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Фамилиясы, аты, атасынын аты Байгесеков  Абдибаит Мажитович 

Туулан жылы, айы, күнү: 17. 01. 1971 

Туулган жери:  Баткен областы Лейлек району Кулунду айылы 

Улуту: Кыргыз 

Граждандуулугу: Кыргызстан 

Билими: Жогорку 

Качан. кайсы окуу жайын 

бүткөн: 

1993-жылы Бишкек шаарындагы Кыргыз 

мамлекеттик университетинин  математика 

факультетин аяктап,  «Математик окутуучу» 

деген квалификация алганмын. 

Адистиги: Математик окутуучу, ф.-м.и.к. 

Ээлеген кызматы: 

БатМУ Сүлүктү аймактык институтунун 

«Педагогика жана экономика» факультетинин  

деканы 

Кызматтары:  1993-2000-жж. Лейлек 

районунун Кулунду айылында 

№2 гимназия мектебинин 

мугалими 

 2000-2001-жылдары – 

Математика кафедрасынын  

окутуучусу 

 2001-2005-жылдары 

«ЭжЖИТ» факультетинде 

декандын орун басары. 

 2005-2006-жылдары 

Окуу-усулдук бөлүмүнүн 

башчысы 

 2006-2013-жылары 

«ЭжЖИТ» факультетинде 

декандын орун басары. 

 2013-2015-жылдары 

“ПжЭ”факультетинин деканы 



 2016-2017- жылы 

«ТИжМТ» кафедрасынын 

башчысы 

 2017-2022 жылдары 

БатМУ САИ нин «Педагогика 

жана экономика» 

факультетинин деканы. 

 2022-жылдын 28-

мартынан БатМУ СГЭИнин 

директору 

Билим берүү тармагында 

иштеген стажы: 
28 жыл 

Тил билүүсү: Кыргыз, орус, өзбек тили – эркин, англис тили – 

сөздүк менен 

Профессионалдык шыгы: Персоналдык компьютерде эркин иштей алат, 

MS Word. MS Excel. 

Кандай сыйлыктары бар:  2005-жылы Сүлүктү шаарынын 

мериясынын «Ардак грамотасы» 

 2013-жылы БатМУ СГЭИнин 

директорунун «Ардак грамотасы» 

 2011-жылы Кыргыз 

республикасынынбилим берүү жана илим 

министрлигинин «Ардак грамотасы» 

 2016-жылы Баткен облусунун 

губернаторунун «Ардак грамотасы» 

 2005-2018-жылдары БатМУнун 

ректорунун 7 «Ардак грамоталары» 

 2022-жыл КР билим берүүнүн 

мыктысы төш белгиси. 

Басмадан жарык көргөн 

материалдары тууралуу 

маалымат:  

статья, монография, ОУК, 

окуулуктар ж.б. 

 6 илимий макала (2014-2017. Наука 

нов. тех.и инновации Кыргызстана) 

 4илимий макала (2015-2019, 

Известия ВУЗов Кыргызстана),  

 2 илимий макала (2016, РФ Москва 

шаары. РИНЦ. ) 

 2 илимий макала (2020-2021, УИА 

Вестник Институт математика.) 

 1 окуу-усулдук колдонмо 2009) 

Үй-бүлөлүк абалы: Үй-бүлөлүү, үч уул бир кыздын атасы 

Жашаган жери: Сүлүктү шаары, Раззаков көчөсү үй №25 

батир20 

Байланыш: Моб тел. 996777887017 

E – mail: baygesekov71@mail.ru 

 

 

 



Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык 

институтунун директору  

ф-м.и.к. доц.м.а. Байгесеков Абдибаит Мажитовичтин  

өмүр баяны 

Физика-математика илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу 

Байгесеков Абдибаит Мажитович 17-январь 1971-жылы Баткен областынын Лейлек 

районунун Кулунду айылында төрөлгөн. Адегенде балдар бакчасында тарбияланып, 

1978-жылы Кулунду айылындагы В.И. Ленин атындагы орто мектепке 1-класска 

кабыл алынган. Мектепте окуп жүргөн кезинде эле сабагын мыкты окуп, математик 

мугалим Садирова Рахима эжекенин жетекчилиги астында математика боюнча 

олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарга жетишкен жана бул мектепти 1988-

жылы “Артыкчылык күмүш медалы”  менен аяктаган. Ошол эле жылы Бишкек  

шаарындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин «Математика» факультетинин 1-

курсуна кабыл алынган. Студент кезинде да мыкты окуп, жогорулатылган стипендия 

алуу менен студенттик олимпиада жана конференцияларга байма-бай катышып, 

активдүү студенттердин катарын толуктаган. Бул окуу жайды 1993-жылы ийгиликтүү 

аяктап, математик окутуучу деген квалификациялуу дипломго ээ болгон.  

Эмгек жолун 1993-1995-жылдары Кулунду айылындагы В.И. Ленин атындагы 

орто мектепте жана 1995-2000-жылдары Кулунду айылындагы №2 гимназия 

мектебинде математикадан мугалим болуп жаштарга билим-тарбия берген. Мектепте 

иштеген учурунда «Жылдын Мыкты» мугалими, класс жетекчиси номинацияларын 

алууга жетишкен. Окуучулары райондук олимпиадаларда алдыңкы орундарды 

камсыз кылышкан. Алардын бири Утанов Нурлан Москвадагы эл аралык 

университетте билим алып, иштеп жаткан учуру. Окуучусу физика-математика 

илимдеринин кандидаты Жапарова Зийнат илимий кандидаттыгын ийгиликтүү 

коргоп, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетте 

эмгектенип келе жатат. 1999-2001- жылдары Кулунду айылдык кеңештин 

депутаттыгына шайланып, эл үчүн өз кызматын жасаган.  

2000-жылдан бүгүнкү күнгө чейин БатМУнун Сүлүктү шааарындагы Сүлүктү 

гуманитардык-экономикалык институтта эмгектенип келе жатат. 2001-2005-жылдары 

декандын орун басары кызматында, 2005-2006-жылдары Окуу-усулдук бөлүмдүн 

башчысы жана 2006-2013-жылга чейин «Инженердик-экономикалык» факультетинде 

декандын орун басары кызматында иштеп келди. 2013-жылдан тартып “Табигый 

илимдер жана маалымат технологиялары” кафедрасынын башчысы, «Педагогика 

жана экономика» факультетинин деканы кызматын аркалады. Бүгүнкү күндө 

БатМУнун ректору э.и.д., профессор А.Т.Гыязовдун 2022-жылдын 28-мартындагы 

03-03/55 буйругунун неизинде БатМУ СГЭИнин директору кызматына дайындалды. 

А.М.Байгесековдун эмгектеринин дагы бир натыйжасы болуп, Түштүк 

регионалдык олимпиадаларда даярдаган студенттери байгелүү орундарды камсыз 

кылып келген. 2014-жылы ОшТУда өткөрүлгөн олимпиадада математика боюнча 

студенти Мирзоев Камал 3-орунду, 2015-жылы Ош социалдык университетте 

Новрузов Азамат 1-орунду, 2016-жылы БатМУнун Кызыл-Кыядагы Түштүк 

регионалдык олимпиадасында Махкамова Новбахор 1-орунду жана 2017-жылы 

https://drive.google.com/file/d/1Ca-WoI5v0SO3-c5qc3bHa2lKNk5NBf24/view?usp=sharing


Жалалабаддагы ишкердик-экономикалык университете өткөрүлгөн олимпиадада 

Холикова Гулсанам 2-орунду алууга жетишкен. 

Абдибаит Мажитовичтин Педагогика жана экономика факультетин жетектеген 

учурда төмөнкү студенттер президенттик стипендия алууга жетишкен: 2014-жылы 

Мажитова Эльнура, 2016-жылы Абалбаева Уулман, 2019-жылы Узакбай уулу Кайрат, 

Камилова Гульсанам, 2020-жылы Абалбаева Жазгүл, Баратова Арофат, 2021- жылы 

Умарова Мохира, Кулдашева Гульчехра. 

  А.М.Байгесековдун бир канча илимий макалалары РИНЦтен жарык көргөн. 

Эки макаласы Москва шаарынан, бир макаласы SCOPUS тан калгандары Бишкек 

шаарындагы илимий журналдарга жарыяланган. Агайдын 20 дан ашуун илимий 

макалалары жана окуу-усулдук колдонмолору бар. Ошондой эле илимге болгон 

багыттуу аракеттерине профессор Толбаев Балтабай, Тагаев Мирзомурат агайлардын 

таасирлери чоң. Байгесеков Абдибаит Мажитовичтин илимий темасы 2005-жылы 

Кыргыз улуттук илимдер академиясынын профессору Асанов Авыт Асановичтин 

жетекчилике алуу макулдук катынын негизинде СГЭИнин окумуштуулар кеңешинде 

“Развитие исследований свойств решений интегральных и интегро-

дифференциальных уравнений Вольтерра-Стилтьеса” деген темада бекитилген. 

Илимий ишти коргоодон алдың бир канча илимий-практикалык конференцияларга 

катышып, илимий баяндамаларын жасап келди. Алардын бири Казак 

республикасынын Астана шаарында 2017-жылдын 2-5-октябрында 3 жылда бир жолу 

өткөрүлүүчү Турк тилдеш мамлекеттердин дүйнөлүк математикалык коомунун 6-

конгрессине барып “ Лемма об интегральном неравенстве Вольтерра-Стилтьеса” 

деген темадагы илимий баяндамасы менен катышып, сертификатка ээ болгон.  10 

жылдан ашуун профессорлор Асанов Авыт Асанович жана Искандаров Самандар 

агайлардын жетекчилиги астында илимий ишин жүргүзүп, 2018-жылдын 23-

январында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясындагы 

Математика институтунун жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук 

университетинин алдындагы физика-математика илимдеринин доктору (кандидаты) 

илимий даражасын изденип алуучулар үчүн түзүлгөн Д. 01.17.560 Диссертациялык 

кеңешинде “Развитие исследований свойств решений интегральных и интегро-

дифференциальных уравнений Вольтерра-Стилтьеса” деген темада 01.01.02 – 

дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруу 

багытында илимий кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоду. Бул илимий 

ишти коргоодо БатМУнун ректору техника илимдеринин доктору, профессор 

Зулпуев Абдувап Момунович, филология илимдеринин кандидаты, доцент 

Машрабов Абдималик Амирович, ф-м.и.к., доцент Толубаев Жоро Осмонович жана 

окуу жайыбыздын окуу бөлүмүнүн башчысы Тороев Рысбек Турдубековичтер 

жакындан жардам берип, кеп-кеңештерин беришкен. 

А.М.Байгесеков учурда илимий консультант КР нын Улуттук илимдер 

академиясынын Математика Институтунун профессору, ф.м.и.д. Искандаров 

Самандар агайдын жетекчилиги астында докторлук иштин үстүндө иштеп келе жатат. 



Абдибаит Мажитович БатМУ СГЭИнин мыкты окутуучусу номинациясынын 

жеңүүчүсү, бир канча шаардык, областык “Ардак грамоталардын” жана бир топ 

квалификациясын жогорулаткан сертификаттардын ээси.  

Байгесеков Абдибаит Мажитович үй-бүлөсүндө 7 бир туугандын эң улуусу. 

Атасы Байгесеков Абдимажит көп жыл Лейлек ПМКсында айдоочулук кесипти 

аркалап, балдарына жогорку билим, тарбия берген ата жана Ардак белгиси ордени, 

бир канча Ардак грамоталардын ээси. Байгесеков Абдибаит Мажитовичтин 3 уул  

жана 1 кызы бар. Жубайы Джураева Гулбайра – билим берүүнүн мыктысы, Сүлүктү 

шаарындагы №4 орто мектепте башталгыч класстын мугалими.  Уулдарынан 

Бекжандын математикага болгон кызыгуусу бар. Ал бүгүнкү күндө жогорку окуу 

жайдын студенти. Сүлүктү шарындагы Н. Кушматов атындагы гимназия мектебинин 

6-классында АКМО б.а. математика боюнча олимпиадада Республикалык масштабда 

3-орунду ээлеп, Сүлүктү шаарынын мэри Рахманберди Эрматовичтин 5 миң сомдук 

стипендиясына жетишкен.  

  4-февраль 2018-жылы Бишкек шаарында өткөрүлгөн Республикалык 

деңгээлдеги “Билимкана” математика боюнча олимпиадага катышып, 9-класстардын 

арасында  1-орунду жеңип , уюлдук телефон жана сертификатка ээ болгон. Ал эми 

2019-жылы “Аракет” программасы боюнча Республикада математикадан 

олимпиадага катышып, 1-орунду камсыз кылуу менен Ноутбук жана сертификат 

алууга жетишкен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф-м.и.к., доцент 

Байгесеков Абдибаит Мажитовичтин алган сертификаттарынын тизмеси 

№ АТАЛЫШЫ БЕРИЛГЕН КҮНҮ 

1. CERTIFICATE о публикации статьи в 

журнале Проблемы современной науки и 

образования №3 (45. Март 2016 г) 

Серия №393  

12 февраля 2016 года 

2. CERTIFICATE OF PRESENTATION 

TWMS-2017. VI CONGRESS OF THE 

TURKIC WOLD MATHEMATICAL 

SOCIETY 

OCTOBER 2-5, 2017 ASTANA, 

KAZAKHSTAN 

3. «ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана 

өзүн өзү баалоонун негизинде отчет 

даярдоо» тренинг өткөндүгүн ырастайт 

Агенство “Ednet” 26.04.2017. 

4. Сертификат участника конференции 7-ой 

Международной научно-практической 

конференции экономико-техническая 

платформа новой информационной 

революции 

28 июня 2018 года  

в г Баткен (Кыргызская 

республика) 

5. 2017-жылдын 24-октябрынан 2018-жылдын 

29-июнуна чейин «Предметти жана тилди 

интеграциялап окутуу методикасынын 

негиздери (CLIL). Базалык курс» 

программасы боюнча квалификацияны 

жогорулатуу курсунан өткөндүгүн 

тастыктайт. Көлөмү 168 саат. 

№4015 29- июнь 2018-жыл 

6. 2018-жылдын 8-9-декабрында 16 саат 

көлөмүндөгү “Өзүн- өзү баалоону 

уюштуруу жана отчетту даярдоо” 

программасы боюнча квалификациясын 

жогорулаткандыгын ырастайт. 

15.12.2018. 

№51/С11 

7. 2019-жылдын 6-7- мартында 16 саат 

көөмүндөгу “Билим берүүнүн сапатын 

камсыздоо саясаты” программасы боюнча 

квалификациясын жогорулаткандыгын 

ырастайт. 

14.03.2019. 

 №12/С8 



8. СЕРТИФИКАТ. «ЭЛ БААСЫ» 

агенствосунун аккредитация боюнча 

эксперти экенин ырастайт. 

1.02.2020-ж. 

 №0238 

9. СЕРТИФИКАТ. 2020-жылдын 1-

февралында 8 саат көлөмүндөгү 

«программалык жана институтционалдык 

аккредитациялоо боюнча эксперттерди 

даярдоо» темасында квалификациясын 

жогорулаткандыгын ырастайт. 

7.02.2020-ж. 

 №1/С48 

10. CERTIFICATE Kyrgyzstan-Turkey-Ukrainian 

Internatıonal Scientific Conference 

“Mathematical Analysis, Differential Equations 

and Applications” M A D E A -9 Bishkek June 

21 - 25, 2021. 

№107, 2021 

11. СЕРТИФИКАТ. 2021-жылдын 24-

ноябрынан 2022-жылдын 17-январына 

чейин 72 саат көлөмүндөгү «Көп тилдүү 

мектептерде жана жогорку окуу жайларда 

иштөө үчүн ЖОЖдордо педагогдорду 

даярдоо» программасы боюнча дасыгууну 

жогорулаткандыгын ырастайт. 

№3057, 17.01.2022 

 


