
1 

 

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ФАКУЛЬТЕТИ 

№ Иш чара 

Мөөнөтү, 

убакты-

сы 

Өтүлүү-

чү  жер 

Жооптуу 

окутуучулар 

1 Илим жумалыгынын жана 

“Кыргыз Республикасындагы 

орто, жогорку кесипкөй билим 

берүүдө мамлекеттик билим 

берүү стандартын 

реализациялоонун актуалдык 

маселелери жана практикалык 

колдонулушу” аттуу III 

илимий конференциянын 

салтанаттуу ачылышы 

 

Пленардык баяндамалар 

25-апрель 

Саат 14:00 

201-ауд. Асылбеков Т.Д., 

Беделова Н.С., 

Папиева Т.М., 

Каримов С., 

Сопуев А., 

Чамашев М.К. 

Сопуев У.А., 

Аттокурова А., 

Ободоева Г.С. 

2 Окутуучулардын жана 

студенттердин илимий 

баяндамалары 

I секция. Математика жана 

информатиканы окутуунун 

усулу 

 

II секция. Математиканын 

актуалдуу маселелери 

 

III секция. Экономикадагы 

колдонмо математиканын 

жана информатиканын 

маселелери 

 

IV секция. IT технологиянын 

жаңылыктары 

 

25-апрель 

Саат 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327-ауд. 

 

 

302-ауд. 

 

324-ауд. 

 

 

 

 

 

Аттокурова А.Дж., 

Авазова Э.Т. 

 

 

Папиева Т.М., 

Каныбек к. А. 

 

Ободоева Г.С., 

Артыкова Н.А. 
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Магистранттардын илимий 

баяндамалары 

I секция. Математика 

 

II секция. Колдонмо 

информатика 

 

III секция. Экономикадагы 

информациялык системалар 

жана технологиялар 

 

IV секция. Билим берүүдөгү 

менеджмент 

 

V секция. Математика-

информатика 

 

328-ауд. 

 

 

 

331-ауд. 

 

308-ауд. 

 

303-ауд. 

 

 

232-ауд. 

 

325-ауд. 

 

 

Тажикбаева С., 

Ажибекова А.Т. 

 

Матиева Г.,   

Мустапакулова Ч.А. 

 

Ободоева Г.С., 

Рашид кызы Б. 

 

Сопуев А., 

Абдирайимова Н. 

Келдибекова А.Ө. 

Авазова Э.Т. 

Аттокурова А.Дж, 

Абдыкалыкова К.Ж. 

3 1-панелдик жумуш, 

 

2-панелдик жумуш, 

 

3-панелдик жумуш, 

 

4-панелдик жумуш. 

26-апрель 

Саат 14:00 

201-ауд. МИТ факультетинин 

жаштар комитети,  

Артыкова Ж., 

Азимов Б., 

Абдугулова Г., 

Приев Т. 
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4 Илим жумалыгынын жабылуу 

аземи, окуунун мыктыларын, 

мыкты илим изилдөөчүлөрдү, 

аспиранттарды, 

олимпиаданын жеңүүчүлөрүн 

сыйлоо, илим жумалыгына 

активдүү катышкандарды 

сыйлоо, концерттик 

программа. 

27-апрель 

Саат 14:30 

 

201-ауд. Асылбеков Т.Д., 

Беделова Н.С., 

каф. башчылары 

 

Илим жумалыгынын жана “Кыргыз Республикасындагы орто, жогорку 

кесипкөй билим берүүдө мамлекеттик билим берүү стандартын 

реализациялоонун актуалдык маселелери жана практикалык колдонулушу” 

аттуу III илимий конференциянын программасы: 

25-апрель, 2018-жыл, 201-аудитория 

 Илим жумалыгынын салтанатуу ачылышы – ОшМУнун илимий иштери 

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

сөзү (Кыргыз Республикасынын гимни) 

 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 

 ОшМУнун магистратура жана Pd докторантура бөлүмүнүн башчысы, 

б.и.д., профессор Т.Т. Жумабаеванын сөзү 

 Кафедра башчыларынын сөздөрү. 

 

ПЛЕНАРДЫК БАЯНДАМАЛАР 

(5-10 мүнөт) 

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

алгебра жана геометрия кафедрасынын башчысы: “Геометриянын 

колдонулушунун бир мисалы”; 
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2. Сопуев Адахимжан – физика-математика илимдернин доктору, профессор, 

программалоо кафедрасынын башчысы: “Студенттерде эсте калган билимдерин 

аныктоо аркылуу окутуунун сапатын жогорулатуу маселелери”; 

3. Турсунов Дилмурат Абдиллажанович – физика-математика илимдеринин 

доктору, профессор: “Математика жана компьютер”; 

4. Чамашев Марат Какарович – физика-математика илимдеринин кандидаты, 

доцент, ИТАС кафедрасынын башчысы: «Erasmas+Kurmedu долбоорунун 

алкагындагы иш-чаралар»; 

5. Сопуев Улан Адахимжанович – физика-математика илимдеринин кандидаты, 

доцент, жогорку математика кафедрасынын башчысы:  “Информациялык 

технологияларды колдонуу менен жогорку математиканы окутууну 

оптимизациялоо жолдору”; 

6. Айтибаева Жыпаргүл Калыевна – кыргыз тили кафедрасынын окутуучусу: 

“Аалам алпы Ч. Айтматов” (Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата); 

7. Келдибекова Аида Өскөновна – педагогика илимдеринин кандидаты, доцент: 

“Подготовка школьников к математическим олимпиадам в условиях 

компетентностного подхода к обучению”. 

Окутуучулардын жана студенттердин илимий баяндамалары 

327-аудитория 

I секция. Математика жана информатиканы окутуунун усулу 

Бөлүм башчысы: Аттокурова Анаркан Джалиловна, МИОТ жана ББМ 

кафедрасынын башчысы, п.и.к., доцент 

Катчы: Авазова Эльнура Токтогуловна, МИОТжББМ кафедрасынын окутуучусу  

1. Тагаев Уметалы Баястанович, МИОТжББМ кафедрасынын улук окутуучусу 

– “Математиканы окутуудагы информатиканын методдору”. 

2. Садыков Замир Маматхалилович, МИОТжББМ кафедрасынын улук 

окутуучусу – “Формирование ключевых и предметных компетенций сельских 

школьников”. 

3. Авазова Эльнура Токтогуловна, МИОТжББМ кафедрасынын окутуучусу –  

“Интерактивдүү досканы колдонуу ыкмалары”. 



5 

 

4. Адан кызы Орозохан – “Информатика курсунда үндүк маалыматтар менен 

иштөөдөгү методикалык аспекттер” (ИК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: 

Келдибекова А.Ө.) 

5. Кубанычбекова Асылкан – Особенности изучения темы «Графический 

редактор» (ИК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: Келдибекова А.Ө.) 

6. Абдираева Кулпунай Анарбековна – “Информатиканы окуп-үйрөнүүдө  

алгоритмдештирүүнүн методикалык баалуулуктары(ИК(б)-1-14 тайпасы, 

жетекчиси: улук окутуучу Тагаев У.Б.) 

7. Абдыразак кызы Айдана – “Теориялык информатика” бөлүмүн окутуунун 

методикалык өзгөчөлүктөрү(ИК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: улук окутуучу 

Тагаев У.Б.) 

8. Жуманова Бурулкан Турдалиевна – “Информатика сабагында үй иштерин 

уюштуруунун методикалык өзгөчөлүктөрү(ИК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: улук 

окутуучу Тагаев У.Б. ) 

9. Мамасадык кызы Ханзада – “Мектеп информатикасын окутууда окутуунун 

каражаттарын колдонуу маселелери” (ИК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: улук 

окутуучу Тагаев У.Б.) 

10. Мамыргазы кызы Кайыргүл, Савлатбек кызы Нурила – “Каалаган санды 

квадратка көтөрүүнүн жеңил жолу” (МК(б)-1-15 тайпасы, жетекчиси: улук 

окутуучу Садыков З.М.) 

11. Тавакилжанова Зарнигор, Махамад-Иминжан кызы Зулкумар – “Счёттун 

жана авакустун колдонулуштары” (жетекчиси: улук окутуучу Садыков З.М.) 

12. Абдилмажит кызы Гулдана – “Математика боюнча класстан тышкаркы иш 

VI-VII класстардын окуучуларында предметти тандап билүүгө кызыгуусун 

жогорулатуу каражаты катарында”( МК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: доцент Ш.Д. 

Оморов) 

13. Муратбек кызы Жаркынай – “Планиметрияны VII-IX класстарда 

интерактивдүү окутуу”(МК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: доцент Ш.Д. Оморов) 

14. Жунусова Аида Алибаевна – “Маалымат жана башкаруу” мазмундук 

багытын окутуунун методикалык өзгөчөлүктөрү” (ИК(б)-1-14 тайпасы, 

жетекчиси: окутуучу Авазова Э.Т.) 
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15. Мухаммедибрахим кызы Каныгүл – “Электрондук интерактивдүү досканы 

информатика сабагында колдонуу”(ИК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: окутуучу 

Авазова Э.Т.). 

302-аудитория 

II секция. Математиканын актуалдуу маселелери 

 

Бөлүм башчысы: Папиева Толкун Маматаевна  – ф.-м.и.к., алгебра жана 

геометрия кафедрасынын доценти, каф. башч. м.а. 

Катчы: Каныбек кызы Айгерим  – Алгебра жана геометрия кафедрасынын улук 

лаборанты. 

1. Абдукаимова Арапат Жолиевна – “Гуманитардык адистиктеги студенттерге 

жогорку математиканы дифференцирлеп окутуунун ролу”(жогорку математика 

кафедрасынын окутуучусу)  

2. Абдылажан уулу Аманбек – “Окуучулардын мейкиндик ой-жүгүртүүсүн 

өстүрүүдө компьютердик анимациялардын ролу”(МК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси 

ф.-м.и.к., доцент Г. Борбоева) 

2. Жакыпова Жумагүл – “Тегиздиктеги аффиндик өзгөртүп түзүүлөрдүн 

группасына изоморфтуу болгон группа жөнүндө”(МК-1-14 тайпасы, жетекчиси 

ф.-м.и.д., профессор Г. Матиева) 

3. Кадырова Сураё – “Мономиалдык матрицалар жана мектептин геометрия 

курсундагы өзгөртүп түзүүлөр”(МК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси ф.-м.и.д., 

профессор Г. Матиева) 

4. Аширбекова Перизат – “Абелдин интегралдык теңдемеси”(МК(б)-1-14 

тайпасы, жетекчиси ф.-м.и.д., профессор К. Алымкулов) 

5. Кубанычбек кызы Уулкан – “Бесселдин теңдемеси жана анын 

колдонулушу”(МК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси ф.-м.и.д., профессор 

К.Алымкулов). 

6. Мирзараимова Турсунай –  “5 -класстын математикеа сабагында логикалык 

маселе – мисалдарды берүү усулдары”(МК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., 

доцент М. Мамаюсупов) 

7. Абдылдабек кызы Айзат – “5-класстын математика сабагында математикалык 

алфавиттердин колдонуу удаалаштыгы” ”(МК(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: ф.-

м.и.к., доцент М. Мамаюсупов) 
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8. Беков Элмурат – “Энергетиканын  негизги маселелери” (ЭС(б)-1-17 тайпасы, 

жетекчиси улук окутуучу Абдрасулова С.Ж.) 

9. Айтмаракова Толгонай –  “Математика в медицине”(Лк(б)-1-17 тайпасы, 

жетекчиси, п.и.к., доцент Д. Кедейбаева) 

10. Сатыбалдиева Гүлзина – “Ч. Айтматов кыргызды тааныткан улуу 

жазуучу”(ИК(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси, окутуучу А. Абдукаимова). 

324-аудитория 

III секция. Экономикадагы колдонмо математиканын жана 

информатиканын маселелери 

 Бөлүм башчысы: Ободоева Гумушай Сансызбаевна – ф.-м.и.к.,  доцент, 

информатика  кафедрасынын башчысы 

Катчы: Артыкова Нурила Абдисаламовна – информатика кафедрасынын 

окутуучусу. 

1. Абдизакир кызы Айдай – “Android системасынын тиркемесинде 

берилгендер базасын колдонуу” (ПМИ(б)-2-14Р тайпасы, жетекчиси: 

информатика кафедрасынын окутуучусу Жалилов Азамат Абдиманапович) 

2. Абдушукурова Айнура Нурланбековна – “Дифференциалдык 

тендемелердин чечимдерин сандык эсептөөдөгү чектүү айырмалар методу” 

(ПМИ(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: информатика каф. башч., доцент Ободоева 

Гумушай Сансызбаевна) 

3. Абдимуталиб кызы Гулзада – “Ньютондун интерполяциондук 

формуласынын колдонулушу” (ПМИ(б)-1-14 тайпасы, жетекчиси: информатика 

каф. башч., доцент Ободоева Гумушай Сансызбаевна) 

4. Сражидин  уулу Бек – «Обучение робототехники в школе и основы 

искусственного интеллекта» (ПИЭ(б)-2-14 тайпасы, жетекчиси: информатика 

кафедрасынын окутуучусу Артыкова Нурила Абдисаламовна) 

5. Эргешов Ибрахим – «Создание Android приложений  с средствами Java» 

(ПИЭ(б)-2-14 тайпасы, жетекчиси: информатика кафедрасынын окутуучусу 

Артыкова Нурила Абдисаламовна) 

6. Сапарбек уулу Салмоорбек – «Роль бизнес-плана в развитии бизнеса или 

предприятия» (ПИЭ(б)-2-14 тайпасы, жетекчиси: информатика кафедрасынын 

окутуучусу Артыкова Нурила Абдисаламовна). 

 

328-аудитория 

IV секция. IT технологиянын жаңылыктары 

Бөлүм башчысы: Тажикбаева Сонайым – программалоо кафедрасынын улук 

окутуучусу 
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Катчы: Ажибекова Айзада Токтогуловна – ИТАС кафедрасынын окутуучусу 

1. Сатаров Арзымат Эминович – ф.-м.и.к., программалоо кафедрасынын 

доценти:“Факультеттин окуу процессинде модулдук жуманын жадыбалын 

автоматташтыруу” 

2. Эрмекбай уулу Кадыр, Равшан уулу Сыймык – “Интерактивдүү 

досканын колдонулушу”(ИСТ(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: программалоо 

кафедрасынын окутуучусу Абдирайимова Н.) 

3. Хурулбаева Гүлхан – “Компьютердик тармактардын 

классификациясы”(ТОСВТ-1-16, тайпасы, жетекчиси: программалоо 

кафедрасынын улук окутуучусу Тажикбаева С.) 

4. Абылкасым к. Б., Касымбекова Д., Орунбаева Б. – “Bondicam» 

программасынын жардамында электрондук окуулуктарды даярдоо” 

(жетекчиси: программалоо каф. улук окут., п.и.к. Айтбай кызы Айгүл) 

5. Баетов Азамат – “Офистин же ишкананын тармагын түзүү жана 

серверлерин орнотуу” (ТОСВТ-1-16 тайпасы, жетекчиси программалоо 

кафедрасынын окутуучусу Умаров Тилек) 

6. Токторбай уулу Сыймык – “Web баракчаларын JavaScript программалоо 

тилин колдонуу менен түзүү” (КЛинг(б)-1-17р тайпасы, жетекчиси: доцент 

Сактанов Улук) 

7. Расидин уулу Бекзат – “Дүйнө жүзүндөгү 10 эң мыкты программалоо 

тилдери”(ИСТ(б)-2-17Р тайпасы, жетекчиси: программалоо кафедрасынын 

окутуучу Омаралиева Гүлбайра Абдималиковна) 

8. Барпиев Арстан Айбекович – “Arduino контроллеринин базасында 

акылдуу үй башкаруу системасын иштеп чыгуу” (ПОВ(б) 2-14Р тайпасы, 

жетекчиси: ИТАС кафедрасынын улук окутуучусу Молдояров Уларбек 

Дүйшөбаевич) 

9. Акылбек кызы Нуржамал – “Электрондук китептер дүкөнүн түзүүдө 

HTML жана Flash технологияларын колдонуу” (ПОВ(б)-1-14 тайпасы, 

жетекчиси: ИТАС кафедрасынын окутуучусу Ажибекова Айзада 

Токтогуловна) 

10.  Турматов Айталы – “Портал государственных услуг”(АС(б)-1-15 тайпасы, 

жетекчиси: ИТАС кафедрасынын доцентинин м.а. Атырова Рахат 

Сулаймановна) 

11.  Абдулхамидов Данияр – “Электронное правительство”(ПОВ(б)-2-17 

тайпасы, жетекчиси: ИТАС кафедрасынын доцентинин м.а. Атырова Рахат 

Сулаймановна) 

12.  Коңурбаева Кундуз – “ ” (АС(б)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ИТАС 

кафедрасынын доценти Беделова Нургуль Салибаевна) 

13.  Ильичбек кызы Айкөкүл – “Жасалма интеллекттин негиздери” (АС(б)-1-

16 тайпасы, жетекчиси: ИТАС кафедрасынын доценти Беделова Нургуль 

Салибаевна) 

14.  Жанибек уулу Курманбек – “Пайка оптоволоконных кабелей” (группа 

АСс-1-16, руководитель ст. преп. ИТАС Саданов А.) 



9 

 

15.  Маматкадыров Жакшылык – “Современные программы для монтажа 

видеофайлов” (группа АСс-1-16, руководитель ст. преп. ИТАС Саданов А.) 

16.  Алимов Мавланбек – “Работа с текстом в CorelDraw”( группа ПОВ(б)-1-

15, руководитель: Ажибекова Айзада Токтогуловна) 

 

Магистранттардын илимий баяндамалары 

I СЕКЦИЯ. Математика 

аудитория №331 

Секция башчысы: Матиева Гулбадан Матиевна – Алгебра жана геометрия 

кафедрасынын башчысы, Математика магистрдик программасынын жетекчиси, 

ф.-м.и.д, профессор           

Катчы: Мустапакулова Чолпон Абакуловна –  алгебра жана геометрия 

кафедрасынын окутуучусу 

1. Абдыкалыкова Клара Жамшитбековна – “Берилген Френенин торчосу 

тарабынан жаратылган  Е3 евклиддик мейкиндигин кубулган бөлүктөп 

чагылтуулары” (МК(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор 

Матиева Г.); 

2. Акылбек уулу Нурсултан – “Е4 евклиддик мейкиндигинде эки ченемдүү 

беттерди чагылтуулардын геометриясы” (МК(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: 

ф.-м.и.д., профессор Матиева Г.); 

3. Батырова Арзыкан Шарабидиновна – “Берилген Френенин торчосу 

тарабынан жаратылган  Е3 евклиддик мейкиндигин бөлүктөп чагылтуунун 

бир касиети жөнүндө” (МК(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., 

профессор Матиева Г.); 

4. Гобоева Гульмира Маматовна – “Төрт ченемдүү евклиддик мейкиндикте 

үч ченемдүү мейкиндиктерди чагылтууларынын геометриясы”(МК(м)-1-16 

тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Борбоева Г.М.); 

5. Жакыпова Айсалкын Абдималиковна – “Евклиддик мейкиндикте 

минималдык беттерди чагылтуунун касиеттери”(МК(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Борбоева Г.М.); 

6. Жаныбек уулу Мунарбек – “Берилген Френенин циклдик торчосу 

тарабынан жаратылган  Е4  евклиддик мейкиндигин кубулган бөлүктөп 

чагылтууларынын кошмок сызыктары жөнүндө” (МК(м)-1-16 тайпасы, 

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

7. Имамалиев Дониёр Толобаевич – “Сызыктуу бир тектүү эмес  

дифференциалдык теңдемелердин чечимдерин тургузуу(Коши жана  

Дюамел  методдору)” (МК(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор 

Алымкулов К.); 

8. Каныбек кызы Айгерим – “(р+3)-ченемдүү евклиддик мейкиндикте  р-

ченемдүү бөлүштүрүүнүн минималдык болушунун зарыл жана жетиштүү 
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шарттары” (МК(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Матиева 

Г.); 

9. Кутпидин уулу Эгемназар – “Сингулярдык козголгон системанын чечимин 

туруктуулук шарты өзгөргөн учурда чексиз областта изилдөө” (МК(м)-1-16 

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

10.  Кутубекова Атыргул Турдуевна – “ЕР+3 евклиддик мейкиндигинде Р-

ченемдүү беттеринин минималдык болушунун зарыл жана жетиштүү 

шарттары” (МК(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор 

Алымкулов К.); 

11.  Мамасалы кызы Мөөржан – “Е4  евклиддик мейкиндикте эки ченемдүү 

беттерди чагылтуунун касиеттери”(МК(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-

м.и.к., доцент Папиева Т.М.); 

12.  Мамат кызы Гүлзат – “Евклиддик мейкиндикте беттин орточо ийрилик 

векторунун параллель которулуусу жөнүндө” (МК(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Алымкулов К.); 

13.  Маматжан кызы Нурайым – “Е4 евклиддик мейкиндигинде эки ченемдүү 

тегиздиктерди чагылтуулардын касиеттери” (МК(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Алымкулов К.); 

14.  Мурзабекова Асел Салайдиновна – “Сингулярдык козголгон системанын 

чечимин туруктуулук шарты өзгөргөн учурда изилдөө” (МК(м)-1-16 

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

15.  Батырбек кызы Алина – “Евклиддик мейкиндикте беттин орто ийрилик 

векторунун параллель которуусу жөнүндө”(МК(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: 

ф.-м.и.к., доцент Папиева Т.М.); 

16.  Таабалдиев Сүйүнбай Умөталиевич – “Конформдук чагылтуу жана анын 

колдонулушу” (МК(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор 

Алымкулов К.). 

 

II СЕКЦИЯ. Колдонмо информатика  

аудитория №308 

Секция башчысы: Ободоева Гумушай Сансызбаевна – Информатика 

кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.к., доцент 

Катчы: Рашид кызы Бурулча – Информатика кафедрасынын улук лаборанты 

 

1. Абазмамат кызы Бегайым – “Супер эсептөөлөрдү колдоо үчүн 

методдор жана каражаттар”( ПИЭ (м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., 

доцент Арапбаев Р.Н.); 

2. Абдилла уулу Тургунбай – “Веб технологияларына негизделген 

маалыматтык системаларды иштеп чыгуунун негиздери”( ПИЭ (м)-1-16 

тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Артыкова Ж.А.); 
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3. Адилбек уулу Сейтек – “Уюлдук Web-тиркемелерди HTML-5тин 

жардамы менен түзүү”( ПИЭ (м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., 

профессор Сайипбекова А.М.); 

4. Айтбай уулу Уранбек – “Үзгүлтүксүз билим берүү жараяны үчүн 

“Информациялык технологиялар” курсу  боюнча методикалык жана 

мультимедиалык каражаттарды иштеп чыгуу”(ПИЭ(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Арапбаев Р.Н.); 

5. Акботоева Жанылай Жаныбековна – “Динамикалык программалоо 

маселелери”( ПИЭ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент 

Ободоева Г.С.); 

6. Исмаилов Жоомарт Тезекбаевич – “ИТ-компаниянын 

жумушчуларынын кесиптик чеберчилигинин өсүүсүнүн мониторингин 

автоматташтыруу”(ПИЭ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент 

Сагындыков М.К.); 

7. Калбеков Шумкарбек Ташполотович – “Оптималдык башкаруу 

теориясынын маселелеринде штраф функцияларынын методдорун 

колдонуу”(ПИЭ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Ободоева 

Г.С.); 

8. Кенешбек кызы Бермет – “Сызыктуу оптимизациялоо маселелери” 

(ПИЭ (м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор Аширбаева 

А.Ж.); 

9. Маматалиев Жаныбек Рахманбердиевич – “Сугат иштерин аралыктан 

башкаруунун автоматташтырылган системасын иштеп чыгуу”(ПИЭ (м)-

1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Чамашев М.К.); 

10.  Мамашева Бурулкан Сатыбалдиевна – “MathCadта сызыктуу 

программалоо маселелери”(ПИЭ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси:  

ф.-м.и.к., доцент Сагындыков М.К.); 

11.  Молдалы кызы  Асел – “Веб технологияларына негизделген 

ишкананын маалыматтык системаларын изилдөө”(ПИЭ(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Артыкова Ж.А.); 

12.  Мукудин уулу Доолатбек – “Коммерциялык банкта выкладдар менен 

иштөөнү жакшыртуу боюнча программалык камсыздоону иштеп чыгуу”( 

ПИЭ (м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Эркебаев У.З.); 

13.  Рысаалы кызы Айкөкүл – “Мультимедиалык системаларды иштеп 

чыгуунун технологиясы”(ПИЭ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси:  

ф.-м.и.к., доцент Артыкова Ж.А.); 

14.  Сайдилла уулу Майсалбек – “Параллелдештирүүчү компиляторлорду 

иштеп чыгууда математикалык методдорду колдонуу маселелери”(ПИЭ 

(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Арапбаев Р.Н.); 

15. Самидинов Азизбек Бекболотович – “SQL, PHP жана JavaScript  

тилдеринин жардамында ОшМУнун магистратура жана PhD 

докторантура бөлүмүнүн маалымат порталын иштеп чыгуу”(ПИЭ (м)-1-

16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Сагындыков М.К.); 
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16.  Тажимаматова Мээрикан Базарбаевна – “MySQL, PHP жана CSS 

каражаттары менен полиграфиялык ишкананын web-сайтын иштеп 

чыгуу”( ПИЭ (м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Эркебаев 

У.З.); 

17.  Ташболотова Нуржан Алимжановна – “Робототехника жана жасалма 

интеллект лабораториясынын динамикалык Web – сайтын иштеп 

чыгуу”(ПИЭ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., профессор 

Сайипбекова А.М.); 

18.  Токтосунова Аймээрим Эмилбековна – “Компаниядагы товарлардын 

сатуусун каттоочу автоматташтырылган системасын иштеп чыгуу”( ПИЭ 

(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Эркебаев У.З.); 

19.  Шермаматова Акбермет Ашимовна – “Банктагы кредиттик 

операцияларды экономика-математикалык изилдөө”( ПИЭ (м)-1-16 

тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Ободоева Г.С.). 

 

III СЕКЦИЯ.  

Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар 

Аудитория № 303 

Секция башчысы: Сопуев Адахимжан Сопуевич – Программалоо 

кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.д., профессор 

Катчы: Омаралиева Гүлбайра Абдималиковна – Программалоо кафедрасынын 

окутуучусу 

1. Дооронова Назгүл – “ОшМУнун поликлиникасынын регистратурасынын 

автоматташтырылган системасын иштеп чыгуу” 

2. Токуров Асылбек Иманович – “7-класстын информатика сабагында 

“Маалыматтарды коддоо жана аларды өлчөө бирдиктери” деген теманы берүү 

методикасы”( ИСТ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., проф. Сопуев А.); 

3. Умаров Тилек Муталибович – “РНР, Openserver, Query каражаттары менен 

интернет-магазин түзүү”(ИСТ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., проф. 

Сопуев А.); 

4. Жунусбек кызы Үрүнса – “ОшМУнун админстративдик чарба 

департаментинин берилгендер базасын түзүү”(ИСТ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: 

ф.-м.и.д., проф. Сопуев А.); 

5. Бакытбекова Аэлита Бактыбековна – “РНР и МySQL, Openserver 

каражаттары менен ОшМУнун музейинин сайтын түзүү”(ИСТ(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси: ф.-м.и.д., проф. Сопуев А.); 
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6. Мурзаев Элдияр Темирбаевич – “Университеттик сайтта МИТ 

факультетинин колледждер бөлүмүн түзүү”(ИСТ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-

м.и.к. Сатаров А.Э.); 

7. Мизамов Азамат Файзидинович – “1С: Предприятие 8.2 платформасында 

автотетиктер дүкөнүнүн информациялык системасын иштеп чыгуу” 

(ИСТ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к. Сатаров А.Э.); 

8. Калбекова Нурзада Маматурайимовна – “Компьютердик математикалык 

системаларда жогорку математиканын маселелерин чечүүнүн өзгөчөлүктөрү” 

(ИСТ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к. Сатаров А.Э.); 

9. Касымбеков Аскар Каныбекович – “Продукцияларды реализациялоо жана 

кампа операцияларын каттоочу системаны автоматташтыруу” (ИСТ(м)-1-16 

тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Асылбеков Т.Д.); 

10. Шарапова Таңсулуу Нематиллаевна – “Шаардык өзгөчө кырдаалдар 

башкармасынын тетиктерин каттоону автоматташтыруу” (ИСТ(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент Асылбеков Т.Д.); 

11. Маматкулова Курманжан Атамырзаевна – “Delphi каражаттарынын 

жардамында тестирлөөнүн негизинде психодиагностика үчүн программалык 

комплексин иштеп чыгуу” (ИСТ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент 

Асылбеков Т.Д.); 

12. Жолдошов Нурсултан Абдымомунович – “Delphi чөйрөсүндө транспорттук 

маселелердин баштапкы чечимдерин алуу методдорун анализдөө жана 

программалаштыруу” (ИСТ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.к., доцент 

Осмоналиев А.Б.); 

13. Жигитали кызы Бегимай – “Delphi чөйрөсүндө китепкананын берилгендер 

базасынын мисалында InterBase тармактык берилгендер базасын проектирлөө” 

(ИСТ(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: ф.-м.и.д., проф. Алымкулов К.); 

14. Курбанбекова Наргиза Курбанбековна – “Банктын валюта-алмашуу 

операцияларын анализдөө жана программалаштыруу” (ИСТ(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси: ф.-м.и.д., проф. Матиева Г.). 
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IV СЕКЦИЯ. Билим берүүдөгү менеджмент 

Аудитория № 232 

Секция башчысы: Келдибекова Аида Өскөновна – билим берүү менеджменти 

магистрдик программасынын жетекчиси, п.и.к., доцент 

Катчы: Авазова Эльнура Токтогуловна – МИОТжББМ кафедрасынын 

окутуучусу 

 1. Золотарева Татьяна Анатольевна – “Роль информационных технологий в 

управлении образовательным процессом” (МТО(м)-1-16 тайпасы, руководитель: 

к.п.н., доцент Келдибекова А.Ө.); 

2. Ахмадалиева Саерохан – “Айылдык мектептин жетекчисинин инновациялык 

компетенттүүлүгү”(МТО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: п.и.к., профессор 

Алтыбаева М.); 

3. Жунусова Гүлбарчын – “Болочок адистин компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу” (МТО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: М. Колдошев); 

4. Зарылбек кызы Нуриза  – “Билим берүүдө персоналды башкаруунун 

эффективдүүлүгү”(МТО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: Э.И. Саматова); 

5. Камытова Нуркыз Шамшиевна – “Болочок мугалимдердин 

башкаруучулук маданиятын калыптандырууда кесиптик 

компетенциялардын ролу”(МТО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, доцент Т. 

Матикеев); 

6. Каримов Иброхимжон Улугбекович – “Уюмдарда персоналдын 

үзгүлтүксүз билим алышы жана өз алдынча билимин жогорулатышы” 

(МТО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, доцент Ш.Д. Оморов); 

7. Кучкарова Иродахон Ахмаджановна – “ Билим берүү мекемелерин башкаруу 

сапатына мониторинг” (ФМО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, проф. М. Алтыбаева); 

8. Мусаева Алтынай Ырыскуловна – “Жетекчилик стилдери жана алардын 

билим берүү  системаларын башкарууда көрүнүшү” (ФМО(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси, проф. М. Алтыбаева); 

9. Паттаева Шаходатхон – “Мектепти башкаруунун азыркы мезгилде 

өнүгүүсүнүн мааниси жана мазмуну” (ФМО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, доцент 

Т. Матикеев). 



15 

 

V СЕКЦИЯ. Физика-математикалык билим берүү багыты (математика-

информатика) 

Аудитория № 325 

Секция башчысы: Аттокурова Анаркан Джалиловна – п.и.к., доцент, 

МИОТжББМ кафедрасынын башчысы 

Катчы: Абдыкалыкова Клара Жамшитбековна – МИОТжББМ кафедрасынын 

окутуучусу 

1. Бекташова Салтанат Мансыровна – “Келечектеги математика 

мугалимдеринин компетенттик маанилүү сапаттарын моделдештирүү” 

( ФМО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси: доцент А.Дж. Аттокурова); 

2. Доблатбай уулу Мирсалим – “Математиканы окутууда компетенттүүлүккө 

багытталган маселелер”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, доцент: А.Ө. 

Келдибекова); 

3. Исмаилова Шаира – “Кыргызстандын ЖОЖдорунда окутуунун кредиттик 

технологиясын колдонуу тажрыйбалары”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, 

п.и.к., доцент: А.Дж. Аттокурова); 

4. Касымов Эламан Кубанычбекович – “Окуучулардын математика 

сабагында таанып билүү ишмердүүлүгүн активдештирүү”( ФМО(м)-1-16 

тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент А.Ө. Келдибекова); 

5. Көчөрбаева Зухра Турсунбаевна – “Билим берүүдөгү интерактивдик 

методдор жана аларды окутууда колдонуу ыкмалары” ”( ФМО(м)-1-16 

тайпасы, жетекчиси: п.и.к., доцент Ш.Д. Оморов); 

6. Курбанова Зумрад Батыржановна – “Келечектеги математика 

мугалимдеринин компетенттүүлүк модели”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси, п.и.к., доцент: А.Дж. Аттокурова); 

7. Курсан кызы Жибек – “Фурьенин өзгөртүүсүн дифференциалдык 

теңдемелерин чыгарууда колдонуунун ыкмалары”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси, ф.-м.и.к., доцент: М. Мамаюсупов); 

8. Маматов Айдарали Абдиллаевич – “Термелүү  процесстеринин 

математикалык моделдерин түзүү жана чыгаруу”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси, ф.-м.и.к., доцент: М. Мамаюсупов); 

9. Миңбаева Чыныгүл – “Окутуунун интерактивдүү методдорунун 

педагогикалык негиздери (Информатиканын мектептик курсунун 

мисалында)”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, п.и.к., доцент: Ш.Д. 

Оморов); 

10.  Уметалы кызы Айжан – “Компетенттүүлүк мамиле информатика боюнча 

билимдердин сапатын жогорулатуунун маанилүү фактору 

катарында”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, п.и.к., проф. М. Алтыбаева); 

11.  Үсөнова Атиргүл – “Математиканы курчап турган чөйрө кубулуштарын 

таануу каражаты катарында окутуу”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, ф-

м.и.к., доцент М. Мамаюсупов); 
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12.  Жээнбаева Гүлбарчын Араповна – “Кыргызстандын ЖОЖдорунда 

келечектеги мугалимдин компетенттик маанилүү сапаттарын 

калыптандыруу боюнча иш тажрыйбалар”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, 

жетекчиси, п.и.к., доцент: А.Дж. Аттокурова); 

13.  Бектемирова  Элнура  Бектемировна – “Бакалавриаттын даярдоо 

багыттарынын студенттеринин окуу материалын өздөштүрүүсүнүн 

мониторинги”(ФМО(м)-1-16 тайпасы, жетекчиси, п.и.к., доцент: А.К. 

Тойгонбаева). 

 

26-апрель, 2018-жыл 

201-аудитория 

Панелдик иштер 

1-панелдик жумуш, жетекчиси: Артыкова Жылдыз 

2-панелдик жумуш, жетекчиси: Азимов Бектур  

3-панелдик жумуш, жетекчиси: Приев Токтогул  

4-панелдик жумуш, жетекчиси: Абдугулова Гүлжан. 

 

Жооптуулар: МИТ факультетинин жаштар комитети Орозмамат уулу 

Калыс, Артыкова Жылдыз, Азимов Бектур, Приев Токтогул, Абдугулова Гүлжан.  

27-апрель, 2018-жыл 

201-аудитория 

Илим жумалыгынын жабылуу аземи 

Окуунун мыктыларын, мыкты илим изилдөөчүлөрдү, аспиранттарды, 

олимпиаданын жеңүүчүлөрүн сыйлоо, илим жумалыгына активдүү 

катышкандарды сыйлоо, концерттик программа. 
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МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ 

 

№ 

 

Аткарылуучу иш-чаралар  

 

Аткаруу 

мөөнөтү 

 

Жооптуулар 

 

Эскертүү 

Факультеттеги өткөрүлүүчү илимий иш чаралар, конференциялар 

 

1. 

 2018-ж. 25-27апрелинде КРСУнун  25 

жылдык юбилейине карата 

өткөрүлүүчү  эл-аралык “I –

Паназиатская студенческая олимпиада 

по терапии с международным  

участием  “Следствие ведут 

терапевты”олимпиядасына   

ОшМУнун медицина факультетинин 

жогорку курстарда окуган 

студенттерди даярдап жөнөтүү. 

24-28-

апрель 

Илимий иштер 

жана эл аралык 

байланыштар 

боюнча 

декандын орун 

басары, 

кафедра 

башчылары 

Сөзсүз 

түрдө 

2. И. К. Ахунбаев атындагы КММАда 

11-апрелде академик НАН КР 

Рыскулова К.Р.  100 жылдык 

юбилейине карата өткөрүлүүчү  

олимпиадага ОшМУнун медицина 

факультетинин жогорку курстарда 

окуган студенттерди даярдап жөнөтүү 

 

 

11-апрель 

Илимий иштер 

жана эл аралык 

байланыштар 

боюнча 

декандын орун 

басары, 

кафедра 

башчылары 

Сөзсүз 

түрдө 

3. Адамдын нормалдуу жана 

топографиялык анатомиясы 

16 -апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

4. Табигый илимдер 17-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

5. Биохимия, патофизиология жана 18-апрель Кафедра Сөзсүз 
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фармакология башчысы, 

илимий 

жооптуу 

түрдө 

6. Гистология, патанатомия 19-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

7. Эпидемиология, микробиология жана 

жугуштуу оорулар 

20-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

8. Акушердик жана гинекология 21-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

9. Онкология, офтальмология жана 

отоларингология 

17-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

10. Жаш балдар оруусу № 1 23-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

11. Жаш балдар оруусу № 2 24-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

12. Ички оорулар №1 25-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

13. Ички оорулар №2 27-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

Сөзсүз 

түрдө 
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жооптуу 

  14. Ички оорулар №3 26-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

 15. Коомдук саламаттыкты сактоо 28-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

16. Хирургиялык оорулар №1 27-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

17. Хирургиялык оорулар №2 18-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

турдө 

 18. Өмүр коопсуздугу 19-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

 19. Урология, теривенерология 20-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

 20. 

  

Неврология, нейрохирургия, 

психиатрия жана наркология 

21-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

 21. Травматология  сот медицина жана 

нур диагностика 

22-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 
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22. Хирургиялык жана жаш курактык 

стоматология 

24-апрель Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

  23. Ортопедиялык жана терапевтикалык 

стоматология 

 

25-апрель 

Кафедра 

башчысы, 

илимий 

жооптуу 

Сөзсүз 

түрдө 

 

 

  24. Иш-планын аткарылышынын 

жыйынтыгын апталык кенешмеде 

кафедранын илимий жооптулары 

менен талкуулоо 

 

8-апрель 

Атайын 

комиссия 

Сөзсүз 

түрдө 

  25. Кафедраларда өткөрүлгөн илимий 

иш - чаралар боюнча талантуу 

студенттерди тандоо.илимий 

макалаларын студенттик илимий 

конференцияга көргөзүү. 

 

 

26-апрель 

Илимий иштер 

жана эл аралык 

байланыштар 

боюнча 

декандын орун 

басары, 

кафедра 

башчылары 

Сөзсүз 

түрдө 

  

  25. 

«Илим жумалыгынын» тегерегинде 

медицина факультетинин Профессор 

Жээнбеков Ж.Ж. 70-жылдык 

юбилейинеарналган  23-студенттик 

илимий конференциясын өткөрүү. 

Апрель-май Деканат,илими

й жооптулар 

ИСК   

Сөзсүз 

турдө 
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ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ 

№ дата наименование мероприятий Ответствен-

ные 

кафедры 

приме-

чание 

1. 16.04.18 Выставка самостоятельных работ 

студентов по предмету «Неврология» 

КД1  

2. 19.04.18 Кафедральная конференция среди 

студентов 4-курса. 

КД1  

3. 19.04.18 «What? When? Where?» круглый стол 

для студентов по предмету 

«Внутренние болезни» 

КД1  

4. 20.04.18 КВН по предмету педиатрия, 

посвященной, «Недели науки-2018» 

среди студентов 3-курса на тему 

«Эндокринная система у детей» 

КД2  

5. 20.04.18 КВН по предмету патофизиология на 

тему: «нарушение липидного и 

углеводного обмена» среди студентов 

2-курса 

МД  

6. 23.04.18 Секционная работа на тему :«Вызовы 

глобальной цивилизации: социально-

гуманитарные аспекты»  

СГД  

7. 23.04.18 Участие аспирантов кафедры на 

факультетской конференции 

Факультет  

8. 24.04.18 Открытая кураторская работа на тему: 

«Ч. Айтматовдун чыгармаларынын 

тарбиялык мааниси» 

сотрудники 

кафедры, 

кураторы 

 

9. 24.04.18 КВН по предмету Фармакология 

«Берегите свои сердца: препараты 

влияющие на ССС» среди студентов 3-

курса 

  

10. 25.04.18 Кафедральная конференция по 

микробиологии, эпидемиологии, 

инфекционных болезней «Мы победим 

ВИЧ-СПД» среди студентов 2-курса. 

ОЗиЗ  

11. 25.04.18 Секционная работа на тему: 

«Кочмондордун кунумдук жашоо 

образы» 

СГД  

12. 26.04.18 Брейн-ринг по предмету английского 

языка «What? When? Where?» среди 

студентов 1-курса 

СГД  
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13. 26.04.18 Кафедральная конференция «Табийгый 

илимдер жана медицина» среди 

студентов 1-2 курса 

ЕНД  

14. 27.04.18 Кафедральная олимпиада по общей 

хирургии среди студентов 4-курса. 

КД2  

15. 27.04.18 Кафедральная олимпиада по 

микробиологии «Актуальные 

проблемы вирусных заболеваний» 

среди студентов 2-курса. 

ОЗиЗ  

16. 27-28.04. Спортивные мероприятия «Здоровый 

образ жизни» посвященной «2018-год 

развитие регионов» среди студентов 1-

курса 

СГД  

17. 28.04.18 Выставка самостоятельных работ 

студентов 3-курса по предмету 

«Офтальмология» 

КД2  
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ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ 

 

№ мероприятия сроки Время 

/место 

Ответственные  

1.  Торжественное открытие Недели 

науки 

 

23 апреля 

2018 г. 

14.00  - 

Круглый 

зал 

 

Заместитель декана 

ФРФ  

Сабиралиева З.М. 

 

2.  Организация и проведение 

выставки научных работ ППС и 

студентов факультета 

14.30 - 

210 ауд. 

3.  IV региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы филологии, 

лингвометодики и 

литературодидактики» , 

посвященная 85-летию со дня 

рождения А.П. Селиверстовой  

24 апреля 

2018 г. 

14.00 - 

Круглый 

зал 

Кафедра методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

4.  Студенческая научная 

конференция, посвященная 

творчеству Ч.Т. Айтматова 

25 апреля 

2018 г. 

10.00 – 

Круглый 

зал 

Кафедра русского и 

сопоставительного 

языкознания 

5.  Круглый стол «Формирование 

компетенций на занятиях 

практического курса русского 

языка» 

26 апреля 

2018 г. 

 

14.00 – 

208 ауд. 

Кафедра 

практического курса 

русского языка и 

культуры речи 

6.  Проведение научно-методического 

семинара «Коммуникативные 

методы обучения первому 

иностранному языку (на материале 

произведений Ч. Айтматова)» 

27 апреля 

2018 г. 

 

 

14.00  - 

214 ауд. 

Кафедра 

лингвистики и 

межкультурных 

коммуникаций 

7.  Семинар с участием гостей из 

российских вузов, посвященный 

творчеству Л.Толстого 

27 апреля 

2018 г. 

10.00- 

232 ауд 

Кафедра всемирной 

литературы 
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8.  Предзащита дипломных и 

курсовых работ 

23-27 

апреля 

2018 г. 

На 

кафедрах 

 

9.  Закрытие недели науки 27 апреля 

2018 г. 

14.00 – 

Круглый 

зал 
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ТАРЫХ ФАКУЛЬТЕТИ 

I бөлүк: 

13.00 –13.20 - Илим жумалыгынын ачылышы. 

И.Г.Кенжаев – ОшМУнун илимий иштер боюнча проректору, тех.и.д., 

профессор. 

Г.М.Анарбаева – ОшМУнун илим жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы, ф.-

м.и.к., доцент. 

С.А. Смадияров – тарых факультетинин деканы, т.и.к., доцент. 

 

II бөлүк: 

13.20 – 14.30 – Жалпы тарых жана ТОУ кафедрасынын III Дүйнөлүк көчмөндөр 

оюндарын өткөрүүгө карата ОшМУнун базасында “Улуттук оюндар –

тарыхыбыздын башаты, каада-салтыбыздын өзөгү” деген темада студенттик 

илимий семинар. 

 

Модератор: т.и.к., доцент Чыныкеева Г.Э. 

 

Баяндамачылар:  

 

1. Маматалиева Жумагул – 3-курс – “Кыргыз элинин бата берүү салтынын 

тарбиялык мааниси жана улуттук оюндарда берилүүчү бата”. 

2. Кадырбек уулу Икрамжан – 1-курс - “Мал чарбасы менен байланышкан 

элдик оюндар жана алардын мааниси” 

3. Токтобаева Аксана – 1-курс – “Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана 

анын учурдагы мааниси” 

4. Голубаев Нуркалый – 2-курс – “Кыз куумай” оюну жана анын учурдгы 

көйгөйлөрү” 

5. Акимназар уулу Кайратбек – 2-курс – “Кыргыздардын улуттук оюндары 

жана андагы “улак тартыш” оюнунун мааниси” 

 

14.00 – 14.20 – талкуу, ой-пикирлер, сунуштар. 

14.20 – 14.30 – илим күнүнүн жабылышы, жыйынтык. 
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26. 04. 2018. (208-ауд.)  

III бөлүк: 

11.30–12.40 – Кыргызстан тарыхы жана археология,  этнология кафедрасынын 

Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата “Адам үчүн эң кыйыны - күн сайын адам 

болуу”  деген темада студенттердин эссе-сынагы. 

 

Модератор: т.и.к., доцент Ташмаматов О.А. 

Баяндамачылар:  

1. Сапарали кызы Бурабия – 3-курс 

2. Заидов Азирет – 1-курс 

3. Жумабаев Бекжан – 1-курс 

4. Маматалиева Ж. – 3-курс 

5. Кадырбек уулу Икрамжан – 1-курс 

 

12.10 – 12.30 – талкуу, ой-пикирлер, сунуштар. 

12.30 – 12.40 – илим күнүнүн жабылышы, жыйынтык. 

 

26. 04. 2018. (208-ауд.)  

IV бөлүк: 

13.00 – 15.40 – “Аймактарды өнүктүрүү жылына” карата студенттердин, 

магистранттардын жана жаш окумуштуулардын илимий күнү. 

 “Илим жана жаштар” – студенттик илимий семинары. 

Модератор: т.и.к., доцент Жумашова Г.С. 

 

Баяндамачылар:  

1. Суйутбеков Байаман – 3-курс - “Азыркы мезгилдеги Кыргызстандагы 

миграциялык процесстер” 

2. Суюнбаева Мадина - 3-курс – “Кашка-Суу айыл өкмөтүнүн 

инфраструктурасы” 

3. Сапарали кызы Бурабия – 3-курс – “Аймактарды өнүктүрүүдөгү ийгиликтүү 

кадамдар жана аны чечүүнүн жолдору” 

4. Полотбек кызы Канайым – 1-курс - “Кыргыз аялдарынын мамлекетибизди 

өнүктүрүүдөгү орду жана ролу” 
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5. Досназаров Акжол – 3-курс - “Түштүк Кыргызстандагы мезолит доорунун 

изилдөө тарыхы (Обишир-5)” 

14.00 – 14.30 – талкуу, ой-пикирлер, сунуштар. 

 

V бөлүк: 

14.30 – 15.00 – Илим жумалыгынын жабылуу аземи: илим жумалыгына активдүү 

катышкандарды, окуунун мыктыларын, мыкты илим изилдөөчүлөрдү, 

аспиранттарды, магистранттарды, олимпиаданын жеңүүчүлөрүн сыйлоо. 

15.30 – 15.40 – илим жумалыгынын жабылышы, жыйынтык. 
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ТАБИЯТ ТААНУУ ЖАНА ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 

1-кун:  Илимий жумалыктын ачылышы: 14.05.2018-жыл саат 13:00  БАЗда 

 

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: 

2.“Разработка технологию получение глинозема из нефелиновых сиенитов ” 

место рождение Зардалы Баткенской области (баяндамачы:д.т.н., профессор 

Абдуллаева М.Д.) 

 

3.Табият таануу жана география факультетинин  Магистратуранын учурундагы 

илимий абалы жана переспективасы---(баяндамачы:б.и.к.,Молдалиев Ж.) 

 

4.  Студентердин илим жумалыгына карата концерттик программасы 

2-кун: 14-май,  саат 14
00

, ФАОХ жана ХТ  кафедрасы 

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

Илимий докладдар  

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

2. “Кара-кулжа районундагы Абдрахман Бакетаев атындагы орто мектептин 

участкасындагы топурактын химиялык курамын изилдөө” 

3. (баяндамачы: Омарова Тахмина  Х (б)-1-14 Илимий жетекчиси х.и.д., 

профессор Алтыбаева Д.Т. 

4. Аштоочу таран  (Polegonum coriarium) осумдугунун мономердик 

катехиндерин изилдөө (баяндамачы: Ньематилла к Гулнара  Х (б)-1-14 

Илимий жетекчиси х.и.к., доц. Кенешов Б.А. 

2-кун:   14-май  кун  саат 14
00

   Жалпы  химия жана химиялык-экологиялык, 

криминалистикалык экспертиза  кафедрасы 

Кафедра башчысы проф.,  М.Д. Абдуллаеванын куттуктоо сөзү 
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Илимий докладдар  

1.Жумагулова Барчынгул Х(м)-1-15 

Темасы: Ош областынын Кара-Кулжа районунун алкагындагы ичилүүчү жана 

чарбалык максатта колдонулуучу суулардын сапатына гидрохимиялык 

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

Жетекчиси: х.и.к. проф. Сүйүнбекова А. 

2 - кун: 15 май   Физикалык география, колдонмо геодезия жана ТТК жана 

Экономикалык, социалдык жан саясий  география кафедралары 

г.и.д., профессор К.Матикеевдин кириш сөзү  

Бөлүм башчы г.и.к., доцент Э.Алайчиевдин, кафедра башчылары г.и.к., доцент 

Шербаева З, жана г.и.к., доцент Самиев К.Т. нын кириш сөзү. 

Илимий докладдар: 

1. Ага окутуучу. Камчиев Улан. 

Колдонмо геодезия адистигинде курулуш, экономикалык диссиплиналарды 

окутуунун заманбап усулдары. 

2. Г.и.к., доцент. Сатыбалдиев Байсал. Фергана өрөөнүнүн аймактарындагы 

суу сактагычтардан пайда болгон чек ара маселелери. 

3. Улук окутуучу Кеңешбаева Динара. Айыл жерлеринин рекреациялык 

мүмкүнчүлүктөрүн туризмде пайдалануу (Ош областынын мисалында).  

4. Окутуучу; Султанов Ж. география предметин окутууда жаңы техеикалык 

каражаттарды пайдалануу. 

5. Окутуучу: Сарыков Р.  Транспорт тармагынын туризимдеги ролу. 

3-кун: 16май  «Зология жана экология» кафедрасы  

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

21 Кылымдагы глобалдык экологиялык проблемалар  ( баяндамачы: каф. 

башчысы, доцент С.Т. Абжамилов) 

 

 ( баяндамачы: б.и.к.,  Юлдашева О.М.) 

 

Кыргызстандагы койгөлүү экологиялык проблемалар                                                                  

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

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

ортосундагы акыл-таймаш оюну  

(б.и.к.,доцент Алтыбаев К.И.) 

 

3-кун 16-май,  Ботаника, ЖБД жана БОУ кафедрасы 

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

1. Саат 13
00 

- 13 
30 

- кафедра мүчөлөрүнүн, аспиранттардын, магистранттардын 

жана студенттердин илимий иштери боюнча  көргөзмө (кафедранын фойэси). 

2. саат 13 
30

 14 
30

- студенттик илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча 

стенддик билдирүүлөрү, 313-ауд.  

3. саат 14 
30

 - 15 
30

 - кафедранын магистранттарынын, аспиранттарынын 

илимий иштери боюнча стенддик докладдары (313-ауд).  

4. саат 15
30

 - 16 
30

 - окутуучулардын илимий иштери боюнча презентация 

докладдары  (313-ауд).  

5. саат 16 
30

 - жыйынтыктоочу кеңешме (313- ауд). 
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ЮРИДИКА ФАКУЛЬТЕТИ 

 

№ Иш чаранын 

түрү 

Иш чаранын темасы Аткаруу 

мөөнүтү 

жана өткөрүү 

жайы 

жооптуулар 

1 Илимий 

конференция 

Кыргызстан и 

таможенный союз: 

проблемы и 

перспективы 

18.04.2018 

11.04.2018 

Юридика 

факультети  

БАЗ 

Мамлекеттин, 

укуктун теориясы 

жана тарыхы 

кафедрасы 

2 Тегерек стол Проблемы повышения 

правосознания 

населения в регионах. 

11.04.18 

Юридика 

факультети  

208 аудитория 

Жарандык укук 

жана процесси 

кафедрасы 

3 Тегерек стол Кыргыз 

Республикасынын 

аймактарындагы 

кылмыштуулуктун 

абалы: статистикалык 

маалыматтар, 

кылмыштуулуктун 

себептери 

19.04.2018 

Юридика 

факультети  

208 аудитория 

 

Акматбекова А. 

Жусупжан кызы 

Ч., Бегалиев Э., 

Акматали уулу А. 

4 Эссе, доклад, 

реферат 

Студенттердин 

илимий изилдөө 

иштери боюнча 

конкурс өткөрүү 

1.04.-20.04.18 Жээнбекова Ж., 

Минбаев С., 

Жолдошбай уулу 

З. 

5 “Айтматовдук 

окуу” 

Ч. Айтматовдун 90-

жылдыгына карата иш 

чара өткөрүү 

9.04.16.04. 18 Карабаева К., 

Нарбаев О., 

Токтобаев Б., 

Ормонова Э. 

6 Илимий 

практикалык 

стдуденттик 

конференция 

“Легализация прав 

инвалидов в 

Кыргызстане” (пути 

решения) 

26.04.18 

Юридика 

факультети  

217 аудитория 

Дыйканова Ш., 

Каримова К., 

Карабаева И. 
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ИСКУССТВО ФАКУЛЬТЕТИ 

 

№ Иш чара Мөөнөтү, 

убактысы 

Өтүлүүчү 

жер 

      Жооптуулар 

1 Илим  ж/а искусство 

жумалыгынын ачылышы.    

Белгилүү, залкар  жазуучу 

Чынгыз Айтматовдун 90 жылдык 

маарекесине карата “ Чынгыз 

Айтматов - кылым адамы”  деген 

темада пленардык отурум  жана 

музыкалык- маданий кечеси. 

 

 

16- апрель 

Саат 14:00 

Концерт-

тик 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 

2 Белгилүү, залкар жазуучу 

Чынгыз Айтматовдун адабий 

чыгармаларына жазылган 

композициялар боюнча: Лекция - 

концерт 

17- апрель 

Саат 14:00 

Концерт-

тик зал 

«Музыкалык 

тарбиялоо усулу, 

теориясы жана 

хорду дирижерлөө» 

кафедрасы., улук 

окутуучу 

Ф.Мангиева 
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Магистранттардын, 

окутуучулардын жана 

студенттердин илимий 

баяндамалары боюнча илимий  

семинары 

 

 

18-апрель 

Саат 14:00 

 

 

 

 

Концерт-

тик 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 “Белгилүү, залкар  жазуучу  

Чынгыз  Айтматовдун  90 

жылдык маарекесине жана 

”Аймактарды өнүктүрүү”  

жылына карата “Элдик  

музыкалык  аспаптарда аткаруу 

жана ырдоо”                             

кафедрасынын концерттик 

программасы 

 

19 апрель 

Саат 13-30 

 

Концерт-

тик зал 

 

“Элдик  музыкалык  

аспаптарда аткаруу 

жана ырдоо”                             

кафедрасынын 

башчысы улук окут. 

Ж.Мойдунов ж/а 

каф. жамааты 

 

5 “Залкар жана белгилүү жазуучу 

Ч.Айтматовдун  90 жылдык 

маарекесине карата: “ Аалам 

алпы Ч.Айтматов ”  аттуу деген 

темада “Графика, живопись, 

жана декоративдик колдонмолор 

боюнча 

студенттердин иштеринин 

отчеттук көргөзмө -  конкурсу.                                    

20 апрель 

Мөөнөтү  

- 10:00 – 

13:00гө 

чейин                                                                                                                                     

 

 

 

ОшМУ 

башкы 

корпус 

Искусство 

факульте-

ти 

 

 

«Сүрөт, чийүү  жана 

эмгек» кафедра 

башчысы: т.и.к. 

доцент                                

Г.Т.Максытова                                                                                         

2. Кафедра 

жамааты.                                                                                                      

3.Улук окутуучулар                                 

А. Кушбакова, 

З.Турдубаева, У. 
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Мөөнөтү  - 10:00 – 12:00гө                                                                                                                                     

 

2. “Эң мыкты дизайнер” 

конкурсу.   

 

Мөөнөтү 

13:00-16-

00 

 

Концерт-

тик зал 

 

У.Тешебаев,                        

М. Мамазаиров, 

окутуучу 

И.Урманов 

кафедранын илимий 

иштер  боюнча                                      

жооптуу окутуучу  

Э. Молдокулова                                                                                                                            

6  

Жаш окутуучулардын жана 

магистранттардын концерттик 

программасы 

 

24-апрель 

13-30  

 

Концерт-

тик зал 

 

 

Окутуучу 

магистрант 

Кубатбек уулу 

Догдурбек, илимий 

иштери боюнча 

декандын орун 

басары 

А.Нурбаева 

7 Илим жана искусство” 

жумалыгынын жабылышы; “Эн 

мыкты аткаруучу -2018ж”, 

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 

 

26 -27 

апрель 

Мөөнөтү 

13:00-16-

00  

 

 

Концерт-

тик зал 

“Элдик  музыкалык  

аспаптарда аткаруу 

жана ырдоо”                             

кафедра башчысы 

улук окут.Ж. 

Мойдунов 

«Музыкалык 

тарбиялоо усулу, 

теориясы жана 

хорду дирижерлөө» 

кафедра башчысы 

ф.и.к. А.Боронбаев 

улук окут. 

А.Нурбаева 
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ПЕДАГОГИКА ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 

 

Иш-чаранын  

аталышы 

Өткөрүлүүчү  

күндөрү, сааты 

Жооптуулар Кафедра 

Заманбап билим 

беруу 

мейкиндигинде 

компетенттуу дене 

тарбия мугалиминин 

кесиптик даярдыгын 

калыптандыруунун 

актуалдуу 

маселелери 

23.04.2018, 

14-00 

Райимбердиев 

Ы.А. 

Дене тарбиянын, 

спорттун 

теориясы жана 

методикасы 

Кенже мектеп 

окуучуларынын 

таанып-билүү 

ишмердүүлүктөрүн 

өнүктүрүү  

24.04.2018, 

14-00 

Шайимкулова 

М.А. 

Башталгыч 

билим берүүнүн  

теориясы жана 

методикасы 

Башталгыч билим 

берүүнүн 

тилдеринин, 

адабиятынын 

илимий-

методикалык 

багыттарын 

өркүндөтүү 

25.04.2018, 

14-00 

Тойчуев Т.К. Башталгыч 

билим берүүнүн 

тилдеринин, 

адабиятынын 

теориясы жана 

методикасы  

Башталгыч жана 

мектепке чейинки 

билим берүүдө 

педагогикалык 

адистерди 

даярдоонун 

модернизациясы 

26.04.2018, 

14-00 

Бабаев М.Д. Башталгыч 

билим берүүнүн 

педагогикасы 

жана 

психологиясы 

Илим жумалыгын 

жыйынтыктоо 

26.04.2018, 16-00 Бекмуратов З.Т. 
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КЫРГЫЗ-ЕВРОПА ФАКУЛЬТЕТИ 

 

№ Иш чара 

Мөөнөтү, 

убакты-

сы 

Өтүлүү

чү жер 

Жооптуу 

окутуучулар 

1 Илим жумалыгынын 

салтанаттуу ачылышы 

 

Пленардык баяндамалар 

 

Ч.Айтматовдун  90-

жылдыгына карата  

студенттер арасында Брейн-

ринг оюну 

23-апрель 

Саат 

11:00 

 

 

14-00 

 

 

 

309-

ауд. 

 

 

 

308-

ауд. 

 

 

Мараш-Оглы Ш.В. 

Тургунбаева Ж.Ж. 

Барпиева Э.А. 

Низамиев А.Г. 

Адапбаев К.Б. 

 

Ахмаджанов Х. 

2 Окутуучулардын жана 

студенттердин илимий 

баяндамалары 

I секция. “ Котормонун 

актуалдуу проблемалары” 

“К проблеме переводческого 

дела в современных 

условиях”-Мараш-Оглы Ш.В 

II секция. “Укук, экономика 

жана  туризмдин  актуалдуу 

маселелери” 

 

“Туризмдин  социалдык 

мааниси”-Низамиев А. 

24-апрель 

Саат 

13:00 

 

Саат 

13:00 

 

 

 

 

 

 

 

308-

ауд. 

 

310 

 

 

 

 

 

 

Тургунбаева Ж.Ж. 

Барпиева Э.А. 

Адапбаев К.Б. 

 

Низамиев А.Г. 

Татенов М.Б. 

Момошева Г. 

Сайпидинов И. 
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3 Ч.Айтматовдун 90-

жылдыгына карата  иш чара 

25-апрель 

Саат 

14:00 

309-

ауд. 

Барпиева Э.А. 

4 Ч.Айтматовдун 90-

жылдыгына карата  

“Саманчынын жолу” 

чыгармасына  арналган 

студенттердин сахналык 

көрүнүш 

26-апрель 

Саат 

10.00 

309-ауд  

Парпиева А 

5 Америкалык элчилик 

тарабынан уюштурулган  

студенттер үчүн  семинар-

тренинг ”Spelling bee” 

27-апрель 310-ауд Ташиева М. 

6 Илим жумалыгынын жабылуу 

аземи, окуунун мыктыларын, 

мыкты илим изилдөөчүлөрдү, 

аспиранттарды, 

олимпиаданын жеңүүчүлөрүн 

сыйлоо,илим жумалыгына 

активдүү катышкандарды 

сыйлоо, концерттик 

программа. 

27-апрель 

Саат 

14:00 

309-

ауд. 

Мараш-Оглы Ш.В. 

Тургунбаева Ж.Ж. 

каф. башчылары 
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КЫРГЫЗ-КЫТАЙ  ФАКУЛЬТЕТИ 

 

№ 
Аткарыла турган иштин 

мазмуну 

Мөөнөтү, 

убактысы 
Жооптуу окутуучулар 

1 Семинардын катышуучуларын 

каттоо 

08.30-09.00 Асилбекова Максуда,  

Хамидова Эрдиана 

2 Кыргыз Республикасынын 

Гимни 

09.00-09.05 Суранчыев Бекболсун 

3 ОшМУнун илимий иштер 

боюнча проректор 

тех.и.д.,проф..Кенжаев И.Г 

жана илим жана аспирантура 

болумунун башчысы 

ф.м.к.,доцент Анарбаева Г.М 

09:05-09:20 Кенжаев И.Г, 

Анарбаева Г.М 

4 Конфуций Институтунун 

директору Лю Вэйчиенге жана 

Кыргыз-Кытай факультетинин 

деканы, ага окутуучу 

Т.К.Айтикеевге сөз берилет 

09:20-09:30 Лю Вэйчиен 

 

 

Айтикеев Токтосун 

Кеңешбекович 

5 Конфуций жөнүндө кыскача 

маалымат (слайд)  

09:30-09:35 Суранчыев Бекболсун 

6 Конфуций боюнча 

факультеттин окутуучулары 

тарабынан кыскача маалымат 

берүү 

09:35-10:35 Абдыкаарова Турдукан, 

Абдыкулов Марат,  

Пазылов Тыныстан. 

7 Студенттердин илимий 

баяндамаларынын 

презентациясы жана 

талкуулоо 

 

10:35-11:00 

 

 

1.Турдалиев 

Амантур(КК-1-14) 

2.Ташполотова 

Бактыгуль (КК-1-14) 

3.Закирова 
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Альбина.(КК-2-16) 

4. Равшанова 

Айпери(КЛ-1-14) 

8 Илим жумалыгынын 

жыйынтыкталышы, окуунун 

мыктыларын, олимпиаданын 

жеңүүчүлөрүн,  илим 

жумалыгына активдүү 

катышкан студенттерди 

сыйлоо, концерттик 

программа 

11:00-12:00 Конференциянын 

катышуучулары 

 

25-апрель. “Кытай тилинде жомок айтуу” аттуу конкурс  

№ Аткарыла турган иштин 

мазмуну 

Мөөнөтү, 

убактысы 

Жооптуу окутуучулар 

1 Катышуучуларды каттоо 13:40-14:00 Мусаева С 

2 Кытай элинин жомокторун 

сахналаштырып 

корсотуу(2,3,4курстар) 

14:00-15:00 Ву Йун Ху 

3 Женуучулорду факультеттин 

грамотасы менен сыйлоо 

15:00-15:20 Кытай волонтерлору 

 

26-апрель. “Конфуцийдин билим беруудогу идеялары” аттуу тегерек стол 

№ Аткарыла турган иштин 

мазмуну 

Мөөнөтү, 

убактысы 

Жооптуу 

окутуучулар 

1 Катышуучуларды  каттоо 09:30-10:00 Асилбекова 

Максуда 

2 Конфуций  Институтунун 

директору Лю Вэйчиенге соз 

берилет 

10:00-10:05 Лю Вэйчиен 

3 Конфуций боюнча слайд 

корсотуу 

10:05-10:10 

 

Пазылов Т,Илияр 

4 Конфуцийдин билим беруудогу 

идеялары  жонундо Гуо Вейдун 

доклады 

10:10-10:40 Гуо Вейдун 
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5 Конфуцийдин идеяларынын 

негизинде Кыргыз жана Кытай 

элинин маданиятынын 

окшоштуктары жана 

озгочолуктору жонундо 

талкуулоо талкуулоо 

10:40-11:30 Ош шаарындагы 

Кытай 

компанияларынын 

окулдору,Кытай 

волонтерлору 

жана жергиликтуу 

кытай тилчи 

окутуучулар 

6 Гуо Вейдун студенттер учун  

доклад жасоо 

14:00-14:30 Гуо Вейдун 

7 Жогорку курстун студенттер 

учун Конфуций тууралуу корком  

тасма корсотуу 

14:30-16:00 Илияр,Пазылов 

Тыныстан 

8 Корком тасмадан кийин талкуу 

жургузуу  

16:00-16:30 Окуу жайдын 

студенттери  

 

                                               27-апрель 

                  Программа 

Конкурса “Русский язык-язык мира и дружбы!” среди студентов 1курса 

колледжа по специальности “Переводческое дело” и студентов 2курса 

бакалавриата по специальности “Китаеведение” и “Лингвистика” Кыргызско-

Китайского факультета ОшГУ,посвящённого 90-летию со дня рождения писателя 

Ч.Айтматова по следующим номинациям: 

1.Исполнение русских песен. 

2.Исполнение русских танцев. 

3.Выразительное чтение стихов русских поэтов. 

4.Инсценировка произведений Ч.Айтматова на русском языке. 

5.Конкурс плакатов по произведениям Ч.Айтматова. 

6.Оформление зала:на сцене портрет писателя,лозунг “Русский язык –язык мира и 

дружбы!”,высказывание Ч.Айтматова “Русский язык и кыргызский языки как мои 

две руки...”В зале шары и цветы. 

Ответственными за подготовку и проведение конкурса назначить преподавателей 

по русскому языку и литературе Турдиева К.Т.,Алибаева А.Н.,Мадалиеву 

Б.Р.,Исакову Д.К.,кураторов и старост групп по специальностям “Переводческое 

дело”, “Китаеведение” и “Лингвистика”. 
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Конкурс провести “27” апреля 2018г.в 10
00

часов. 

Заведующий кафедрой ПКРЯ 

 факультета русской филологии 

 ОшГУ,к.п.н.,доцент. Абдиев К.Р. 

                                                       28-апрель 

Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата «Саманчынын жолу» повестинин 

негизинде илимий иш-чара 

№ Аткарыла турган иштин 

мазмуну 

     Мөөнөтү  Жооптуу 

окутуучулар  

1 Конокторго соз беруу 13:00-13:15 Мамлекеттик тил 

кафедрасынын 

башчысы доц. 

Алиева Ф.Э 

2 Ч. Айтматов боюнча кызыктуу 

маалыматтардын негизинде 

слайд көрсөтүлөт  

13: 15 -13: 25 Осмонова А.  

Закирова Б. 

Суранчиев Б. 

3 “Саманчынын жолу” 

повестинен даярдалган  4 

топтук кыскача программа 

көрсөтүлөт: 

1-топ. Толгонай (Согуштун 

кесепетин сахналык көрүнүш 

аркылуу чагылдыруу) 

13: 25- 13:45 Осмонова А.  

Закирова Б. 

1-топ. Сүрөтчүлөр ( 

факультетте студенттер 

арасында өткөрүлгөн мыкты 

сүрөттөр, чыгармачылык менен 

аткарылган иштер  комиссия 

тарабынан бааланып,  

каармандарды талдоо ) 

13: 45- 13:55 Осмонова А.  

Закирова Б. 

Каримов К. 

тайпалардын 

кураторлору 

1-топ. Астрологдор 

(“Саманчынын жолу” жылдызы 

тууралуу маалымат беришет) 

13:55- 14:05 Осмонова А.  

Закирова Б. 

Матисаков Т. 

Суранчиев Б. 

  

4 Хор 14:05- 14:15 Осмонова А.  

Закирова Б. 
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БИЗНЕС ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ 

 

№ Иш-чаранын 

аталышы 

Өткөрүлгөн 

күнү 

Жооптуулар Кафедра  

1. Илим жумалыгынын 

ачылышы. Аймактарды 

өнүктүрүү жылынын 

алкагында «Кыргыз 

Республикасынын 

региондорун 

өнүктүрүүдөгү айрым 

аспектилери жана 

механизмдери»аттуу 

тегерек стол 

15.03.2018 к.ф.н., доц. 

Абдылакимова Б.К. 

БжМ 

факультети 

2. “Ч.Айтматов − кылым 

адамы” − эсселердин 

конкурсу 

30.03.2018 

 

ф.и.д., проф.             

Шарипова   Э.К.              

э.и.к., доц.  

Абдылакимова  

Б.А. 

к.п.н., доц.  

Садыкова Р.С. 

ММБ 

3.  «Азыркы шарттарда 

Кыргызстандын 

аймактарынын туруктуу 

өнүктүрүүнүн 

факторлору» аттуу 

республикалык 

студенттик илимий-

практикалык 

30.03.2018 

 

. 

ф.и.д., проф. 

Шарипова   Э.К.               

ф.и.к., доц. 

Абдылакимова  

Б.А.     доц. 

Садыкова Р.С. 

ММБ 
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конференция 

4.  Студенттердин 

арасында 

«Клавоглонка» 

конкурсу 

26.04.2018 Момбекова Г. 

  Талиев А.,       

Токошева Ж. 

БИиМЭ 

5. Программалык 

продуктылар боюнча 

финалдык 

долбоорлордун 

ярмаркасы 

27.04.2018 Момбекова Г. 

Султанова С. 

Абдыкадыров С. 

Исмаилова К. 

Золоторева Т.    

Оморов Ш. 

БИиМЭ 

6.  «Кулку − ден 

соолуктун мулку» ШТК 

03.04.2018 Аттокурова Г.  

Аматова У.    

Жээнтаева А.     

Хасанова Д. 

ЭжС 

7. «Бирдиктуу салык 

декларациясы» аттуу 

тегерек стол 

06.04.2018 Борбодоев М.    

Белеков Ж.     

Аматова У.   

Жээнтаева А. 

Хасанова Д. 

ЭжС 

8. «Сапаттуу бухгалтер 

эмнеден коз каранды»  

аттуу студенттер 

арасында семинар 

02.04.2018 Раимбердиев Б.   

Эргешова А. 

БУжЭА 

9. «Роль кредитных 

операций в условиях 

рыночной экономики» 

аттуу конкурс- эссе 

17.04.2018 Аттокурова А. 

Узакбаева А. 

Бакалбаева А. 

ФжК 

 

 



44 

 

ФИНАНСЫ-ЮРИДИКАЛЫК КОЛЛЕЖ 

№ Аткарылуучу иш-чаралар  Аткаруу 

мөөнөтү 

Жооптуулар Эскер-

түү 

  1. 

 

  2. 

 

  

 

Илимий жумалыктын ачылышы 

 

“Адамдык мамилелердин коомдун 

өнүгүүсүнө тийгизген таасири”  

а)  Дискуссия   

б) Илимий докладдар 

 

 

02.04.2018 

 Директордун 

илимий иштер 

боюнча орун 

басары Жороева А. 

БЭжФ кафедрасы, 

Стамбекова А. 

 

 

 

Секциялык иштер 

1. 

 

 

2.  

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 « Адам жана табият Ч. Айтматовдун 

чыгармаларында - студенттик 

илимий-практикалык конференция 

 

Адамдардын өзүңөргө кандай 

мамиле кылышын кааласаңар, силер 

да аларга ошондой мамиле кылгыла 

деген темада эссе жазуу конкурсу 

 

Исскуственный интеллект – 

студенттик дебат 

 

Кафедранын       улук        

окутуучусу       Д. Сатывалдиевдин 

70 жылдык маарекесине карата 

«Табигый илимдер жана туруктуу 

 

03.04. 2018 

 

 

 

04.04. 2018 

 

 

 

 

05.04. 2018 

 

 

06.04. 2018 

ЖББДтилдер 

кафедрасы, 

Бекмуратова Р. 

 

 

Укук таануу 

кафедрасы, 

Орозбаева А., 

 

 

ФМИТ кафедрасы. 

Жолдубаева Ч. 

 

Табият таануу 

кафедрасы 
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5.  

өнүгүү» аталышындагы илимий кече 

 

Предметтик олимпиадалар 

 

 

 

 

 

02.-05.04.18 

Камбар к. Ж., 

 

 

 

Кафедралардын 

илимий иштери 

боюнча 

жооптуулары 

 

1. 

 

Илимий жумалыктын жыйынтыгын 

чыгаруу 

 

06.04.2018 

 

 Директордун 

илимий иштер 

боюнча орун 

басары Жороева А. 
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МЕДИЦИНАЛЫК КОЛЛЕЖ 

 

№ Күнү Иш чаранын аталышы Убактысы Өтүлүүчү 

жай 

1. 14-май Медициналык колледждин илим 

жумалыгынын ачылышы 

13:00-14:00 

 

118-ауд. 

2. 15-май «Медицина кызматкерлеринин 

дарылоо - алдын алуу  иш 

аракеттери» аттуу студенттик 2- 

конференция  өткөрүү  

(2-таблица)  

13:00-15:00 Белгиленген 

предметтик 

кааналар 

3. 16-май Илимий жетишкендиктердин 

көргөзмөсү, олимпиаданын 

катышуучуларын каттоо. Окутулуп 

жаткан ар бир предмет боюнча 

студенттик 1-аймактык 

олимпиаданын 1-турун өткөрүү. 

08:00-16:00 Ачылышы 

БИОФАК 

БАЗ., ар бир 

предмет 

боюнча 

белгиленген 

кааналар 

4. 17-май “Мыкты баяндама” окутуучулар 

арасында конкурс. (3-таблица) 

13:00-17:00 118-ауд.  

5. 18-май Web of Science, Scopus, Индекс 

Хирша 

(h-index) боюнча семинар 

13:00-16:00 118-ауд. 

 

6. 19-май Медициналык колледждин илим 

жумалыгынын жабылышы 

10:00- 

17:00 

БИОФАК 

БАЗ. 

 

14-май 

14:00-16:00 

118-каана 

Медициналык колледждин илим жумалыгынын ачылышы: 

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

Куттуктоо сөздөрү 

1. Алтыбаева  Д.Т. - Химия илимдеринин доктору,  профессор; 

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

3. Давлатова С. Ж.- филология илимдеринин кандидаты, доцент;  
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4. Турганбаева Р.Ж. - педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.   

15-май 

“Мыкты баяндама” студенттер арасында конкурс. 

14:00-16:00. 

118-ауд. 

 

“Мыкты баяндама” студенттер арасында конкурс.  

                                                                                                                     3-таблица 

№ Баяндамачы студент Темасы Жетекчиси 

1. Баапова Гулзина Узкий таз Мадакимова Жаңылай 

2. Кубаныч кызы Аида Кант диабети Чекирбаева Н. 

3. Сыдыкова Асель Төрөттөр (СПЭП 

программа) 

Ражапова Жазгуль 

4. Абдувахапова Элиза  Шишиктер Буваева Г. 

5. Сабырбек кызы Толгонай Клещевой 

энцефолит 

 

Каримова Н. 

6. Мадымаров Түгөлбай Жамбаш 

булчуңуна ийне 

саюдагы 

кооптонуулар 

Төрөбаева Д. 

7. Сагынбаева Роза Сүлүк курт менен 

дарылоонун 

өзгөчөлүктөрү 

Чотурова У. 

8. Юсупов Ш. Сибир жарасы Аргынбаева А. 

9. Орунбаева Альбина Медицинская 

этика: 

ответственность 

и права 

медработника 

Шамшиева Н. 

10. Базарбаева Алина Кургак учук – 

жугуштуу, 

социалдык дарт 

Чотурова У. 

11. Мамасабирова тинатин Кант диабети Чекирбаева Н. 

12. Болотбек кызы Мира Туберкулез 

легких 

Орунбаева Б. 

13.  

Ражаппов Алмазбек 

Психологиянын 

негиздери 

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

И., Асанбекова У. Р., кафедра башчылары. 

 

          13:00-15:00  

          Белгиленген предметтик кааналар. 

        Окутулуп жаткан ар бир предмет боюнча студенттик олимпиада 

       Жооптуу:  Айтманбетов А., ар бир кафедранын башчылары. 

1-таблица  

№ Кафедранын 

аталышы  

Дисциплинанын 

аталышы 

Олимпиада 

өтүлүүчү 

каана 

Жооптуу 

1. Терапиялык 

дисциплиналар 

Терапия 228 (2-

корпус) 

Жалалова Г. 

2. Терапиялык 

дисциплиналар 

Үй-бүлөлүк 

медицина 

230 (2-

корпус) 

Жалалова Г. 

3. Табият таануу жана 

так илимдер 

Математик жана 

информатика 

118 (1-

корпус) 

Шооруков А. 

4. Табият таануу жана 

так илимдер 

Химия 101 (ТТГФ) Жумагулова Б. 

5. Табият таануу жана 

так илимдер 

Экология 114 (ТТГФ) Айдарбекова А. 

6. Табият таануу жана 

так илимдер 

Ботаника 104 (ТТГФ) Абдырахманова 

Ж. К. 

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

8. Тилдер Англис тили 205 (2-

корпус) 

Нкракова Ж.. 

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) 

Шоокумова Д.. 

12. Коомдук Философия 327 (2- Сейдалиева М. 
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дисциплиналар корпус) 

13. Коомдук 

дисциплиналар 

Психология 302         

(2-корпус) 

Кожомбердиева 

К.  

14. Коомдук 

дисциплиналар 

Тарых 328  

(2-корпус) 

Төлөбаев П. 

15. Акушердик жана 

гинекологиялык 

дисциплиналар 

Акушерство 

жана 

гинекология 

315  

(1-корпус) 

Саипова Э. 

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

шамшиева Н. 

17. Жалпы 

медициналык 

дисциплиналар  

 

 

 

 

Кишинин 

анатомиясы жана 

физиологиясы 

патологиянын 

негиздери менен 

Анатомия 

музей  

(1-корпус) 

 Омурзаков С. 

18. Хирургиялык 

дисциплиналар 

Хирургия 309 

 (1-корпус) 

Сактанов И. 

Олимпиаданын жыйынтыгын протокол түрүндө Айтанбетов асылбек агайга саат 

15:00 гө чейин  310-каанага тапшырасыздар! 

 

16-май.  

Илимий жетишкендиктердин көргөзмөсү, олимпиаданын катышуучуларын 

каттоо. Окутулуп жаткан ар бир предмет боюнча студенттик 1-аймактык 

олимпиаданын 1-турун өткөрүү (колледжде өз ара). 

           Олимпиаданын жеңүүчүлөрүн сыйлоо 

               16:00-17:00 

               118-каана 

Жооптуулар: Орунбаева Б.М., кафедра башчылары. 

17-май, Шаршемби 

«Ден соолукка кам көрүү жана жакшыртуудагы маселелер»  

баяндамалар конкурсу (1-туру кафедраларда өткөрүлгөн, 2-турда 

колледждин деңгээлинде жеңүүчү аныкталат) 
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13:00-17:00 

          118-каана 

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

кафедра башчылары. 

                                                                                                              2-таблица 

№ Баяндамачы окутуучу: Темасы 

1. Тойчуева Асель. Микрофлора грудного 

молока у женщин 

проживающих разных 

экологических зонах и ее 

практическая значения 

2. Нурматова Наргиза Кара – Суу районунда 

жашаган 6 жаштан 17 

жашка чейинки балдардын 

физиологиялык 

өзгөчөлүктөрү 

3. Барынбаева Айнура Медайымдардын этикалык 

тарыхы 

4. Мурзакулова Нургуль III аналитикалык 

группанын катиондорун 

интерактивдүү метод 

аркылуу окутуу 

5. Кыдыршаева Жанара Боюнда болтурбоочу 

ыкмалардын маанилүүлүгү 

6. Сейдалиева Мира Биоэтикадагы актуалдуу 

маселелер 

 

18-май 

 118-каана  

Web of Science, Scopus, Индекс Хирша (h-index) боюнча семинар 

10:00-12:00 

118-каана 

Жооптуу: Орунбаева Б.М. 
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МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ КАФЕДРАСЫ 

/№ Аткарылуучу иштин 

мазмуну 

Жооптуулар Мөөнөту Эскертуу 

1 С.Момуналиев – 

окумуштуу, акын, 

педагог» -аттуу илимий 

иш чара  

Каф.баш., Алиева 

Ф.Э., Мамлекеттик 

тил кафедрасынын 

окутуучулары, 

Байтикова 

Бактыгул 

24-апрель  

2 Жаш окутуучулардын  

илимий макалаларынын 

сынагы 

Каф.баш., Алиева 

Ф.Э.,  

Акишова Г. Т. 

Мамлекеттик тил 

кафедрасынын 

окутуучулары 

25-апрель  

3 /Ч./Айтматовдун 90 

жылдыгына арналган 

студенттердин арасында 

жазуучунун 

чыгармаларын изилдоо 

боюнча илимий 

макалалардын сынагы 

Каф.баш., Алиева 

Ф.Э.,  

Акишова Г. Т. 

Мамлекеттик тил 

кафедрасынын 

окутуучулары 

27-апрель  

 

 

 


