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Кафедранын кыскача тарыхы

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук

университетинин колдонмо математика

кафедрасы 1976-жылы Кыргыз Мамлекеттик

университетинин механика-математикалык

факультетинде уюштурулган. Кафедранын

алгачкы жетекчиси Иманалиев М.И. болгон.

Анын жетекчилиги астында механика-

математикалык факультетин бүтүргөн

студенттердин ичинен илимий-педагогикалык

кадрларды даярдоо боюнча чоң жумуш

өткөрүлгөн.



1986-жылдын июнь айында биздин

кафедранын базасында Информатика,

колдонмо математика жана Компьютердик

технологиялар факультети уюштурулган. Ал

колдонмо математика жана ЭВМди

программалык камсыздоо областтарында

адистерди дарядоону жүзөгө ашырган.

1998-жылы колдонмо математика бөлүмү

колдонмо математика жана информатика

кафедрасы болуп өзгөргөн.



-1978-1985-окуу жылдарында к.ф.-м.н. 

Тазабеков Р.Т. кафедра башчысы болгон.

-1985-1994-окуу жылдары кафедра башчысы 

проф. Байбулатов Б.Х. болгон.

-1994-1998-окуу жылдарындагы кафедра 

башчысы КРнын эмгек сиңирген окутуучусу 

проф.Дуйшеев Э.Д. болгон.

-1998 жылдан азыркы учурга чейин кафедра 

башчысы ф-м.и.д., проф. Какишов К.К. болуп 

келе жатат.



Кафедра эки багытта бакалавр жана магистрлерди 

даярдайт:

Бакалавр 

510200 - Колдонмо математика жана информатика 

710300 - Колдонмо информатика



Магистр 

510200 - Колдонмо математика жана информатика 

багыты боюнча 3 турлуу кесиптеги магистрлер 

даярдалат: 

510201 - Заманбап компьютердик технологияларды 

программалык камсыздоо жана математикалык 

ыкмалар 

510202 - жогорку ишкердуулуктогу эсептоо 

системаларын сандык моделдештируу

510212 - экономикалык ишмердуулукту 

математикалык жана маалыматтык камсыздоонун 

компьютердик технологиялары

Экинчи багыты – 710300 - Колдонмо информатика



Азыркы учурда кафедрада 

6 профессор (Какишов К., Раманкулов С.Т., 

Аблабеков Б.С., Иманалиев Т.М., Темиров Б.К., 

Кененбаева Г. М.), 

3 доцент (Ажигулов М.А., Бейшекеев Ж.Ж., 

Мамбетова А.М.), 

10 ага окутуучу (Бейшебаева Ж.Ж., 

Байсабаева Ч.Т., Назарбаев Ф.Т., Султанкул 

кызы А., Аскар кызы Л., Саркелова Ж.Ж., 

Садыкова Б.А., Джундубаев А.А., Ыкынов Р.Т., 

Бурова Е.С.), 

3 окутуучу (Алтыбаев Н.Ы., Баатырбеков Э.Б., 

Нуркалиева А.М.) иштейт. 



Азыркы учурда кафедрада 

6 профессор (Какишов К., Раманкулов С.Т., 

Аблабеков Б.С., Иманалиев Т.М., Темиров Б.К., 

Кененбаева Г. М.), 

3 доцент (Ажигулов М.А., Бейшекеев Ж.Ж., 

Мамбетова А.М.), 

10 ага окутуучу (Бейшебаева Ж.Ж., 

Байсабаева Ч.Т., Назарбаев Ф.Т., Султанкул 

кызы А., Аскар кызы Л., Саркелова Ж.Ж., 

Садыкова Б.А., Джундубаев А.А., Ыкынов Р.Т., 

Бурова Е.С.), 

3 окутуучу (Алтыбаев Н.Ы., Баатырбеков Э.Б., 

Нуркалиева А.М.) иштейт. 



Жалпысынан 22 мугалим эмгектенет. Анын

ишинен 16 мугалим штаттык орунда отурушат, 

6 мугалим айкалыштыруу негизинде иштешет.

2018-2019 окуу жылында кафедрада:

Бюджет боюнча – 5098 саат

Келишим боюнча – 8408 саат

Жалпы – 13506 саат пландаштырылып, ишке

ашырылып жатат.



Кафедрада ар бир сабакка окуу методикалык 

комплекс түзүү менен бирге, жыйырмадан 

ашык монография, 30дан ашык окуу куралын 

кафедранын коллективи жарыкка чыгарышкан. 

Бул окуу куралдар студенттердин, 

магистранттардын, аспиранттардын чон суроо-

талабына ээ.

Кафедранын жамааты жалпысынан 2000ден 

ашык илимий эмгектерди жарыкка 

чыгарышкан. 



Кафедра башчысы, проф. Какишов

Каныбектин жетекчилиги астында

“Импульстун таасири астындагы

сингулярдык-дүүлүккөн теңдеменин

асимтотикалык теориясы” аталышындагы

жалпы темада кафедрада илимий иш алып

барат.

Андан тышкары фундаменталдык илимдер

институту тарабынан уюштурулган илимий

проекттерге катышат жана коп жылдан бери

“Түс сезгичтүү күн батареясынын

математикалык модели” боюнча иш

жүргүзүшөт



Кафедра КР УИА математика институту,

НИЦ ИМ филиалы, ИАН РК физиканын

ММОС лабараториясы, КУУ ФТФ теориялык

физика бөлүмү, жеке бир катар

ишканалардын, КР Улуттук банкы, Ханой

Мамлекеттик Университети , Ханой

Техникалык Университети, Монгол Улуттук

Университети, Катман Улуттук

Университети, Иркут Мамлекеттик

Университети, Кытай математика коому

менен тыгыз байланышта.


