
Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык 

технологиялар факультетинин аралыктан окуу формасынын тарыхы  

 

2003-жылы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык 

университетинин Жаңы маалымат технологиялары институтун алдында 

Сырттан жана аралыктан окутуу факультети түзүлүп аралыктан 

окутууга,алгачкы жолу  14 студент кабыл алынган. Факультеттин деканы 

болуп педагогика илимдеринин кандидаты доцент А.М. Кененбаев окуу 

иштери  боюнча декандын орун басары болуп техника илимдеринин 

кандидаты  доцент  К.Ч.Токонбековалар иштеген. Жаңы маалымат 

технологиялары институтунда Сырттан жана аралыктан окутуу 

факультетинде лаборатория уюуштурулуп анда төмөндөгү окутуучулар 

эмгектенген Г.И.Ажыманбетова, Т.К. Жамакеев, А.А. Мамадиева, У.А. 

Эсенгулов, Г.Б.Шералиева, Ж.К. Мокешов, А.К. Омуровалар иштешип, Окуу 

методикалык комплекстерди институттун төмөндөгү сайтка  

http://178.217.170.98:8080/webilim/ жайгаштырып турушкан.  

2003-2004 –окуу жылында  аралыктан  окуу процессин  уюштурууда 

окуу планын негизинде электрондук окуу материалдары даярдалып, 

институттун сайтына жайгаштырылган. Бул окуу жылында студенттердин 

абсолюттук жетишүүсү 71,4% ды түзгөн.  

 2004-2005-окуу жылында:  1-курста  61 студент, 2-курста 14 студент, 3-

курста  28 студент, 4-курста 5 студент  баардыгы 108 студент    аралыктан 

окутуунун технологиясы боюнча билим алышкан. Окуу жылдын жыйынтыгы  

боюнча  жалпы студенттердин жетишүүсү 75%ды түзгөн. 

2005-2006-окуу жылында:  1-курста  24 студент, 2-курста 59 студент, 3-

курста  14 студент, 4-курста 22 студент, 5-курста 3 студент  баардыгы 122 

студент    аралыктан  окутуунун технологиясы боюнча билим алышкан. 

2006- жылдын сентябрь айынан баштап сырттан жана аралыктан 

окутуу факультети жоюлуп   Аралыктан окутуу бөлүмү  болуп өзгөртүлгөн.  

2006-жылында Аралынө 82студент кабыл алынган.  

http://178.217.170.98:8080/webilim


2007-жылдын октябрь айынан баштап Аралыктан окутуу бөлүмү 

И.Арабаев  атындагы  Кыргыз мамлекеттик университетинин Жаӊы 

маалыматтар коммуникациялык технологиялар институтуна карап калган.  

2007-жылы  Аралыктан окутуу бөлүмү 20 студентке (№30 протоколдун 

негизинде 08.06.2007 жылы) 540203 «информатика» кесиби  боюнча  

мугалим квалификациясын  ыйгарып биринчи бүтүрүүчүлөрүнө диплом 

беришкен.  Бул жылдарда   АОБнүн кафедра башчысы болуп 

Г.И.Ажыманбетова иштеген. 

2007-2008-окуу жылында:  1-курста  72 студент, 2-курста 42 студент, 3-

курста  35 студент, 4-курста 52 студент  5-курста 23 студент  баардыгы 224 

студент    аралыктан  окутуунун технологиясы боюнча билим алышкан. 

2007-2008 –окуу жылындагы  аралыктан  окутуу боюнча  жалпы 

студенттердин жетишүүсү 87%ды түзгөн.  

2008-2009-окуу жылында:  1-курста  39 студент, 2-курста 56 студент, 3-

курста  39 студент, 4-курста 34 студент  5-курста 49 студент  баардыгы 217 

студент    аралыктан  окутуунун технологиясы боюнча билим алышкан. 

2008-2009 –окуу жылындагы  аралыктан  окутуу боюнча  жалпы 

студенттердин жетишүүсү 76%ды түзгөн. 

2008-2009- жылы  Аралыктан окутуу борбору 17 студентке  ( №4 

протоколдун негизинде 19.06.2009 жылы)  540203 «информатика» кесиби  

боюнча  мугалим квалификациясын ыйгарып бүтүрүүчүлөрүгө диплом 

беришкен. 

2009-жылдан  баштап Аралыктан окутуу  бөлүмү  өзүнчө бөлүнүп 

Аралыктан окутуу борбору болуп өзгөрүп  борбордун директору Арынов 

Т.А. кафедра башчысы Г.И.Ажыманбетова, методист болуп 

Г.Б.Шералиевалар иштешкен. 

2009-2010-окуу жылында:  1-курста  20 студент, 2-курста 37 студент, 3-

курста  45 студент, 4-курста  32 студент  5-курста 34 студент  6-курста 44 

студент  баардыгы  220 студент    аралыктан  окутуунун технологиясы 

боюнча билим алышкан.  



2009-2010 –окуу жылындагы  аралыктан  окутуу боюнча  жалпы 

студенттердин жетишүүсү 73% ды түзгөн.  

2010- жылы  Аралыктан окутуу  борбору  32студентке  ( №7 

протоколдун негизинде 16.06.2010жылы  жана  №10 протоколдун 

негизинде18.06.2010жылы)  540203 «информатика» кесиби  боюнча  

мугалим квалификациясын ыйгарып бүтүрүүчүлөрүгө диплом берилген.  

2010-2011-окуу жылында:  1-курста  18 студент, 2-курста 23 студент, 3-

курста  21 студент, 4-курста  35 студент  5-курста 20 студент  6-курста 26 

студент  баардыгы  143 студент    аралыктан  окутуунун технологиясы 

боюнча билим алышкан.  

2010-2011 – окуу жылындагы  аралыктан окутуу боюнча  жалпы 

студенттердин жетишүүсү 83% ды түзгөн.  

2011- жылы  Аралыктан окутуу борбору  21студентке ( №4 

протоколдун  негизинде 27.06.2011- жылы  жана  №4 протоколдун негизинде 

28.06.2010-жылы )  540203 «информатика» кесиби  боюнча  мугалим 

квалификациясын ыйгарып бүтүрүүчүлөрүгө диплом берилген.  

2011-2012-окуу жылында:  1-курста  25 студент, 2-курста 13 студент, 3-

курста  23 студент, 4-курста  19 студент  5-курста 26 студент  6-курста 19 

студент  баардыгы  125 студент    аралыктан  окутуунун технологиясы 

боюнча билим алышкан.  

2011-2012 – окуу жылындагы  аралыктан  окутуу боюнча  жалпы 

студенттердин жетишүүсү 85% ды түзгөн.  

2012- жылы  Аралыктан окутуу борбору  18студентке ( №4 

протоколдун негизинде 28.04.2011- жылы  )  540203 «информатика» кесиби  

боюнча  мугалим квалификациясын ыйгарып бүтүрүүчүлөрүгө диплом 

берилген.  

2012-жылдын май айынан баштап Аралыктан окутуу борбору, сырттан 

жана аралыктан окутуу бөлүмү болуп өзгөрүп ага кафедра башчысы болуп   

Т.С. Шамшиев дайындалган.  



2013-жылы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетинин Жаңы информациялык  технологиялар институтуна 

сырттан жана аралыктан окутуу бөлүмүнө жалпы баардыгы  76 студент 

кабыл алынып  анын ичинен 24 студент 1-курска кабыл алынган. 

  2012-2013 -окуу жылында:  1-курста  42 студент, 2-курста 14 

студент, 3-курста  18 студент, 4-курста 20, 5-курста 18, 6-курста 27 студент  

баардыгы 139 студент    аралыктан  окутуунун технологиясы боюнча билим 

алышты жана 23 студент мамлекеттик экзаменди ийгиликтүү  тапшырып 

540203 «информатика» кесиби  боюнча  мугалим кесибине ээ болушту. 

2012-2013 –окуу жылындагы  аралыктан  окутуу боюнча  жалпы 

студенттердин жетишүүсү 75,35%ды  түзгөн. 

Бүгүнкү күндө сырттан жана аралыктан окутуу бөлүмүн Т.С.Шамшиев 

жетектеп келет. Азыркы убакта сырттан жана аралыктан окутуу бөлүмү 

кеӊейтилип физика, математика, информатика, колдонмо информатика 

багытындагы кесиптер боюнча студенттерге билим берип келишет. Азыркы 

тапта  1-курста  24 студент, 2-курста 38 студент, 3-курста  23 студент, 4-

курста 13, 5-курста 19, 6-курста 19 студент  баардыгы 123 студент 

дистанттык окутуунун технологиясы боюнча билим алышууда. Сырттан 

жана аралыктан окутуу бөлүмүндө профессорлор, докторлор, илимдин 

кандидаттары, ага окутуучулар жана окутуучулар эмгектенип келишет. Алар 

окуу методикалык комплекстерди түзүшүп ар бир жылдар аралыгында 

атайын сайтка жайгаштырып жана жаӊылап  турушат. 

2012-2013-окуу жылынан баштап  Жаӊы информациалык 

технологиялар институтунун аралыктан окутуу бөлүмүндө студенттер 

мурдагы  http://178.217.170.98:8080/webilim/ менен эмес  "Moodle" сайтында  

http://distant.kgu-init.kg  же 178.217.170.100  иш жүргүзүлө баштаган. 

Аралыктан окутуу бөлүмүндө сырттан жана аралыктан окутуу 

бөлүмүнүн директордун  орун басары болуп Т.С. Шамшиев, бир методист, 

бир оператор  жана   жалпы 35 мугалим эмгектенип жана алардын ичинен,  

http://178.217.170.98:8080/webilim/
http://distant.kgu-init.kg/


эки илимдин доктору профессор,  7 илимдин кандидаты доцент, 6 доцент, 12 

ага окутуучу жана 7 окутуучулар эмгектенип келишкен.   

2015-2016-окуу жылында И. Арабаев атындагы КМУнун  

Окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде (№7 протокол, 

16.02.2016ж.) И. Арабаев атындагы КМУнун 2016-жылдын 1-март айындагы 

№1-08/115 буйругу боюнча Жаңы информациялык технологиялар институту 

Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык технологиялар 

факультети болуп өзгөртүлдү. Ошол себептен САОБ жоюлуп факультеттин 

астында окутуунун формасы катарында иш жүргүзүлө баштады жана 

аралыктан окуу формасын көзөмөлдөөгө факультеттин ага адиси Тердикбаев 

Эрназар Адамалиевичке жүктөлдү. Бул учурда аралыктан окуу формасында 

бакалаврдын төмөндөгүдөй багыттары боюнча окуу жүргүзүлдү: 

1. 550200 Физика-математикалык билим берүү багыты, даярдоо профили 

Физика 

2. 550200 Физика-математикалык билим берүү багыты, даярдоо профили 

Математика  

3. 550200 Физика-математикалык билим берүү багыты, даярдоо профили 

Информатика  

4. 710300 Колдонмо информатика багыты, даярдоо профили 

Маалыматтык менеджмент 

5. 710200 Маалыматтык системалар жана технологиялар багыты, даярдоо 

профили Маалыматтык системалар жана технологиялар.  

Азыркы учурда факультеттин аралыктан окутуу формасында 1-курста  22 

студент, 2-курста 49 студент, 3-курста  61 студент, 4-курста 54, 5-курста 77 

студент баардыгы 123 студент дистанттык окутуунун технологиясы боюнча 

билим алышууда. 


