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1952-2017-жылдар аралыгында, башкача айтканда 
бул 65 жыл аралыгында Ыссык-Көл мамлекеттик универ-
ситетинин курамында физика-математика факультети 
физика-математика мугалимдерин үзгүлтүксүз даярдап 
келе жаткан окуу жайы болуп эсептелет. Бул макала 
1953-1991-жылдар аралыгында физика-математика муга-
лимдерин дярдоонун тарыхы жөнүндө маалымат берген. 
Факультеттин пайда болуу этабы мурдагы Фрунзе (азыр-
кы Бишкек) шаарынын педагогикалык окуу жайынын 
1940-жылы мурдагы Пржевальск (азыркы Каракол) шаа-
рына которулушу менен байланыштуу. Баштапкы этапта 
педагогикалык институт катарында уюштурулган меке-
меде орус тил адабияты жана физика-математика фа-
культети деген аталыштагы эки гана факультет уюшул-
ганы, ошондой эле студенттердин контингентинин саны 
500-600 гана болгонун белгилөө зарыл. Институт ушундай 
структурада, XX кылымдын 70-жылдарына чейин, окутуу 
кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн жалпы би-
лим берүүчү орто мектептердин математика жана фи-
зика предметтерин окутуучу мугалимдерди сапаттуу 
даярдоо багытында алгылыктуу иштерди жүргүзүүгө 
багыт алган. 

Негизги сөздөр: жогорку билимдүү мугалимдер, ме-
ханиканын фундаменталдуу теориясы,  математикалык, 
окутуучу-окумуштуу, педагогикалык институт. 

Физика-математический факультет Иссыккульско-
го государственного университета имени Касыма Тыныс-
танова является структурой, который непрерывно ведет 
подготовку учителей для обшеобразовательных школ по 
физике и математике. Эта статья посвящается истори-
ческому материалу поготовки учителей физики и матема-
тики в период с 1952 по 1991 годы (тогда ПГПИ). Форми-
рование факультета связано с переводом бывшего Фрун-
зенского нынешнего Бишкекского педагогического инсти-
тута в 1940 годы бывший Пржевальск в нынешний город 
Каракол. На начальном этапе как педагогического инсти-
тут, учебное заведение мог организовать, только два фа-
культета: по русскому языку и литературе и по физике и 
математике. Необходимо определить контингент сту-
дентов составляло всего  500-600 студентов. 

ХХ века до 70 годы институт в таких структурах 
для школ с киргизским языком обучения, занялись подго-

товкой кадров, учителей высокого качества по физике и 
математике. 

Ключевые слова: учителя с высшим образованием, 
фундаментальные теории механики, краевые условия, пре-
повадатель-ученый, педагогический институт. 

K.Tynystanova Physics and Mathematics Faculty of the 
ISU is a structure that continuously prepares teachers for 
general education schools in physics and mathematics. The 
present article is devoted to the historical material of the 
training of teachers of physics and mathematics from 1952 to 
1991 (then PSPI). The faculty's formation is connected with the 
translation of the former Frunzensky current Bishkek 
Pedagogical Institute in the 1940s, former Prezhevalsk in the 
present city of Karakol. At the initial stage as a pedagogical 
institute, the educational institution could organize only two 
faculties: in Russian language and literature and in physics 
and mathematics. It is necessary to determine the contingent of 
students was only 500-600 students. Twentieth century until the 
70-ies the institute in such structures for schools with the 
Kyrgyz language of instruction, engaged in the training of 
cadres, teachers of high quality in physics and mathematics. 

Key words: teachers with higher education, fundamental 
theory of mechanics, boundary conditions, teacher-teacher, 
pedagogical institute.          

Математика жана информациялык технология-
лар факультетинин тарыхы өтө  узак болуп, өсүп-
өнүгүү процессинде бир нече жылдардан турган 
этаптарды камтыйт. Факультеттин пайда болуу эта-
бы мурдагы Фрунзе (азыркы Бишкек) шаарынын пе-
дагогикалык окуу жайынын 1940-жылы мурдагы 
Пржевальск (азыркы Каракол) шаарына которулушу 
менен байланыштуу. Көп убакыт өтпөй Ысык-Көл 
жана Нарын чөлкөмдөрүнүн кесипкөй мугалимдерге 
курч муктаждыгын эске алуу менен 1940-жылдын 
13-июнундагы  Кыргыз Өкмөтүнүн Элдик Комиссар-
лар Советинин тиешелүү токтомуна ылайык эки 
жылдык мугалимдер институту педагогикалык окуу 
жайынын базасында түзүлөт да, анын негизги фа-
культетинин бири катарында физика-математика фа-
культети уюштурулат. Албетте, факультеттин пайда 
болушунун бул алгачкы экинчи этабында 10го жа-
кын окутуучулар 80-85 студентке мектеп математи-
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касынын теориялык негиздери жана аны окутуунун 
методикасы боюнча лекциялык жана практикалык 
сабактарды өтүшүп, тиешелүү илимий методикалык 
денгээлде аларды мугалимдик кесипке даярдоого 
аракет кылышкан. Ошол жылдарда физика-матема-
тика факультетин ийгиликтүү аякташкан: Ж.Жээн-
баев, И.Бийбосунов жана башкалар Республикабызда 
илимдин жана өндүрүштүн өнүгүшүнө татыктуу са-
лым кошушкан инсандардын катарын толукташкан. 
Алардын арасында Кыргыз Республикасынын Илим-
дер Академиясынын академиктери, мүчө-корреспон-
денттери, жогорку окуу жайдын профессорлору жана 
өндүрүштүн ар кайсы тармагынын жетекчилери бол-
гон. Факультеттин калыптанышынын негизги этабы 
Союздук министерство тарабынан атайын чыгарыл-
ган токтомго ылайык Пржевальск шаарында мамле-
кеттик педагогикалык институттун 1953-жылы ачы-
лышы менен байланыштуу. Баштапкы этапта педаго-
гикалык институт катарында уюштурулган мекемеде 
орус тил адабияты жана физика-математика факуль-
тети деген аталыштагы эки гана факультет уюшулга-
ны, ошондой эле студенттердин контингентинин 
саны 500-600 гана болгонун белгилөө зарыл. Инсти-
тут ушундай структурада, XX кылымдын 70-жылда-
рына чейин, окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 
мектептер үчүн орус тили жана адабияты мугалимин 
жана жалпы билим берүүчү орто мектептердин мате-
матика жана физика предметтерин окутуучу муга-
лимдерди сапаттуу даярдоо багытында алгылыктуу 
иштерди жүргүзүүгө багыт алган. Окутуучулар кол-
лективинин көпчүлүгү Кыргыз Мамлекеттик педаго-
гикалык институтунун (КГПИ) жана Кыргыз Мамле-
кеттик университетинин (КГУ) бүтүрүүчүлөрү бо-
лушкан. Институттун ишинде акырындап өзгөрүү-
лөр, анын ичинде факультетте дагы чоң өзгөрүүлөр 
жүргөн. Ушул жылдарда физика-математика факуль-
тетин ийгиликтүү аякташкан студенттер Ж.Саадан-
беков, М.Мурзакматов, Ж.Байсалов, С.Шарипов, 
С.Салыков ж.б илимдин докторлору жана кандидат-
тары болушкан. Физика-математика факультетин 
узак убакыт бою (28 жылга жакын) техника илимде-
ринин кандидаты, доцент М.К.Казакбаев үзүрлүү 
жетектеп келгенин белгилөө зарыл. Ошол кезде ма-
тематикалык даярдыгы жогорку денгээлде болгон 
З.А.Неграш, Р.Г.Ибрагимова, С.М.Мусаев, Э.Ж. 
Барктабасов курамында болгон жогорку математика 
жана математиканы окутуунун методикасы кафедра-
сы, факультеттин физика илиминин багытындагы 
кафедралар менен бирдикте түзүлүп, функционалдык 
милдетин талап кылынгандай деңгээлде аткара 
алышкан. Албетте, бул кызматкерлердин илимий да-
ражасы жок болсо да, өздөрүнүн окутуучук милдет-
терин жогорку деңгээлде аткарууга жетишүү менен 
негизинен Ысык-Көл жана Нарын чөлкөмүндөгү 
орто мектептер үчүн математика мугалимин даяр-
доодо чоң ийгиликтерди жаратышкан.  

Математика факультетинин андан ары өсүп-
өнүгүшү, анын 1970-жылы физика-математика фа-
культетинен бөлүнүп чыгышы менен коштолот. Фа-
культеттин алгачкы деканы болуп ага окутуучу 

А.Муканов бир нече жыл факультетти жетектеген. 
Бир катар сандык мүнөздөмөлөргө токтолсок: 1953-
жылдан 1977-жылга чейин факультетти 1153 сту-
дент, ал эми 1972-жылдан 1978-жылга чейин 655 сту-
дент ийгиликтүү аякташып, республикабызда жалпы 
билим берүүчү орто мектептерде өсүп келе жаткан 
жаш муундарга математика боюнча терең билим 
берүүдө татыктуу салым кошо алышкан. Ошол жыл-
дарда факультетти аяктаган Ж.Өзбекова, И.Бакашов, 
Б.С.Батырканов, Н.У.Мамбетова, К.Исманов, Орун-
таев К.С. жана башкалар “Эл мугалими”,  “Билим 
берүүгө эмгек сиңирген ишмер”, “Эл агартуунун от-
личниги”, ж.б мамлекеттик наамдарга жана сыйлык-
тарга татыктуу болушкан. Факультеттин бүтүрүүчү-
лөрүнүн ичинен: Кайбылдаева А.К., Барктабасов 
Э.Д., Барктабасова А.Т., Бектуров Ж., Бексултанов 
А., Качаганова Э., Жанышова Т., Муканбетов Ж., 
Пузынина В., Сыдыков Б., Симон Г.А., факультетте 
окутуучу болуп иштеп калышкан. Факультетте 3 
кафедра: математика кафедрасы – кафедра башчысы 
Саламатов Д., математиканы окутуунун усулу кафед-
расы – кафедра башчысы Мусаев С.М., алгебра жана 
геометрия кафедрасы – кафедра башчысы Марченко 
Ф.И. болгон. Математика факультетинин 3 кафедра-
сында 25 окутуучу, анын ичинен 2 илимдин канди-
даты, 17 ага окутуучу, 6 окутуучу эмгектенишкен. 

Белгилей турган нерсе 1967-жылы факультетте 
алгачкы илимий даражага ээ болуп, узак убакыттар 
бою математиканы окутуунун методикасы кафедра-
сын (1968-1987) жана факультетти (1973-1975) же-
тектеп факультеттин өсүп өнүгүшүнө татыктуу са-
лым кошо алган, ЫМУнун ардактуу профессору 
(1993), Эмгек Кызыл Туу орденинин (1982) жана 
көптөгөн медалдардын ээси, Уулу Ата Мекендик со-
гуштун катышуучусу, Союздук жана Республикалык 
деңгээлдеги билим берүүнүн отличниги (1978, 1980 
жж.) С.М.Мусаев болгон. Факультетте 1974-жылы 
жаңы эсептөө математикасы жана программалоо ка-
федрасы түзүлүп, кафедра башчысы болуп Астафьев 
А.П. дайындалган. 

1975-1981-жылдары факультеттин деканы бо-
луп физика-математика илимдеринин кандидаты, до-
цент Жусупов К.Ж. иштеген. Бул жылдары ЭЭМ 
залы эсептөө математика кафедрасынан бөлүнүп 
Пржевальск Мамлекеттик педагогикалык институ-
тунун эсептөө борбору уюштурулган. Ушул мезгил-
де, атап айтсак 1979-жылы факультетти ийгиликтүү 
аяктаган техника илимдеринин кандидаты, доцент, 
педагогикалык билим берүү илимдеринин Эл Ара-
лык Академиясынын академиги, К.Тыныстанов 
атындагы университеттин ардактуу профессору 
Абдылдаев Курманбек Кыянович 2010-жылдан 
баштап К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамле-
кеттик университетинин ректору кызматын ийгилик-
түү аркалап келе жаткандыгын айрыкча сыймыкта-
нуу менен белгилемекчибиз. 

1981-1982-жылдары декандын милдетин атка-
руучу болуп педагогика илимдеринин кандидаты, 
доцент Салыков С.С. иштеген. 
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1982-1987-жылдары факультеттин деканынын 
кызматын физика-математика илимдеринин кандида-
ты, доцент Кайбылдаев О.К. аткарган. Бул мезгилде 
факультетте 4 кафедра: матанализ, математиканы 
окутуунун усулу, алгебра жана геометрия, эсептөө 
математикасы жана программалоо кафедралары иш 
алып барышкан. 

1987-1989-жылдары факультеттин деканы тех-
ника илимдеринин кандидаты, профессор Абдылдаев 
Э.К. эмгектенген. 

1989-1994-жылдары математика факультетинин 
деканы болуп физика-математика илимдеринин  кан-
дидаты, доцент Сулайманов К.С. эмгектенген.  

1994-1997-жылдары математика факультети 
кайрадан физика факультетине бириктирилип физи-
ка-математика факультети болуп аталган. Бул жыл-
дары факультеттин деканы болуп физика-математика 
илимдеринин кандидаты, доцент Рыскулов А.Р. иш-
теген. 

1997-1998-жылдары математика факультети өз 
алдынча бөлүнүп, математика факультети болуп 
аталган. Факультеттин деканынын кызматына техни-
ка илимдеринин доктору, профессор Э.Абдылдаев 
дайындалган. 

1998-2001-жылдары техника илимдеринин кан-
дидаты, профессордун милдетин аткаруучу Мурзак-
матов М.У. факультеттин деканы болуп эмгектенген. 
Ал эми 2000-жылы математика факультети матема-
тика жана информатика факультети болуп аталган.  

2001-жылдан 2009-жылга чейин ага окутуучу 
Мамыров Ж.М. факультеттин деканы болуп эмгек-
тенген. Ушул аралыкта факультет өзгөртүлүп, 2005-
жылы математика жана информациялык технология-
лар факультети болуп аталган. 

2009-жылдан 2014-жылга чейин факультеттин 
деканы болуп техника илимдеринин кандидаты, 
доцент Искаков Рысбек Таабалдиевич эмгектенген. 

2014-жылдын декабрь айынан баштап факуль-
теттин деканы болуп физика-математика  илимдер-
дин кандидаты, доценттин м.а. Исабеков Кубатбек 
Абдыкеримович дайындалган. 

Факультет уюшулуп, иштей баштагандан бери 
төмөндөгү илимдин докторлору жана кандидаттары 
эмгектенишип, студенттерге татыктуу билим берүү-
гө өз салымдарын кошушкан. Аларга азыркы учур-
дагы илимдин докторлору Абдылдаев Э, Жаныбеков 
Ч, илимдин кандидаттары Мусаев С, Абдылдаев А, 
Миңбаев А., Астафьев В., Баялиева С., Сулайманов 
К., Абдылдаев К., Өмүралиев А., Жураев А., Горжал-
цан И. ж.б. айтууга болот. 

Ал эми факультетибиздин төмөндөгү бүтүрүү-
чүлөрү илимдин докторлору Усенов К., Байсалов К., 
илимдин кандидаттары Сейитказиев Р., Рыскелдиев 
Б., Абдылдаев К., Абдиев А., Муканов Т., Эгембер-
диев Ш., Тултуков Б., Деревянкина О., Биймурсаева 
Б., Муңайтбасова Г., ОмүралиевС. жана башкалар 
Республикабыздын башка жогорку окуу жайларында 
эмгектенишүүдө. 

Учурда факультетте 10 билим берүүнүн отлич-
никтери эмгектенишет. Алар Салыков С., Тогочуев 

А., Шарипов С., Мамыров Ж., Абдылдаев К., Эркин-
баев М., Искаков Р., Төлөгожоева Н., Садырбаев К.  

Кафедралар. Теориялык жана колдонмо ма-
тематика кафедрасы – кафедра башчысы ф.-м.и.к., 
доцент  Тогочуев А.Ж. кафедрада 11 кызматкер эм-
гектенет: илимдин 5 кандидаты, алардын ичинен 3 
доцент, 1 доценттин м.а., 1 ага окутуучу, андан тыш-
кары 3 ага окутуучу, 2 окутуучу, 1 улук лаборант. 

Теориялык жанан колдонмо математика кафед-
расынын тарыхы 1953-жылдагы Пржевальский мам-
лекеттик педагогикалык институтунун түзүлүшү ме-
нен башталган. Педагогикалык институттун түзүлү-
шү менен физика-математикалык факультеттин кура-
мында математика кафедрасы болгон аны окутуучу 
Н.В. Юдина жетектеген. 

1953-1960-жылдары кафедрада бир дагы илим-
дин кандидаттары болгон эмес. Бирок С.М Мусаев, 
И.Самудинов, М.Исабеков, З.А Неграш, Р.Г. Ибраги-
мова, Ф.И. Марченко ж.б. тажрыйбалуу окутуучулар 
жогорку илимий-методикалык деңгээлде студент-
терге лекциялык жана практикалык сабактарды өтүп 
келишкен. 

1960-жылдан баштап кафедрада илимий иштер 
жандандырыла баштаган, атап айтканда, кафедраны 
педагогикалык илимдердин кандидаты Н.Н. Литви-
нов жетектеп, Н.В. Юдина аспирантураны ийгилик-
түү аяктаган жана кафедранын 7 окутуучусу айрым 
кандидаттык экзамендерди тапшырышкан. Буга улай 
эле 1966-жылы С.М. Мусаев, 1972-жылы А.Абдыл-
даевдер кандидаттык диссертацияларын жакташкан. 

Учурдун талабына ылайык ЖОЖдордо иштеген 
окутуучулардын базалык билимин университеттик 
деңгээлге көтөрүү маселеси күн тартибинде болгон. 
Ошого ылайык 1970-жылы кафедрага КМУнун бүтү-
рүүчүлөрү З.Карагулова, Э. Фабер, Н.Жупинасова-
лар, кийинчерээк 1971-72-жылдары И.Сагынбеков, 
Ж.Мамыровдор чакырылган. Бул жылдары кафедра-
нын аз да болсо илимий потенциялы жогорулаган. 

Ушул эле 1970-жылы математика кафедрасы-
нын базасында 3 кафедра түзүлгөн, алар: матанализ, 
алгебра жана геометрия, математиканы окутуунун 
методикасы кафедралары болгон жана матанализ ка-
федрасын ф.-м.и.к., доцент Ж.Саламатов жетектеген. 

1970-жылдан 1991-жылга чейин матанализ ка-
федрасы жогорку илимий-методикалык деңгээлдеги 
көтпөгөн бүтүрүүчүлөрдү уядан учурган. Азыркы 
учурда алар Республиканын бардык булуң-буручта-
рында үзүрлүү эмгектенүүдө. Ошондой эле, кафедра-
нын окутуучулары жараткан көптөгөн илимий мака-
лалар, окуу-усулдук колдонмолор жарык көргөн 
жана окутуучулар С.Салыков, С.Шарипов, А.Того-
чуевдер кандидаттык диссерацияларын ийгиликтүү 
жакташкан. 

1997-жылы “Колдонмо математика” кафедрасы 
кайрадан түзүлгөн. Кафедранын өз алдынча бөлүнүп 
чыгышы анын өнүгүүсүнө жана илим-изилдөө иште-
ринин өркүндөшүнө ыңгайлуу шарттарды түзгөн. 
Атап айтканда 1997-2013-жылдар аралыгында до-
цент М.У.Мурзакматов илимдин доктору, ал эми 
окутуучулар К.Исабеков, Б.Байболотовдор илимдин 
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кандидаттары болууга жетишишти. Ошондой эле, 
жаш окутуучулар илим изилдөө иштерине тартылуу 
менен бир нече илимий-макалаларды, усулдук окуу 
колдонмолорун жарыкка чыгарышты. Бул жылдары 
кафедраны доцент А.Ж.Тогочуев жана профессор 
М.У.Мурзакматовдор жетектеп келишкен. 

Учурдун талабына ылайык 2013-жылы “Кол-
донмо математика” кафедрасы ”Математика” кафед-
расына бириктирилип, “Теориялык жана колдонмо 
математика” деген аталышта кайрадан түзүлгөн да-
гы, кафедраны ага окутуучу М.Эркинбаев жетектеп 
келе жатат. 

Математиканы жана информатиканы оку-
туунун усулу кафедрасы – кафедра башчысы п.и.к., 
доцент Салыков С.С. Кафедрада 8 кызматкер иш-
тейт: алардын ичинде илимдин 1 кандидаты, доцент, 
3 ага окутуучу, 3 окутуучу, 1 улук лаборант бар. Ма-
тематиканы окутуунун методикасы кафедрасы 1968-
жылы уюшулган. Кафедра уюшулган алгачкы жыл-
дарда 9 окутуучу эмгектенген. 

Кафедра 1968-жылдан 1994-жылга чейин “Ма-
тематиканы окутуу методикасы”, 1994-жылдан 1998-
жылга чейин “Математиканы жана физиканы окутуу 
методикасы”, 1998-жылдан баштап “Математиканы 
жана информатиканы окутуунун методикасы” болуп 
түзүлүп иш жүргүзүүдө. 

Кафедрада методикалык циклдеги предметтер 
боюнча лекция окулуп, практикалык, семинардык 
жана лабораториялык сабактар өтүлөт жана ошондой 
эле студенттерди мугалимдик кесипке көнүктүрүү 
максатын көздөгөн педагогикалык практиканы же-
тектейт. 

Кафедраны 1968-1974-жылдары жана 1976-
1988-жылдарда педагогика илиминин кандидаты, 
доцент, ЫМУнун ардактуу профессору С.М. Мусаев 
жетектеп келген. Ал эми 1974-1976-жылдары ага 
окутуучу А.Муканов жетектеп келсе, 1988-жылдан 
баштап азыркы күнгө чейин кафедраны педагогика 
илиминин кандидаты, доцент С.С.Салыков жетектеп 
келүүдө. 

Кафедрада ага окутуучу Н.Төлөгожоева, ага 
окутуучу К.Садырбаев, ага окутуучу Э.Сартпаев, 
окутуучу С.Жапарова, окутуучу М.Назарбаева ка-
федранын негизги предметтери боюнча сабак бери-
шет жана келечектеги математика, информатика му-
галимдерин методикалык жактан даярдоодо өздөрү-
нүн салымдарын кошууда. 

Факульттер аралык информатика жана ма-
тематика кафедрасы – кафедра башчысы доцент 
Мамыров Ж. Кафедрада 24 кызматкер иштейт: илим-
дин 1 кандидаты, 2 доцент, 1 доценттин м.а., 9 ага 
окутуучу, 6 окутуучу, 2 программист, 5 улук лабо-
рант бар. 

Факульттер аралык информатика жана матема-
тика кафедрасы менен информациялык технология-
лар жана программалоо кафедрасы К.Тыныстанов 
атындагы ЫМУнун 2014-жылдагы июнь айындагы 
Окумуштулар Кеңешинин чечими менен бирикти-
рилип факульттер аралык информатика жана матема-

тика кафедрасы деген аталыш менен кайрадан түзүл-
дү. Бул эки кафедранын  тарыхы төмөндөгүдөй. 

Информациялык технологиялар жана програм-
малоо кафедрасы 1974-жылы “Эсептөө математика-
сы жана программалоо” деген аталыш менен уюшул-
ган. Биринчи кафедра башчысы болуп техника илим-
дердин кандидаты Астафьев А.П. дайындалган. Ал 
эми 1976-1977-жылдары ага окутуучу Симон Г.А. ка-
федра башчысы болуп иштеген, 1977-1978 жылдары 
окутуучу Сагынбеков И. кафедра башчысынын мил-
детин аткаруучу болуп дайындалган. 1978-жылы 
кафедра башчысы болуп ф-м.и.к., доцент Кайбыл-
даев О.К. шайлоодон өткөн жана 1981-жылга чейин 
иштеген. 1981-жылы ф-м.и.к. Миңбаев А. кафедра 
башчысынын милдетин аткаруучу болуп бекитилген. 
Ал эми 1982-жылы кафедра башчысынын милдетин 
аткаруучу болуп ага окутуучу Кожопысов Т. иште-
ген. 1983-жылы т.и.к. Абдылдаев Э.К. кафедра баш-
чысы болуп дайындалган жана 1990-жылга чейин 
иштеген. 1990-жылы “Эсептөө математикасы жана 
программалоо” кафедрасы “Эсептөө математикасы 
жана информатика” деп аталып, ошол эле жылы ка-
федра башчысы болуп ф-м.и.к. Өмуралиев А.С. 
дайындалган жана 1994-жылга чейин иштеген.1994-
жылы ага окутуучу Шаршембаев Б. кафедра башчы-
сынын милдетин аткаруучу болуп иштеген. 1995-
жылы кафедра «Колдонмо математика жана инфор-
матика» болуп түзүлгөн, кафедра башчысы болуп 
т.и.к., доцент Мурзакматов М.У. дайындалган. 1997-
жылы кафедра «Информатика жана эсептөө техни-
касы» деп аталып, кафедра башчысы болуп т.и.д. 
Абдылдаев Э.И. дайындалган. 1998-жылдын сен-
тябрь айынан 1999-жылдын март айына чейин ка-
федра башчысынын милдетин аткаруучу болуп ага 
окутуучу Симон Г.А. иштеген. 1999-жылдын март 
айында кафедра башчысы болуп ага окутуучу Иска-
ков Р.Т. дайындалган. 2000-жылы «Эсептөө техника-
ларын жана автоматташтырылган системаларды 
программа менен камсыздоо» жана 2001-жылы «Ин-
формацияны иштетүүнүн жана башкаруунун авто-
матташтырылган системалары» деген жаңы адистик-
тер ачылганына байланыштуу кафедра «Информа-
циялык технологиялар жана программалоо» деп ата-
лып калды. 2006-жылы февраль айынан май айына 
чейин кафедра башчысынын милдетин аткаруучу 
болуп ага окутуучу Эркинбаев М.А. дайындалган. 
2009-жылдын сентябрь айынан, 2009-жылдын но-
ябрь айына чейин кафедраны ага окутуучу Закиряев 
К.Э. жетектеген. 2009-жылдын ноябрь айынан 2010-
жылдын сентябрына чейин кафедра башчысы болуп 
ага окутуучу Эркинбаев М.А. иштеген. 2010-жылдын 
сентябрь айынан, 2014-жылдын июль айына чейин 
кафедра башчысы болуп ф-м.и.к. Исабеков К.А. 
иштеген. «Информациялык технологиялар жана 
программалоо» кафедрасы бүтүрүүчү кафедра ката-
ры, «Колдонмо математика» адистиги боюнча 158 
дипломдук иш, ал эми «Эсептөө техникалары жана 
автоматташтырылган системаларды программа ме-
нен камсыздоо» адистиги боюнча 400 дипломдук 
иштер жазылса, ал эми “Информацияларды иштетүү-
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нүн жана башкаруунун автоматташтырылган систе-
малары” адистиги боюнча 91 дипломдук иштер жа-
зылган. 

Аталган кафедрада илимий иштерди жургүзүү 
да жакшы жолго коюлган. Бардык окутуучулардын 
диссертациялык иштеринин темалары бар. 2004-
жылы кафедранын ага окутуучусу Искаков Р.Т. кан-
дидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргосо, 2010-
жылы ага окутуучу Балан Р. кандидаттык диссерта-
циясын жактаган. 

Ал эми факультеттер аралык информатика ка-
федрасы 2001-2002-окуу-жылында түзүлгөн. Кафед-
ранын негизги максаты, математика жана информа-
циялык технологиялар факультетинен тышкары баш-
ка факультеттерде жана институттарда информатика 
жана компьютердик технологиялар сабактарын алып 
баруу болуп саналат. Ал убакта кафедра башчысы 
болуп доценттин милдетин аткаруучу Абиев Нурлан 

Абиевич иштеген. Кафедрада 11 киши эмгектенген. 
2014-жылы авторлор Абдылдаев К.К., Мамыров Ж., 
Ибраева Н.А., Садырбаева А.Б. тарабынан КР Билим 
берүү жана илим министрлигинин грифи менен “MS 
Office Excel 2010 таблицалык процессору» окуу ки-
теби жарык көргөн. 

Тарыхый материалдарды тактого жана иликтөө-
гө жардам көрсөткөн аталган факультеттин учурдагы 
деканы ф.м.и.к доц. Исабеков Кубатбек Адыкеримо-
вичке жана ал жетектеген профессордук окутуучулар 
коллективине терен ыразычыллык билдирем. 
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