
 

Резюме 

 

Ф.И.О.  Асылбекова Кулуйпа Джумашевна 

Улуту    кыргыз 

Туулган жылы      01.01.1951ж. 

Адрес: Бишкек ш. Чон-Арык айылы, Кожомбергенова көчөсү 6. 

Билими: 1967-1971 В.В. Маяковский атындагы КЖПИ.  Физико-математика 

факультети. 

Квалификация: окутуучу 

Аспирантура: 1971-1973 У.И.А.нын алдындагы «Суу чарба институтунун» 

аспиранты 

Иштеген жери: 1974-2013 ж. И.Арабаев атындагы КМУнун «Жогорку 

математика», «Матанализ жана эсептөө техникасы», «Математика жана 

математиканы окутуунун технологиясы» кафедрасында эмгектенип келдим.  

1971-1992 – окутуучу 

1993-2007 – ага окутуучу 

2007-2009 – кафедранын доц. милдетин аткаруучусу 

2009-2017- кафедранын ага окутуучусу 

1993-1999ж. И.Арабаева атындагы КМПУнун алдындагы «Физика – 

математика лицейинин окутуучусу (совместительство) 

1993-1995 лицейдин окуу бөлүмүнүн башчысы. 

Илимий иштер: Статьялар 

1. «Об элементах приложения анализа в школьном курсе математики» 

1984г. 



2. «Экстремумга берилген маселелерди чыгаруунун ар түрдүү ыкмалары» 

1988ж. 

3. «Алгебра жана анализдин башталышын окуп үйрөнүүдө окуучулардын 

графикалык ой жүгүртүүлөрүн өстүрүү» 1990ж. 

4. «Активизация мыслительной деятельности студентов при решение 

задач как одна из форм самостоятельной работы студентов» - 1991г. 

5. «Математикалык анализ сабагында студенттердин өз алдынча иштерин 

уюштуруу» 1992ж. 

6. «Мектеп курсундагы маселелерди чыгарууда туундунун 

колдонулуштары» 1994ж. 

7. «Табият таануу багытындагы адистигинде математиканы окутуунун 

айрым маселелери» 2008ж. 

8. «Алгебра курсун кайталоонун жыйынтыктоочу маселелер» 2012-ж. 

9. «8-класстын окуучуларынын ыктымалдык теориясынын элементтерин 

окуп үйрөнүүдө логикалык ой жүгүртүүсүн активдештирүү» 2013-ж. 

10.  «Геометрия сабагында окуучулардын ой жүгүртүүсүн 

калыптандыруунун айрым жолдору» 2012-ж. 

11. “Мектептеги математика предметтеринин өз ара байланышы” 2013-ж 

12. “Математикалык маселелерди чыгарууга такшалтуу предметинде 

студенттердин компетенциясы” 2016-ж 

13.  “Кесипке багыттап окутуунун айрым ыкмалары” 2017-ж. 

Математикалык колдонмо:  

1. Математикалык анализдин практикалык сабагында пайдалануу үчүн 

методикалык колдонмо» 

2. «Комплекстүү сандар» 

3. Математикалык анализ курсу боюнча маселелер жыйнагы. 

4. Планы-конспекты по личностно-ориентированному обучению (учебно-

методическое пособие, 2011) 

5. “Кредиттик технология шартында окуу процессин өркүндөтүү” 2014-ж 

6. Типтүү окуу программасы 2016-ж 

Квалификацияны жогорулатуу: 



1981 – Ташкент мамлекеттик университети 

1984 – ЖОЖдор аралык эсептөө борбору (2 ай) 

1987 - ЖОЖдор аралык эсептөө борбору (1 ай) 

2010-«Сапаттуу билим» тренинг (1 ай) 

2010-«Билим берүүдөгү окутуунун салттуу жана инновациялык 

моделдери» (30 саат) 

2011-«Сапаттуу билим» тренинг (1 ай) 

2011-год «навыки планирования учебного процесса по практико-

ориентированному обучению» (56час) 

2012-жыл «Инсанга багытталган окутуунун негизги компоненттери» 

2013-жыл «Физика-математикалык илимдеринин жана аларды окутуу 

технологиясынын учурдагы проблемалары»             

            2014-жыл аралыктан окутуу Moodle системасында уюштуруунун 

негиздери 

            2016-жыл «Билим берүү программаларын аккредациядан өткөрүүнүн 

жол-жоболору жана инновациялык технологиялар”  

 

Коомдук иштер: 

 1992-1995 –факультетинин профсоюздук уюмунун төрайымы 

            1995-2003 – факультетинин деканынын орун басары. 

            УМКнын мүчөсү. 

Сыйлыктары: 

Университет тарабынан берилген алкыштар, акчалай сыйлыктар.  

Университет тарабынан берилген ардак грамоталары. (6) 

Министрлик тарабынан берилген ардак грамотасы 

Эл агартуунун отличниги. 


