ф.А.А.) 

ЖАКтын бөлүмүнүн №_____________________________ Жооптуу адам 

Эскертүү: анкетаны толтурууда кыскартууларды колдонбоо керек. 
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