
                                                          РЕЗЮМЕ 

       Төрөгелдиева Конуржан Макишевна  

«Математика жана аны окутуунун технологиясы» 

кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин 

доктору, профессор.    

 

       Төрөгелдиева Коңуржан Макишевна   1952 жылы  

 11-февралда Талас облусунун  Ленинполь районунун  

Ключевка айылында төрөлгөн. Ключевка орто мектебинен 

орто билим алып, 1969-1973 жылдары  Кыргыз кыз-

келиндер педагогикалык институтунун физика-

математика факультетин аяктаган. Эмгек жолун орто мектепте математика мугалими 

болуп иштеп баштаган (1973-1978). Андан кийин Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык 

институнда окутуучу болуп иштеген. Кыргыз билим берүү институтунда аспирантурада  

1989-1993 жылдары окуп, 1994-жылы кандидаттык диссертациясын  жактаган. Доктордук 

диссертациясын 2008-ж. 23-октябрда ийгиликтүү жактап,  педагогика илимдеринин 

доктору даражасын алган (ИД №000670  12.03.2009 ж. ).  Профессор ПР №000714 

21.02.2012 ж., РАЕнин (Российская Академия Естествознания)  мүчө-корреспонденти  

№9189, 03.02.2017 ж.  ТалМУнун ардактуу профессору 2015 ж. 

«Математика жана аны окутуунун технологиясы» кафедрасынын башчысы болуп 

2003-жылдан бери эмгектенүүдө. Учурда кафедрада  16 профессордук окутуучулар 

жамааты эмгектенет: 2 илимдердин доктору, 3 профессор, 6 илимдердин кандидаттары, 

доценттер, 2 магистр окутуучу эмгектенет. Кафедранын сапаттык курамы университетте 

алдыңкы орунда. Кафедра “Жогорку окуу жайында жана орто мектепте окутуунун 

методдорун жана каражаттарын өркүндөтүү” илимий  темасынын үстүндө иш жүргүзүүдө.  

       КРдин билим берүү жана илим министрлигиндеги  илимий долбоорлордун 

автору:  2003-2007-жж. «Билим берүүнү модернизациялоо шартында  математиканы 

окутууну өркүндөтүү», 2008-2009жж. «Кредиттик технология шартында математика 

мугалимдерин даярдоо» 2009-2012 жж. ЮСАИД «Сапаттуу билим» долбоорунда 

кафедра мүчөлөрү менен эмгектенген.   

Жарык көргөн эмгектери 150. Анын ичинен КРнын ББжанаИМдин грифи менен 

студенттер үчүн 7 окуу китеби,  2 монография, окуу-методикалык колдонмолор 30. 

Негизги эмгектер.  Монографиялар: Келечектеги математика мугалимдерин даярдоо 

системасын  моделдештирүү. Монография. Бишкек.  2007. 288 б.;  Математикалык 

маселелерди окутуунун каражаты катары пайдалануу. Монография. Бишкек. 2015. 117 б. 



Министрликтин грифи менен чыгарылган студенттер үчүн окуу 

китептери:  

 1. Математиканын тарыхы.  Бишкек.  2003. 180 б.;  

2. Орто мектепте математиканы окутуунун методикасы. Бишкек. 2003. 245 б.  

3. Математиканы окутуунун теориясы жана методикасы боюнча практикалык жана 

лабораториялык иштер.  Бишкек: 2012. 196 б. 

4.  Научные основы школьного курса математики. Учебное пособие.  

 Бишкек. 2010.  230 с.  

5. Математиканы окутуунун теориясы жана методикасы 1-бөлүк.  

Бишкек. 2014. 272 б. 

6.  Математиканы окутуунун теориясы жана методикасы 2-бөлүк.  

Бишкек. 2014. 316 б. 

7. «Лекции и практические занятия по курсу «Теория и методика преподавания 

математики»» Бишкек. 2017.  с.256. 

         Окуу-методикалык куралдардын айрымдары: 

1.Комбинаторика жана Ньютондун биному (методикалык колдонмо). 2001 ж. 

2. Арифметиканын өнүгүү тарыхы (методикалык колдонмо). 2002 ж. 

3. Билим берүүнүн модернизациялоо шартында окутууга жаңы мамиле (окуу методикалык 

курал). 2005 ж. 

4. Математика окутуунун методикасы боюнча студент- математиктердин өз алдынча 

иштери (окуу-методикалык курал). 2007 ж. 

5. Системы упражнений для развития устного вычисления учащихся   5-6 классов 

(методическое пособие). 2008 ж. 

6. Кредиттик система шартында студенттердин өз алдынча иштерин уюштуруу 

(методикалык колдонмо). 2009 ж. 

7.  Ыктымалдыктар теориясы жана математикалык статистиканы окутуу (методикалык 

колдонмо). 2009 ж. 

8. Математика адистигинде студенттердин педагогикалык практикасын өткөрүүнү 

уюштуруу (методикалык колдонмо). 2010 ж. 

9. Кредиттик технология шартында окуу процессин өркүндөтүү (методикалык колдонмо). 

2014 ж. 

10.  Жогорку окуу жайларда болочок экономисттерге математика курсун окутуу (окуу 

куралы). 2012 ж. 

11. Математика мугалимдеринин кесиптик компетенттүлүгүн өркүндөтүү маселелери 

(методикалык колдонмо). 2014 ж.  



12.   Болочок юристтердин кесибине багытталган математикалык тапшырмалар (окуу-

методикалык колдонмо). 2015 ж.  

13. Математика жана экономика дисциплиналары боюнча иштегралдашкан ишкер оюндар 

(окуу-методикалык колдонмо). 2017 ж.  

14. Экономика багытындагы колледждерде математика курсун окутуу. Окуу-методикалык 

колдонмо. 2018 ж. 

15. Психолого-педагогические основы обучения математике в современной школе. 

Учебное пособие для магистрантов. 2018 г.  

Кафедрага тиешелүү дисциплиналар боюнча типтүү программалар ж.б. 

методикалык колдонмолор. 

 Профессор К.М.Төрөгелдиеванын жетекчилиги астында төмөнкү 

аспиранттар кандидаттык диссертацияларын жактаган. Сагыналиева Н.К. 2009-

ж.; Раева М.  2010-ж.; Чокоева Г.С. 2011-ж.; Шайланова М.К. 2012 ж.; Оморов Ш.Д. 

2014-ж.; Раева Ч. 2015-ж.;  Сейтеева М.Д. 2016 ж; Алиева Ч. 2017 ж. 

Учурда кафедрадагы изденүүчүлөргө, аспиранттарга жана магистранттарга 

жетекчилик кылууда.  

   Коомдук иштер: 

 1. 2009 -2011 жылдар Д. 13.06.331.диссертациялык кеңешинин мүчөсү;  2011 -2013 

жылдар   Д.13.11.022 диссертациялык кеңешинин мүчөсү;  2013 -2015 жылдар   

Д.13.13.007 диссертациялык кеңешинин мүчөсү;  2016 -2018 жылдар   Д.13.16.526 

диссертациялык кеңешинин мүчөсү.   

2. ФМББжана МТ факультетинин ОКнын жана ОМКнин мүчөсү. 

     Алынган сыйлыктар: 1990-ж. «Мугалим методист»; 2007-ж. «Билим берүүнүн 

отличниги»; 2009-ж. КР билим берүү министрлигинин ардак грамотасы; Университет 

жана  институт тарабынан берилген алкыштар жана ардак грамоталары.  «Аялдар 

конгресси»  - «Ардак баракчасы» 2017 –ж. Орден «Петра Великого», РАЕ, РG 155 

05/05/2017.  Золотая медаль «За новаторскую работу в области высшего образования», 

Решение президиума РАЕ от 05.03.2017. №485.  ПР.№638, 30.05.2017.  Нагрудной знак и 

сертификат «Заслуженный деятель  науки и образования» РАЕ, №01881.  ПР.№638, 

30.05.2017. Диплом и нагрудной знак “Золотая кафедра” №01781 (30 мая 2017 г.) 

ПР.№638, 30.05.2017.  “Аялдарды коргоо фондусунан” “Ыраазычылык кат”. 2017 –ж. 

       Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, 3 уулдун энеси жана неберелердин чоӊ апасы. 

         15.01.2019 ж. 

 

                                                    

 

 



 

 

 

 

 

 


