
Кыргыз  филологиясы   жана  журналистика факультети 

      Кыргыз тил илими кафедрасы  

№ Аткарылуучу  иштердин  мазмуну Мөөнөтү Жооптуулар 

 

1. 

 

Кеп маданиятынын этикеттери. 

  

2017.14.03. 

Саат 14:00 

Нармырзаева К., 

Шарипова М. 

1-курс 

2-курс 

2. Илимий эмгектерде коюлуучу негизги 

талаптар 

2017.17.03. 

Саат 15:00 

Элчиев Ж. 

 

3. “Акыл ордо”  деген темадагы семинар 16.03.2017. 

Саат 14:00 

Кл(б)-2-15 

Кыргыз адабияты  кафедрасы 

4. “Кыргыздардын тыюулары” аттуу 

төгөрөк стол.  

15.03.2017.  

124-аудитория 

Саат 11:50 

А. Мурзакметов  

5. “Манастаануудагы актуалдуу 

маселелер” аттуу  

төгөрөк стол.  

13.03.2017.  

124-аудитория. 

Саат 11:50  

Г. Жамгырчиева 

КТАОМ кафедрасы 

6. Укмуштар дүйнөсү (искусство). 

  

13.03.2017.  

306-аудитория. 

ОГПИ, КЄУ, 

БатМУ, Ош МУнун 

окутуучулары 

Журналистика бөлүмү 

7. Илим  жумалыгын өткөрүү. «Сабаттуу 

журналист» долбоорун ишке ашыруу:  

 - Жат жазуу жана дил баян жаздыруу; 

- "Ыйман сабактары" деген темада 

өтүлгөн жолугушуу; 

- Тайпалар ортосунда "БРЭЙН-

РИНГ"; 

- Практикалык конференция;                        

 - Фото көргөзмө. 

  

 

 

 

2017.14.03 

2017.15.03 

2017.16.03 

2017.17.03 

2017.17.03 

Н.Мапаева  

С.Эргешова  

Г.Эрназарова  

А.Умарова,  

ЖК-1-12 – тайпасы 

Ч.Абдиева,  

ЖК-1-12 – тайпасы 

 

 

 

 

 



Бизнес жана менеджмент факультети 

№ Наименование 

мероприятия 

 

Дата Ответственные Кафедра  

1. Командная викторина  

«Приключения 

студентов на острове 

Финансы» 

 

22.04.2017г. 

 

Ташмурзаева Г.Т. 

 

Финансы 

и кредит 

2.  Научная студенческая 

конференция на тему 

«Факторы социально-

экономического 

развития экономики КР 

на перспективу» 

 

 

27.04.2017г. 

 

Кулуева Ч.Р., 

Аттокурова А. Т., 

Ташмурзаева Г.Т. 

 

Финансы 

и кредит 

3.  Олимпиада  Март Ващенко И.А., 

Букенова З.А. 

Финансы 

и кредит 

4. Олимпиада по 

математике и по 

информатике 

 

Март 

 

Момбекова Г. 

 

БИиМЭ 

5. Конкурс среди 

студентов направлении 

БИ «Клавогонка»   

 

04.04.17. 

 

Момбекова Г. 

 

БИиМЭ 

 

6. 

Круглый стол на тему 

«Перспективы 

направлении БИ»  

 

 

08.04.17. 

 

Момбекова Г. 

 

БИиМЭ 

 

7. 

 

Олимпиада по 

экономике 

 

24.03.2017ж. 

Ж.Раев  

А.Н.Абдуллажанова 

Д.И. Хасанова 

 

ННО 

 

8. 

 

Круглый стол              

 

04.04.2017ж 

М.М.Борбодоев, 

Ж.К. Белеков, 

Б.Ж Усенова, 

У.О Аматова, 

Д.И. Хасанова. 

 

ННО 

 

9. 

 

КВН «Экономика 

жылмаят» 

 

03.04.2017ж 

Г.М. Аттокурова. 

Н.К.Матикеева 

С.А Карыбекова  

 

ННО 



 

 

 

10. 

Республиканская  

студенческая  научная 

конференция, 

“Культурные и 

нравственные ценности 

современной 

молодежи”посвященной 

году нравственности, 

воспитания и культуры   

 

 

 

 

28.04.2017 

 

 

 

Абдыраева Г.Р. 

Абдылакимова Б.К. 

Садыкова Р.С. 

 

 

 

ГМУ 

 

 

 

11. 

 

“ 3- апрель 

бухгалтерлердин жана 

аудиторлордун” күнүнө 

карата илим 

жумалыгынын 

ачылышы.(ыр,бий,КВН) 

 

“Бухгалтерлердин жана 

аудиторлордун күнүнө” 

карата стейкхолдерлер, 

практикктер менен 

тегерек стол өткөзүү 

 

 

 

 

03.04.2017 

  

 

 

 

Раимбердиев Б. 

 

 

 

 

Бух.учет 

 

 

 

12. 

 

Студенттер арасында 3-

4 курстар аралык 

предметтик олимпиада. 

“ Бухгалтердик эсеп” 

предмети боюнча 

олимпиада 

 

 

 

04.04.2017 

 

 

 

Раимбердиев Б. 

 

 

 

Бух.учет 

 

 

 

13. 

 

Студенттер арасында 3-

4 курстар аралык 

предметтик олимпиада. 

“ Экономикалык 

анализ” предмети 

боюнча олимпиада 

 

 

 

 

05.04.2017 

 

 

 

 

Раимбердиев Б. 

 

 

 

 

Бух.учет 

 

 

 

14. 

 

Студенттер арасында 3-

4 курстар аралык 

предметтик олимпиада. 

“ Аудит” предмети 

боюнча олимпиада 

 

 

 

06.04.2017 

 

 

 

Раимбердиев Б. 

 

 

 

Бух.учет 



 

 

15. 

 

Илим жумалыктын 

жабылуу аземи. 

(ыр,бий,КВН) 

 

 

08.04.2017 

 

 

Раимбердиев Б. 

 

 

Бух.учет 

 

16. 

Круглый стол на тему 

Социально-

экономические 

проблемы 

 

24.04.2017 

 

Эргешбаев У.Ж. 

 

ЭУП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дүйнөлүк тилдер жана миаданият факультети 

“Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүүнүн маселелери” 

24-29- апрель,  2017-жыл 

 

24 – апрель,  ДҮЙШӨМБҮ 

ЧТФда   «Илим жумалыгынын»   салтанаттуу ачылышы 

 

09:00 - 10:00  ДТМФнын окутуучуларынын илимий эмгектеринин көргөзмөсү 

(кафедралар аралык конкурс: “мыкты илимий эмгек”) 

 

10:00 – 12:00 ПЛЕНАРДЫК ЖЫЙЫН – (ЧАЗ ЧТФ) 

 

Илим жумалыгынын»   салтанаттуу       ачылышы: 

1. ДТМФнын деканы – филология илимдеринин кандидаты,  

доц. Калыгулова С. Ш. 

 

Куттуктоочулар: 

      1.ОшМУнун илимий иштер боюнча проректору – техникалык илимдердин 

доктору, профессор    Кенжаев И.Г.; 

      2. ОшМУнун магистратура жана докторантура бөлүмүнүн жетекчиси -

биол.илимдеринин доктору, профессор Жумабаева Т.Т.; 

      3. ОшМУнун аспирантура бөлүмүнүн жетекчиси – физ.-мат. илимдеринин 

кандидаты, доцент Анарбаева Г.  

 

Баяндамачылар: 

 

1. “Challenges and perspectives of Sustainable Development in Higher Education” 

– филол.и.к., доц. Калыгулова С.Ш.,  доц. Акматова А.А.  

 

2. Калмаматова З.А. 

 

3.  Дуванаева К. 

 

4. Абдыкеримова М. 

 

 

 

 



13:00 – 17:00        ДТМФнын «Илим жумалыгынын» секциялык отурумдары 

 

Секция №1 – «Англис, немец жана француз тилдерин окутуунун актуалдуу 

проблемалары жана перспективалары» 

Жетекчи: АТОУ кафедрасынын башчысы, философия илимд-н кандидаты, проф. 

Анарбаев А. А. 

Секретарь: улук окутуучу Осмонбаева Ж.А. 

301-аудитория 

Секция №2 – «Америка жана котормо таануудагы проблемалар жана 

перспективалар» 

Жетекчи: Америка жана котормо таануу кафедрасынын башчысы, ф.и.к., доцент 

Аипова Г.Б. 

Секретарь:  окутуучу Сарикова Ч. 

213-аудитория 

Секция №3 – «Тил илиминдеги актуалдуу проблемалар жана заманбап тилдик 

процесстер» 

Жетекчи: Роман-герман филологиясы кафедрасынын башчысы, филология 

илимдеринин кандидаты, доцент Мараш-Оглы Ш. В. 

Секретарь: окутуучу Токурова А. 

305-аудитория 

Секция №4 – «Англис тилинин   фонетикасы жана грамматикасынын актуалдуу 

проблемалары» 

Жетекчи: Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасынын 

башчысы, доцент   Акматова А. А. 

Секретарь: улук окутуучу  Жээнбекова Ч. 

206-аудитория 

Секция №5-”Тилдик эмес факультеттерде англис тилин кесиптик багытта 

окутуу”      

Жетекчи: англис тилинин практикалык курсу кафедрасынын башчысы, 

пед.ил.канд., доцент Сыдыкова Т.М.     

Секретарь:  доцент Тыныбекова Ч. 

303-аудитория 

             

25-апрель,  ШЕЙШЕМБИ                            

 

10:00 – 12:00     Тегерек стол  

«Азыркы тил илиминин актуалдуу маселелери»  (магистратура-докладдар) 

(жооптуу: магистратура бөлүмүнүн жетекчиси, улук окут. Рахимбаева Г.А.) 

 



26-апрель,  ШАРШЕМБИ  

 

“Илим Жумалыгынын” алкагында “Ааламдашуу доорунда билим берүүдөгү  

туруктуу өнүгүү жана линвистиканын маселелери” аттуу студенттердин 

аймактык V илимий-практикалык конференциясы  

 

 10:00 – 11:00   Студенттик конференциянын салтанаттуу ачылышы    

 11:00 - 13:00   Илимий-практикалык конференциянын тематикалык багыттар 

боюнча секцияларынын иши: 

1. Мамлекеттик тил 

2. Чет тили жана чет тилин окутуунун методикасы 

3. Котормо жана котормо таануу 

4. Маданият аралык коммуникациялар 

5. Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүүнүн маселелери 

 

Конференцияга 2,3,4 курстун жаан магистратуранын студенттери катышат. 

Кафедраларда 10 дон кем болбогон доклад болуп, баяндамачы студенттер 

илимий жетекчилерге (илим. канд., магистрант же улук окут.) бекитилет. 

Илимий макалалар 2017-жылдын 10-апрелине чейин кабыл алынат (электрондук 

варианты менен). 

Комиссиянын составы: 

1. Төрага: филос.илим.канд., улук окут.  Калмаматова З.А. 

2.  Орун басары: фил.илим.канд., доцент Кабылов Т. 

3. Комиссиянын мүчөсү: улук окут. Тургунбаева Б.Ж. 

4. Секретарь: окутуучу Исакова М. 

      

27-апрель,  БЕЙШЕМБИ   “GO GREEN DAY”  

 

09:00-17:00  Студенттердин арасында “Bright minds” конкурсу “Sustainability in 

morality, еducation and culture”темасынын алкагында. 

                                 

09:00 – 17:00   Кафедралар боюнча квалификациялык иштерди алдын ала коргоо 

 (кафедра башчылары, илимий иш боюнча жооптуулар, илимий жетекчилер) 

 

14:00-15:00 Америка таануу жана котормо кафедрасынын “Ош-толмачи” 

илимий кружогунун отчету (ЧАЗ)  

 

 

 

 



28-апрель,  ЖУМА                           

 

 09:00 – 16:00 «Илим жумалыгынын» кафедралык кечелери 

                       (кафедралар боюнча илимий иш боюнча жооптуу окутуучулар) 

 

29-апрель,  ИШЕМБИ 

 

09:00-11:00    ДТМФда өтүлгөн “Илим жумалыгынын” жыйынтыгы боюнча 

тегерек  стол                 (ЧАЗ - ДТМФ)  

 

1. ДТМФда 2016-2017-окуу жылында чет өлкөлөргө чыгып келген 

окутуучулардын проекттеринин презентациялары 

2. Илим жумалыгы  боюнча конкурстук комиссиянын  жыйынтыгы                                                    

 3. Секция жетекчилеринин маалыматы (талкуулоо)                                         

 4. Илимий иштер боюнча декандын орун басарынын жыйынтыктоочу отчету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Искусство факультети 

№                  Иш чара Мөөнөтү, 

убактысы 

Өтүлүүчү 

жер 

Жооптуу окутуучулар 

 

 

 

1. 

“Илим жана Искусство” 

жумалыгынын ачылышы,  

Пленардык отурум.  

“Кийинүү маданияты жана 

азыркы учурдагы 

киимдердин стилдери” 

темада семинар  

 

 

 

17- апрель 

Саат  14:00 

 

 

Концерттик 

зал 

“Сүрөт,чийү жана 

эмгек” каф.окут. К. 

Төрөгелдиева,окутуучу 

магистрант Шеранова Т 

илимий иштери боюнча 

декандын орун басары 

А.Нурбаева 

 

2. 

“Амандашуу адеби” деген 

темадагы илимий - 

чыгармачылык лекция 

 

 

18- апрель 

Саат  13:30 

 

Концерттик 

зал 

«Музыкалык тарбиялоо 

усулу, теориясы жана 

хорду дирижерлөө» каф 

Улук окутуучусу 

Ф.А.Мангиева 

 

 

 

 

3. 

 

Окутуучулардын жана 

студенттердин илимий 

баяндамалары боюнча 

илимий  семинар: Темасы  

“Искусство багытындагы 

мугалимдерди даярдоо 

жана музыка, сурөт- чийү 

сабактарын мектепте 

окутуунун проблемалары”  

 

 

 

 

 

 

19-апрель 

Саат 13-30 

 

 

 

 

 

 

 

Концерттик 

зал 

 

 

“Элдик  музыкалык  

аспаптарда аткаруу 

жана ырдоо”                             

кафедрасы 

«Музыкалык тарбиялоо 

усулу, теориясы жана 

хорду дирижерлөө» 

кафедрасы  

“Сүрөт,чийү жана 

эмгек”кафедрасы. 

илимий иштери боюнча 

декандын орун басары 

А.Нурбаева. 

 

4. 

“  Ыйман, адеп жана 

маданият жылына карата 

концерттик программа 

 

 

20 апрель 

Саат 13-30 

 

Концерттик 

зал 

 

илимий иштер боюнча 

декандын орун  басары                                                                                  

улук окутуучу А.К. 

Нурбаева 

 

 

5. 

Графика,живопись,интерь

ер-дизайн  жана  

декоративдик  

колдонмолор боюнча 

студенттердин  иштеринин 

21 апрель 

Мөөнөтү  - 

10:00 – 

13:00 гө 

чейин                                                                                                                                     

 

Искусство 

факультети 

 

 

«Сүрөт, чийүү  жана 

эмгек» кафедра 

башчысы: т.и.к.                                                      

доцент Г.Т.Максытова                                                                                         

2. Каф. жамааты.                                                                                                      



отчеттук көргөзмө -  

конкурсу.                                   

Мөөнөтү  - 10:00 – 13:00 

чейин                                                                                                                                      

 

 

2. “Эң мыкты дизайнер” 

конкурсу.   

 

 

Мөөнөтү 

13:00-16-

00 

 

 

 

Концерттик 

зал 

 

 

3. Окутуучулар                                 

А. Кушбакова.                         

М. Мамазаиров, 

Ы.Урманов,                        

М. Мамытов                      

Э. Молдокулова                                                                                                                            

 

 

6. 

«Музыкалык тарбиялоо 

усулу, теориясы жана 

хорду дирижерлөө» 

кафедрасынын отчеттук 

концерти   

 

 

25-апрель 

Саат 13:30 

 

 

Концерттик 

зал 

Каф.башчысы 

профессор Б.Иметов  

Кафедра  жамааты  

 

 

 

 

7. 

“Илим жана искусство” 

жумалыгынын 

жабылышы: “Эн мыкты 

аткаруучу -2017ж” 

студенттер арасындагы 

жыйынтыктоо конкурсу:                                          

1. “ Негизги музыкалык 

аспаптар” (фортепиано, 

аккордеон,комуз,) 

2.Вокалдык ырдоо 

3. Эстрада жанры 

4.Хордук дирижерлөө 

5.Фольклор 

6.Элдик ырдоо  

 

 

 

 

28-апрель      

Саат 13-30  

 

 

 

 

Концерттик 

зал        

“Элдик  музыкалык  

аспаптарда аткаруу 

жана ырдоо”                             

кафедра башчысы улук 

окут.Ж. Мойдунов 

«Музыкалык тарбиялоо 

усулу, теориясы жана 

хорду дирижерлөө» 

кафедра башчысы 

профессор Б. Иметов  

Улук окут. А.Нурбаева 

 

 

 

 

 

 

 



Медицина факультети 

 

№ 

 

Аткарылуучу иш-чаралар  

 

Аткаруу 

мөнөөтү 

 

Жооптуулар 

 

Эскертүү 

Факультеттеги өткөрүлүүчү илимий иш чаралар, конференциялар 

 

1. 

И.Ахунбаев атындагы КММАда 12-14 

апрелде академик М.М. 

Миррахимовдун  90 жылдык 

юбилейине карата өткөрүлүүчү 

универсиадага ОшМУнун медицина 

факультетинин жогорку курстарда 

окуган студенттерди даярдап 

жөнөтүү. 

Март-

апрель 

12-14 

апрелде 

Илимий иштер 

жана эл аралык 

байланыштар 

боюнча 

декандын орун 

басары, кафедра 

башчылары 

Сөзсүз 

түрдө 

2. Адамдын нормалдуу жана 

топограф.анатомиясы 

 

17.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

3. 

 

Табигый илимдер 

 

18.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

4. 

 

Биохимия.фарм.патфиз 

 

19.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

5. 

 

Гистология,патанатомия 

 

19.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

6. 

 

Эпидемиология,микробиология 

 

20.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

7. 

 

Акушерство,гинекология 

 

21.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

8. 

 

Онкология,офтальм.оторинолар. 

 

22.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

9. 

 

Жаш балдар оруусу № 1 

 

24.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

10. Жаш балдар оруусу № 2 25.04.2017 Кафедра Сөзсуз 



башчысы, 

илимий жооптуу 

турдө 

 

11. 

 

Ички оорулар №1 

 

26.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

12. 

 

Ички оорулар №2 

 

27.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

  

 13. 

 

Ички оорулар №3 

 

26.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

  

 

14. 

 

 

Коомдук саламат.сактоо 

  

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

15. 

 

Хирургиялык оорулар №1 

 

17.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

  

16. 

 

Хирургиялык оорулар №2 

 

18.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

  

17. 

 

Өмүр коопсуздугу 

 

19.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

  

18. 

 

Урология,теривенерология 

 

20.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

  

 19. 

 

Неврология,наркол.психиатрия 

 

21.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Кафедра 

башчылары  

 

Сөзсуз 

турдө 

  

20. 

 

Травматол.сот мед.нур диагност 

 

22.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

  21. 

 

Хирург.жана жаш курактык стом 

 

24.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

 



   

22. 

 

Терап.жана ортостоматология 

 

25.04.2017 

Кафедра 

башчысы, 

илимий жооптуу 

Сөзсуз 

турдө 

 

 

  23. Иш-планын аткарылышынын 

жыйынтыгын апталык кенешмеде 

кафедранын илимий жооптулары 

менен талкуулоо 

 

8.04.2017 

Атайын 

комиссия 

 

Сөзсуз 

турдө 

  

  24. 

Кафедраларда өткөрүлгөн илимий иш 

- чаралар боюнча талантуу 

студенттерди тандоо.илимий 

макалаларын студенттик илимий 

конференцияга көргөзүү. 

 

 

24.04.2017 

Илимий иштер 

жана эл аралык 

байланыштар 

боюнча 

декандын орун 

басары, кафедра 

башчылары 

 

 

Сөзсуз 

турдө 

 

25. 

«Илим жумалыгынын» тегерегинде 

медицина факультетинин Профессор 

Арстанбеков М.А. 70-жылдык 

юбилейинеарналган  22-студенттик 

илимий конференциясын өткөрүү. 

 

 

28.04.2017 

Деканат,илимий 

жооптулар 

ИСК   

 

Сөзсуз 

турдө 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орус филологиясы факультети 

№ Мероприятия Сроки время/место 

1.  

 

 

Торжественное открытие Недели 

науки 

 

24 апреля 2017 г. 

14.00  -  

210 ауд. 

2.  Организация и проведение выставки 

научных работ ППС и студентов 

факультета 

 

24 апреля 2017 г. 

14.00 -   

210 ауд. 

3.  Организация и проведение 

студенческой научной конференции, 

посвященная юбилею профессора  

К. Зулпукарова 

 

25 апреля 2017 г. 

9.00 - 

Круглый зал 

4.  Презентация новинки научно-

методической литературы в помощь 

преподавателю и студенту 

 

26 апреля 2017 г. 

10.00 – 

210 ауд. 

5.  Проведение научно-методического 

семинара «Современные методы 

оценивания результатов обучения 

первому иностранному языку» 

 

27 апреля 2017 г. 

10.00 –  

214 ауд. 

6.  Семинар «Коммуникативные 

методы обучения русскому языку» с 

участием преподавателей и 

студентов 

 

28 апреля 2017 г. 

14.00  -  

208 ауд. 

7.  Предзащита дипломных и курсовых 

работ 

24-28 апреля 

2017 г.   

На кафедрах 

8.  Закрытие недели науки 29 апреля 2017 г. 11.00 –  

210 ауд. 

 

 

 

 

 

 

 



Юридика факультети 

К-р 

№ Иш чаранын түрү 

 

Иш чаранын темасы 

Аткаруу 

мөөнөтү жана 

өткөрүү жайы 

Жооптуулар 

I .         Уюштуруу иштери 

 

1 

 

Илимий 

конференция 

Чет элдик элементти 

камтыган үй бүлөлүк 

мамилелерди жөнгө 

салуудагы заманбап 

тенденциялар 

06.04.2017 

Юридика 

факультети,  

БАЗ 

«Эл аралык 

укук жана 

бажы иши» 

кафедрасы 

 

2 

 

Кыргыздын тушоо 

кесүү салты өткөрүү   

 

“Кыргыздын тушоо 

кесүү”  салты 

04.04.2017 

Юридика 

факультети 

«Эл аралык 

укук жана 

бажы иши» 

кафедрасы 

 

3. 

 

Илимий 

конференция  

Юристтин кесиптик 

ишмердүүлүгүндөгү  

адеп-ахлактын 

негиздери. Юрист 

коомдун көзү менен. 

11.04.2017 

Юридика 

факультети, 

БАЗ 

 

“Жарандык 

укук жана 

процесси” 

кафедрасы 

 

4. 

 

Тегерек стол  

 

“үй бүлө –ыйман, адеп 

жана маданият башаты” 

17.04.2017 

Юридика 

факультети, 

217 аудитория 

“Социалдык 

иштер” 

кафедрасы 

 

 

5. 

Илимий 

практикалык 

студенттик 

конференция  

Азыркы 

Кыргызстандагы 

социалдык иштердин 

актуалдуу маселелери. 

21.04.2017 

Юридика 

факультети, 

БАЗ 

 

“Социалдык 

иштер” 

кафедрасы 

 

6. 

 

Илимий 

конференция  

Кыргыз 

Республикасынын 

конституциялык 

мыйзамдарындагы 

актуалдуу көйгөйлөрү 

19.04.2017 

Юридика 

факультети, 

БАЗ 

 

“Мамлекеттин 

жана укуктун 

теориясы жана 

тарыхы” 

кафедрасы 

 

7. 

 

Тегерек стол  

Кыргыз 

Республикасындагы  

морал, ыйман жана 

маданияттын актуалдуу 

көйгөйлөрү 

20.04.2017 

Юридика 

факультети, 

217 

 

“Мамлекеттин 

жана укуктун 

теориясы жана 

тарыхы” 

кафедрасы 



 

8 

 

Тегерек стол  

Укуктук аң сезим, 

укуктук маданияттын 

кылмыштуулукка 

тийгизген таасири 

25.04.2017 

Юридика 

факультети, 

БАЗ 

“Кылмыш жаза 

укугу жана 

процесси” 

кафедрасы 

9 Укук коргоо 

органдары менен 

жолугушуу   

Укук коргоо органдары 

менен жолугушуу 

26.04.2017 

Юридика 

факультети, 

217-аудитория 

“Кылмыш жаза 

укугу жана 

процесси” 

кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тарых  факультети 

№ Иш чара Мөөнөтү, 

убактысы 

өтүлүүчү 

жер 

Жооптуу 

окутуучулар 

 

 

1. 

Тарых факультетинде илим 

жумалыгынын салтанаттуу 

ачылышы.  

“Тарых жана тарыхчылар: 

тарых изилдөөчүлөрдүн 

этикасы жана реалдуулук” 

деген темада илимий семинар. 

 

 

25-апрель, 

саат: 14.00 

 

 

 

208-ауд. 

 

Смадияров С.А. 

Чыныкеева Г.Э. 

Кадыров Т.Д. 

Ташмаматов О.А. 

 

 

2. 

1. Улуу Октябрь 

социалисттик  революциясынын 

100 жылдыгына карата 

“Октябрь революциясынын 

дүйнөлүк тарыхтагы орду: 

жаңы көз караштар ” деген 

темада тегерек стол.  

 

 

26-апрель, 

саат: 14.00 

 

 

 

208-ауд.  

 

 

Кадыров Т.Д. 

Чыныкеева Г.Э. 

 

 

 

3. 

 Февраль жана Октябрь 

революцияларынын (1917) 100 

жылдыгына карата   “ 1917. 

Революциялар аралыгындагы 

Кыргызстан” деген темада 

илимий семинар өткөрүү 

 

 

27-апрель, 

саат: 14.00 

 

 

 

208-ауд. 

 

 

Ташмаматов Ө.  

Чыныкеева Г.  

 

 

 

 

4. 

1. “Ыйман, адеп жана 

маданият” жылынын 

алкагында факультеттин 

студенттик “Келечек 

көсөмдөрү” дебат-клубу 

тарабынан “Жаштар, 

тарбия, дин” темасында 

дебатын өткөрүү. 

2. “Илим жана жаштар” - 

студенттердин илимий 

иштеринин 

презентациялары 

 

 

 

 

28-апрель, 

саат: 14:00 

 

 

 

 

 

208-ауд. 

 

 

 

Чыныкеева Г.Э. 

Суйутбеков Б. 

Кафедра 

башчылары 

5 Илим жумалыгынын жабылуу 

аземи: илим жумалыгына 

активдүү катышкандарды, 

окуунун мыктыларын, мыкты 

илим изилдөөчүлөрдү, 

 

29-апрель, 

саат: 14.00 

 

208-ауд. 

Смадияров С.А. 

Чыныкеева Г.Э. 

Кафедра 

башчылары 



аспиранттарды, 

магистранттарды, олимпиаданын 

жеңүүчүлөрүн сыйлоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табият таануу жана география факультети 

25.04.2017-жыл саат 13:00  БАЗда  Илимий жумалыктын ачылышы 

 

13:30  Жыйындын ачылышы ОшМунун илимий иштери боюнча проректор д.т.н., 

профессор Кенжаев И.Г. 

 

Табият таануу жана география факультетинин деканы,   х.и.к., доцент 

Мамытов Т.А. 

 

Илимий баяндамалары: 

 

1. “Таксидермиянын Кыргызстандагы абалы жана өнүгүү 

перспективалары” (баяндамачы: б.и.к., доцент К.И.Алтыбаев). 

 

2. “Синтез ноночастиц меди (Cu) методом химического восстановления» 

(баяндамачы: улук окутуучу Орозматова Гулнур) 

 

3. Кафедралардын 2016-2017 жылдын илимий жетишкендиктеринин көргөзмөсү 

 

3.  Студентердин илим жумалыгына карата концерттик программасы 

 

 26.04. 2017  саат 14
00

  ФАОХ жана ХТ  кафедрасы 

 

Кафедра башчысы х.и.д., профессор Д.Т. Алтыбаеванын куттуктоо созу 

Илимий докладдар  

1. Кафедранын илимий иштеринин багыттары. Алтыбаева Д.Т. 

2. «Аштоочу заттардын алынышы, касиеттери жана аларды колдонуу»   

(баяндамачы: магистр Х (м)-1-15.  Дөөлөтова Г.О. Илимий жетекчиси х.и.к., доц. 

Кенешов Б.А.) 

3. «Жездин нанобөлүкчөлөрүнүн туруктуу гидрозолун алуу»   

(баяндамачы: Марс кызы Таттыбүбү ХБ (б)1-13  Илимий жетекчиси окутууч  

Орозматова Г.О.) 

 

   26.04. 2017  саат 14
00

     Жалпы  химия жана химиялык-экологиялык, 

криминалистикалык экспертиза  кафедрасы 

 

Кафедра башчысы т.и.д, проф.,   М.Д. Абдуллаеванын куттуктоо сөзү 

Илимий докладдар  

1. “ Ош областынын Кара-Кулжа районунун алкагындагы ичилүүчү жана 

чарбалык максатта колдонулуучу суулардын сапатына гидрохимиялык 

изилдөөлөр (Кара-Кулжа, Тар дарыялары жана дары булактар.  

(баяндамачы: Жумагулова Барчынгул Х(м)-1-15. Илимий жетекчиси:   х.и.к.,  

проф. Сүйүнбекова А.) 



2. “Нефелин  сиенитин магниттик байытуу жана нефелин - талаашпатынын 

концентратын селективдүү эритүү”  (баяндамачы: Абдижалил кызы Диларам 

Х(б)-1-13. Илимий жетекчиси: т.и.д.,проф.  Абдуллаева М.Д)  

3.  “Фуразолидондун кобальттын туздары менен болгон комплекстик 

бирикмелерин синтездөө жана алардын кээ бир касиеттерин изилдөө”. 

(баяндамачы: Кайрат кызы Асел  Х (б)-1-13. Илимий жетекчиси: х.и.к. доц. 

Сапаров К.К.) 

4.“Д.И.Менделеевдин мезгилдик системасындагы II А тобунун элементтери 

жана аларды кальцийдин негизинде орто мектептерде окутуунун усулдары” 

(баяндамачы:  Амирханова Феруза Х(б)-1-13.илимий жетекчиси: ага окутуучу 

Ярматов М.О). 

5. “Электр учкундук дисперстөө методу менен титандын карбидин 

синтездөө” (баяндамачы: Кабыланбек кызы Майрам   Х(б)-1-13 Илимий 

жетекчиси: х.и.к., доц.Абдулазизов Т). 

  Химик окутуучулардын жана студенттердин илим күнүнө арналган концерти. 

 

27.04.2017. саат 14
00 

  Физикалык география, колдонмо геодезия жана 

ТТК жана Экономикалык, социалдык жан саясий  география кафедралары 

 

Кафедра башчысы   г.и.д., профессор К.Матикеевдин кириш сөзү жана г. 

и.к., доцент Э. Алайчиевдин кириш сөзү 

 Илимий докладдар: 

1. “Аймактагы шаар калкынын калыптануусу жана бүгүнкү күндөгү 

абалы.” (баяндамачы: г.и.к., доцент Алайчиев Э.К.)  

2.  “Разработка метода по применению численных съемок при 

перевычислении инженерно-геодезических проекций в систему Гаусса-

Крюгера на примере южного Кыргызстана.” (баяндамачы: доцент 

Абжапарова Д.А.)  

3.  “Ош областынын калкынын өлүм-житим көрсөткүчтөрү жана анын 

себептери”. (баяндамачы:  улук окутуучу Кеңешбаева Д.С.)  

4. “Географияны окутууда география кабинетинин жана географиялык 

аянтчасынын мааниси .”.(баяндамачы: окутуучу Султанов Ж.М.) 

5. “Кыргызстандын түштүк-батыш аймагына жамаатташ жаткан чет 

өлкөлөрдөгү кыргыз уруулук жана топонимикалык географиялык далилдери ”   

(баяндамачы:  окутуучу Аташбаев А.М.) 

6. “Кичи шаарлардын өнүгүү стратегиясы.” (баяндамачы: окутуучу Момошева 

Г.) 

7.  “Токойлордун географиялык кубулуш катары мааниси (Түштүк Батыш 

Тянь-Шандын мисалында) ”.  (баяндамачы:  окутуучу  Нурмаилова Ж.) 

8. “Туризм чөйрөсүн аймактарда өнүктүрүү”.  (баяндамачы: магистрант 

Рахматилла кызы Бүзайнап. Илимий жетекчиси:  г.и.к., доценттин м.а. Самиев 

К.Т. ) 

9. “Кыргызстандын түштүк аймагындагы рекреациялык-туристтик 

аймактардын мааниси. (баяндамачы:  магистрант Ысманалиев О. Илимий 

жетекчиси г.и.д., профессор Низамиев А.Г.)   



10. “Өзгөн районунун антропогендик ландшафттарынын өзгөчөлүгү”. 

(баяндамачы:  магистрант Мойдинова Ж. илимий жетекчиси г.и.д., профессор 

Матикеев К.) 

11. “Кыргызстанда агрардык туризмди уюштуруунун айрым өбөлгөлөрү”.  

(баяндамачы:  магистрант Базарбаева Г.Б. Илимий жетекчиси г.и.д., профессор 

Низамиев А.Г.) 

12. “Ыйман-жан дүйнөнүн, жүрөктүн, акыл-эстин тазалыгы”. (баяндамачы 

ГК(б)-1-15 тайпасынын студенти Насиркалы кызы Тахмина. жетекчиси улук 

окутуучу Зулушова А.Т.) 

 

28.04.2017. саат 14
00

 Бонаника, ЖБД жана БОУ кафедрасы 

 

 Кафедра башчысы б.и.д., профессор А.Т. Тажибаевичтин куттуктоо сөзү 

1.  Кафедра мүчөлөрүнүн, аспиранттардын, магистранттардын жана 

студенттердин илимий иштери боюнча  көргөзмө (кафедранын фойэси). 

2.  Студенттик илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча стенддик 

билдирүүлөрү, 313-ауд.  

3. Магистранттарынын, аспиранттарынын илимий иштери боюнча стенддик 

докладдары (313-ауд).  

4. Окутуучулардын илимий иштери боюнча презентация докладдары  (313-

ауд).  

5. Жыйынтыктоочу кеңешме (313 ауд). 

 

28.04. 2017. Саат 14 
00

  «Зология жана экология» кафедрасы  

 

Кафедра башчысы б.и.к., доцент С.Т.  Абжамиловдун куттуктоо сөзү 

 Илимий докладдар: 

1. 21 Кылымдагы глобалдык экологиялык проблемалар  ( баяндамачы: 

каф. башчысы, доцент С.Т. Абжамилов) 

 

2. “Кыргызстандагы койгөлүү экологиялык проблемалар”                                                                  

 (баяндамачы: б.и.к., доцент   Атабеков Ү.А.) 

  

3. 3. “Кара-Суу жана Ноокат районундарында жашаган балдардын жана 

оспурумдордун физиологиялык осусуно муноздомо” (баяндамачы: б.и.к., 

доцент  Юлдашева О.М.)   

 

4. “Адам анатомиясы” предмети  боюнча БК-1-15 жана БР-1-15 

тайпаларынын ортосундагы акыл-таймаш оюну  (б.и.к.,доцент Алтыбаев 

К.И.) 

 

 

 



Физика-техника факультети 

24-апрель, 2017-жыл. 

 Саат 12.00-13.00. Факультеттин илимий иштеринин көргөзмөсү (макалалар, 

иштелмелер, макеттер, китептер). Дубал газеталарынын көргөзмөсү.  

Саат 13:00–14.00. Илим жумалыгынын салтанаттуу ачылышы.  

Пленардык отурум: 

1. «Адеп башаты». Баяндамачы: ОшМУнун мамлекеттик тил боюнча проректору, 

филология илимдеринин кандидаты, доцент Шайимкулов Олжобай Акматович. 

2. “Кыргызстандын түштүгүндөгү чек ара маселелери: абалы жана келечеги”. 

Баяндамачы: ОшМУнун Эл аралык мамилелер факультетинин деканынын тарбия 

жана контракт боюнча оорун басары тарых илимдеринин кандидаты, доцент 

Бөтөнөев Жолдошбек Советбекович. 

3. Саат 14.30-16.30.  Окутуучулардын, аспиранттардын, магистранттардын жана  

студенттердин секциялык отурумдардагы  илимий баяндамалары. 

 25-апрель,  2017-жыл. 

1. Саат 14:00. Студентердин арасында “Акыл Ордо” интеллектуалдык оюну.  

26-апрель, 2017-жыл. 

Саат 14:00-15:00. Илим жумалыгынын жабылуу аземи, илим жумалыгына 

активдүү катышкандарды сыйлоо: окуунун мыктыларын, мыкты илим 

изилдөөчүлөрдү, аспиранттарды, олимпиаданын жеңүүчүлөрүн сыйлоо. 

Студенттердин концерттик номери.   

 

Уюштуруу тобу 

1. Айдарбеков З.Ш. – т.и.к., доцент, ФТ факультетинин деканы, төрага. 

2. Арапов Б.А. – ф.-м.и.д., проф., “ЭТФ” кафедрасынын башчысы. 

3. Омаралиева З.И. – п.и.к., доцент  «Жалпы физика жана ФОУ» кафедрасынын 

башчысы. 

4. Султанов С.К. – т.и.к., доцент, «Энергетика» кафедрасынын башчысы.        

5. Турсунбаев Ж.Ж.  – т.и.к., доцент, «АТ» кафедрасынын башчысы. 

6. Матисаков Т.К. – т.и.к., доцент, декандын илимий иштер, магистратура жана 

сырткы байланыштар боюнча орун басары. 

7. Эгемназарова А.Ж. – декандын окуу иштери боюнча орун басары. 

8. Закирова Т.А. – факультеттин профсоюз уюмунун төрайымы. 



9. Жумагулов Ж.А. – факультеттин тарбия иштер боюнча орун басары 

 

Илим жумалыгынын ачылышы. 

(24- апрель, саат 14.00, ОшМУнун чоң актовый залы) 

1. Ачылыш сөз –  Айдарбеков Зарипбек Шарипбекович,  т.и.к., доцент, ФТ 

факультетинин деканы. 

2. Куттуктоо сөз – Кенжаев Идирис Гуламович, т.и.д., профессор, ОшМУнун 

илимий иштер боюнча проректору. 

 

Пленардык отурум. 

1. «Адеп башаты». Баяндамачы: ОшМУнун мамлекеттик тил боюнча проректору, 

филология илимдеринин кандидаты, доцент Шайимкулов Олжобай Акматович. 

2. “Кыргызстандын түштүгүндөгү чек ара маселелери: абалы жана келечеги”. 

Баяндамачы: ОшМУнун Эл аралык мамилелер факультетинин деканынын тарбия 

жана контракт боюнча оорун басары тарых илимдеринин кандидаты, доцент 

Бөтөнөев Жолдошбек Советбекович. 

 

Адистиктер арасында  интеллектуалдык оюндар. 

2. Студентердин арасында “Акыл Ордо” интеллектуалдык оюну.  

     (25-апрель, саат 14.00, ОшМУнун 201-окуу залы). 

 

Жыйынтыктоочу пленардык отурум 

(26-апрель, саат 15.00, ОшМУнун 201- окуу залы) 

1. Секциялардын жетекчилеринин сөзгө чыгышы  

2. Концерттик программа. 

3. Илим жумалыгын жыйынтыктоо (сыйлыктарды тапшыруу) жана жабуу. 

 

Илим жумалыгында өткөрүлүүчү иш-чаралар 

№ Өткөрүлүүчү иш–чаралар 
Иш-чараларды даярдап 

өткөрүүгө жооптуулар 

1 Илим жумалыгынын салтанаттуу ачылышы. 

Пленардык баяндамалар 

 Уюштуруу тобу 

2 Студенттердин жана магистрлердин илимий 

баяндамалары 

 

Уюштуруу тобу, 

кафедранын илимий иштер 

боюнча жооптуулары 

3 Адистиктер арасында “Акыл Ордо” Уюштуруу тобу 



интеллектуалдык оюну 

4 Дубал газеталарынын көргөзмөсү; 

студенттердин илимий-техникалык 

жетишкендиктеринин конкурсу;  

кроссворддордун конкурсу  

Уюштуруу тобу, 

кафедранын илимий иштер 

боюнча жооптуулары 

5 Илим жумалыгынын жабылуу аземи. 

Концерттик программа  

Уюштуруу тобу 

 

I СЕКЦИЯ 

“Катуу заттардын физикасы жана кристаллография” секциясы 

      Арапов Б.А., ф-м.и.д., профессор – төрага. 

 Жапаркулов А., ага окутуучу – катчы. 

№ 
Баяндамачылардын 

аты-жөнү 
Тайпасы 

Баяндамалардын 

аталыштары 

Илимий 

жетекчиси 

 

 

1. 

 

 

Абдукадырова 

Уулжан 

Бактыбаевна 

 

 

 

ФЕм-16 

NaCl-Ag 

кристаллындагы 

түстөнүү борборунун 

нурданып өчүүсүнүн 

структуралык-

сезгичтик 

мүнөздөлүшүн изилдөө 

Арапов Б.А. -

ЭТФ каф. 

башчысы,  

ф.-м.и.д., 

профессор 

 

2. 

 

Атабаева Уулжан 

Абдакимовна 

 

 

ФЕм-16 

ЖГКдагы түстөнүү 

борборунун 

термикалык 

стабилдүүлүгүнө 

кошулма 

деффекттердин 

таасирин изилдөө 

Арапов Б.А. -

ЭТФ каф. 

башчысы,  

ф.-м.и.д., 

профессор 

 

3. 

 

Эшмамат кызы 

Акбермет 

 

ФЕм-16 

ЖГКдагы радиациялык 

дефектердин пайда 

болуу процессин 

моделдештирүү 

Каденова Б.А.  

 ф.-м.и.к., улук 

окутуучу 

 

 

5. 

 

 

Тойчумамет уулу 

Рафаел 

 

 

ФЕм-16 

Иондук 

кристаллдардагы 

сымап сымал иондор 

менен борбордун 

 

Усаров А.С.  

ф.-м.и.к., 

доцент 



касиети жөнүндөгү 

берилгендер 

 

6. 

 

Абылова Элиза 

 

ФЕм-16 

Ош педагогикалык 

институндагы физика 

илиминин өнүгүү 

тарыхы.  

Осконбаев М.Ч.  

ф.-м.и.к., 

доцент 

 

 

7. 

 

 

Мамразак кызы 

Жылдыз 

 

 

ФЕм-16 

KCl-Са 

кристаллдарындагы 

электрондук 

түстөнүү борборлорун 

математикалык 

моделдештирүү.  

 

Осконбаев М.Ч.  

ф.-м.и.к., 

доцент  

 

8. 

 

Мирзажонова 

Шахсаном 

 

ФЕм-16 

 

Орто кылымдагы Орто 

Азия астрономдору.  

Осконбаев М.Ч.  

ф.-м.и.к., 

доцент 

 

9. 

 

Салайдин кызы 

Тахмина 

 

ФЕм-16 

Лазердик нурданган 

ЖГКдагы түстөнүү 

борборунун өчүүсү 

Ташкулов К.Д.  

ф.-м.и.к., 

доцент 

 

 

10. 

 

 

Кайназарова Гүлзат 

Ташполотовна 

 

 

 

ФЕм-15 

Жогорулатылган 

тазалыктагы жана 

түзүлүштөгү 

кристаллдардагы  

радиациялык 

кийирилген дефектер 

жана аларды изилдөө 

Арапов Б.А. -

ЭТФ каф. 

башчысы,  

ф.-м.и.д., 

профессор 

 

 

11. 

 

 

Орозбаева А.А. 

 

 

ФЕм-15 

ЖГКнын радиациялык 

кийирилген түстөнүү 

борборунун иондук-

диффузиялык 

ажыроосунун 

кинетикасын изилдөө 

Арапов Б.А. -

ЭТФ каф. 

башчысы,  

ф.-м.и.д., 

профессор 

 

12. 

 

Шералиева А.А. 

 

ФЕм-15 

ЖГКдагы түстөнүү 

борборунун 

ажыроосунун 

комплекстик изилдөө 

методуну иштеп чыгуу 

Арапов Б.А. -

ЭТФ каф. 

башчысы,  

ф.-м.и.д., 

профессор 

 

 

13. 

 

 

Какиев С.З. 

 

 

ФЕм-15 

KCl-Ag жана NaCl-Ag 

кристаллдарындагы 

түстөнүү борборунун 

Арапов Б.А. -

ЭТФ каф. 

башчысы,  



нурдануусунун 

өчүүсүнүн механизмин 

изилдөө 

ф.-м.и.д., 

профессор 

 

 

14. 

 

 

Мамытова Н. 

 

 

ФЕм-15 

KCl-Ag 

кристаллдарындагы 

электрондук түстөнүү 

борборлорун 

математикалык 

моделдештирүү 

Каденова Б.А.  

 ф.-м.и.к., улук 

окутуучу 

 

 

 

15. 

 

 

 

Эргешбаева Н. 

 

 

 

ФЕм-15 

Катуу телолордун 

бетиндеги дефекттик-

деформациялык микро- 

жана 

наноструктурадагы 

иондук нурдануунунун 

аракеттенүүсүндө 

ирээттүүлүктү 

уюштуруу 

 

 

Каденова Б.А.  

 ф.-м.и.к., улук 

окутуучу 

 

16. 

 

Базарбай у. Курсант 

 

ФЕм-15 

ЖГКдагы бир 

электронго ээ болгон 

борборлордун модели 

Усаров А.С.  

ф.-м.и.к., 

доцент 

 

 

17. 

 

 

Эрнист к.Чынаргул 

 

 

ФЕм-15 

Аниондук вакансия 

менен бириккен 

(ассоциат) 

кошулмалардын 

люминесценциясы 

жана пайда болуу 

процесстери 

 

Усаров А.С.  

ф.-м.и.к., 

доцент 

 

 

 

18. 

 

Абдимиталипова 

Зейнура 

 

 

ФЕм-15 

NaCl-Ag 

кристаллдардагы 

көзөнөктүк түстөнүү 

борборунун 

математикалык 

моделдештирүү 

Осконбаев М.Ч.  

ф.-м.и.к., 

доцент 

 

 

 



II СЕКЦИЯ 

“Физиканы окутуунун проблемалары” секциясы 

        Омаралиева З.И., п.и.к., доцент – төрайым 

        Курбаналиев М.Б., улук окутуучу – катчы.  

№ 

Баяндамачы-

лардын  

аты-жөнү 

Тайпасы 

Баяндамалардын 

аталыштары 

 

Илимий 

жетекчиси 

1 Атаханова  

Мадинабону 

ФЕ(б)-1-13 Орто мектептерде 

физика претмети  

боюнча жаңы теманы 

өтүүдө “Жандуу 

физика” программасын 

колдонуунун усулу 

Эгембердиев Ж. 

ф.-м. и. к., 

доцент 

 

2 Бакыт кызы 

Гулзина 

ФЕ(б)-1-13 Орто мектептерде 

физика претмети 

боюнча 

лабораториялык 

сабактарды өтүүдө 

“Жандуу физика” 

программасын 

колдонуунун усулу 

Эгембердиев Ж. 

ф.-м. и. к., 

доцент 

 

3 Юсупали уулу 

Залкар 

ФМО(м)-

1-16 

Орто мектепте физика 

боюнча интерактивдүү 

лабораториялык 

сабактарды 

уюштуруунун 

методикасы 

Эгембердиев Ж. 

ф.-м. и. к., 

доцент 

 

4 Бекжан кызы 

Гүлайым 

ФЕ(б)-1-13 Орто мектептер үчүн 

физика боюнча окуу 

программалары, окуу 

китептери жана аларга 

анализ. 

Оморалиева З. 

п.и.к., доцент  

 

5 Сулайман кызы 

Жылдызхан 

ФЕ(б)-1-13 Физикалык 

экспериментти 

өткөрүүнүн методикасы 

жана техникасы. 

Оморалиева З. 

п.и.к., доцент  

6 Ахмаджонова 

Ферузахон 

ФЕ(б)-1-13 Негизги мектептин 

физика курсун 

окутууда окуучулардын 

ойлоосун өнүктүрүү 

Жуманова М. 

п.и.к., доцент 



 

III СЕКЦИЯ 

“Электроэнергетика жана электротехника” секциясы 

 Султанов С.К.,  т.и.к., доцент – төрага 

 Кулматова С.А., окутуучу – катчы. 

№ 

Баяндама-

чылардын  

аты-жөнү 

Тайпас

ы 

Баяндамалардын 

аталыштары 

Илимий 

жетекчиси 

1 Кобцев И. ЭСб-1-14 Энергоэффективность 

 в зданиях 

Айдарбеков З.Ш. 

т.и.к., доцент  

2 Абдимиталипов А. ЭСк-1-16 Энергосберегающие  

технологии 

Айдарбеков З.Ш. 

т.и.к., доцент  

3 Орозали уулу 

Н., 

Болотбек уулу 

Ш. 

ЭСк-1-15 Альтернативные 

источники энергии 

Досонов Б.Р. 

улук окутуучу 

4 Тажибаев Б. ЭСб-1-14 Повышение надежности 

электроснабжение 

Сатибекова А. 

окутуучу 

5 Орозов С. ЭСк9-1-15 Принцип работы рукавных 

микроГЭС 

Сатибекова А. 

окутуучу 

6 Алмырзаев Д., 

Касимов Х. 

Болсунбек уулу У. 

ЭСб-1-14 Биогазовая установка  Жороев А. 

улук окутуучу 

7 Нурлан у Н. ЭСб-1-14 Перспективы развития 

микроГЭС в Кыргызстане 

Жороев А. 

улук окутуучу 

8 Рашитов Н. ЭСк9-1-15 Энергоэффективные лампы Кульматова С. 

7 Дүйшөбай кызы 

Нурданат 

ФЕ(б)-1-13 Окуучулардын физика 

боюнча өздүк иштери 

Жуманова М. 

п.и.к., доцент 

8 Исламова Гулзат ФЕ(б)-1-13 Физика сабагы (8-

класс) 

Жуманова М. 

п.и.к., доцент 

9 Назарбаева 

Гулнур 

ФЕ(б)-1-13 Орто мектепте 

оптиканы окутуунун 

проблемалары 

Курбаналиев М. 

улук окутуучу 

10 Канатбек кызы 

Канышай 

ФЕ(б)-1-13 Физикалык 

маселелерди чыгарууда 

аракетке багыттоочу 

негиздерди пайдалануу 

Курбаналиев М. 

улук окутуучу 



окутуучу 

9 Ганижанов А. 

 

ЭСк-1-16 Солнечные печи в условиях  

высокогорья 

Жусубалиева А. 

окутуучу 

10 Рысбаев Н. ЭСб-1-14 Волновые электрические 

станции 

Жусубалиева А. 

окутуучу 

11 Намасбек к Г. ЭСк9-1-15 Испытания изоляции 

электроустановок 

Кульматова С. 

окутуучу 

12 Алтынбек уулу С. ЭСб-1-14 Невозобновляемые 

источники энергии 

Жороев А. 

улук окутуучу 

13 Алтымыш у К. ЭСк-1-16 ГЭС Кыргызстана Жумакулов Ж. 

окутуучу 

14 Раимбеков Б. ЭСк-1-16 Принцип работы ОшТЭЦ Жумакулов Ж. 

окутуучу 

15 Рысбеков Н. ЭСк-1-16 Ош ПВЭС Жумакулов Ж. 

окутуучу 

IV СЕКЦИЯ 

“Автоуна” секциясы 

 Турсунбаев Ж.Ж., т.и.к., доцент – төрага 

Меңдибаев Д.А., окутуучу – катчы. 

№ 

Баяндамачы-

лардын  

аты-жөнү 

Тайпасы 
Баяндамалардын 

аталыштары 

Илимий 

жетекчиси 

1 Баатыр уулу 

Байаман  

ТОРАТ-15 Исследование и 

проектирование 

городского СТО в городе 

Джалал- Абад 

Турсунбаев 

Ж.Ж. 

т.и.к., доцент 

2 Кабылов 

Ибрагим 

ТОРАТ-15 Разработка 

специализированного 

СТО для легковых 

автомобилей вгороде Ош. 

Мендибаев Д.А. 

окутуучу 

3 Термечиков 

Акоша 

ТОРАТ-15 Маршрутная сеть и 

оборудования автобусных 

маршрутов   

Кадыров М.М. 

окутуучу 

4 Мелис уулу 

Акпалбан 

ТОРАТ-15 Исследование дорожных 

условий и безопасность 

Кубатов Н.К. 

окутуучу 



движения по проспекту 

Масалиева  г. Ош 

5 Юсупов 

Абдынасыр 

ТОРАТ-15 Организация дорожного 

движения по маршруту 

№127 г. Ош. 

Раева Ж.С. 

окутуучу 

6 Абибилла уулу 

Элнур 

ТОРАТ-15 Исследование и 

разработка дорожного 

СТО на участке дороги 

Ош-Джалал-Абад 

Бекбутаев Э.Б. 

окутуучу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансы-юридикалык коллежи 

№ Аткарылуучу иш-чаралар  Аткаруу 

мөөнөтү 

Жооптуулар Эскертү

ү 

 

1. 

 

а) Илимий жумалыктын ачылышы 

б) Илимий докладдар 

в) Математикалык кече 

 

 

10.04.2017 

 Директордун 

илимий иштер 

боюнча орун 

басары Жороева 

А. 

 

 

 

 

2. 

 

а)Секциялык иштер (илимий жана 

предметтик ийримдердин отчеттору, 

кафедралардын илимий темалары 

боюнча алынып барылган иштери 

боюнча отчеттору, тегерек столдор, 

жолугушуулар, студенттик 

конференциялар) 

б) Предметтик олимпиадалар 

 

 

 

 

 

11-14. 04. 

17. 

Кафедралардын 

илимий иштер 

боюнча 

жооптуулары: 

Бекмуратова Р., 

Орозбаева А., 

Тойчубекова Г., 

Түмънбаева Г., 

Камбар к. Ж., 

Абдинаби у. Э. 

 

 

 

3 

 

 

Илимий жумалыктын жыйынтыгын 

чыгаруу 

 

15.04.2017 

Директордун 

илимий иштер 

боюнча орун 

басары Жороева 

А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эл аралык мамилелер факультети 

24 апреля – время 10.30.-12.00 

место: Круглый зал 

 

Открытие «Недели науки» 

 

Научно-практическая конференция  

на тему: «Актуальные проблемы международных отношений и 

регионоведения» 

 

Пленарное заседание  

1. “Религиозная безопасность в Кыргызстане” 

 К.полит.наук, доцент Ибраимова С.С. 

2. “Кыргыз-Кытай мамилелеринин тарыхы” 

 Т.и.к., доцент Ботоноев Ж.С. 

1. «Применение метода трансформации в урегулировании 

конфликтов». Преп.Раимбердиева. А 

2. «Трансформация политической системы в условиях глобализации» 

 Магистрант Какиева А. 

3.  «Исламские организация и движения в Кыргызстане» преп. Шаимкулов А. 

4.  «Кыргызстан в системе Великого Шелкового Пути».Ст.преп. Алымбекова В. 

 

Секционные работы по направлениям:  

вр.13.00 - 14.00 

место: ауд. 217 

1. Влияние тенденций и вызовов на современный миропорядок. 

место: ауд.215 

2. Актуальные проблемы регионоведения. 

 

25 апреля -  вр.13.00-15.00 

Место: ауд. 215 

Круглый стол на тему: «Место и роль ценностей в современном обществе» 

Модератор: доц. Жанибекова В.Б. 

Спикеры: Зав. каф.  «Кыргыз адабияты», к.и.н., доцент Мурзакметов А.;  

декан факультета теологии, к.п.н., доктор теологии, доцент Мырзаибраимов С.;  

Участники: ППС, магистранты и  студенты ФМО. 

 

 



26 апреля  -  вр. 13.00-15.00  

 Интерактивные лекции на английском  языке 

«Глобализация: ускоряющие факторы и результаты» 

 «Особенности мировых религий» 

 преподаватели англ.яз. кафедры «Международных отношений» 

 

27 апреля – вр. 13.00-14.30. 

 «День выпускника» 

Модератор:  Председатель Ассоциации выпускников -  Култаев А.К. 

 Приглашенные -  

стейкхолдеры-работодатели:  

Давлатджанова З. – менеджер по кадрам ПРООН в г.Ош 

Исмаилов М. – Полномочный председатель МИД КР по южному региону   

Жакыпова Г.- Директор Центра карьеры  - доцент Султанова К.Дж - Зав.каф. 

«Международные отношения» 

доцент  Акматова Д.А. - Зав.каф. «Регионоведения» 

 

28 апреля –  Закрытие Недели науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медициналык коллежи 

№ Күнү Иш чаранын аталышы Убактысы Өтүлүүчү 

жай 

1. 15-май Медициналык колледждин илим 

жумалыгынын ачылышы 

09:00-

10:00 

 

118-каана 

2. 15-май Окутулуп жаткан ар бир предмет 

боюнча студенттик олимпиада  

(1-таблица) 

13:00-

15:00 

Белгиленген 

предметтик 

кааналар 

3. 16-май Олимпиаданын жеңүүчүлөрүн 

сыйлоо 

13:00-

15:00 

118-каана 

4. 17-май «Медицина кызматкерлеринин 

дарылоо - алдын алуу  иш 

аракеттери» аттуу студенттик 

конференция  өткөрүү  

(2-таблица) 

13:00-

17:00 

ТТГФ,  ЧАЗ 

5. 19-май Илимий жетишкендиктердин 

көргөзмөсү, конференциянын 

катышуучуларын каттоо 

08:00-

10:00 

ТТГФ, ЧАЗ 

 

6. 19-май «Ыйман, адеп жана маданият 

жылына» карата уюштурулган, 

«Кыргызстандагы медициналык 

орто билим берүү мекемелеринде 

ден  солукка кам көрүүнүн жана 

жакшыртуунун эффектүүлүгүн 

көтөрүүдөгү  актуалдуу маселелер» 

атуу  аймактык илимий-

практикалык конференция өткөрүү 

(3-таблица) 

10:00- 

17:00 

ТТГФ, ЧАЗ 

 

7. 20-май Өткөрүлгөн илимий жумалыктын 

жыйынтыгын чыгаруу 

10:00-

12:00 

118-каана 

 

15-май. Дүйшөмбү 

09:00-10:00 

118-каана 

Медициналык колледждин илим жумалыгынын ачылышы: 

1. Медициналык колледждин директору б.и.к., доцент  Аттокуров К.Ш. 

Куттуктоочулар: 

1. Сүйүнбекова А. С. - химия илимдеринин кандидаты,  профессор; 

2. Коланов О.  -  биология илимдеринин кандидаты, доцент;   

3. Давлатова С. Ж.- филология илимдеринин кандидаты, доцент;  



4. Турганбаева Р.Ж. - педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.   

 

          13:00-15:00  

          Белгиленген предметтик кааналар. 

        Окутулуп жаткан ар бир предмет боюнча студенттик олимпиада 

       Жооптуу:  Абдырахманова Ж.С., ар бир кафедранын башчылары. 

1-таблица  

№ Кафедранын 

аталышы  

Дисциплинанын 

аталышы 

Олимпиада 

өтүлүүчү 

каана 

Жооптуу 

1. Терапиялык 

дисциплиналар 

Терапия 228 (2-

корпус) 

Чекирбаева Н. 

2. Терапиялык 

дисциплиналар 

Үй-бүлөлүк 

медицина 

230 (2-

корпус) 

Чекирбаева Н. 

3. Табият таануу жана 

так илимдер 

Математик 

жана 

информатика 

118 (1-

корпус) 

Сайпидинова Б. 

4. Табият таануу жана 

так илимдер 

Химия 101 (ТТГФ) Сатиев М. 

5. Табият таануу жана 

так илимдер 

Экология 114 (ТТГФ) Шерматова Ж. 

6. Табият таануу жана 

так илимдер 

Ботаника 104 (ТТГФ) Маметова К. 

7. Мамлкеттик тил Кыргыз тили 124 (каана) Тахирова Н. 

8. Тилдер Англис тили 205 (2-

корпус) 

Ысмайылов К. 

9. Стоматологиялык 

дисциплиналар 

Хирургиялык 

стоматология 

105 (1-

корпус) 

Бакиров Н. 

10. Стоматологиялык 

дисциплиналар 

Тер.стом. 109 (1-

корпус) 

Абдурайим уулу 

М. 

11. Коомдук 

дисциплиналар 

ПОПД 319 (2-

корпус) 

Эргешова М. 

12. Коомдук 

дисциплиналар 

Философия 327 (2-

корпус) 

Орунбаева Г. 

13. Коомдук 

дисциплиналар 

Психология 302 (2-

корпус) 

Борсонов А. 

14. Коомдук 

дисциплиналар 

Тарых 328 (2-

корпус) 

Ормонова А. 

15. Акушердик жана 

гинекологиялык 

Акушерство 

жана 

315 (1-

корпус) 

Саипова Э. 



дисциплиналар гинекология 

16. ОСД ОСД 224, 221, 219 Чотурова У. 

17. Жалпы 

медициналык 

дисциплиналар  

 

 

 

 

Кишинин 

анатомиясы 

жана 

физиологиясы 

патологиянын 

негиздери 

менен 

Анатомия 

музей  

(1-корпус) 

 Орозалиев Н. 

18. Хирургиялык 

дисциплиналар 

Хирургия 309 

 (1-корпус) 

Зикирмамет уулу 

Майрамбек 

Олимпиаданын жыйынтыгын протокол түрүндө Абдырахманова Жазгүлгө саат 

15:00 гө чейин  118-каанага тапшырасыздар! 

 

16-май. Шейшемби 

           Олимпиаданын жеңүүчүлөрүн сыйлоо 

               13:00-15:00 

               118-каана 

Жооптуулар: Орунбаева Б.М., Абдырахманова Ж.С., кафедра башчылары. 

17-май. Шаршемби 

«Медицина кызматкерлеринин дарылоо - алдын алуу  иш аракеттери» аттуу 

студенттик конференция 

13:00-17:00 

          118-каана 

Жооптуулар: Орунбаева Б.М., Айтмамбетов А.Б., Асанбекова У.Р., Сактанов И.,  

кафедра башчылары. 

2-таблица 

№ Баяндамачы студент: Темасы: Жетекчиси: 

1. Исманова Айтгүл Математика в 

медицине 

Турганбаева Р. 

2. Кубаныч кызы Аида Кант диабети Чекирбаева Н. 

3. Ражапов Алмазбек 

Суюнбаевич 

Правила питание Орунбаева Б. 

4. Жожиева Сюзана Применение 

арттерапии для 

Эргешова А. 



медицинской 

реабилитации 

5. Усманова Гүлсанам Народная 

медицина. 

Нетрадиционные 

методы лечение 

 

Акматова Д. 

6. Таалайбек кызы Перизат Моралдык 

этикалык 

маселелер 

Орунбаева Г. 

7. Камалидин кызы 

Мирзайым 

Жаштык 

курактын 

психологиясы 

Алиева Б. 

8. Шаршенбек кызы Перизат Төрөт өтмөсү Саипова Э. 

9. Молдобаева Маржан Сүлүк курт менен 

дарылоо 

Шамшиева Н. 

10. Абдыкаарова Динара Баланы эне сүтү 

менен багуунун 

баалуулугу 

Чотурова У. 

11. Ысабек уулу Шергазы Природный 

метод чистки 

зубов 

Шадбекова Д. 

12. Мадумарова Патма Ааламдын 

көркүн көз ачат 

Орунбаева Б. 

13. Газиева Гулзада Джинсы 

кийимдеринин 

зыяндуулугу 

Абдырахманова Ж.С. 

14. Арыкбай кызы Таттыбү 

 

Острые 

нарушения 

мозгового 

кровообращения 

в городе Ош 

Жөөбасарова Д. 

15. Орозбаева Айгерим СПИД- 

коркунучтуу 

илдет 

Абдырахманова Ж.С. 

 

19-май. Жума 

ТТГФ, ЧАЗ 

Жооптуулар:  Аттокуров К.Ш., Орунбаева Б.М., Айтмамбетов А.Б., Сактанов И., 

Асанбекова У. Р., кафедра башчылары. 

 



3-таблица 

Конференциянын иштөө тартиби 

09:00-10:00 Конференциянын катышуучуларын каттоо 

10:00-10:30 Конференциянын салтанаттуу ачылышы: 

1. Медициналык колледждин директору, б.и.к., доцент  

К.Ш. Аттокуровдун сөзү; 

2. Расмий өкүлдөрдүн сөздөрү. 

(ТТГФ, ЧАЗ) 

10:30-12:00 ПЛЕНАРДЫК КЕҢЕШМЕ – модератор, медициналык 

колледждин илимий иштер боюнча орун басары, б.и.к., 

доцент. м.а.  

Орунбаева Б.М. 

Пленардык баяндамалар 

(ТТГФ, ЧАЗ) 

12:00-13:00 Түшкү тамактануу 

13:00-16:00 Секциялык иштер 

16:00-17:00 Концерттик программа (жооптуу: Маметова К.) 

Секциялык модераторлордун билдирүүлөрү 

Дипломдорду ыйгаруу 

Конференциянын жабылышы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика жана иинформациялык технологиялар факультети 

№ Иш чара 

Мөөнөтү, 

убакты-

сы 

Өтүлүүчү  

жер 

Жооптуу 

окутуучулар 

 

 

 

1 

Илим жумалыгынын жана 

“Математиканын, 

информатиканын учурдагы 

маселелери жана алардын 

колдонулуштары” аттуу II 

илимий конференциянын 

салтанаттуу ачылышы 

 

Пленардык баяндамалар 

 

 

 

 

10-май 

Саат 

14:00 

 

 

 

201-ауд. 

Асылбеков Т., 

Папиева Т.М., 

Омаралиева Г.А., 

Каримов С., 

Матиева Г., 

Сопуев А., 

Чамашев М.К. 

Сопуев У.А., 

Аттокурова А., 

Ободоева Г. 

 

 

 

 

 

 

2 

Окутуучулардын жана 

студенттердин илимий 

баяндамалары 

I секция. Математика жана 

информатиканы окутуунун 

усулу 

 

II секция. Математиканын 

актуалдуу маселелери 

 

III секция. Колдонмо 

математика жана 

информатиканын маселелери 

 

IV секция. IT технологиянын 

жаңылыктары 

 

Магистранттардын илимий 

баяндамалары 

I секция. Математика 
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информатика 
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Рашид кызы Б. 
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Абдирайимова Н. 

 

 

Алтыбаева М., 

Авазова Э.Т. 
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“Тил билүү замандын талабы. 

Чет тилди кантип үйрөнүү 

керек?” деген темада тегерек 

стол 

 

 

 

 

12-май 

Саат 

14:00 

 

 

 

 

201-ауд. 

МИТ факультети-

нин жаштар 

комитети,  

Асанов Б.,  

Акжол кызы Т., 

Артыкова Ж.А., 

Папиева Т.М., 

Артыкова Н.А., 

Садыкова Г.К.; 

Разыкова М.Б.; 

Дуванаева К.Т.  

 

5 

 

“Мыкты дубал гезит” 

конкурсу 

 

10-12-май 

күндөрү 

 

201-ауд. 

Артыкова Н.А., 

Маматова В., 

Авазова Э.Т, 

Акматов А.А. 

 

 

 

6 

Илим жумалыгынын жабылуу 

аземи, окуунун мыктыларын, 

мыкты илим изилдөөчүлөрдү, 

аспиранттарды, олимпиада-

нын жеңүүчүлөрүн сыйлоо, 

илим жумалыгына активдүү 

катышкандарды сыйлоо, 

концерттик программа 

 

 

 

12-май 

Саат 

15:00 

 

 

 

 

201-ауд. 

 

Асылбеков Т.Д., 

Папиева Т.М., 

Маматова В., 

Артыкова Н.А., 

Ажибекова А.Т., 

каф. башчылары 

 

 



Илим жумалыгынын жана “Математиканын, информатиканын учурдагы 

маселелери жана алардын колдонулуштары” аттуу II илимий 

конференциянын программасы: 

10-май, 2017-жыл, 201-аудитория 

 Илим жумалыгынын салтанатуу ачылышы – ОшМунун илимий иштери 

боюнча проректору, техника илимдеринин доктору, профессор И.Г. Кенжаевдин 

сөзү (Кыргыз Республикасынын гимни) 

 ОшМУнун өнүгүү жана эл аралык байланыштары боюнча проректору, 

“Колдонмо математика жана информатика” магистрдик программасынын 

жетекчиси, ф.-м.и.к., доцент А.О. Абдувалиевдин сөзү 

 ОшМУнун магистратура жана Pd докторантура бөлүмүнүн башчысы, б.и.д., 

профессор Т.Т. Жумабаеванын сөзү 

 Математика жана информациялык технологиялар факультетинин деканы, 

ф.-м.и.к., доцент Т.Д. Асылбековдун сөзү 

 ОшМУнун илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы, ф.-м.и.к., доцент 

Г.М. Анарбаеванын сөзү 

 Кафедра башчыларынын сөзү 

ПЛЕНАРДЫК БАЯНДАМАЛАР 

(5-10-минут) 

1. Алымкулов Келдибай – Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген 

ишмер, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө-

корреспонденти, физика-математика илимдеринин доктору, профессор: 

“Математика жана турмуш”; 

2. Матиева Гулбадан – физика-математика илимдеринин доктору, профессор, 

алгебра жана геометрия кафедрасынын башчысы: “Таанып билүү процессинде 

системалык ой жүгүртүүнү калыптандыруунун орду жана мааниси”; 

3. Артыкова Жылдыз Абдисаламовна – ОшМУнун квалификацияны 

жогорулатуу институтунун директору, физика-математика илимдеринин 

кандидаты, информатика кафедрасынын доценти: “Көп тилдүү билим берүү 

эмне үчүн бүгүнкү күндө актуалдуу?”; 



4. Абдугулова Гулжан Садырбековна – программалоо кафедрасынын улук 

окутуучусу, экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар 

магистри: “Введение в программирование студентов колледжа средством 

code.org”; 

5. Маматалиев Жаныбек Рахманбердиевич – ПИЭ(м)-1-16 тайпасынын 

магистранты “Автоматизированная система управления поливом воды”.  

6. Валижанов Дониербек Едгаржанович – ПОВ (б) 1-13 тайпасынын студенти, 

жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Чамашев М.К. “Ош шаарындагы көчөлөрдүн 

кесилишиндеги автомашиналардын тыгынын жөнгө салууну AnyLogic 

каражатында моделдештирүү”. 

Окутуучулардын жана студенттердин илимий баяндамалары 

327-аудитория 

I секция. Математика жана информатиканы окутуунун усулу 

Секция башчысы: Аттокурова Анаркан Джалиловна – МИОТ жана ББМ 

кафедрасынын башчысы, п.и.к., доцент; 

Катчы: Абдыгул кызы Жеңишгүл – МИТ факультетинин катчысы 

1. Аттокурова Анаркан Джалиловна, МИОТжББМ кафедрасынын башчысы, 

п.и.к., доцент – Физика-математикалык билим берүү программа-сынан күтүлүүчү 

натыйжалар; 

2. Тагаев Уметалы Баястанович, МИОТжББМ кафедрасынын улук 

окутуучусу – Математиканы окутуудагы информатиканын методдору; 

3. Алимкулов Назарбек – VIII класстын информатика курсунда Moodle 

электрондук окуу курсун колдонуу ( ИК(б)-1-13 тайпасы, окутуучу Авазова Э.Т.); 

4. Аманбаева Рокияхон Розибаевна – V класстын окуучуларынын 

математикалык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу (МК(б)-1-13 тайпасы, жетекчиси: 

п.и.к., доцент Оморов Ш.Д.); 

5. Имамидин кызы Зарина – М.Н. Назаровдун “Мектеп математикасынын 

илимий негиздери” окуу китебинин электрондук вариантын түзүү жөнүндө 

(МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.к., доцент Мамаюсупов М.Ш.); 

6. Кушбак кызы Нуржаннат – Үлүштөрдүн турмуш таануудагы ролу жана 

бөлчөк сандардын түзүлүү табияты (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.к., 

доцент Мамаюсупов М.Ш.); 

7. Манасова Гулзина Абдугаппаровна –Тексттүү маселелерди окутуунун 

методикасы (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: улук окутуучу Садыков З.М.); 

8. Минаварова Акманай Камбаралиевна – Окутууну уюштуруу 

формаларын оптималдуу тандап алуу (жетекчиси: п.и.к., доцент  Оморов Ш.Д.); 



9. Тохтаходжаева Нафисахон Насириллоевна – Окутуу методдору жана 

аларды класстарга бөлүштүрүү (жетекчиси: п.и.к., доцент  Оморов Ш.Д.); 

10. Боронбай кызы Айжамал – X класста тригонометрияны окутуунун 

методикасы (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: улук окутуучу Садыков З.М.); 

11. Абдурасул кызы Самара – “Информациялык технологиялар” мазмундук 

багытын окутуунун методикалык өзгөчөлүктөрү (ИК(б)-1-13 тайпасы,  жетекчиси: 

п.и.к., доцент  Аттокурова А.Дж.); 

12. Абдырахманова Бурул Гапаровна – Информатика предмети боюнча 

класстан тышкаркы иштерди уюштуруу мүмкүнчүлүктөрү (ИК(б)-1-13 тайпасы,  

жетекчиси: улук окутуучу Тагаев У.Б.); 

13. Ибраимова Тойун Акимовна – Туюнтма түшүнүгүн турмуштук мисалдар 

аркылуу тереңдетип окутуу усулу (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.к., 

доцент Мамаюсупов М.Ш.); 

14. Женалиева Айжан Усоновна – Информатика сабактарында дидакти-калык 

материалдарды колдонуунун методикалык өзгөчөлүктөрү  (ИК(б)-1-13 тайпасы,  

жетекчиси: улук окутуучу Тагаев У.Б.); 

15. Туголбаева Акбермет Туголбаевна – Программалоо тилдерин мектеп 

информатикасында окутуунун дидактикалык өзгөчөлүктөрү (ИК(б)-1-13 тайпасы,  

жетекчиси: улук окутуучу Тагаев У.Б.); 

16. Куттубай кызы Мээримгул – Информатиканын базалык курсу боюнча 

маселелерди чыгаруунун методикалык өзгөчөлүктөрү (ИК(б)-1-13 тайпасы, 

жетекчиси: улук окутуучу Тагаев У.Б.); 

17. Эркинова Айымгүл – Келечектеги математика мугалиминин 

компетенттүүлүк модели (МК(б)-1-13 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент 

Аттокурова А.Дж.). 

331-аудитория 

II секция. Математиканын актуалдуу маселелери 

Секция башчысы: Борбоева Гулниса Маматкановна – ф.-м.и.к., алгебра жана 

геометрия кафедрасынын доценти; 

Катчы: Абдукадыр кызы Айчүрөк – математикалык анализ кафедрасынын улук 

лаборанты. 

1. Элчибек уулу Кумарбек – Дезаргдын теоремасы жана анын колдону-

луштары (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.); 

2. Жаныбекова Нурийла Махмуджановна – Орто мектептин математика 

курсунда сызыктуу теңдемелердин системасын окутууга геометриялык көз караш 

(МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.); 

3. Шерикбай кызы Айназик – Көп грандыктардын тегиздик менен 

кесилиштерин түзүүнүн айрым маселелери (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-

м.и.д., профессор Матиева Г.); 



4. Шекербек кызы Гулмайрам – Тегиздикти буруулардын группасына 

изоморфтуу болгон матрицалардын группасы жөнүндө (МК(б)-1-13 тайпасы, 

жетечиси: ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.); 

5. Юлдашева Мадинахон Нурмахамматовна – Тригонометриялык функ-

циялар жана алардын тескерилери (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.д., 

профессор Алымкулов К.); 

6. Жусалиева Гулнура Набижоновна – Скалярдык көбөйтүндү жана анын 

колдонулушу (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.д., профессор 

Алымкулов К.); 

7. Бакыт кызы Сирен – Вектордук көбөйтүндү жана анын колдонулушу 

(МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.д., профессор Алымкулов К.); 

8. Эркинбек кызы Тансулуу – Геометрия жана паркет (МК(б)-1-16 тайпасы, 

жетечиси: ф.-м.и.к., алгебра жана геометрия кафедрасынын доценти Папиева 

Т.М.); 

9. Имамидин кызы Зарина – Аныксыздыкты жоюу (МК(б)-1-13 тайпасы, 

жетечиси: ф.-м.и.д., профессор Каримов С.); 

10. Шерикбай кызы Айназик – Тейлордун катарын далилдөө (МК(б)-1-13 

тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.д., профессор Каримов С.); 

11. Элчибек уулу Кумарбек – Бир эле өздүк маани чексиз көп матрицанын 

маанисин көрсөтүү (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.д., профессор Каримов 

С.); 

12. Эркинова Айымгүл – Сингулярдык козголгон системанын чечимин 

туруктуулук өзгөргөндө изилдөө(өздүк маанилер (  

(МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.д., профессор Каримов С.); 

13. Тургунбаева Батма  – Өзгөртүп түзүүчү матрица ар дайым турактуу 

болобу же болбойбу? (МК(б)-1-13 тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.д., профессор 

Каримов С.); 

14. Тургунбаева Батма –Туундуга карата чечилүүчү биринчи тартиптеги 

айрым дифференциалдык теңдемелерди чыгаруунун түрдүү методдору (МК(б)-1-

13 тайпасы, жетечиси: улук окутуучу Маматкулова М.); 

15. Аширбекова Перизат Кубанычбековна – Тригонометриялык функция-

ларды интегралдоонун жолдору (МК(б)-1-14р тайпасы, жетечиси: улук окутуучу 

Маматкулова М.); 

16. Жакыпова Жумагул Асилбековна – Үчтүк интегралдар (МК(б)-1-14р 

тайпасы, жетечиси: улук окутуучу Маматкулова М.); 

17. Абыт кызы Айдай – Анык интегралдын колдонулушу (КМИ(б)-1-16 

тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Камбарова А.Д.); 

18. Адылжанова Суроё – Туундунун колдонуштары (КМИ(б)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси: улук окутуучу Камбарова А.Д.); 

19. Муса уулу Нур-Эгемберди – Квадратталбоочу анык эмес интегралдар 

(ПМИ(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов А.А.); 



20. Нурлан кызы Зиягул – Анык интегралдын физикалык жана геометриялык 

колдонулуштары (ПМИ(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Акматов 

А.А.). 

324-аудитория 

III секция. Колдонмо математика жана информатиканын маселелери 

Секция башчысы: Зулпукарова Дамира Исмаиловна – п.и.к., информатика 

кафедрасынын доценти 

Катчы: Артыкова Нурила Абдисаламовна – Информатика кафедрасынын 

окутуучусу 

1. Каипова Бегимай Эскендеровна – Дифференциалдык теңдемелердин 

моделдештирүүдө колдонушун изилдөө (Конфуций институту, КЛ(б)-1-14 

тайпасы, жетечиси: ф.-м.и.к., доцент Сопуев У.А.); 

2. Талантбек уулу Кыдырбек – Математическое моделирование  прогно-

зирования физических явлений (ФТФ, ЭС(б)-1-16 тайпасы, жетечиси: улук 

октуучу Абдрасулова С.); 

3. Бактыбек кызы Гулиза – Математика в медицине (Лб-1-16(А) 

тайпасынын студенти, жетекчиси: п.и.к., жогорку математика кафедрасынын 

доценти Кедейбаева Д.А. ) 

4. Жапаров Нурболот Алмазбекович – ОшМУнун МИТ факультетинин 

сайты (ПИЭ(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу Нуранов Б.); 

5. Камалов Султан Садырбекович – Тармак аркылуу студенттердин билим 

дээңгелин аныктоо”. (ПИЭ(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Артыкова Н.А.); 

6. Сапарбек уулу Салмоорбек – “Булгаарыдан даярдалуучу бут кийим”-

бизнес планы (ПИЭ(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Артыкова Н.А.); 

7. Абдисатар кызы Азиза – Акыркы 5 жылдыкта Ош областындагы кредит 

берүүнүн өсүү-кемүү тенденциясы (ПИЭ(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: окутуучу 

Артыкова Н.А.); 

8. Эркебаев Жайнак Сүйүнбаевич – Жол кыймылынын имитациялык 

моделин түзүү (ПИЭ(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., информатика 

кафедрасынын профессору Турсунов Д.А.); 

9. Исраилова Айнагүл Исраиловна, Акылбек кызы Каныкей – Андроид 

тиркемелерин түзүү (ПМИ(б)-1-13 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Жалилов А.); 

10. Абыт кызы Аида – Компьютердин колдонуу эрежелери (ПМИ(б)-1-16 

тайпасы, жетекчиси: окутуучу Абдималик кызы Ж.); 

11. Колдошова Аида Хурсаналиевна – Имитационное моделирование в 

anylogic (ПИЭ(б)-2-14Ртайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., информатика 

кафедрасынын профессору Турсунов Д.А.); 

12. Сражидин уулу Бектур – Ош шаарына келечекте түшө турган поезд 

станциясынын модели (ПИЭ(б)-2-14Ртайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., информатика 

кафедрасынын профессору Турсунов Д.А.). 

 

http://avn.osu/reportserver/Pages/ReportViewer.aspx?%2fVUZ%2fsearch&rs:Command=Render
http://avn.osu/reportserver/Pages/ReportViewer.aspx?%2fVUZ%2fsearch&rs:Command=Render


328-аудитория 

IV секция. IT технологиянын жаңылыктары 

Секция башчысы: Сатаров Арзымат Эминович – ф.-м.и.к., программалоо 

кафедрасынын доценти 

Катчы:  Ажибекова Айзада Токтогуловна – ИТАС кафедрасынын окутуучусу  

1. Сопуев Адахимжан, программалоо кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.д., 

профессор, Кошмурзаев И. Б. – О единственности решения краевых задач для 

уравнений в частных производных четвертого порядка с двумя независимыми 

переменными; 

2. Мамат уулу Кутманбек – Циклдик конструкциялардын светофорду 

моделдөөдөгү колдонулушуу жөнүндө (ИСТ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-

м.и.д., профессор Сопуев А.); 

3. Орозмат уулу Кылымбек – Циклдик конструкциялардын жана 

массивдердин математикада колдонулушу (ИСТ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-

м.и.к., профессор Сопуев А.); 

4. Эрмекбай уулу Кадыр, Абылкасым кызы Бүбүрахия – “Угадайка” 

оюнун түзүү (ИСТ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: окутуучу Токторбаев А.); 

5. Медербек уулу Нургелди,  Эркинбаев Улан – Web-программалоонун 

каражаттары – информациялык системалардын инструменталдык каражаттары 

бири катары (ИСТ(б)-2-14Р тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Сатаров А.); 

6. Сатыбалдыева Гулзина – Программалоодогу жаңы тилдер (ИК(б)-1-16 

тайпасы, жетекчиси: окутуучу Төлөбаева К.); 

7. Азизилла уулу Эгемжар – Программист кесиби (ИСТ(б)-2-16 тайпасы, 

жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Сопуев А.); 

8. Жаныбеков Кудрет Канатбекович – Unity 5 платформасында 

компьютердик оюндарды прогроммалоо (ИСТ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: 

магистрант Умаров Т.); 

9. Орозмамат уулу Калыс – Unity 5 платформасында компьютердик 

оюндарды прогроммалоо (ИСТ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: магистрант 

Умаров Т.); 

10. Каримов Ойбек – Unity 5 платформасында компьютердик оюндарды 

прогроммалоо (ПОВ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: магистрант Умаров Т.); 

11. Андрей кызы Бегимай – Wi-Fi (ИСТ(б)-2-16 тайпасы, жетекчиси: Айтбай 

кызы А.); 

12. Кадыркулов Бектурсун Адылбекович – Робот играющий в игру Piano 

Tiles (ПОВ (б)-1-13 тайпасы, жетечиси: улук окутуучу Молдояров У.Д.); 

13. Кубатбек кызы Адаш – Мобильдик түзүлүштөр үчүн тирекмелерди түзүү 

(ПОВ (б)-2-15 тайпасы, жетечиси: улук окутуучу Молдояров У.Д.); 

14. Кубанычбек кызы Махабат – Мобильдик түзүлүштөр үчүн тирекмелерди 

түзүү (ПОВ (б)-2-15 тайпасы, жетечиси: улук окутуучу, Молдояров У.Д.); 



15. Джураев Жавланбек Дильмурадович – Уюлдук телефондор үчүн 

электрондук жадыбал (ПОВ (б)-2-15 тайпасы, жетечиси: улук окутуучу, 

Молдояров У.Д.); 

16. Алимов Мавлонбек Ойбекович – Уюлдук телефондор үчүн электрондук 

жадыбал (ПОВ (б)-2-15 тайпасы, жетечиси: улук окутуучу, Молдояров У.Д.); 

17. Хасанов Хожиакбар Шукруллаевич – Уюлдук телефондор үчүн 

электрондук жадыбал (ПОВ (б)-2-15 тайпасы, жетечиси: улук окутуучу 

Молдояров У.Д.); 

18. Абдурасулова Элмира Абдихалиловна – Corel Draw жарнамалар менен 

иштөө ( ПОВ (б) 2-14Р тайпасы, жетекчиси: окутуучу Ажибекова А.Т.); 

19. Гапирова Мухайехон Махамадшакировна – Corel  Draw жарнамалар 

менен иштөө ( ПОВ (б) 2-14Р тайпасы, жетекчиси: окутуучу Ажибекова А.Т.). 

 

Магистранттардын илимий баяндамалары 

I СЕКЦИЯ. Математика 

аудитория №302 

Секция башчысы: Матиева Гулбадан Матиевна – Алгебра жана геометрия 

кафедрасынын башчысы, “Математика” магистрдик программасынын жетекчиси, 

ф.-м.и.д, профессор; 

Катчы: Каныбек кызы Айгерим  – Алгебра жана геометрия кафедрасынын 

улук лаборанты. 

1. Абдилазизова Акбермет – Сингулярдык козголгон дифферен-циалдык 

теңдемелер системасынын чечимдерин өзгөчө критикалык учурдагы 

асимтотикалык баалоолору; 

2. Абдрасулова Салтанат – Некоторые свойства частичного отображения 

евклидова пространства, порождаемые заданной сетью; 

3. Адилова Гулжан – Лапластын түз жана кескин өзгөртүү формуласы; 

4. Кадырбердиева Буайша – Берилген торчо тарабынан аныкталган 

бөлүштүрүүлөрдүн минималдуу болушунун зарыл жана жетиштүү шарттары; 

5. Ойчуева Бурулгул – Беш ченемдүү евклиддик мейкиндикте эки жана үчүнчү 

тартиптеги бөлүштүрүүлөрүнүн минималдык болушунун зарыл жана жетиштүү 

шарттары; 

6. Омурзакова Гульшаана – Евклиддик мейкиндикте берилген бөлүштү-рүүгө 

бириктирилген беттин касиеттери; 

7. Раимова Гулзат – Бүтүн аналитикалык функцияны катарларга ажыратуу. 

Вейерштрасс формуласы; 

8. Садиева Акбермет – Бессель функциясы жана колдонулушу; 

9. Сооронбаева Каухар – Об одном свойстве отображения поверхностей 

евклидова пространства; 

10. Табалдиева Наргиза – Гамма функциясы жана анын колдонулушу. 



II СЕКЦИЯ. Колдонмо математика жана информатика  

аудитория №325 

Секция башчысы: Абдувалиев Абдыганы Осмонович – ОшМУнун өнүгүү 

жана эл аралык байланыштары боюнча проректору, “Колдонмо математика жана 

информатика” магистрдик программасынын жетекчиси, ф.-м.и.к., доцент; 

Катчы: Абдималик кызы Жаркынай – Информатика кафедрасынын улук 

окутуучусу. 

1. Анаркулова Майрамкан – Операцияларды изилдөөдөгү маселелерди 

чыгаруу жолдору; 

2. Аркалыкова Эркингул – Билимдерди башкарууда маалымат техноло-

гияларын колдонуу; 

3. Билал кызы Мунара – Өндүрүштү автоматташтырууда математикалык 

методдорду колдонуу маселелери; 

4. Билал кызы Чынара – Разработка интерактивно- имиджевого сайта 

"Туркшириндиктери"; 

5. Билал уулу Уларбек – Критерии качества требований современнного 

программного продукта; 

6. Калбекова Жайнагул – Коэффициенттери үзгүлтүктүү болгон сингуляр-дык 

козголгон сызыктуу дифференциалдык теңдемелердин чечимин асимптотикалык 

жакындашуулары; 

7. Калыева Нургул – Информациялык технологиялар багытындагы 

дисциплиналарды окутууну методикалык жана мультимедиялык каражаттар 

менен камсыздоо; 

8. Орозмаматова Алмагул – MathCad чөйрөсүндө математикалык програм-

малоо; 

9. Рахманберди кызы Мырзагул – Параболикалык түрдөгү сингулярдык 

теңдемелердин чечимдеринин асимптотикалык жакындашуулары; 

10. Таштемирова Бурмакан – Дистанттык билим берүүнү колдонуунун 

актуалдуулугу жана бул тармакты өнүктүрүүнүн жолдору. 

 

III СЕКЦИЯ. Колдонмо информатика  

аудитория №308 

Секция башчысы: Ободоева Гумушай Сансызбаевна – информатика 

кафедрасынын башчысы, “Колдонмо информатика” магистрдик программасынын 

жетекчиси,  ф.-м.и.к., доцент; 

Катчы: Рашид кызы Бурулча – информатика кафедрасынын улук лаборанты. 

 



1. Зундуева Эмиля – Билим берүү кызматтары базарында маркетингдик 

изилдөөлөнү жүргүзүү; 

2. Бекмуратова Бурулай – Финансылык менеджментти маалыматтык 

камсыздоо; 

3. Баймамат кызы Марияна – “Ош” эл аралык аэропортунун авиапа-

ссажирлерин регистрациялоо үчүн автоматташтырылган жумуш ордун уюштуруу; 

4. Жусуева Мерниса – Методы решения транспортных задач в среде MS Excel; 

5. Абдулвахаб кызы Гулнара – Окуп-үйрөнүүчүлөрдүн окуу стилдерине 

ылайык электрондук окуу материалдарын иштеп чыгуу; 

6. Шамшиева Гулмира – Маалыматтарды иштетүүнү автоматташтырылган 

системалары жана ишкананы башкаруу; 

7. Биймамат кызы Тургунбу – Способы контроля знаний студентов по 

предмету "Экономика информационного бизнеса"; 

8. Жемуратова Махабат – Модернизация существующей компьютерной сети 

ФМИТ; 

9. Кушбак кызы Гулиза – Төрт тармактуу экономикалык системаны 

моделдештирүү; 

10. Саттарова Канышай – Маркетингдик изилдөөлөргө ишенимди 

жогорулатуунун жолдору (Маркетингдик изилдөөлөр. Маркетингдик 

изилдөөлөрдө статистикалык талдоонун методдору); 

11. Таштемирова Альбина – Финансы активдерин башкаруудагы экономика-

математикалык моделдер; 

12. Курбанбаева Тажикан – Каржылык пландоодо жана инвестициялык 

проектирлөөдө маалымат технологияларын колдонуу; 

13. Оморов Акжолбек – Клиенттердин берилгендер базасын башкаруу жана 

курулуш ишканалары үчүн акча каражаттарын эсептөөчү маалыматтар 

системасын иштеп чыгуу; 

 

IV СЕКЦИЯ. Информациялык системалар жана технологиялар 

Аудитория № 303 

Секция башчысы: Сопуев Адахимжан Сопуевич – программалоо 

кафедрасынын башчысы, “Информациялык системалар жана технологиялар” 

магистрдик программасынын жетекчиси ф.-м.и.д., профессор; 

Катчы: Абдирайимова Назигай Абдинабиевна – программалоо кафедрасынын 

окутуучусу. 

1. Кошмурзаев Исмаил – О единственности решения краевых задач для 

уравнений в частных производных четвертого порядка с двумя независимыми 

переменными; 

2. Маткалык кызы Кымбат – Развитие информационной системы 

электронного и дистационного обучения по языку программирования Delphi; 



3. Жакиева Санабар – Окутуу жараянында “Экономикадагы информатика” 

дисциплинасы боюнча кесиптик компетенцияларды калыптандыруу; 

4. Замирбек кызы Наргиза – Разработка информационной системы 

организации страедствами СУБД MySQL и языка программирования; 

5. Раева Жылдыз – PHP жана MySQLде берилгендерди барактап чыгарууну 

программалоо Delphi; 

6. Оморов Шабданбек – Построение многоуровневых вертикальных 

появляющихся и горизонтальных выпадающих меню сайта с использованием 

CSS; 

7. Ойчиева Роза – Социологиялык изилдөөлөрдөгү статистика-лык иштеп 

чыгуу методдорун программалоо; 

8. Орозов Максатбек – Инновациялык ишмердүүлүктүнкомпотенти катары 

айылдык мектептерге мектеп сайтын киргизүү 

9. Абдирасул кызы Жазгул – Каржылык абалдын анализинин негизи жана 

мааниси (Өздүк каражаттардын рентабелдүүлүгүн жогорулатуу үчүн каржылык 

рычагты пайдалануу); 

10. Кудайбердиева Гулжамал – Кыргызстандын валюттук рыногунун өнүгүү 

перспективалары (КРнын валюттук рыногунунун орношу); 

11. Кошокева Акдаана – HTML5, MySQL жана PHP каражаттары менен 

мекеменин интернет магазинин түзүү; 

12. Оморбаева Аксана – “Окутуучу студенттин көзү менен” анкетасы; 

13. Ибраимов Талайбек – Организация самостоятелной работы студентов с 

исползованием элементов дистанционного обучения в LS MOODLE; 

14. Камбарова Нурзада – Тестирлөө – студенттин билимин баалонун эң 

негизги ыкмасы; 

15. Ботакузиев Оятиллох – Компьютердик графикада тегиздикти жана 

мейкиндикти аффиндик өзгөртүп түзүүлөр. 

 

V СЕКЦИЯ. Билим берүүдөгү менеджмент 

Аудитория № 232 

 

Секция башчысы: Алтыбаева Мейликан Алтыбаевна – ОшМУнун сапат 

департаментинин директору, “Билим берүү менеджменти” магистрдик 

программасынын жетекчиси п.и.к., профессор; 

Катчы: Авазова Элнура Токтогуловна – «ББМ жана МИОТ» кафедрасынын 

окутуучусу, Билим берүүдөгү менеджменттин магистри. 

1. Абдулазиз Рустам – Инсанга багытталган окутуу технологиялары; 

2. Ажиматова Элмира – Педагогикалык чыгармачылык жана анын 

маңызы; 

3. Айдарова Бактыгул – Лидерлик жана анын коллективди башкаруудагы 

ролу; 



4. Довулбекова Айнура – Билим берүү системасында педагагтун кесиптик 

компетенттүүлүгүнүн мүнөздөмөсү; 

5. Жусубалиева Бактыгул – Окуучулардын билим денгээлин баалоого 

жаңыча мамиле; 

6. Жусуева Гулипа – Инновациялык били берүү чөйрө шарттарында 

мугалимдин кесиптик компетентүүлүгүнүн өнүгүүсү; 

7. Жусупова Айнура – Билим берүүдө педагогтун инновациялык 

ишмердүүлүгү; 

8. Келдибек кызы Кутбубу – Стили руководства их проявление в 

управлении образовательными системами; 

9. Келдибекова Айгул – Мектепте методикаклык ишти уюштуруунун 

инновациялык формалары; 

10. Орозалиева Бубусайра – Педагогтун кесиптик компетенттүүлүгү; 

11. Султанова Дилярамкан – Мектептин азыркы этаптагы өнүгүүсүн-дөгү 

башкаруучулук маданиятынын маңызы жана мазмуну. 

 

12-май, 2016-жыл 

201-аудитория 

Тегерек стол: “Тил билүү замандын талабы. Чет тилди кантип 

үйрөнүү керек?” 

Көп тилде эркин сүйлөгөн факультеттин окутуучулары, коноктор жана 

студенттер катышышат. 

Чакырылган коноктор: «Аялдар тынчтык банкы» коомдук фондунун 

жетекчиси, филология илимдеринин кандидаты, ОшМУнун орус филологиясы 

факультетинин доценти Абытова Гулсана, ОшМУнун эл аралык медицина 

факультетинин деканынын орун басары Миталипова Айнура. 

Жооптуулар: МИТ факультетинин жаштар комитети: Асанов Бектур – 

төрага; Акжол кызы Таттуугүл – МК(б)-1-16 тайпасынын студенти; 

Артыкова Ж.А. – ОшМУнун квалификацияны жогорулатуу институтунун 

директору; Папиева Т.М. – МИТ факультетинин деканынын илимий иштери жана 

сырткы байланыштары боюнча орун басары; Садыкова Г.К. – информатика 

кафедрасынын окутуучусу; Разыкова М.Б. – орус тилинин практикалык курсу 

жана кеп маданияты кафедрасынын улук окутуучусу, Дуванаева К.Т. – англис 

тилинин практикалык курсу кафедрасынын улук окутуучусу. 

 

 

 



Мамлекеттик тил кафедрасы 

 

 Дүйшөмбү, 15-май 

Жумалыктын ачылышы жана Ыйман, адеп жана маданият 

жылына карата “Адам көркү - адеп” деген темада студенттер 

арасында эссе жазуу конкурсу. 

Өтүлүүчү жайы жана убактысы - ОшМУнун кыргыз 

филологиясы жана журналистика факультети, 115 -ауд., саат 

14:00 

 

 Шейшемби, 16-май 

Окумуштуу, ф.и.д., профессор К.Зулпукаров менен жолугушуу. 

Өтүлүүчү жайы жана убактысы - ОшМУнун кыргыз 

филологиясы жана журналистика факультети, 109 -ауд., саат 

14:00 

 

 Шаршемби, 17-май 

Илимий семинар. “Жаш окутуучулар арасында Мыкты илимий 

макала” сынагы. 

Өтүлүүчү жайы жана убактысы - ОшМУнун кыргыз 

филологиясы жана журналистика факультети, 109 -ауд., саат 

14:00 

 

 

 

 


