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ЖАМУ боюнча аткарылган илимий иштер жөнүндө кыскача
маалымат
2015-жыл үчүн түзүлгөн иш-планга ылайык төмөндөгүдөй иштер аткарылды:

2015-жылдын
26-28-февралында
“Адистик
компетенцияларды
калыптандыруунун илимий-методикалык негидери” деген аталышта семинар
уюштурулуп, ага ЖАМУнун 35 проф.-окут. курамы катышышты. Семинарды
профессор К.С. Алыбаев жетектеп, алып барды.

2015-жылдын 6-апрелинде Март-Апрель окуяларына байланышкан “Аксы
окуясы, Март жана Апрель революциялары: себептери жана натыйжалары”
деген аталышта илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Ал “Тарых”
кафедрасынын жамааты менен биргеликте
уюштурулду. Анда төмөндөгү
окутуучулар жана студенттер илимий-даректүү баяндамалары менен катышышты:
1-баяндамачы: Авазов Э.А. т.и.к., доцент – “Март окуясы: ойлор жана көз
караштар”
2-баяндамачы: Халматов К. т.и.к., доцен – “Март, апрель окуяларынын айрым
аспектилери”
3-баяндамачы: Бердыходжаев К. улук окутуучу – “Аксы окуяларынын сабактары”
4-баяндамачы: Кулмурзаева А. Т-1-13 тайпасы, студент – “Аксы окуясынын
тарыхый мааниси”
5-баяндамачы: Аскаралиева А. Нт-1-14, студ. – “7-апрель: Келечек үчүн көз
жумган эр азаматтарды тарых унутпайт”
6-баяндамачы: Уланбек кызы Э. Т-1-13, студ. “Март, апрель окуяларынын
тарыхый мааниси”
7-баяндамачы: Молдобаева Г. Т-1-13, студ. “Март, апрель окуяларынын келип
чыгуу себептери”
8-баяндамачы: Дилмурат кызы А. НТ-1-14, студ. “Кыргыз тарыхындагы арпель
окуясы”

2015-жылы 17-апрелинде ЖАМУнун
Педагогика жана маалымат
технологиялар факультеттинин Чон жыйындар залында Кыргыз ССРнин эл
артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, композитор Ж.
Шералиевдин 100 жылдык мааракесине карата «Жумамүдүн
Шералиевдин
кыргыз
искусствосуна жана маданиятына тийгизген таасири» аттуу
республикалык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Анда төмөндөгү
окутуучулар курамы илимий баяндамалар менен чыгышты:
1-баяндамачы: А. Акжолов – ЖАМУнун профессору. “Жумамүдүн Шералиевдин
музыкалык стилинин өзгөчөлүктөрү” (ЖАМУ)
2-баяндамачы: Б. Иметов - ОшМУнун профессору “Жумамүдүн
Шералиев- кыргыз обончуларынын атасы” (Ош)
3-баяндамачы: Б. Боркеев – КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмер
“Куштун эки канатындай - эки залкар” (БИШКЕК)
4-баяндамачы: Ч. М. Турумбаева - Б.Бейшеналиев атындагы Кыргыз
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мамлекеттик маданият жана көркөм өнөрлөр университетинин
оркестрди дирижирлөө кафедрасынын башчысы, доцент. “Кылым
карыткан залкар обончу” (БИШКЕК)
5-баяндамачы: З.А. Ажибаева – ф.и.к., доцент. “Ж. Шералиевдин музыкалык
чыгармаларынын стилистикалык өзгөчөлүктөрү” (ЖАМУ)
6-баяндамачы: Ж.М. Куваков – ЖАМУнун доценти. “Ж. Шералиев -дасыккан
устат педагог” (ЖАМУ)
7-баяндамачы: Р. Шамшиев – ф.и.к.,доцент. “Ж. Шералиевдин
чыгармаларындагы философиялык ойлор” (ЖАМУ)
8-баяндамачы: Г.Т.Токтогулова - ф.и.к., доцент, Н.А.Жолдошева –
“Ж.
Шералиевдин
чыгармаларындагы
этикалык
жана
эстетикалык идеялар”
9-баяндамачы: К.М. Ураимов –п.и.к., доцент. “Жумамүдүн Шералиев – кыргыз
музыкасынын негиздөөчүлөрүнүн бири” (ЖАМУ)
10-баяндамачы: Н.Шералиева - Ж.Шералиев атындагы эл аралык
фондусунун президенти, Ж.Б. Курмангалиев – Ж. Шералиев
атындагы фонддун аткаруучу директору (БИШКЕК)
Конференцияга 50дөн ашык макалалар келип түштү жана алар Бишкек
шаарындагы Искусство академиясынан журналына басууга сунушталып, жарык
көрдү. Конференциянын жыйынтыгында илимий мыкты макала жана
конференцияны эң жакшы уюштургандыгы үчүн профессор А.Акжолов жана
доцент К.М. Ураимовдор “Ж.Шералиевдин 100 жылдык” юбилейлик медалы менен
сыйланышты.

2015-жылдын 22-апрелинде 2015-жыл –улуттук экономика жылына карата
“Илим жана улуттук экономика” деген аталышта республикалык илимийпрактикалык конференция өткөрүлдү. Анда төмөндөгүдөй тематикадагы илимий
баяндамалар жасалды:
1-баяндамачы: Абдрашев А.Б. саясий.и.д., проф.- “ЖАМУ – экономика жана
социалдык жактан өнүгүү жолунда”
2-баяндамачы: Алыбаев К.С. ф-м.и.д., проф. “Математиканы окутуунун
зарылдыгы”
3-баяндамачы: Каримов А.К. тех.и.д., проф. - "Структурный синтез и
обоснование кинематических параметров уравновешенного
ударного механизма"
4-баяндамачы: Зулпукаров А.З. э.и.д., проф. - “Мамлекет тагдырын чечүүдө
улуттук экономиканын ролу”
5-баяндамачы: Ашимов К.С. б.и.д., проф. – “Современное экологическое
состояние природных ресурсов Кыргызстана”
6-баяндамачы: Сакиева С.С. п.и.д., проф. – “Башталгыч билим берүү:
тажрыйбасы, келечеги.”
Баары болуп 11 секцияда иш алып барылды жана анда 100гө жакын илимий
макалалар талкуудан өтүп, ЖАМУнун жарчысына басууга сунушталды.
Конференцияга Россиядан, казакстандан, кыргызстандын айрым областтарынан
3

макалалар келип түштү. Алардын баары рецензенттердин сунушу менен
“ЖАМУнун жарчысы” журналына жарыкка чыкты.

2015-жылдын 25-апрелинде Ош шаарындагы Ош мамлекеттик социалдык
университетинде (МСУ) өткөрүлгөн IV аймактык студенттик олимпиадага
ЖАМУдан 102 студент, аларды жетектеп 34 профессордук -окутуучулук курам
барып катышып келишти. Жыйынтыгында ЖАМУнун студенттери жалпысынан
56 орунду камсыз кылышты. Алардын ичинен:
I орун –
4
студент
II орун – 14
студент
III орун – 23
студент
IV орун – 15
студент

2015-жылдын 7-майында ЖАМУнун чоң жыйындар залында улуу жеңиштин
70 жылдыгына карата “Улуу жеңишти даңктайлы” деген аталыштагы
республикалык илимий-практикалык конференция болду. Анда төмөндөгү
окутуучулук-профессордук курам илимий баяндамаларды жасашты:
1-баяндамачы: Авазов Э.А. т.и.к., доц. “Кыргызстан Улуу Ата Мекендик согуш
жылдарында”
2-баяндамачы: Темирбаева Г. улук окут. “Улуу Ата Мекендик согуш
жылдарындагы кыргыз жоокерлеринин эрдиги”
3-баяндамачы: Шерипбаев А.Р. улук окут. “Улуу жеңиштин адабий
чыгармаларда чагылдырылышы”
4-баяндамачы: Рыскулова Г.Т. филол.и.к., доц “Адамдын эмоциналдык абалы
жана анын улуттук өзгөчөлүктөрүнүн туюндурулушу (“Майдан”
романынын мисалында)”

2015-жылдын 28-майында “Илим жана улуттук экономика” аталышындагы
студенттердин “Илим-2015” илимий-практикалык конференциясы өткөрүлдү. Анда
программа боюнча пленардык жыйында төмөнкү студенттер баяндама жасашты:
1-баяндамачы: Бөрүбаева Күнсулуу, М-1-12; “Математиканы окутууда
эмприкалык методдорду колдонуу”
Ил.жет.
Аванова Ж.
(ПМТФ)
2-баяндама:
Мамадалиева Мунара Юк-1-13 “Туризмди өнүктүрүүдөгү
жаштардын ролу” жет. Карбекова А.Б. (ГЭФ)
3-баяндама:
Абдималик к. А., Азизбек к. А., студ.4лк-4; “Результаты
Интегрирования программы ППМР (Профилактика передачи
ВИЧ от матери к ребенку) в Ошской области за период 20132014гг”. Руковод. Ташиева Г.С., асс.Шакиров З.М. (ОшГУ,
Мед.Ф)
4-баяндамачы: Алтынбеков
Тынчтык,
ЭЭСС-1-13;
“Элегазовые
выключатели”. Ил. жет. Кокумбаева К.А. (ТТФ)
5-баяндамачы
Ыманкул к. Курманжан, КТ-1-12; “Неге кечигет”, ”Бүкөн”
ырларын окутууда жаңы усулдук ыкмаларды колдонуу. Жет.
Токурова А. (Филол.Ф.)
Конференцияда 19 секция иш алып барды жана 200гө жакын макала
катышып алардан 150гө жакын студенттердин баяндамалары секциялык иштин
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жыйынтыгы менен ЖАМУнун атайын “Илим жана студент” аталышындагы
студенттик басылмасына сунушталып, жарыкка чыкты.
Конференцияга Россиядан жана казакстандан жана кыргызстандын ар кайсы
аймактарынан материалдар келип түштү.
Секция башчыларынын протоколдорунун негизинде секцияда баяндама
жасаган студенттер илимий баяндамалары үчүн 1-2-3-даражададагы дипломдор
жана активдүү катышкандыгы үчүн дипломдор менен сыйланышты. Андын
тышкары пленарныйда баяндама жасаган 5 баяндамачыга Ардак громата
тапшырылды.
Жыйынтыгында: Ардак громата менен – 5 студент,
1-даражадагы диплом менен 26 студ,
2-даражадагы диплом менен 26 студент,
3-даражадагы диплом менен 26 студ.
Активдүү катышкандыгы үчүн 50 студ дипломдор менен сыйланышты.
Студенттердин баяндамалары секциялык иштин жыйынтыгы менен
ЖАМУнун атайын “Илим жана студент” аталышындагы студенттик басылмасына
сунушталды.

2015-жылдын сентябрь айында Барпы театрында Мамлекеттик тилдин 26
жылдык мааракесине карата “Менин тилим-менин дилим” деген аталыштагы
областтык деңгээлде өткөрүлгөн иш-чарага ЖАМУ “Сармерден” тобу менен
катышып, 1-орунду алышты жана 1-даражадагы Диплом, акчалай 20 000 сом менен
сыйланышты. Бул иш-чарага ЖАМУнун филология факультетинин жамааты
активдүү катышышты.

2015-жылдын октябрь айында филология факультети менен биргеликте улуу
акын А. Осмоновдун 100 жылдык маарекесине арналып “А.Осмонов – кыргыз
поэзиясынын Чолпон жылдызы” аталышындагы адабий музыкалык кече
өткөрүлдү.

10-ноябрь-Илим күнүнө карата “Илим жана улуттук экономика” деген
аталыштагы илимий практикалык конференция болуп өттү. Анда окумуштуулар
курамы төмөндөгүдөй темада илимий баяндамаларды жасашты:
1-баяндамачы: Абдрашев А.Б. саясий и.д.,профессор – “ЖАМУнун
окумуштууларынын улуттук экономиканын өнүгүшүнө кошкон салымы”
2-баяндамачы: Алыбаев К.С. ф-м.и.д.,профессор – “Билим берүү: адистин
кесиптик маданиятын калыптандыруу”
3-баяндамачы: Сакиева С.С. п.и.д.,профессор – “Адаптациялык практика: адистин
кесиптик маданиятындагы орду, абалы жана келечеги”
4-баяндамачы: Сыдыков С.Ш. э.и.к., профессор – “Сырттан келген инвестицияга
байланыштуу улуттук экономиканын өнүгүшү”
5-баяндамачы: Оморов А. филол.и.к., доцент – “Дивани лугати ад түрк” эмгенинин
которулуш, окулуш, тарнскрипцияланыш маселелери”
6-баяндамачы: Сакбаева З.А. а/ч.и.к., доцент – “Көк –Арт” дарыясынын
алабындагы топурактын экологиялык абалы”
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7-баяндамачы: Садырова Н. улук окутуучу – “Гигиенические фактору влияющие
на физическое развитие здоровых тубинфицированных детей по Жалал-Абадской и
Ошской области”
Жыйынтыгында илимий макалалар секциялык иштерде талкууланып,
басмага сунушталды.

2015-жылдын
12-декабрында
“Адистик
компетенцияларды
калыптандыруунун
илимий-методикалык
негиздери”
деген
аталыштагы
семинардын уландысы болду. Ага ЖАМУнун 35 проф.-окут. курамы
(аймактардагы мекмелерден да) катышышты. Семинарды профессор Алыбаев К.С.
алып барды.

Филология факултети менен биргеликте 2015-жылдын 16-декабрында Улуу
жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата “Аял кудурети” аттуу
адабий музыкалык кече өткөрүлдү. Кечени доцент Д. Чокоева жетектеп
барды.Анда Кытай Эл Республикасынан келген Синь-Зянь агрардык
профессионалдык техникалык институттун 4-курсунун студенти Тилекмат
Мамбеттурду уулунун куттуктоосу айтылды. Доцент Д.М. Чокоеванын Бишкек
шаарында өткөн “Айтматовдук окуулар - 15” конференциясы боюнча билдирүүсү
болду. Андан соң “Аял кудурети” – аталышындагы адабий инсценировка
коюлду.“Асылзат” видеоклип, “Айтматовдордун генеологиясы” – ачык сааттын
слайды көрсөтүлүп талкууланды.

ЖАМУда илимий иш боюнча КРнын ББИМдин илим жана илимийтехникалык маалыматтар башкармалыгы тарабынан каржыланган 2 темадагы
илимий долбоор иш алып барды. Алар:
1-тема: “Жалал-Абад областы боюнча экологиянын, экономиканын,
билим берүүнүн жана жаратылыш ресурстарын пайдалануунун комплекстүү
анализи жана практикалык сунуштарды иштеп чыгуу”
Долбоордун 28 мүчөсү иштеди.
Илимий жетекчиси: Абдрашев А.Б. саясий и.д., профессор.
Каралган каражат жалпы: 800,000 сом.
2-тема: “Туурасынан өтө жогорку жыштыктагы разряд менен
дүүлүктүрүлгөн гелий-неон лазеринин мүнөздөмөсүн изилдөө”.
Долбоордо 5 адам иштеди.
Илимий жетекчиси: Иманкулов З.И. ф-м.и.к., доцент
Каралган каражат жалпы: 250 000,00 сом
Бул долбоордо иштеген ар бир изилдөөчү үчүн эмгек акы каралган.
Жалпысынан 1 281100,00 сом каржыланган.
Аталган долбоорлор боюнча үстүбүздөгү жылдын 18-декабрында ОшМСУда
болгон илимий-техникалык жыйында жылдык отчеттор тапшырылды. Ал эми
факультеттерде аткарылган илимий иштер төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлдү:
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Факультеттер жана колледждердеги илимий иштердин
жүргүзүлүшү боюнча маалыматтар
Университет боюнча 5 факультет, 2 колледждеги жана 5 аймактык билим берүү
мекемелеринин 2015-жылда аткарган илимий иштеринин жыйынтыктары боюнча
төмөндөгүдөй маалыматтарды беребиз:
1. Илим изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер:
2015-жылдын январынан баштап, декабрына чейин бекитилген иш планга
ылайык төмөндөгүдөй иштер аткарылды:
Январ айында ар бир профессор – окутуучуга өзүнүн жекече иш планына
ылайык тапшырмалар берилип, алар көзөмөлгө алынды. Анда белгиленгендей,
ОПКнын илимий изилдөө иштери, конференцияларга, семинарларга ж.б. иш
чараларга катышуусу, чет элдерге илимий иш сапарларга барып келүүсү жана алар
үчүн атайын университет тарабынан каражат бөлүү сыяктуу маселелер каралды
жана алар оң жагына чечилип келди. Республикалык илимий-практикалык
конференциялар өткөрүлдү. Айрым ОПКнын мүчөлөрү КРнын ББИМнин,
областтын, университеттин Ардак грамоталары жана баалуу, кызыктыруучу
сыйлыктары менен сыйланышты.
Педагогика жана маалымат технологиялар факультети
1. Информатика кафедрасы боюнча:
Кафедранын
доценти
Маматова Г. Т.
“Разработка
инновационных
технологий освоения месторождений полезных ископаемых Жалал-Абадской
области” темасы боюнча илимий проектин үстүндө иштеди.
Кафедрада «Жаш программист» ийрими уюштурулган. Жетекчилери болуп
Мамадразаков Жумабек жана Момбаев Алмаз дайындалган.
212 –компьютердик моделдөө илим изилдөө лабораториясы түзүлдү.
11 - декабрда профессор Ш. М. Ниязалиевдин туулган күнүнө карата
өткөрүлгөн “Илимдин өнүгүшу, проблемалары, перспективалары” аталыштагы
илимий практикалык конференциясы өткөрүлгөн ага кафедранын атынан
катышкандар:
1.
Асилова З. А. “Формирование оползня Кыр-Жол”
2.
Момбаев А. С. “Компьютердик программаларда сандарды кыргызча сөз
менен жазууну колдонуу”
3. Рустамбек к Аэлита ФМББ(И)-1-13 “Электрондук билим берүүнун заманбап
системасы” жетекчиси: Асилова З. А.
4. Маатова Элмира ФМББ(И)-1-13 “Билим берүү сайттарын түзүүнүн
өзгөчөлүктөрү” жетекчиси: Асилова З. А.
5. Файдуллаева
Бибихожар
ФМББ(И)-1-13
“Применение
электронного
образовательного сайта для детей дошкольного возраста” жетекчиси:
Шадибекова А. Ш.
6. Усманалиева
Айжамал
ФМББ(И)-1-13
“Применение
современной
информационной технологии в кулинарии” жетекчиси: Шадибекова А. Ш.
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Жыйынтыгында Момбаев Алмаз, Файдуллаева Бибихожар ”Ардак грамота”
менен сыйланышты.
Бишкек шаарында 2015-жылдын 4 – 6 ноябрында “KYRGYZPATENT”
тарабынан уюштурулган «Ярмарка идей» аттуу иновациялык проектердин
конкурсуна Асилова З. А., Осмонова Н. Т., Маматова Г. Т. катышып сертификатка
ээ болушту.
2. Дене тарбия жана спорт кафедрасы боюнча:
Кафедранын ар бир окутуучусу илимий багытта иштерди аткарууну өз
убагында пландаштырышкан. Ошондой эле кафедрада изилдөөчү С.Момбаев 5-7сентябрда Бишкек шаарында эл аралык илимий-практикалык конференцияга
катышып келди. Тажрыйбалуу окутуучулар студенттердин илимий изилдөө
иштерине жетекчилик кылып келишүүдө.Студенттер арасында олимпиадаларга
даярдык өз мезгилинде өткөзүлүп жатат. Студенттер тарабынан даярдалаган
докладдар кафедрада талкууланып, аларды андан ары өркүндөтүү илимий
практикалык конференцияга активдүү катышуу жагы каралууда. Кафедрада
жалпысынан 5 макала жарык көрдү.
3. Педагогика жана психология кафедрасы боюнча:
Кафедрада Ы. Халдарова Жогорку аттестациялык комиссия тарабынан
доценттик наам алды. «Оптимист» ийрими кафедрада иштеп жатат. Жетекчиси
Досалиева Мунай. Арабаев атындагы университетте өткөрүлгөн илимий
конференцияга М. Найманбаев жана Ы. Халдарова катышып келишти жана
макалаларын жарыялашты. Ошондой эле Ж. Шералиевдин 100 жылдыгына
арналган конференцияда п. и. к., доцент М. Найманбаев өз макаласы менен чыгып
сүйлөдү жана ал Б. Бейшеналиева атындагы искусство университеттинин
“Жарчысы” журналында жарык көрдү. ОГПИде өткөрүлгөн илимий
конференцияга да М. Найманбаев катышып, андагы макаласы да жарыяланды.
2015 – жылдын 10 –ноябрында ЖАМУда өткөрүлгөн илимий конференцияга, 11декабрда өткөрүлгөн
“Ш. Ниязалиевдик окууларга” да М. Найманбаев жана
А. Матисаковалар катышышты.
Кафедрада факультеттик деңгээлде 6 иш – чара
өткөрүлдү.
Ошондой эле 2015 – жылдын 24 –ноябрында ЖАМУ да өткөрүлгөн
Илимдин тармактары боюнча жаңы ачылыштардын, ойлоп табуулардын
өткөрүлгөн көргөзмөдө активдүү катышкандыгы үчүн Найманбаев М.Ж.
“Диплом ” менен сыйланды. М. Найманбаев кафедранын улук окутуучусу Ж.
Тажибаеванын жана окумуштуу катчы Р. Нусупованын диссертацияларынын
талкуулоону уютурду жана тиешелүү ой - пикирлерин билдирди.
4. Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасы
боюнча:
I.
Илим изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер:
Кафедра “Башталгыч билим берүүдөгү инновациялык технологиялар” деген
темада илимий изилдөө ишин алып барат. Кафедрада 3 доктор, 1 илимдин
кандидаты, 4 улук окутуучу 1 окутуучу 1 үйрөнчүк окутуучу, 1 кабинет башчы
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эмгектенет. 2015-жыл үчүн пландаштырылган иш-чаралар толугу менен
аткарылды. Кафедрада бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Алсак:
II.
Корголгон илимий иштер:
2015-жылы корголгон илимий иштер болгон жок, бирок, 3 кандидаттык
диссертациянын алдын ала коргоо иши каралды. 3 кандидаттык ишке жетекчи
мекеме катары пикир билдирдик .
VIII. Илимий изилдөөгө бөлүнгөн каражаттар:
Кафедра тарабынан каражат бөлүнгөн эмес, бирок КРнын ББИМ тарабынан
каржыланган долбоордо кафедарынын 2 мүчөсү изилдөө ишин жүргүзүп келет.
(проф. Сакиева С.С., доц. Ураимов К.М.) Тема: “Жалал-Абад областы боюнча
экологиянын, экономиканын, билим берүүнүн жана жана жаратылыш ресурстарын
пайдалануунун комплекстүү анализи жана практикалык сунуштарды иштеп
чыгуу”. Жетекчи: проф. Абдрашев А.Б. Долбоор боюнча жылдык отчетту
тапшырышты.
V.
Илимий багыттагы изилдөөлөр боюнча кызмат сапарлары:
Кафедранын мүчөлөрү: С.С. Сакиева, К.М. Ураимов, С. Борошев,
А.Э.Төрөбекова, Бишкек, Баткен, Таш-Көмүр, Майлуу-Суу, Кочкор-Ата, Кербен,
шаарларына жана Чаткал, Аксы, Ноокен, Токтогул, Базар-Коргон, Ала-Бука, ТогузТоро райондоруна илимий-изилдөө кызмат сапарларына барып келишти.
5. Физика кафедрасы боюнча:
Кафедрада бул окуу жылынын жарымында илим-изилдөө иштери төмөнкү
илимий багыттар боюнча жүргүзүлдү.
Кафедрада физиканы окутуунун усулу. Жетекчи доцент Молдокеримова Э.
Лазердик физика. Жетекчи доцент З.Иманкулов Плазмалык кесүү . Жетекчи
профессор С Кыдыралиев
Сапаттуу жарым өткөргүчтүү материалдарды алуу.
Жетекчи доцент Чотонов Б. Жалпы кафедра боюнча 1 монография даярдалып, 6
макала жарыкка чыкты жана 2 макала басмага (чет өлкөгө) жөнөтүлдү. О.э 1
доктордук диссертация (Чотонов Б.) даярдалды. Профессор С.Кыдыралиевдин
жетекчилиги менен 2- ноябрда 1 кандидаттык диссертация корголду (аспирант
Жумалиев Ж.М. Бишкек) жана ойлоп табуу боюнча 2 ишке Кыргызпатентке заявка
жөнөтүлдү. Кафедранын ага окутуучусу Э.Молдокермова “Орто мектепте табигый
– математикалык предметтерди окутууда дидактикалык оюндар аркылуу
окуучулардын таанып – билүү ишмердүүлүгүн активдештирүү” деген темада
кандидаттык диссертациясы аттестациялык комиссия тарабынан бекитилди.
Кафедрада студенттер менен илимий иштер жана аларга жетекчилик кылуу
уюштурулуп жатат. Бүтүрүүчү тайпаларда дипломдук жумуш бекилген студенттер
менен иш алпарылып, аларга жектекчилик жүргүзүлүп жатат.Мындан сырткары
кафедрада «Жаш физик» студенттик кружогу түзүлүп, мүчөлөрү бекитилип,
алардын жардамында физика боюнча түрдүү окуу макеттер, демонстрациялар
даярдалып жатат. Жетекчиси окутуучу Таирбеков С. профессор С.Кыдыралиевдин
жетекчилиги менен Билим берүү министрлигине гранттык илимий иш боюнча
жылдык отчет берилди.
Кафедранын окутуучулары Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан
илимий изилдөөлөр боюнча мамлекеттик гранттык темада иш алпарышты. 20159

жылга бөлүнгөн гранттын суммасы 250000 сом.(илимий тема: Туурасынан өтө
жогорку жыштыкта дүүлүктүрүлгөн гелий-неон лазер нурунун
чыгуу
мүнөздөмөлөрүн изилдөө, жектекчи ф-м.и.к., доцент З.Иманкулов). Кафедранын
окутуучулары университетте жана башка окуу жайларда өткөрүлгөн илимий
конференцияларга катышып, баяндамаларды жасашты.
6. Жогорку математика жана МОК кафедрасы боюнча:
Кафедранын ар бир окутуучусу илимий багытта иштерди аткарууну өз
убагында пландаштырышкан.
Ошондой эле кафедрада «Математика» илими
боюнча ачылыштар, табылгалар, изилдөөлөр жөнүндө билдирүүлөрдөн
окутуучулар кабардар болуп турушат. Ар бир окутуучу экиден кем эмес
студентердин илимий-изилдөө иштерине жетекчилик кылып келишүүдө.
1
Илим
изилдөө Кафедрада 2 илим изилдөө багытында
иштер
багытында
жүргүзүлүп келет:
жүргүзүлгөн
1. “Математика жана математиканы окутуунун
иштер
проблемалары” (жетекчиси – ф.м.и.д., проф.
Алыбаев К.С.)
2. Болон системасынын шартында жогорку
квалификациялуу
адистерди
даярдоону
өркүндөтүү (жетекчиси: п.и.к., доцент Аванова
Ж.А.)
2.

Жетектөөчү уюм Ош
мамлекеттик
университетинин
МИТ
болгон
факультетинин “Жогорку математика” кафедрасынын
диссертациялар
изденүүчүсү Кедейбаева Дильбара Арстаналиевнанын
«Педагог-бакалаврларга математика курсун окутууну
жаңылоонун дидактикалык негиздери», изденүүчү
Исаков Топчубай Эргешовичтин «Квалификацияны
жогорулатуу системасында мектептин математика
мугалимдеринин
информациялык
жана
коммуникациялык
технологиялар
боюнча
компетенттүүлктөрүн калыптандыруу», изденүүчү
Тойгонбаева Айзат Куралбековнанын “Регуляризация
и единственность решений интегральных уравнений
Фредгольма-Стильтьеса первого рода” (01.01.02-ДУ),
Ош
мамлекеттик
университетинин
МИТ
факультетинин “Математиканы жана информатиканы
окутуунун методикасы” кафедрасынын изденүүчүсү
Мурзабаев Көчкөнбай Кудайбердиевичтин “Алгебра
сабагында компьютердик технологияны колдонуунун
дидактикалык негиздери (7-8-класстын мисалында)”
жана изденүүчү Зулпукаров Жакшылык Алибаевичтин
“Регуляризация
и
единственность
решений
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интегральных уравнений Вольтерра первого рода с
тремя независымими переменными” (01.01.02-ДУ)
деген
темалардагы
13.00.02–окутуунун
жана
тарбиялоонун
теориясы
менен
методикасы
(математика)
адистиги
боюнча
педагогика
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын
изденип алуу үчүн жазылган диссертациялары
талкууланды.
Илим изилдөөгө ЖАМУнун деңгээлинде 2 окутуучу катышат: проф.
бөлүнгөн
Алыбаев К.С.; Аванова Ж.А.
каражаттар
Тема: “Жалал-Абад областы боюнча экологиянын,
экономиканын,
билим
берүүнүн
жана
жана
жаратылыш ресурстарын пайдалануунун комплекстүү
анализи жана практикалык сунуштарды иштеп чыгуу”
Жетекчи: проф. Абдрашев А.Б.
Илимий
кызмат Кафедранын деңгээлинде болгон жок.
сапарлары

7.
Философия жана гуманитардык илимдер кафедрасы боюнча:
1. Профессор Ш.М.Ниязалиев атындагы «Философия жана гуманитардык
илимдер» кафедрасынын доценти, ф.и.к. Токоева Г.С. – 09.00.03 философиянын
тарыхы адистиги боюнча «Кыргыздардын философиялык ой жүгүртүүсүндөгү
адам маселеси» деген темада философия илимдеринин доктору илимий даражасын
изденип алуу үчүн жазган диссертациясын Кыргыз Республикасынын Улуттук
илимдер академиясынын Философия жана саясий – укуктук изилдөөлөр институту
менен Б.Ельцин
атындагы Кыргыз – Россиялык Славян университетинин
алдындагы философия илимдеринин доктору (кандидаты) жана культурология
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн Д.
09.14.003 Диссертациялык кеңештин жыйынында ийгиликтүү коргоп келди
(23.10.2015).
2. Профессор Ш.М.Ниязалиев атындагы «Философия жана гуманитардык
илимдер» кафедрасынын
окутуучусу, изденүүчү Б.Н.Алымкулов «Кыргыз
Республикасындагы туруктуу өнүктүрүү концепциясынын социалдык-саясий
негиздери» деген темада илимдин кандидаты илимий даражасын изденип алуу
үчүн жазган диссертациясын Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук
Университетинин жана Кыргыз Республикасынын Тышкы Иштер Министрлигинин
К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык Академиясынын алдындагы саясий жана
социология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуу даражасын изденүүгө
диссертацияларды коргоо боюнча Д. 23.15.508. Диссертациялык кеңешинде
ийгиликтүү коргоду (30.10.2015).
1. Профессор Ш.М.Ниязалиев атындагы «Философия жана гуманитардык
илимдер» кафедрасынын изденүүчүсү А.Калыев «Этностор аралык конфликтерди
жоюудагы жамааттык саясат» деген темада илимдин кандидаты илимий
даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясын (23.00.02 - саясий
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институттар, саясий процесстер жана технологиялар)
кафедрада талкуудан
өткөрдү.
Кафедранын профессор - окутуучулары 2015-жылдын 12-декабрында жыл сайын
өткөрүлүүчү профессор Ш.М.Ниязалиевдин туулган күнүнө карата Ниязалиевдик
окуулардын алкагындагы «Илимдин өнүгүшү, проблемалары, перспективалары»
деген аталыштагы илимий практикалык конференция университеттин деңгээлинде
өткөрүлдү. Ага кафедранын окутуучуларынын бардыгы катышышты жана
пленардык жыйында жана секциялык отурумдарда баяндамаларды жасашты. Ал
жыйында беш секция иш алып барып, 100дөн ашуун макала оклуп, ЖАМУнун
жыйнагына сунушталды.
7. Тарых кафедрасы боюнча:
Тарых кафедрасынын окутуучулары жана тарых адистигиндеги студенттери
2015- 2016-окуу жылынын 1-жарым жылдыгында илимий иштер багытында
алгылыктуу иштерди ишке алып барышты. Кафедрада илимий иштердин планында
каралган иштер өз убагында аткарылды. Окутуучулар республикалык жана эларалык илимий практикалык конференцияларга катышып, илимий макалаларын
жарыкка чыгарышты.
1.
2015-жылдын 6-октябрында ОШМУнун изденүүчүсү Шаанов Талант
Мурадиллаевичтин “Эгемендүү Кыргызстандын маданияты: өзгөчөлүктөрү жана
келечеги” деген темадагы 07.00.02. – Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых
илиминин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган
диссертациясынын кол жазмасын талкуудан өткөрдү. “Тарых сүйүүчүлөр” ийрими
К. Бердыходжаевдин жетекчилигинде иш алып барышты. Анын катышуучулары
студенттик илимий иш чараларга, олимпиадаларга жана музей-экспонаттарын
көбөйтүүгө тартылышты.
2.
2015-жылдын 23-сентябрында Кыргыз жана Карахандар каганаттары “Куттуу
билим жана мамлекет” – аттуу Ж. Баласагындын 1000 жылдыгына арналган эл
аралык илимий-тажрыйбалык жыйында төмөнкү окутуучулар баяндама менен
катышып, макалалары жарык көрдү:
К. Айдаркулов: “Куттуу Билим” эмгегиндеги кыргыз жергесинин сүрөттөлүшү”;
“Кыргыз эл тарыхы “Карахандар” мезгилинде жана “Манас” эпосунда”.
Н. Мырзабаева: “Жусуп Баласагындын “Кутадгу Билиг” чыгармасында ислам
дининин чагылдырылышы”.
В. Анарбекова : “Дивану Лугати-т-Түрк” сөз жыйнагындагы кошоктор жана ага
тарыхый сереп” 2015-жылдын 26-28 -октябрында Чаткал районунун 80 жылдык
маарекесине арналган “Чаткал району: илимий изилдөөлөрдө” – аттуу
республикалык конференцияга проф. К. Айдаркулов “Чаткал, Талас
аймактарындагы тарыхтын айрым даректери жана байыркы кыргыздар”,
окутуучулар Н. Мырзабаева “Чаткал өрөөнүндөгү байыркы түрк доорундагы
эстеликтердин изилдениши”, В.Анарбекова “Чаткал өрөөнүндөгү кыргыздардын
кошок ырларына тарыхый сереп” деген аталыштагы илимий баяндадамалары
менен катышып келишти. 2015-жылдын ноябрында ЖАМУда илим күнүнө
арналган конференциянын пленардык жыйынында т.и.к., доцент Б. М. Ураимов
“Тарых илиминин методологиясы” деген темадагы баяндама менен катышты.
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3.
2015-жылдын 19-ноябрындагы Ош мамлекеттик юридикалык институтунда
КРНын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-апрелиндеги №159 буйругуна ылайык
Алымбек датка Асан бий уулунун 125-жылдыгына карата “Кыргыз
мамлекеттүүлүгүн бекемдөөдөгү чыгаан инсандардын орду жана ролу” – аттуу
эл аралык илимий практикалык конференцияга т.и.к., доцент Э. А. Авазов
“Даңазалуу даткалардын даңктуу уулу”- деген темадагы баяндама менен катышып
келди.
4.
2015-жылдын 12-декабрында академик, коомдук ишмер
Б.
Мурзубраимовдун 75 жылдыгына
арналган “Роль науки и образования в
современных условиях глобализации» конференцияга Э. Авазов,
В.
Анарбекова, Н. Мырзабаевалар тарабынан 1ден макала берилди. 1. Казахстандын
“Хабарлар. Известия” басылмасынан Э. Авазовдун, В. Анарбекованын макалалары
жарыкка чыкты. Н. Мырзабаеванын
М. Сапарбаев атындагы Түштүк
Казакстан Гуманитардык Институтунун
20 жылдыгына арналган
”Проблемы науки и образования в условиях мировой глобализации” илимийпрактикалык эл аралык конференцияга илимий макаласы басылды.
В. Анарбекованын “Кошок” в устном-народном творчестве кыргызов как источник
историко-этнеграфических исследований”
аттуу макаласы Уфадан жарыкка
чыккан. “Орхоно-енисейские письменные памятники как источники заплачки
(оплакивание в стихах умершиго)” атуу макаласы менен В. Анарбекова Тоолуу
Алтайда өткөн “Идель-Алтай: история и традиционная культура народов Евразии”
деген аталыштагы III Эл аралык форумга катышып келди жана төмөнкү
макалалар жарык көрдү:
1.
Анарбекова В. ” Жанр кошок-как уникальный памьятник кыргызского
народа”.
2.
Сулайманов Э. “Орхоно-енисейские тексты источник причитания”.
2015-жылдын
21-25-октябрында окутуучу В. Анарбекова Кытай эл
республикасынын Үрүмчү шаарында өткөрүлгөн “Манас” жана кыргыз салты аттуу эл аралык илимий-тажрыйбалык жыйынга “Манас” эпосунда кишилик өмүр
каадасы жана ага тарыхый сереп (кошоктордун мисалында) деген макаласы менен
катышты. Н. Мырзабаева тарабынан “Кытайлык кыргыздарда инсанды жоктоо
салттарынын Манас эпосунда чагылдырылышы” аттуу макала жарыкка чыккан.
Түркия мамлекетинин Эгей Университетине “Коркут Ата китеби жана Түрк
дуйнөсү” Эл аралык конгресске “Коркут Ата китеби бүтүндөй түрк элдерин
бириктирүүчү дастан (эпикалык салттар боюнча)” деген темада түрк тилинде
илимий макала сунуштаган. 2015-жылдын ноябрында белгилүү тарыхый инсан
Алымбек датканын 225 жылдыгына карата Т. Эшкожоев, Н. Мырзабаевалардын
уюштуруусу менен Тарых адистигинин студенттеринин арасында “Алымбек
датка мезгил жана доор” деген темада тегерек стол өткөрүлдү.
Филология факультети:
1.
Немец тили, адабияты жана аймак таануу кафедрасы боюнча:
1)Илим изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер:
№ Темалары
Жетекчиси
1 «Чет тилин окутудагы
«Литература» ийрими. Маткалыкова
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2

фонетиканын ролу»
«Кытайга саякат»

Гүлнүр.
«Хуанхэ» ийрими.
Карагулова Насыйкат

Илимий кызмат сапарлары:
№ Окутуучулардын
Макаланын аты
аты, жөнү
1
Анарбаева Гүлнара 1)Манас эпосунда дин
маселелеринин
чагылдырылышы
2
Арапбаева Гүлсара 1)Немец тилин окутунун
методикасы жана
дидактикасы

4

Темирбаева Гүлнар

1)Похожие стороны
одежды кыргызов и
алтайцев.

5

Маткалыкова
Гүлнүр

1)Немец тилин окутунун
методикасы жана
дидактикасы
2)Немец тилин окутунун
методикасы жана
дидактикасы

Конференциянын аты
Кытай Эл
Республикасы. Цинзянь
университети 2015
Германиянын Нюнхен
шаарындагы Гете
институтунда окуп
келди.
2015-ж. 1-20-08
Идель Алтай: история и
традиционная культура
народов Евразия. Р.Ф.
Горный Алтай 2015.
Германия. Колин
шаары
2015
РФ.Чита шаары. 2015

2. Журналистика жана мамлекеттик тил кафедрасы боюнча:
1. Кафедра «Мамлекеттик тилдин жана ЖМКнын учурдагы, келечектеги ар түрдүү
маселелерине арналган» илимий багыттарда иш жүргүзөт.
2. Журналистика жана мамлекеттик тил кафедрасында 16 профессорокутуучу эмгектенет. Алардын ичинен илимдин кандидаттары, доценттери:
З.Ажыбаева, Г.Рыскулова, Г.Көчөрова. Кафедранын калган мүчөлөрү да илимий
темаларын бекиттирип, жетекчилери аныкталган, кандидаттык минимумдарды
тапшырышкан.
3. Кафедрада үч илимий кружок иштейт: “Баян” (жетектеген окутуучу
Н.Жунусова) телестудиясы, “СТУД полис” (жетектеген доцент А.Акжолов)
газетасы жана “Журналисттик чеберчилик” (жетектеген А.Акжолов) ийрими,
“Жаш журналист”(жетектеген Ч.Алиева) аталыштагы чыгармачыл, таланттуу,
илимге кызыккан жаштардын башын бириктирген ийримдер иштейт. Ийримдин
мүчөлөрү айына бир жолу топтолушуп, өздөрүнүн жазган чыгармаларын
талкуулашат, бири-бирине кеңеш беришет. Юбиляр журналист-жазуучулардын
урматына арнап, дубал газета чыгарылып, ар түрдүү иш чаралар өткөрүлөт.
4. Илимий изилдөөчүлүк иштерди жүргүзүүчү: “Мамлекеттик тил жана Түрк
тилдүү элдердин”, “Медиа” борборлору, “Мастер –класс”, Баян”, “Т.Тыныбеков”
атындагы кабинеттери иштейт.
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5. 2015-жылы кафедранын доценти Г.Көчөрованын “Т.Касымбековдун
“Сынган
кылыч”
романындагы
фразеологизмдердин
стилистикалык
коннотациясы” деген темадагы кандидаттык иши корголуп, бекилди.
Илимий кызмат сапарга 2015-жылдын 14-октябрда Бишкек шаарында
өткөрүлгөн Ж.Шералиевдин чыгармачылыгына арналган республикалык илимий
конференцияга доцент А.Акжолов барып келди.
3. Англис тили жана адабияты кафедрасы боюнча:
2015-жылдын январь айында регионалдык конференция өткөрүлдү.
Студенттердин арасында өткөрөлүүчү олимпиаданын I, II, III турлары өткөрүлүп
жыйынтыгында ЧТ-1-11 тайпасынын студенти Каримбекова Махира I орунду
алып, регионалдык олимпиадага катышып келди.
Англис тили жана адабияты кафедрасынын мугалимдери жана студенттери
менен бирдикте «Bridge» ийрими иштөөдө, жетекчиси А.О.Калмуратова
Илим жана студент 2015 аттуу илимий конференция факультеттин денгээлинде
өткөрүлүп, тандалган студенттер университеттин денгээлиндеги конференцияга
катышып, байгелүү орундарга ээ болушту.
Кафедранын окутуучулары Арсанбекова Н.Э., Жороева Г.А., Осмонова К.И.,
Алымкулова Г.Ч., Исабаева Ы.А. жана Керимбердиевалар ЖАМУнун илимий
конференциясына катышып, илимий макалаларын ЖАМУнун жарчысына берилди.
Май айында ОшКУУда өткөрүлгөн илимий конференцияга кафедранын
окутуучулары Калмуратова А.О., Арсанбекова Н.Э., Осмонова К.И., Төрөмаматова
М.М, жана Алымкуловалар доклад жасап , макалаларын жарыкка беришти.
21-22-майда
Бишкек шаарындагы Эл аралык Университетинде
уюштурулган «Talking to the World of semiotics» аттуу эл аралык симпозиумга
төмөнкү окутуучулар Кочкорбаева Л.С., Арсланбекова Н.Э., Осмонова К.И.,
Орозбаева Г.А., Исабаева Ы.А., Жороева Г.А, жана Алымкуловалар катышып,
доклад жасады, макалалары жарык көрүүдө.
4. Кафедра русской филологии
1. За 2015 год на кафедре русской филологии защищены три кандидатские
диссертации: 28 февраля в КРСУ состоялась защита Калыбековой З. на тему
«Транспортная терминология в сравнительно-сопоставительном освещении».
Научный руководитель д.ф.н., проф. Абдувалиев А.
24 апреля 2015 года в КРСУ состоялась защита Айылчиевой Д.Т. по теме
«Константы и переменные в провербиальном пространстве языка» и Жусуповой
А.А. по теме «Функционально-смысловая эквивалентность вариантов и трансформ
пословично-поговорочных изречений». Научный руководитель д.ф.н. Атакулова
М.А.
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В апреле 2015 года Бекмуратова А. прошла предварительное обсуждение
кандидатской диссертации по теме «Гипологические концепты в русской и
кыргызской лингвокультурах». Научный руководитель профессор Зулпукаров К.З.
В настоящее время готовит документы в Диссертационный совет КРСУ.
В ноябре 2015 г. получила диплом кандидата филологических наук
Калыбекова З. В декабре утверждены дипломы кандидата филологических наук
Айылчиевой Д.Т. и Жусуповой А.А.
Утверждена тема докторской диссертации Калмурзаевой А. на тему
«Понятие сверхконцепта в религиозно-языковой картине мира».
Научный
руководитель профессор Зулпукаров К.З.
2. На кафедре функционируют два кружка «Филолог» руководители
Жусупова А.А., Алимаматова Д. и «Исток» руководитель Калыбекова З.
Ежемесячно проводятся соответствующие мероприятия. Студентов готовят к
олимпиаде по русскому языку и литературе.
4. На кафедре проведены научные семинары по темам «Теологические
концепты в провербиально-языковой картине мира» Калмурзаева А., Айылчиева
Д.Т. «Константы и переменные в провербиальном пространстве языка», Жусупова
А.А.
«Функционально-смысловая эквивалентность вариантов и трансформ
пословично-поговорочных изречений», Бекмуратова А. «Гипологические концепты
в русской и кыргызской лингвокультурах».
10 ноября 2015 года состоялась научно-практическая конференция в ЖАГУ.
На конференции выступили с докладом Калыбекова З., Жусупова А., Айылчиева
Д.Т.
5. Маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасы
1. “Маданияттар аралык байланыш жана лингвистика” кафедрасы 2015- окуу
жылында илимий иштер боюнча түзүлгөн иш планынын негизинде иш алып барды.
Кафедранын окутуучу-профессордук курамы илимий иштер боюнча өздүк
планында илимий иштердин жана макалалардын темаларын жазышып, алардын
үстүндө иштешти. Атап айтсак, 2015-жылы республикалык жана эл аралык
деңгээлде уюштурулган семинар, конференция жана “Америкалык элчилик”
тарабынан жыл сайын уюштурулуп туруучу симпозиумдарга катышуу максатында
макалаларды даядашып, катышып келишти.
1.2 Эл аралык проектин үстүндө иштөө
Германиядагы «Robert Bosch Stiftung» фондуна проект жазып, 2015-жылдын
1-мартынан 2015-жылдын 1-майга чейин «Tubingen» Университетинен немец тили
окутуучусу келип, «котормо, котормо таануу» жана «немец тили жана адабияты»
адистигинде окуп жаткан студенттерге окутуунун жаңы технологиясын колдонуу
менен сабак өтүп берүүсүнө макулдук алды ( жетекчиси- окутуучу
Г.Маткалыкова).
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DAAD (Германия академиялык кызматташуу кызматы) программасы
конкурстун негизинде жарыялаган стипендияга 20 студент даядап, анын ичинен 4
студент 3-турдан өтүп, апрель айындагы жыйынтык менен Германиядагы
университеттерге 1 жылга окууга жөнөтүлөт ( жетекчиси- окутуучу
Г.Маткалыкова).
«Tempus Tuning» программасына лингвистика адистигинде окуп жаткан 4курсттун студенттери толтуруп, 8 студент акыркы 3- финалга чыгышты
(жетекчиси- окутуучу Г.Маткалыкова).
Америкалык элчилик, “Форум” ассоциясы жана “Америкалык окуу”
ассоциясы менен биргеликте жогорку жана орто окуу жайларда ангис тилин
окутууну сапатын жогорулатуу максатында чет элге барып, тажрыйба алмашуу
үчүн иш алып баруу.(жетекчиси-доцент Г.Сатыбалдиева).
1.3 Илимий теманын үстүндө иштөө
2015- окуу жылында окутуучу К.Канымбаева «Структурно-семантический
анализ лексических стилистических средств в разносистемных языках»
(на
материалах кыргызского, немецкого и английского языков) деген теманын,
Г.Маткалыкова “Межкультурная коммуникация как средства на иностранном
языках в Кыргызстане” теманын жана ассистент-окутуучу Эрмурат кызы Рахат
“Пути передачи стилистических средств сравнений в разносистемных языках (на
материалах русского и английского языков) жана В.Абдыганиева “ Структура –
семантический и коммуникативно – прагматический анализ синтаксических
стилистических средств в разносистемных языках ( на материалах русского и
английского языков” деген теманын үстүндө аспирантурага тапшырышып, илимий
иштин үстүндө иштеп жатышат. (фил.и.к., доцент Г.Сатыбалдиеванын
жетекчилиги менен).
1.4 семинарларга катышуу
2015-жылдын 6-ноябрында Ноокен мектебинде өткөрүлгөн англис тили
окутуучулары үчүн уюштурулган тренингде кафедранын томөндөгү окутуучулары
жаңы ыкмаларды колдонуу менен тренинг өтүштү. Мисалы: Сатыбалдиева Т,
Абдытаниева В, Мамасидикова М, Турдалиева Н, Маматаева Ч жана башкалар.
25- ноябрда факультеттин деңгээлинде немец тили адистигинин 1 –
курсунун студенттерине “ Food and Drinks” темасында Мамасидикова Минюра
ачык саат өттү.
3-декабрда факультеттер аралык олимпиада өткөрүлдү. Тандалган
студенттерди аймактык олимпиадага даярдап жатышат.
2015-жылдын 21-22-сентябрында Япония элчилигинин долбоору менен
уюштурулган англис тили окутуучулары үчүн даярдалган заманбап окутуунун
технологиясын
колдонуу
боюнча
семинар-тренингге
Г.Сатыбалдиева
презентациясы менен катышты.
2. Уюштурулган илимий ийримдер
Кафедранын улук окутуучусу Н.Тургунбаева «Talking club-Сүйлөшүү клубу»
ийриминин планын түзүп, “математика” адистигинде окуган студенттерге англис
тилинде адабий чыгармалардан үзүндүлөрдү сахналаштырып, ырларды жаттатып
сүйлөтүүнүн үстүндө иш алып барууда.
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Кафедранын доценти Г.Сатыбалдиева «Academic writing –Академиялык
жазуу» илимий ийриминин планын түзүп, “котормо жана котормо таануу”, “англис
тили жана адабияты” адистигинде окуп жаткан студенттер жана англис тилин
үйрөнүп, чет мамлекеттерге барып, окуп келүүгө кызыккан окутуучулар,
студенттер жана түрдүү тармактарда иштеп жаткан адистер менен биринчи чет
тили болгон англис тилинде кеңири ой жүгүртүп, жазуу жана сүйлөө үчүн иш алып
барып жатат. Адистикте окуп жаткан студенттерге адабий чыгармаларга илимий
иш жазууга лингвистикалык анализ жасоонун жолдорун үйрөтүү.
Улук окутуучу Ы. Жолдошбаева «Step by step-Шаг за шагом» ийримин түзүп,
табигый- техникалык багытта окуган студенттерге англис тилинде адистиктерге
тиешелүү терминдерди колдонуп, сүйлөө речин өстүрүүнүн үстүндө иш алып
барууда.
Окутуучу В.Абдыганыева “Durch die Deutsche in die Welt-Немец тили
аркылуу чет мамлекеттерге мүмкүнчүлүктөр” илимий ийримин түзүп,
Германия, Австрияга барууга кызыккан студенттерге, немец тилинде DAAD
программасына стипендианттарды даярдап жатат.
Илимий кызмат сапарлары
2015-жылдын 2-3 майында Америка элчилиги тарабынан уюштурулган “The
Diverse Culture of the USA in Interdisciplinary Context” деген темада Бишкектеги Эл
аралык университетинде болуп өткөн 11чи симпозиумуна конкурстун негизинде Г.
Сатыбалдиева .“American culture through handicraft- Американын маданияты кол
өнөрчүлүк аркылуу” деген темадагы доклад менен катышты.
2015-жылдын 4-5 майда Кыргызстандагы англис тили окутуучуларынан
түзүлгөн «Форум» ассоцияциясы Америка элчилиги тарабынан уюштурулган
“Creative teaching is the key to success” деген темада англис тили окутуучуларынын
ОшМУда уюштурулган 10чу конференциясына Г.Сатыбалдиева доклад менен
катышты.
2015-жылдын 6-7 майда Бишкек шаарында Америкадан келген Америкалык
элчиликтин өкүлдөрү жана
«Форум» ассоцияциясынын өкүлдөрү менен
биргеликте уюштурулган “Leadership team-Командага жетекчилилик кылуу” деген
темадагы семинарга Жалал-Абад облусунун “Форум” ассоциясынын координатору
Г.Сатыбалдиева доклад менен катышып, жаңы Эл аралык баарлашуу
программалары менен таанышып, студенттер жана окутуучулар менен иш алып
барууда.
6. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы боюнча:
1.Кафедра «Кыргыз тилинин жана адабиятынын келечеги жана анын учурдагы
көйгөйлөрү» деген илимий багытта иш жүргүзөт.
2. Кыргыз тили жана адабиятын кафедрасында 15 профессор-окутуучу эмгектенет.
Алардын ичинен
илимдин кандидаттары, доценттери: А.Кадырова, Ж. Эшиев,
К.Калчакеев, Д.Чокоева, А. Оморов, Г.Бакирова, М.Шакирова, З. Ажыбаева.
Кафедранын калган мүчөлөрү да илимий темаларын бекиттирип, жетекчилери
аныкталган, кандидаттык минимумдарды тапшырышкан.
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3. Кафедрада үч илимий ийрим иштейт: “У.Абдукаимов” (жетектеген улук
окутуучу А.Шерипбаев) атындагы, “Азадабегим”(жетектеген доцент А.Кадырова)
атындагы
жана “Жаш манасчылар” (жетектеген А.Адыкулова), “Жаш
түрколог”(жетектеген Г.Ашимбаева),
“Лингвист” (жетектеген Г.Бакирова)
атындагы чыгармачыл, таланттуу, илимге кызыккан жаштардын башын
бириктирген ийримдер иштейт. Ийримдин мүчөлөрү айына бир жолу топтолушуп,
өздөрүнүн жазган чыгармаларын талкуулашат, бири-бирине кеңеш беришет.
Юбиляр жазуучулардын урматына арнап, дубал газета чыгарылып, ар түрдүү иш
чаралар өткөрүлөт. М.: “А.Бегимкулова 65 жашта”, “А.Осмонов – кыргыз
поэзиясынын Чолпон жылдызы”, “Аял кудурети” ж.б.
4. Илимий изилдөөчүлүк иштерди жүргүзүүчү: “Манас таануу”, Ч.Айтматов
таануу”, “А.Осмонов таануу” кабинеттери иштейт.
5. 2015-жылы кафедранын доценти М.Шакированын “Кыргыз тилиндеги
колдонулушу чектелген лексика (К.К. Юдахиндин сөздүгүнүн мисалында” деген
темадагы монографиясы жарык көрдү.
Илимий кызмат сапарга 2015-жылдын 13-ноябрында Бишкек шаарында
өткөрүлгөн эл аралык илимий конференцияга доцент Д.Чокоева барып келди.
Табигый-техникалык факультети
1. Химия кафедрасы боюнча:
Илим изилдөө багытында кафедранын төмөнкү профессордук- окутуучулар
курамы иш алып барышат.
Туленбаева М.А. Эрназарова Б.К. Арстанбекова Н.Б. докторлук иштеринин
үстүндө иштеп жатышат.
Бечелова А.Т. кандидаттык ишинин үстүндө иштеп жатат.
Маматураимова Н.А. «Цинктин, кобальтын, жана никелдин
гексаметилентетрамин менен координациялык бирикмелеринин синтези түзүлүшү
жана касиеттери» темасында кандидаттык ишинин үстүндө иштеп жатат. Илимий
ишинин 70% ти аткарылып бүттү.
Кареянын Сеул шаарында бүткүл дүйнөлүк аялдардын ойлоп табуулары
боюнча өткөрүлгөн Эл аралык конкурска
х.и.к., доцент Б.К.
Эрназарова катышып 2 алтын, 1 күмүш,1 коло медалга ээ болду. Кареянын Сеул
шаарынан тезиси чыкты.
Бишкек шаарында өткөн КР караштуу мамлекеттик фонд тарабынан
өткөрүлгөн республикалык идеялар конкурсуна Б.К. Эрназарова катышып 1-орунду
жана 10 000 сом алып келди.
Б.К. Эрназарова 2015-жылы чыккан Чаткал районунун энциклопедиясына
киргизилген жана прогрессивдүү демилгелер фонду уюштурган Акыл тирек
конкурсуна катышып макаласы жарык көрдү.
Н.Б. Арстанбекова “Химияны окутууда компьютердик технологияларды
колдонуунун дидактикалык негиздери” аталыштагы илимий монографиясы жарык
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корду жана ЖАМУнун “Мыкты монография” конкурсунда 1-даражадагы диплом
менен сыйланды.
Б. К. Эрназарова «Интеллектуалдык менчик биотехнологиясы
боюнча» онлайн түрүндө эки айлык курстан өттү.
2015-жылдын 19-21-октябрь айына чейин “Старттык эксперимент, SEA” Эл
аралык кызматташуу Германиялык коому тарабынан уюштурулган тренинге
Туленбаева М.А., Арстанбекова Н. катышышып сертификат алышты.
“Азыркы
мугалимдин
компетенттүүлүгү”
темасындагы
тренинге
Арстанбекова Н. катышып сертификат алды.
Кафедранын мүчөлөрү: Туленбаева М.А., Эрназарова Б.К., Арстанбекова
Н.Б., Бечелова А.Т. КРУИАнын академиги, коомдук ишмер Б.Мурзубраимовдун 75
жылдык маарекесине арналган эл аралык конференцияга макалалары менен
катышып келишти.
Келишим менен төмөнкү иштер жүргүзүлөт:
«Нур» заводунун президенти Абдыжапар Тагаев менен биргеликте илимий
иштердин пландары түзүлүп, ЖАМУ менен «НУР» заводунун ортосунда илимий
келишимдин (келишим 09.05.2011) негизинде иштер жүрүп жатат. Келишимдин
негизги максаты полимеркумдуу черепицанын сапатын жогорулатуу жана анын
физикалык-химиялык касиеттерин аныктоо.
Кыргызпатент жана жаш окумуштуулардын кеъешинин төрайымы Б.К.
Эрназарова менен биргеликте Жалал-Абад мамлекеттик университетинде
интеллектуалдык менчик жана инновация боюнча «Инновация жана технологияны
колдоо» борбору иштеп жатат.
Кафедранын профессор-окутуучулар жамааты кезектеги проектилер боюнча
иш алып барышат:
ОБСЕ тарабынан каржылануучу «Кыргызстандагы «жашыл» экономика жана суу
коопсуздугу» аттуу долбоор.
2.
Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржылануучу «Дары
өсүмдүктөрдүн химиялык курамына экологиялык факторлордун тийгизген
таасири»
3.
ЧП “Абдрахманов” биологиялык жер семирткичти өндүрүү атуу долбоор
лордун үстүндө иштеп жатышат.
2. Корголгон диссертациялар:
Аспирант, Химия кафедрасынын бүтүрүүчүсү Бакирова Аида х.и.к., доцент Б.К.
Эрназарованын жетекчилиги алдында Химия ж-a химиялык технологиялар
институтунда Бишкек шаарында кандидаттык диссертациясын 2015- жылдын 12ноябрында ийгиликтүү коргоду.
Кафедранын кызматкерлери тарабынан 3 ойлоп табууга 3 патенттер:
1. “Бактерияга карты
жана
чиритпөөчү
каситтерге
ээ
болгон
дигексаметилентетрамин марганец хлориди” патенти доцент Туленбаева М.А.,
окутуучу Маматураимова Н.А.;
2.
“Шпинелдик түзүмдөгү никель оксидин алуунун ыкмасы” патенти доцент
Туленбаева М.А., окутуучу Маматураимова Н.А.;
3.
“Галактопиранозилтиосемикарбазид, обладаюущая
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актибактериальной активности” патенти доцент Б.К. Эрназаровалар тарабынан
алынды.
Илим изилдөөгө бөлүнгөн каражаттар
Илимий иш сапарына барууда Арстанбекова Н.Б. 3 жолу эл аралык илимий
практикалык конференцияга катышып 3 жолу илимий кызмат сапарында болду. 2жолу кызмат сапарынын жол акысы төлөнүп берилди.
2. Автоунаа кафедрасы
2015-жылы ойлоп табуу боюнча алынган патенттер.
1.«Ударный механизм», Патент №1771 от 31.07. Кыргызпатент 2015. Каримов А.,
Абдраимов Э., Кошбаев А., Эргешов Б.
2. «Ударный механизм», Патент №1772 от 31.07. Кыргызпатент 2015. Каримов А.,
Абдраимов Э., Кошбаев А., Эргешов Б.
Биология кафедрасы боюнча:
Илим изилдөө багытында кафедранын төмөнкү профессордук – окутуучулар
курамы иш алып барышат.
-Эгембердиева А.Д. “Эколого-биогеохимическая оценка естественных в
техногенных ландшафтов юго-западного склона Ферганского хребта” темасында
докторлук ишинин үстүндө иштеп жатат.
-Жолдошалиева Н.С.” Действия природных минералов на физиологические
показатели животных”темасында кандидаттык ишинин үстүндө иштеп жатат.
Илимий ишин жазып бүттү авторефараты басмадан чыкты.
-Жээнбекова Б.Ж. “Баткен областынын шартындагы азыркы типтеги кыргыз
эчкилеринин породасындагы чарбачылык пайдалуу белгилери жана биологиялык,
генетикалык өзгөчөлүктөрү”темасында кандидаттык ишин жазып бүттү
авторефератын басмадан чыгарды.
-Камчыбекова К.Д. “Эколого-биогеохимические особенности р. Сумсар”
Илимий ишинин 50% ти аткарылып бүттү.
- Дыйканов К.А. “Биогеохимия селена в техногенно-урановой провинции
реки Майлуу-Суу”темасында кандидаттык ишинин үстүндө иштеп жатат. Илимий
ишинин 70% ти аткарылып бүттү.
- Болотова А.С. “Биоэкологичекие особенности интродукцированных сортов
сладкого миндаля в Южном Кыргызстане” темасында кандидаттык ишинин
үстүндө иштеп жатат. Илимий ишинин 80% ти аткарылып бүттү.
Илимий долбоорлорго катышуу
№

Окутуучунун
аты, жөнү.

Долбоордун
аталышы.
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Долбоордун
иштөө
мөөнөтү.

Бөлүм

“Таттуу
бадамдын
сорттору”
Илимий иш сапарына барууда: Жолдошалиева Н.С., Карабекова Ч.К.,
Каракол шаарына конференцияга катышууга 1950 сомдон каржыланды.
1. Жолдошалиева Н.С. – 2 жолу Бишкек, Ыссык-Көлгө барып экспериментин
жүргүзүп келди.
2. Жээнбекова Б.Ж. – 2 жолу Баткен областына барып экспериментин
жүргүзүп келди.
Кафедранын ийгиликтери:
ЖАМУнун илим жана аспирантура бөлүмү тарабынан уюштурулган
конкурста:
1-орун “Мыкты илимий жетекчи” – Эгембердиева А.Д.
1-орун “Мыкты илимий кружок” – Камчыбекова К.Д.
2-орун “Мыкты илимий лаборатория” – Дыйканов К.Д.
3-орун “Мыкты илимий макала” – Болотва А.С. алышты.
1

Болотова А.С.

“Демилгелүү айыл
2015”

04.02.15

3. Ветеринардык медицина кафедрасы
ЖАМУнун, деканаттын жана «Ветеринардык медицина» кафедрасынын 2015
жылга карата түзүлгөн илимий иштер боюнча «Ветеринардык
медицина»
кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы тарабынан төмөнөогүдөй
илимий иштер жасалды:
1.
Доцент Ч.Т. Кадырова «Влияние генетического и биологического
фактора на хозяйственно - биологические показатели коз молочного направления
юга Кыргызстана » аттуу монография жазылып, басмага даярдалды.
2.
Ага окутуучу М.И.Беккулов «Продукты убоя и интерьерные показатели
кыргызских шерстных коз» аттуу илимий макала жазып, ЖАМУнун илимий
журналына басмага берилди.
3.
ЖАМУнун денгээлинде өткөрүлгөн илимий-практикалык конференцияларга
кафедранын мүчөлөрү активдүү катышышкан.
4.
Электр менен камсыздоо кафедрасы боюнча:
1.
Кафедрада “Тоо-кен иштери жана энергетика тармактары үчүн жумушчу
машинелерди иштеп чыгуу” багытында ИИИтер аткарулууда.
2.
Отчеттук жылда жакталган диссертациялар, ыйгарылган окумуштуу наамдар
жок.
3.
Отчеттук жылда кафедра кызматкерлери тарабынан ойлоп табууларга КР 2
Патенти алынды:
5.1. Каримов А., Абдраимов Э.С., Кошбаев А.А., Эргешов Б.Т. Ударный
механизм. Патент КР №1771. Бюл.№8, 2015.
5.2. Каримов А., Абдраимов Э.С., Кошбаев А.А., Эргешов Б.Т. Ударный
механизм. Патент КР №1772. Бюл.№8, 2015.
8.
2015-ж. кафедранын 2 кызматкери А.Каримов жана А.А.Кошбаев 0.25 чен
ИИПте иштешти.
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9.
Кафедранын 3 кызматкери А.А.Кошбаев, М.К.Алиев жана К.Султаналиева
1.07-5.07.2015-ж. Бишкек-Бозтериде откорулгон “Республиканская летняя школа
молодых ученых-механиков” семинарына докладдары менен катышып келишти.
География кафедрасы боюнча:
География кафедрасы 2015-жыл ичинде илимий иштердин жыйынтыгы
төмөндөгүчө болду:
1. Кафедрада илим изилдөө багытында пландаштырылган бир топ илимий
иштер толук аткарылды. Кафедранын доценти Сакбаева З.И. «Экология почв
бассейна реки “Көк-Арт” и улучшение их состояния» деген темадагы доктордук
ишин 2015-жылдын 27.02. ийгиликтүү коргоп, 2015-жылдын 03.11. биология
илидеринин доктору жана профессор деген наамды алды.
2. Кафедранын айкалышкан доценти Эшиев А. «Трансформация
маскулинности в Кыргызском обществе» 2015-жылдын 25.09.да доктордук ишин
ийгиликтүү коргоду.
Токой бак чарба багыты боюнча б.и.к. Ашимов К.С. профессор деген наамды
2015-жылы аттестациянын жыйынтыгы боюнча алды. Ал эми кафедранын улук
окутуучусу Осмонова Б.М. кандидаттык диссертациялык ишин бүтүп, коргоонун
алдында турат.
3.Кафедрада «Экополис» студенттик илимий ийрим уюштурулган. Ийримдин
жетекчиси улук окутуучу Осмонова Б.М.. Илимий ийримде көбүнчө экология
багытындагы студенттер мүчө. Ийримдин жетекчиси ийримдин мүчөлөрү менен
биргеликте ийримдин презентациясын жогорку денгээлде өткөрдү. Ага ТТФнын
деканы Алибаев А.П. кандидаттар, докторлор, кафедра башчы жана бир топ
мугалимдер катышышты. 2015-жылдын 1-сентябрынан баштап география багыты
боюнча “Геоид” илимий ийрими уюштурулуп, жетекчиси кафедранын окутуучусу
Жолдошова Т. дайындалды.
5.Кафедрада 2015-жылы илимпоз, окумуштуу, профессор Т.Рахманов
атындагы
“Географиялык
илимий
лабораториялык
борбор”
ачылды.
Лабораториянын ачылышына унивеситеттин ректору А.Б.Абдрашев жана башка
проректорлор, декандар, кафедра башчылары катышышты.
6. Метеорологдор күнүнө арналган илимий практикалык конференция
факультеттин денгээлинде өткөрүлүп, метеостанциянын жетекчиси келип доклад
жасады. Ошондой эле кафедранын профессордук – окутуучулар курамы “Онлайн”
боюнча эл аралык илимий практикалык конференцияга катышышты.
Кафедранын профессорлору Ашимов К.С., Сакбаева З.И., доценттери
Асанова К., Токторалиев А.А., окутуучусу Асанова М.Ж. долбоор боюнча 2015жылда иштешип, аралык отчетторун ийгиликтүү тапшырышты.
Кафедранын ПОК тарабынан 3 окуу методикалык колдонмо, 2 окуу китеп, окуу
усулдук комплекс, лабораториялык практикум жана бир нече силлабустар
даярдалып, печатка берилди.
5.

6.
Энергия булактары, электроэнергетикалык системалар жана механика
кафедрасы боюнча:
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Илим изилдөө багытында кафедранын төмөнкү профессордук- окутуучулар
курамы иш алып барышат.
К.А.Кокумбаева докторлук ишинин үстүндө иштеп жатат.
Токтосопиева К.М., Досбаев А.Ж., Алиев М.К. кандидаттык иштеринин
үстүндө иштеп жатышат.
“Азыркы мугалимдин компетенттүүлүгү” темасындагы тренинге
Кокумбаева К.А. катышып сертификат алды.
Экономикалык-юридикалык факультети
1. Финансы жана кредит кафедрасы боюнча:
Кафедрада профессор-окутуучулук курамы 2015–жылы «Кыргызстандагы
социалдык-экономикалык проблемалар» деген теманын үстүндө илимий-изилдөө
иштерин алып барышты. Ар бир окутуучунун илимий-изилдөө иштеринин
темалары бекитилген жана ушул теманын үстүндө иштеп жатышат. Кафедранын
илимий-изилдөө иштерине кафедра башчысы э.и.д, проф. м.а. Аскарова А.К. жана
э.и.д., профессор Зулпукаров А.З. көзөмөл жүргүзүшөт.
1. Илим изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер:
- э.и.к., доц. А. Карбекова «Кластерная модернизация экономики аграрного
сектора КР» - доктордук иш
- э.и.к., доц.м.а. Уметов С. «Влияние некоммерческих организаций на состояние и
развитие экономики КР» - доктордук иш
- доц.м.а. Абдырахманова Г. «Кыргыз Республикасынын түштүк регионундагы
(Жалал-Абад облусунда) камсыздандыруунун өнүгүшүнүн мыйзамдуулугу жана
тенденциялары» - кандидаттык иш.
- улук окутуучу Мамыралиева А.Т. «Экономико-математическое моделирование
взаимосвязи макроэкономических параметров в условиях рыночной экономики»
(на примере КР)-кандидаттык иштеринин үстүндө эмгектенип жатышат.
- э.и.д., профессордун м.а. Аскарова А.К. “Акыл –Тирек-2015” сыйлыгынын
номинанты болду.
2. Корголгон диссетациялар (2015) – Арзиев Нурбек – «Кыргыз
Республикасындагы айлана-чөйрөнү коргоонун укуктук көйгөйлөрү», юридика
илимдеринин кандидаты, 30-май, 2015-жыл
3. Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар жана башка иш
чаралар:
Конференциялар:
2015-жылдын июнь айында «Финансисттер күнүнө» карата кафедранын
профессор-окутуучулук курамы жана студенттеринин күчү менен университетттин
деңгээлинде илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.
1–декабрь СПИДден коргонуу күнүнө карата э.и.к., доц. м.а.
Уметов С. жана доц. м.а. Абдырахманова Г. Тарабынан студенттер үчүн семинар
өткөрүлдү.
Доцент Карбекова А.Б.
2015-жылдын 20-октябрында өткөрүлгөн “Азыркы мезгилдин мугалиминин
компетенттүүлүгү” аталыштагы тренингге катышып, сертификатка ээ болду.
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2015-жылдын ноябрь айында өткөрүлгөн “Адистин кесиптик маданиятына
багытталган технологияларды иштеп чыгуунун илимий-методикалык негиздери”
аталыштагы семинарга катышып, сертификатка ээ болду.
2015-жылы өткөрүлгөн “Организация самостоятельной работы с
применением новых информационных технологий” аталыштагы семинарга
катышып, сертификатка ээ болду.
2015-жылдын 28-апрелинде Бишкек шаарында өткөрүлгөн “Эффективное
управление правами интеллектуальной собственности и их охрана” аталыштагы
семинарга катышып, сертификат алып келди.
2015-жылдын апрель айында “ЖОЖдун окутуучуларынын билимин
өркүндөтүү” аттуу семинарга катышып, сертификат алган.
2015-жылдын 31-мартында “Вопросы правовой охраны интеллектуальной
собственности, использование патентной
и непатентной информации и
коммерциализация объектов интеллектуальной собственности” аттуу семинарды
уюштурууга катышты.
А. Карбекованын эмгектери 2015-жылы чыккан Багыш айыл өкмөтүнүн
энциклопедиясына киргизилген жана “Акыл-Тирек” конкурсуна доцент З. Асилова
менен бирге макалалары жарык көргөн.
Илимий кызмат сапарлары:
Э.и.к., доцент Карбекова А.Б. Кареянын Сеул шаарында бүткүл дүйнөлүк
аялдардын ойлоп табуулары боюнча өткөрүлгөн Эл аралык конкурска х.и.к.,
доцент Б.К. Эрназарованын эмгектерин катыштырып, 2 алтын, 1 күмүш,1 коло
медалдарын алып келген. Мындай ийгиликтер менен бирге 8 Эл аралык
академиялык ойлоп табуучу ишкер аялдардын семинарына катышып, эл аралык
артыкчылыкка ээ болгон.
2015-жылдын 27-28-февралында жана 3-4-июнунда э.и.к., доц.м.а. Уметов С.
жана улук окутуучу Н. Мусакулов Бишкек шаарында КУУда ЮСАИД жана ИСТВЕСТ институту тарабынан өткөрүлгөн «Коммерциялык эмес уюмдардын каржы
менеджменти» семинарына барып келишти.
27-апрелден 1-майга чейин кафедранын доценти С. Уметов Туркиянын
KASTAMONU, CARKINI KARATEKIN Университеттеринде кызматтык иш
сапарында болуп келди.
Э.и.к.,доц. С.Уметов жана улук окутуучу Н.Мусакулов 10-12-сентябрда
Бишкек шаарында КУУда ЮСАИД тарабынан өткөрүлгөн «Мамлекеттик саясат
жана эдвокаси» деген аталыштагы илимий-практикалык семинарга катышып,
сертификатка ээ болду.
2. Экономикалык билим берүү кафедрасы боюнча:
Кафедранын илимий темасы: «Базар экономикасындагы токой
чарбасынын социалдык - экономикалык өнүгүү көйгөйлөрү» (Жалал-Абад
областынын мисалында).
Учурда кафедрада 23 профессордук – окутуучулук жамаат эмгектенишет.
Анын ичинен: 3– профессор; 5 – э.и.к., доцент; 7 – ага окутуучу; 7– окутуучу; 1үйрөнчүк окутуучу.
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Илимий изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер:
1. «Экономикалык билим берүү» кафедрасынын окутуучулары 2015-2016-окуу
жылынын башынан тартып илимий иштерди алгылыктуу ишке ашыра баштады.
Каферада илимий иштердин планы жана кафедра жыйынында каралуучу илимий
иштердин планы түзүлүп бекитилген. Жооптуу болуп э.и.к., доцент Жолболдуева
Д.Ш. дайындалган. Окутуучулар республикалык жана эл аралык илимийпрактикалык конференцияларга катышып, илимий макалаларын жарыкка
чыгарышты.
2. Корголгон диссертациялар - э.и.к., профессор Сыдыков С.Ш өзүнүн
доктордук диссертациясынын темасы “Конституционные принципы независимости
судей в Кыргызской Республике: проблема реализации” (теория и практика) деген
темада диссертациялык ишин жазып “Укук таануу” кафедрасынан талкуудан
өткөрүп, ЖАКна жолдомо берилди. Окутуучу Бабакулова Чынаранын темасы
“Проблема организации бухгалтерского учета и экономического анализа
предприятий малого и средного бизнеса в условиях рынка”, ага окутуучу Төлөнов
Эмилдин диссертациялык ишинин темасы “Туризм бизнесин өнүктүрүү аны
мамлекеттик колдоо жана тескөө ” деген илимий диссертациялык иши кафедрада
каралды. Ага окутуучу Г.У.Махмудованын темасы бекитилип , темасынын үстүндө
иштөөдө. Ошондой эле ага окутуучу Айылчиева М, И. Кенжекулов өзүнүн
темасынын үстүндө иштеп, минимумдарын ийгиликтүү тапшырды.
3. Илим изилдөө институттары жана лабораториялар –1С бухгалтерия
сабагы боюнча 402 кабинет даярдалып, 6 даана алына турган компьютерлердин
үстүндө эмгектенүүдөбүз.
4. Өткөн
конференциялар
жана
семинарларга
окутуучулардын
катышуусу.
Үстүбүздөгү 2015-жыл Москва шаарындагы Донбаский Государственный
университетке э.и.к., проф.м.а. Б.М.Турдубеков, э.и.к.доцент Жолболдуева Д.Ш, 3
макала жиберип жарыкка чыкты. 22-октябрда ОШМУнун 75-жылдыгына арналган
илимий
конференцияга
кафедрадан
5
окутуучу
(проф.С.Ш.Сыдыков,
Б.М.Турдубеков, э.и.к.доцент Жолболдуева Д.Ш., ага окутуучулар Аширалиева Б.,
ага окутуучу Айылчиева М.А., И.Кенжекулов, ж.б.) катышып, 12 илимий макала
«ОШМУнун жарчысы» журналына басылып чыкты. КУУнун “Экономика”
факультетинин
түзүлгөнүнүн
60-жылдыгына
арналган
конференцияга
э.и.к.доц.м.а., Жолболдуева Д.Ш, э.и.к.проф.м.а Турдубеков Б.М., э.и.к.проф.м.а
С.Ш. Сыдыковдор катышып, 5 макала берип басмага берилди.
Ошондой эле КУЮАсына “Право и политика ” илим-методикалык журналына 2
макаласын басмага берилип жарык көрдү.
Э.и.к. проф.м.а.Сыдыков.С Ш. Казакстан республикасына Улуттук
университетине З макала берип жарык көрдү.
Ысык-Көл форумуна бухгалтерлердин күнүнө арналган конференцияга
Б.А.Аширалиева катышып, сертификат алып келди.
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2015-жылдын ноябрь айында өткөрүлгөн Б.Мурзаибраимовдун 75
жылдыгына арналган практикалык конференцияга
кафедранын доценти
Жолболдуева Д., Сулайманова Ч., Айылчиева М. өздөрүнүн докладдар менен
катышып келишти.
ЖАМУда Илим күнүнө өткөрүлгөн конференцияда кафедранын
профессордук-окутуучулар курамы катышышты.
Кыргыз Республикасынын илим жана билим министрлигинин грамотасы
менен Аширалиева Бактыгүл сыйланды. Кенжекулов Ибрагим агай акчалай
сыйланды.
5. Илимий кызмат сапарлары: “Программа по финансовой поддержке
печатных издательств ”деген эки жумалык тажрыйба алмашуу максатында Польша
мамлекеттине Акжолова М.Ж. барып келди.
Турция мамлекеттине кафедранын ага окутуучусу Төлөнов Э.Н өзүнүн
илимий темасынын үстүндө иштөө менен сапарга барып келди.
3. Укук таануу кафедрасы боюнча:
1. Илим изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер:
Илимий изденүүчү болуп 2 окутуучу аспирантура бөлүмүнө тапшырды, илимий
макалалар жарык көрүүдө, конференцияларга студенттер менен биргеликте
докладдар даярдалууда.
5 май 2015 ж.Конституция күнүнө, 10 декабрь Адам укугунун күндөрүнө карата
студенттер менен биргеликте конференция уюштурулду. Изденүүчүлөр илимий
отчетторун ИТКга тапшырышты. Бир изденүүчү кандидаттык минимумдарды
ийгиликтүү тапшырды.
Кафедранын окутуучулары диссертациялык талкуулоого катышышты.
Төртүнчү курстун студенттери үчүн «Криминалист» аттуу ийрим иштеп жатат,
жет. Н.Нарматов, окутуучу А. Акматова тарабынан 3 курстун студенттери үчүн
“Шерлок Холмстун тергөөлөрүн окуп анализдөө” аттуу окуулар өтүлдү.
Областтын мыкты криминалисттери студенттер менен жолугушту.
Шаардын деңгээлинде Конституция күнүнө карата ЖаМУнун БАЗында
студенттик конференция өткөрүлдү. Адам укугуна карата илимий практикалык
конференция КРнын Акыйкатчысынын Жалал-Абад областындагы өкүлү Аманова
А.К. нын катышуусу менен өткөрүлдү.
Студенттер кафедранын окутуучуларынын жетекчилиги астында илимий
практикалык конференцияларга ийгиликтүү катышып, ардак грамоталар менен,
дипломдор менен сыйланышты.
Илимий кызмат сапарлары
Ош шаарындагы илимий конференцияларга кафедра башчысы Р.К.Шамшиев,
доцент Б.М.Ураимов студент докладчылар менен бирге катышып келишти. Ош
шаары – Ош юридикалык институту, илимий конференция, катышуучулар
К.Ташиева, Н.Чаканова, Н.Нарматов, А.Акматова, Ф.Абдраимова студент
докладчылар менен бирге катышып келишти. 3 курстун студенти Мамадалиева М.
ОшМУда,
ОшКУУда
өткөрүлгөн
студенттердин
илимий-практикалык
конференцияларына ийгиликтүү орун алуу менен, диплом менен сыйланып
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катышып келди. Ошону менен бирге Ыссык-Көл мамлекеттик университетинде
өткөрүлгөн конференцияга өз илимий иши менен катышып келди.
Медициналык факультет
Медицина факультетинде жалпысынан: илимдин доктору -4, илимдин
кандидаттары -8,
Доктор PhD медицина -1, Илимий даражалуулугу - 68 %.
Факультеттеги илимий даражалуу кызматкерлердин тизмеси:
№
Кафедра
Аты - жөнү
Илимий
%тик
даражасы,
көрсөткүч
окумуштуулук
ү
наамы
1 «Фармация»
Бегалиев Ш.С.
фарм.и.к.,
кафедрасы
профессор
2 «Фармация»
Орозбаева Ж.М.
Б.и.к., доцент
кафедрасы
3 «Фармация»
Абдуллабекова
фарм.и.д.,
кафедрасы
Р.М.
профессор
(айкалыштыруучу
)
Жалпы штат:
7 окутуучу
Илимий
42,8 %
даражалуулугу:
1 «Морфологиялык
Абдылдаев .А.А.
м.и.д., профессор
дисциплиналар»
кафедрасы
2 «Морфология»
Кожалиев А.К.
м.и.к., доцент
кафедрасы
3 «Морфология»
Темиров Н.М.
м.и.к., доцент м.а.
кафедрасы
4 «Морфология»
Жуманалиева М.Б. Доктор PhD
кафедрасы
медицина
Жалпы штат:
7 окутуучу
Илимий
57 %
даражалуулугу:
1 «Клиникалык
Сулайманов Ш.А. м.и.д., профессор
дисциплиналар»
кафедрасы
2 «Клиникалык
Шамшиев А.А.
м.и.д., проф.м.а.
дисциплиналар»
(айкалыштыруучу)
кафедрасы
Жалпы штат:
2 окутуучу
Илимий
100 %
даражалуулугу:
1 «Хирургиялык
Эшмуратов А.Б.
м.и.к., доцент.
дисциплиналар»
м.а.
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2

3

4

кафедрасы
«Хирургиялык
дисциплиналар»
кафедрасы
«Хирургиялык
дисциплиналар»
кафедрасы
«Хирургиялык
дисциплиналар»
кафедрасы
Жалпы штат:

Абдыкалыков К.А.

м.и.к., доцент м.а.

Маматов А.А.

м.и.к., доцент м.а.

Идирисов А.Б.
(айкалыштыруучу)

м.и.к., доцент м.а.

3 окутуучу

Илимий
100 %
даражалуулугу:
2015-жылы медицина факультетинин профессордук-окутуучулук курамы
тарабынан 1 монография, 9 илимий макала анын ичинен 1 илимий макала чет
өлкөдөн жарык көрдү.
2015-жылдын жыйынтыгы боюнча “Илим жана аспирантура” бөлүмү
тарабынан жарыяланган конкурска б.и.к., доцент Орозбаева Ж.М. “Мыкты илимий
жетекчи” номинациясына катышып, 1-орунга ээ болуп, 1-даражадагы диплом
менен сыйланды. ОшМУнун медицина факультетинде өткөрүлгөн XX студенттик
илимий конференцияга активдүү катышкандыгы үчүн “Ардак грамота” менен
сыйланды.
Факультеттеги окутуучулар түрдүү багыттагы фонддор, долбоорлор жана
гранттар менен иштешет.
Алсак:
1. «ЭКОИС», «ОБСЕ», «АКМЕНА» - коомдук фонддор менен «Фармация»
кафедрасынын доценти, б.и.к. Ж.М.Орозбаева эксперт катарында иш алып барат.
Илимий кызмат сапарлары
2015-жылдын апрель айында ОшМУнун медицина факультети XX
студенттик илимий конференциясына Орозбаева Ж.М., ОшМСУда өткөрүлгөн
студенттердин IV- регионалдык олимпиадасына Бакалаева Л.К. студенттерди
жетектеп барып катышып келишти.
2. Корголгон диссертациялар:
Факультети

1

доктордук
2013 2014 2015
1
1
2
1
1
1

кандидаттык
2012 2013 2014 2015
3
1
1
2
1
1
2
1
5
1
4
1
1
3
2

1

2

4

2012
ПМТФ
ТТФ
ФФ
ГЭФ
Аймактык
Жалпы баары:

2

3
29

11

6

8

2.1. Жалпы аспирант, изденүүчүлөр:
Аспирант
күндүзгү
Сырттан
бюджет
контракт
1
1
22
Жалпы:
93

Изденүүчү

69

Анын ичинен:
2.2. 2015-жылы аспирантурага кабыл алынгандар:
Аспирант
Изденүүчү
бюджет контракт сырттан
0
2
12
0
Жалпы:
24
2.3. Минимум тапшырган аспирант, изденүүчүлөр:
Минимумдар
Илимдин тарыхы жана философия:
Англис тили:
Немец тили:
Жалпы баары:

Тапшыргандардын
саны
23
21
2
46

3. Уюштурулган ийримдер, секциялар
Факультеттер
ПМТФ

Баары:
ЭЮФ

Ийрим, секциялардын аталышы
“Оптимист”
“Епсилон”
“Жаш программист”
“Web дизайнер”
“Математикалык ийрим”
“Жаш физик”
“Эне тили”
“Тарыхты сүйүүчүлөр”
8
“Жаш бухгалтер”
“Акционер”
“Криминалист”
30

Баары:
ТТФ

Баары:
Фиол.Ф.

3
“Гүл өстүрүүчүлөр”
“Жандандыруу каражаттарын даярдоо”
“Жаш зоологдор”
“Аналитик”
“Алтернативдүү энергия булактары”
“Экоплюс”
“Юный техник”
“Кишинин анатомиясы жана физиологиясы
лабораториясы”
“Виртуалдык лаборатория”
“Географиялык илимий борбор”
“Геоид”
“Олимпиада”
“Баскетбол”
“Волейбол”
“Футбол”
“Стол тенниси”
“Улуттук оюндар”
“Шахмат”
“Тогуз коргоол”
19
“Англис тилин үйрөнөбүз”
“Bradge”
“У. Абдукаимов”
“Азадабегим”
“Жаш манасчылар”
“Түрколог”
“Филолог”
“Исток”
“Лингвист”
“Баян”
“СтудПолис”
“Журналисттик чеберчилик”
“Жаш журналист”
“Усулчу”
“Литература”
“Хуанхэ”
“Wir sprechen auf der Spreche von J.W. von
Goethe”
“Сүйлөшүү клубу”
“Академиялык жазуу”
“Шаг за шагом”
31

“Немец тили аркылуу
мүмкүнчүлүктөр”
Баары:
Мед. фак.
Баары:
Мед. колледж

Баары:
ЖАК

Баары:
Жалпы баары:

чет

мамлекеттерге
21

“Биохимик”
1
“Анатомия”
“Мээрбандык иш”
“Авиценна”
“Биоинтеллект”
“Фармхимия”
“Биологиялык активдүү кошулмаларды жана
маскаларды даярдоо”
“Эколайф”
7
“1С бухгалтерия”
“Жаш финансист”
“Жез оймок”
“Алтын капчык”
“Кездемеден буюм жасоо технологиясы”
“Тамчы”
6
65

4. Институттар, лабораториялар, борборлор
Факультеттер Изилдөө борборлору, лабороториялар
Мед. фак
ТТФ
3 лаборатория, 2 патент
ПМТФ
5 лаборатория 1борбор
ЭЮФ
1 лаборатория
ФФ
8 борбор
Мед. колледж 9 предметтик лаборатория
ЖАК
5 илимий, 8 адистик лаборатория
Жалпы баары:

Жалпы
саны
5
5
1
8
9
13
41

5. Жарыяланган макалалар, окуу-усулдук колдонмолор (ОУК),
монографиялар, программалар, жыйнактар, патенттер, күбөлүктөр ж.б.
№

Аты-жөнү

кызматы

Патенттер,
күбөлүктөр
прогр, жыйн.
макалалары
32

Чыккан жери,
жылдары

1

Филология
Асылбеков Чырашкан Доц.м.а.

2

Анарбаева Гүлнара

Т.и.к.,
доцент

3

Абдыкаимова
Орункан

окутуучу

1 макала

Дарбанов Б.Е.
Казакстан (2015),
Бишкек, БГУ (2015)
Кытай, Армения,
Бишкек, Ысык-Көл
(2015)
Бишкек, (2015)

4

Арапбаева Гүлсара

Доц.м.а.

1 макала

Бишкек, БГУ (2015)

5

Эсенова Айчүрөк

Улук окут.

2 макала

Казакстан (2015)

6

Темирбаева Гүлнар

Улук окут.

5 макала

7

Кочкорова Фарида

окутуучу

1 макала

Бишкек, Ош, Нарын,
Жалал-Абад, Россия
(Алтай крайы) (2015)
Казакстан, (2015)

8
9

Акжолов А.
Рыскулова Г.

профессор
Ф.и.к.,
доцент
Ф.и.к.,
доц.м.а.
окутуучу
окутуучу

1 макала
1 макала

Бишкек (2015)
Бишкек (2015)

3 макала

Бишкек, Ош (2015)

1 макала
3 макала

Иран (2015)
Ош, Бишкек (2015)

13 Кочкорбаева Л.С.

Улук окут.

1 макала

Бишкек (2015)

14 Калмуратова А.
Алымкулова Г.

Ф.и.к.,
доцент,
окутуучу
окутуучу

1 макала

Ош (2015)

3 макала
3 макала

17 Осмонова К.И.,
Арсланбекова Н.Э

Улук
окутуучу
Окутуучу,
окутуучу

Бишкек, Ош, ЖалалАбад (2015)
Бишкек, Ош, ЖалалАбад (2015)
Бишкек, Ош (2015)

18 Төрөмаматова М.М.,
Исабаева Ы.А.

Улук
окутуучу

3 макала

Бишкек, Ош, ЖалалАбад (2015)

19 Исабаева Ы.А.,
Керимбердиева А.Д.

Улук
окутуучу,
окутуучу
Улук
окутуучу,

4 макала

Бишкек, Жалал-Абад
(2015)

1 макала

Жалал-Абад (2015)

10 Көчөрова Г.
11 Жалилова Н.
12 Арсланбекова Н.Э.,
Осмонова К.И.

15 Алымкулова Г.
16

Жороева Г.

20 Кочкорбаева Л.С.

2 макала, 1
ОУК
8 макала

2 макала

33

Жунусбаева А.Ж.
21 Жунусбаева А.Ж.,
Исабаева Ы.А.

Улук
окутуучу

1 жыйнак

Жалал-Абад (2015)

22 Төрөмаматова М.М.,
Алымкулова Г.Ч.

Улук
окутуучу,
окутуучу
Ф.и.к.,
доцент м а
Ф.и.д.,
профессор
Ф.и.к.,
доц м .а.

1 ОУК

Жалал-Абад (2015)

1
монография
1 прогр.
Гриф менен
1 сөздүк.
Гриф менен
26 макала
3 макала

Бишкек (2015)

23 Калмурзаева А.А.
24 Мирзахидова М.И.
25 Калыбекова З.

26 ОФ кафедрасы боюнча
27 Сатыбалдиева Г.
Ф.и.к.,
доцент
28 Жолдошбаева Ы.
Улук
окутуучу
29 Эмилбекова Р.,
Улук
Өскөнбаева С.
окутуучу
30 Бакирова Г.
Ф.и.к.,
доцент
31 Ашимбаева Г.
окутуучу
32 Кадырова А
Ф.и.к.,
доцент
33 Чокоева Д.
Ф.и.к.,
доцент
34 Шакирова М.
Ф.и.к.,
доц.м.а.

1
2
3
4
5

Бишкек (2015)

1 макала

Бишкек, Москва
(2015)
Казакстан (2015)

1 макала

Жалал-Абад, (2015)

2 макала

Бишкек, Ысык-Көл
(2015)
Бишкек (2015)
Ош, Жалал-Абад
(2015)
Бишкек (2015)

1 макала
2 макала
1 макала

2 макала,
Бишкек,Ош (2015)
1
монография
87 макала, 1 прогр., 2 моногр.,
2 ОУК, 1 сөздүк

Баары:
ПМТФ
Асилова З. А
Тех.и.к.,
доцент
Дооронов Ө.С.
Т.и.к.,
доцент
Момбаев С.
окутуучу
Алиев И.
Улук
окутуучу
Найманбаев М.Ж.
П.и.к.,
доцент

Бишкек (2015)

2 макала
2 макала
1 макала
2 макала
5 макала
34

Аманкулова Т.К.
Украина, Бишкек
(2015)
Бишкек (2015)
Бишкек (2015)
Бишкек, Жалал-Абад
(2015)
Бишкек, Ош, ЖалалАбад (2015)

6

Халдарова Ы.

7

Темирбаева Г.

8

Досалиева М.

9

Тажибаева Ж.

10 Кыдыралиев С.К
11 Иманкулов З.И.
12 Молдокеримова Э.
13 Аванова Ж.А.
14 Мамбеткожоева М.
15 Алыбаев К.С.,
Аванова Ж.А.
16 Сакиева С.С.

П.и.к.,
доцент
Улук
окутуучу
Улук
окутуучу
Улук
окутуучу
Тех.и.д.,
профессор
Тех.и.к.,
доцент
П.и.к.,
доцент м.а.
П.и.к.,
доцент
Улук
окутуучу
Ф-м.и.д.,
профессор,
п.и.к.,
доцент
П.и.д.,
профессор

17 Ураимов К.М.

П.и.к.,
доц.м.а.

18 Борошев С.

23 Алымкулов Б.Н.

Улук
окутуучу
Улук
окутуучу,
окутуучу
Ф.и.к.,
доцент
Ф.и.д.,
доцент
Улук
окутуучу
окутуучу

24 Кожоназарова Ы.М.
25 Айдаркулов К.

окутуучу
Т.и.к.,

19 Төрөбекова А.Э.,
Мокуева Н.Ш.
20 Токтогулова Г.Т.
21 Токоева Г.С.
22 Доранова А.Д.

1 макала

Бишкек (2015)

2 макала

Жалал-Абад (2015)

1 макала

Жалал-Абад (2015)

7 макала

Жалал-Абад, Ош,
Бишкек (2015)
Жалал-Абад, Ош,
Бишкек (2015)
Жалал-Абад, ЫсыкКөл (2015)
Жалал-Абад (2015)

3 макала
2 макала
1 макала
2 макала
1 макала

Жалал-Абад, Бишкек
(2015)
Ош (2015)

1 күбөлүк,
Бишкек, (2015)
сертификаты
менен
9 макала, 1
электрондук
монография
5 макала,
1 жыйнак,
1сөздүк
2 макала

Россия, Бишкек, Ош
(2015)
Россия, Бишкек, Ош
Жалал-Абад (2015)

1 программа

Туркия, Бишкек
(2015)
Жалал-Абад (2015)

3 макала

Ош, Ысык-Көл (2015)

3 макала

Россия, Казакстан,
Ысык-Көл (2015)
Ош,Жалал-Абад
(2015)
Казакстан, Бишкек,
Ош, Жалал-Абад
(2015)
Жалал-Абад (2015)
Бишкек (2015)

2 макала
6 макала
1 макала
2 макала
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26 Авазов Э.А.

доцент
Т.и.к.,доцент 3 макала

27 Анарбекова В

Уулук
окутуучу

4 макала

28 Мырзабаева Н.

Улук
окутуучу

5 макала

29 Ураимов Б.М.

Т.и.к.,
доцент
Т.и.к.,
профессор
Ф-м.и.к.,
доцент
Улук
окутуучу
Улук
окутуучу,
ф-м.и.к.,
доцент
Улук
окутуучу,
окутуучу

1 макала

Казакстан, Бишкек,
Ош (2015)
Россия, Казакстан,
Кытай, Бишкек
(2015)
Туркия, Кытай,
Бишкек, Жалал-Абад,
Ош (2015)
Жалал-Абад (2015)

1 макала

Россия (2015)

1 макала

Жалал-Абад (2015)

1 макала

Ысык-Көл (2015)

1 макала

Жалал-Абад (2015)

1 макала

Жалал-Абад (2015)

30 Сулайманов Э.
31 Иманкулов З.И.
32 Иманкулов З.И.,
Расулова Д.М.
33 Термечикова А.М.,
Иманкулов З.
34 Батырова Ы,
Термечикова А.М.,
Канетова Д.,
Нарматова Н
35 Ажикулова У.,
Иманкулов З.,
Назаралиева Э.,
Молдокеримова Э.
36 Канетова Д.
Баары:

1

Эрназарова Б.К.

2

Туленбаева М.А.

3

Арстанбекова Н.

Улук окут.,
1 макала
Жалал-Абад (2015)
Ф-м.и.к., доц
Улук окут.,
П.и.к.,
доц.м.а
Улук
1 AVN
ЖАМУ (2015)
окутуучу
электрондук
программасы
2 прогр., 85 макала, 1 электр.
монография, 1 күбөлүк
ТТФ
Х.и.к.,
доцент
Х.и.к.,
доцент
П.и.к.,
доцент

6 макала
4 макала
5 макала
36

Алибаев А.П.
Корея, Бишкек, Ош,
Жалал-Абад (2015)
Бишкек, Ош, ЖалалАбад (2015)
Бишкек, Ош, ЖалалАбад (2015)

4

Бечелова А.

окутуучу

2 макала

5

Маматураимова Н.

окутуучу

3 макала

6

Кошбаев А.,

2 макала

7
8

Эргешов Б.Т.
Мурзакматов К.Ж.
Каримов А.,
Абдраимов Э.,
Кошбаев А.,

1 макала
2 патент

Бишкек, (2015)
Бишкек (2015)

1 макала
1 макала

Жалал-Абад (2015)
Россия (2015)

2 макала

12 Болотова А.,
Кожобеков Т.М.
13 Ормогоева А.,
Токторалиев А.
14 Ормогоева А.,
Карабекова Ч.,
Курманбекова Д.

Тех.и.к.,
доцент,
окутуучу
Улук окут.
Тех.и.д.,
профессор
Тех.и.к.,
доцент.
Окутуучу
окутуучу
Улук
окутуучу
Улук
окутуучу
Улук окут.,
окутуучу
Улук окут,
Б.и.к., доц.
Улук окут.,
окутуучу,
улук окут,

Ош, Жалал-Абад
(2015)
Бишкек, Ош, ЖалалАбад (2015)
Жалал-Абад (2015)

1 макала

Россия, Бишкек
(2015)
Ош (2015)

1 макала

Жалал-Абад (2015)

2 макала

Ош (2015)

15 Эгембердиева А.,
Дыйканов К.,
Камчыбекова К.
16 Курманбекова Д.,
Ормогоева А.,
Карабекова Ч.

Улук окут.,
окутуучу,
окутуучу
Улук окут.,
улук окут,
окутуучу

1 макала

Жалал-Абад (2015)

2 макала

Ош (2015)

17 Беккулов М.И.
18 Каримов А.,

окутуучу
Тех.и.д.,
профессор
Тех.и.к.,
доцент.
окутуучу

1 макала
2 макала

Жалал-Абад (2015)
Жалал-Абад (2015)

41 макала,
3 монография
2 макала

Бишкек (2015)

1 макала

Бишкек (2015)

Эргешов Б.
9 Дыйканов К.
10 Курманбекова Д.
11 Болотова А.

Кошбаев А.,
Эргешов Б.
19 Геогр каф. боюнча
20 Кокумбаева К.А.
21 Аширалиев А.А.

Тех.и.к.,
доцент
Тех.и.д.,

37

профессор
22 ӨКК каф. боюнча

5 макала,
1 окуу китеби
89 макала, 2 патент,
3 моногр., 1 окуу кур.

Баары:
Мед.фак.
1
2
3
4
5
6

Бегалиев Ш.С.,
Абдуллабекова Р.М.
Чоюнова А.Т.
Улук окут.

1 монография

Ирисова Г.М.
Орозбаева Ж.М.,
Абдыкаарова Б.
Садырова Н.А.

Улук окут.
Б.и.к., доц.,
окутуучу
окутуучу

1 макала
1 макала

Тухватшин Р.Р.,
Абдылдаев А.А.

М.и.д.,
профессор

1 макала

Баары:

7
8

Сыдыков С.Ш.

9

Акматова А.

Нарматов Н.
Ташиева К.
Шамшиев Р.К.
Ураимов Б.М.
ЭББ каф. боюнча
Баары:
10
11
12
13

1

Идрисова Г.

3 макала

Бишкек, Жалал-Абад
(2015)
Бишкек (2015)
Жалал-Абад (2015)
Россия, Бишкек
(2015)
Жалал-Абад (2015)

1 монография, 9 макала

ЭЮФ
Абдырахманова Г.Б. Улук окут.
Мамыралиева А.Т.
Улук окут.
Мусакулов Н.К.
Улук окут.
Ражабалиева Н.Н.
Улук окут.
Аскарова А.
Э.и.д., доц.
Зулпукаров А.,
Э.и.д., про
Акунжанов Э.А.
аспирант
Карбекова А.Б.
Э.и.к., доц.

1
2
3
4
5
6

3 макала

Кожалиев А.К.
Бишкек (2015)

1 макала
1 макала
1 макала
1 макала
1 макала
1 макала
3 макала

Зулпукаров А.З.
Жалал-Абад (2015)
Жалал-Абад (2015)
Жалал-Абад (2015)
Жалал-Абад (2015)
Россия (2015)
Ош (2015)
Жалал-Абад, Ош
(2015)
Казакстан, Ош,
Бишкек (2015)
Ош, Жалал-Абад
(2015)
Ош (2015)
Бишкек (2015)
Ош (2015)
Ош (2015)

Э.и.к.,
профессор
окутуучу

3 макала,
1 монография
2 макала

окутуучу
окутуучу
Ф.и.к., доц.
Т.и.к., доц.

2 макала
1 макала
2 макала
2 макала
12 макала
33 макала, 1 монография

Мед. Колледж
окутуучу

1 макала
38

Адышева А.А.
Ош (2015)

2

Боркошова С.

Улук окут.

2 макала

3
4

Байгозуева Н.
Байгозуева Н.,
Рыскулова Г.
Алимова А.

окутуучу
Окутуучу,
Ф.и.к., доц.
окутуучу

1 макала
1 макала

Баткен, Жалал-Абад
(2015)
Жалал-Абад (2015)
Жалал-Абад (2015)

2 макала

Бишкек (2015)

5

Баары:

1

Турдубаева Б.М.

2

Турдубаева Б.М.,
Маматумаров Б.
Карабекова Ч.
Нарымбетов Т.
Нурматова М.
Ажыкулов С.
Разаков К.
Токтогулова З.
Баары:

3
4
5
6
7
8

Жалпы баары:

7 макала
ЖАК
П.и.к., доц.
П.и.к., доц.
окутуучу
окутуучу
окутуучу
окутуучу
окутуучу
окутуучу
окутуучу

4 макала
2 макала
3 макала
2 макала
2 макала
2 макала
1 макала
1 макала
17 макала

Турдубаева Б.М.
Тажикстан, Бишкек,
Нарын, Ош (2015)
Бишкек, Ош (2015)
Бишкек, Ош (2015)
Бишкек, Ош, (2015)
Ош (2015)
Ош (2015)
Бишкек (2015)
Ош (2015)

327 макала, 8 монография,
2 ОУК, 3 программа, 1 жыйнак,
2 патент, 1 окуу куралы, 1 күбөлүк,
1 сөздүк,

6. Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар ж.б. иш-чаралар
Факультеттер Конференция, семинар ж.б.иш-чаралар
Жалпы
саны
Мед. фак
3 семинар, 3конференция, 1 көргөзмө
7
ТТФ
1 семинар, 8 конференция, 1 кече
10
ПМТФ
9 семинар, 2 конференция, 4 олимпиада,
17
2 тегерек стол
ЭЮФ
3 конференция, 1 жолугушуу, 2 семинар,
9
3 олимпиада
Филол.фак.
13 семинар, 6 конференция, 4 олимпиада
23
Мед. колледж 3 конференция,
3
ЖАК
3 конкурс, 3 семинар, 1 конфернция,
8
1 олимпиада
Жалпы баары:
75
7. Студенттердин конференциялары, олимпиадалары:
1. Филология факультети боюнча:
39

1. Немец тили, адабияты жана аймак таануу кафедрасы боюнча:
№ Студенттердин аты, жөнү Конференциянын аты
Илимий
жетекчилери
1

Батырбекова Айгерим

Олимпиада 1-орун

Эсенова А

2

Алибаева Айчүрөк

Олимпиада 1-орун

Арапбаева Г

3

Жаркынова Одина

Олимпиада 4-орун

Кочкорова Ф

№
1

Жетекчи окутуучулардын
аты-жөнү
Эсенова Айчүрөк

2

Асылбекова Ч

3

Арапбаева Г.

4.

Темирбаева Гүлнар

5

Набижанова Г

Студенттин аты, жөнү

Конференциянын
аты
Абдувалиева Д Нт-1- ЖАМУ 2015
11
Кудаярова А
Нт-1- ЖАМУ 2015
11
Абдрасулова Н. Нт-1- ЖАМУ 2015
11
Аскаралиева А. Нт- ЖАМУ 2015
1-14
Шекерова А.
Нт-1- ЖАМУ 2015
11
Шакарбекова Д. Нт-1- ЖАМУ 2015
14
Бекназарова У. Нт-1- ЖАМУ 2015
12
Акпарова А.
Нт-1- ЖАМУ 2015
12
Карабекова А.
ЖАМУ 2015
Атк-1-13
Нарын 2015
Батырбекова Б.
ЖАМУ 2015
Атк-1-11
Байзакова Г.
ЖАМУ 2015
Атк-1-13
Сулайманова А.
ЖАМУ 2015
Атк-1-13
ОшМУ 2015
Кубатова А.
ЖАМУ 2015
Атк-1-11
Жороева Н.
ЖАМУ 2015
Нт-1-14
Дилмурат к.Д.
ЖАМУ 2015
Нт-1-14
Жаныбек к.А.
ЖАМУ 2015
40

6

Кочкорова Ф

7

Карагулова Н.

8

Анарбаева Г.

Нт-1-14
Махамадкадирова А
Чт-1-13
Токтогулова Б.
Атк-1-14
Абдыллаева Х.
Атк-1-14
Кубатова А
Атк-1-11
Аскаралиева Ж.
Атк-1-11

ЖАМУ 2015
ЖАМУ 2015
ЖАМУ 2015
ЖАМУ 2015
ЖАМУ 2015

2. Журналистика жана мамлекеттик тил кафедрасы боюнча:
2015-жылдын 25-апрелинде жогорку окуу жайлардын студенттеринин
арасында (ОшМСУда) өткөрүлгөн 4-регионалдык олимпиадада студенттер
ОшМУСнун 1-3- даражадагы дипломдоруна жана ЖАМУнун 800 (сегиз жүз)
сомдон акчалай сыйлыктарына татыктуу болушту. Аларды даярдаган
жетекчилерге 1-орун үчүн 2000 (эки миң) сом, 3-орун үчүн 1000 (миң) сомдон
акчалай сыйлыктар берилди.
№ Тайпасы Студенттин
жөнү

аты- Предмети

Ээлеген
орду

даярдаган
окутуучу

.
1 М-1-14 Махамаджанова М.
Кыргыз тили
1-орун
Жалилова Н.
Кө
.
чө
ров
2 М-1-14 Кубанычбек
кызы Кыргыз тили
3-орун
Рыскулова Г.
а
.
Элмира
Г. ка
федрадагы илимий иштерге жетекчилик кылып, «Илим жана студент -2015» аттуу
конференцияга студенттердин активдүү катышуусуна жана өз учурунда
өткөрүлүшүнө
көзөмөл
жүргүзүп
турду.
Студенттердин
илимий
конференциясында 1-курстун студенти Махамаджанова М (жетекчиси Жалилова
Н.) пленардык кеңешмеде кызыктуу доклад жасады. Ар бир окутуучу экиден-үчтөн
студенттин илимий ишине жетекчилик кылды.
3.
Англис тили жана адабияты кафедрасы боюнча:
2015-жылдын январь айында регионалдык конференция өткөрүлдү.
Студенттердин арасында өткөрөлүүчү олимпиаданын I, II, III турлары өткөрүлүп
жыйынтыгында ЧТ-1-11 тайпасынын студенти Каримбекова Махира I орунду
алып, регионалдык олимпиадага катышып келди.
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Англис тили жана адабияты кафедрасынын мугалимдери жана студенттери
менен бирдикте «Bridge» ийрими иштөөдө, жетекчиси А.О.Калмуратова
Илим жана студент 2015 аттуу илимий конференция факультеттин денгээлинде
өткөрүлүп, тандалган студенттер университеттин денгээлиндеги конференцияга
катышып, байгелүү орундарга ээ болушту.
4. Кафедра русской филологии:
В апреле г. Оше состоялась региональная олимпиада по предметам. 3-е место по
специальности «Русский язык и литература» заняла студентка группы РЯЛ-1-13
Сафина А. Руководитель Жамашева Н.С. Студентка Сафина А. награждена
почетной грамотой.
С 26.02 по 28. 02.15. в г. Ош состоялась семинар на тему: «Роль молодежи в
развитии и укреплении экономики Кыргызстана». Студентка гр. РЯЛ-13 Оразова
М. выступила темой «Экономика Кыргызстана глазами молодежи».
Участница межрегиональной олимпиады г. Ош студентка гр. РЯЛ-13 Сафина А.
заняла 3 место. Награждена денежной премией в сумме 600 с.
На научно-практической конференции «Илим жана улуттук экономика» ЖАГУ
студентка гр. РЯЛ-1-10 Керим к. Айтурган заняла 1 место (науч. рук. Калмурзаева
А.А.), студентка гр. РЯЛ-1-11 Камбаралиева А. 3 место (науч. рук. Алимаматова
Д.А.).
5. Маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасы боюнча:
ЖАМУда өткөрүлгөн “Илим жана студент-2015” илимий-практикалык
конференциясына
кафедранын
профессордук-окутуучулук
кураманын
жетекчилиги
менен
8 илимий макала “Котормо, котормо таануу”
адистигинин 3-4-курстун
студенттери тарабынан даярдалды. 4-курстун студенти Н. Рустамов,“Азамат
Алтайдын жашаган доору” деген темадагы доклады менен ОшМУда уюштурулган
студенттердин конференциясына катышты.
2015-жылы ноябрда өткөн “Экология лингвомаданият аркылуу”деген темадагы
Эл аралык студенттер арасында өткөн олимпиадага Лк-1-11 группасынын
студенттери Раманкулова А. (жетекчиси Дарбанов Б.Е.) жана Муратбекова Феруза
(жетекчиси СатыбалдиеваГ.А.) онлайда катышып, 3- турга Алма-Ата шаарына
чакыруу алды.
6. Кыргыз тили жана адабияты кафедрасы боюнча:
2015-жылдын 25-апрелинде жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасында
(ОшМСУда) өткөрүлгөн 4-регионалдык олимпиадада студенттер ОшМУСнун 12-3- даражадагы дипломдоруна жана ЖАМУнун 800 (сегиз жүз) сомдон акчалай
сыйлыктарына татыктуу болушту. Аларды даярдаган жетекчилерге 1-орун үчүн
2000 (эки миң) сом, 2-орун үчүн 1500 (бир миң беш жүз) сом, 3-орун үчүн 1000
(миң) сомдон акчалай сыйлыктар берилди.
№ Тайпас

Студенттин

аты- Предмети
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Ээлеген

даярдаган

1.

ы
КТ-13

жөнү
Мураталиев Каныкей Манас таануу

орду
1-орун

окутуучу
Кадырова А.

2.
3.
4

КТ-13
ЧТ-14
ОТ-13

2-орун
2-орун
3-орун

5.

КТА

Кенжебаева Динара
Самсалиева Райкан
Жамалдин кызы
Сапаргүл
Эшенкулова Айдай

Токурова А.
Чокоева Д.
Шерипбаев
А.
Бакирова Г.,
Шерипбаев
А.

Манас таануу
Манас таануу
Манас таануу

КТ
жана 1-орун
адабияты

Эшиев Ж.- кафедрадагы илимий иштерге жетекчилик кылып, «Илим жана
студент -2015» аттуу конференцияга студенттердин активдүү катышуусуна жана
өз учурунда өткөрүлүшүнө көзөмөл жүргүзүп турду. Студенттердин илимий
конференциясында 3-курстун студенти Ыманкулова Курманжан (жетекчиси
Токурова А.) пленардык кеңешмеде кызыктуу доклад жасады. Ар бир окутуучу
экиден-үчтөн студенттин илимий ишине жетекчилик кылды.
№ Студенттердин
теги, аты

тайпасы

Окулуучу докладдын темасы

1 Нурмамат кызы
Дилде

КТ-11

Сын атоочтун даражаларын 6класста окутуу

Кадырова А.

2 Кенжебаева
Динара

КТ-13

“Манас”эпосундагы элдик
оюндар

Кадырова А.

3 Мураталиева
Каныкей

КТ-13

Манасчылык- сыйкырдуу өнөр

Кадырова А.

4 Токтосунова
Айтурган

КТ-11

Т.Касымбековдун “Сынган
кылыч” романын окутууда
образдар системасын талдоо

Токурова А.

5 Бахавадинова
Жумакан

КТ-11

Ч.Айтматовдун
Токурова А.
чыгармаларындагы манкуртчулук
проблемасын ачып берүүнүн
тарбиялык мааниси

6 Эркинбек уулу
Данияр

КТ-11

Ж.Бөкөнбаевдин согуш
поэзиясындагы эпистолярдык
форманын мааниси

Шерипбаев А.

7 Абдиллабекова
Айзада

КТ-12

А.Осмоновдун “Ким болду
экен?”поэмасындагы

Шерипбаев А.
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жетекчиси

Бактыбектин образы
8 Сабирбекова
Алина

КТ-11

А.Токомбаевдин “Ай нурунда
кышкы түн”, ”Жайкы
таңда”ырларын 5-класста
окутуунун методикасы

Эшиев Ж.

9 Ыманкул кызы
Курманжан

КТ-12

А.Осмоновдун “Неге кечигет”,
“Бүкөн” ырларын окутууда жаңы
усулдук ыкмаларды колдонуу

Токурова А.

1 Жусубалиева
0 Чолпонай

КТ-11

Дин жана ага карата жаштардын
мамилеси

Чокоева Д.

1 Жусупова
1 Толгонай

КТ-11

Ч.Айтматовдун “Бугу Эне “
адабий чыгарманы окутуу усулу

Эшиев Ж.

2. Педагогика жана маалымат технологиялар факультети боюнча:
1. Информатика кафедрасы боюнча:
11 - декабрда өткөрүлгөн профессор Ш. М. Ниязалиевдин туулган күнүнө карата
өткөрүлгөн “Илимдин өнүгүшу, проблемалары, перспективалары” аталыштагы
илимий практикалык конференциясына кафедранын атынан төмөндөгү студенттер
катышышты:
7. Рустамбек к Аэлита ФМББ(И)-1-13 “Электрондук билим берүүнун заманбап
системасы” жетекчиси: Асилова З. А.
8. Маатова Элмира ФМББ(И)-1-13 “Билим берүү сайттарын түзүүнүн
өзгөчөлүктөрү” жетекчиси: Асилова З. А.
9. Файдуллаева
Бибихожар
ФМББ(И)-1-13
“Применение
электронного
образовательного сайта для детей дошкольного возраста” жетекчиси:
Шадибекова А. Ш.
10. Усманалиева
Айжамал
ФМББ(И)-1-13
“Применение
современной
информационной технологии в кулинарии” жетекчиси: Шадибекова А. Ш.
Жыйынтыгында Файдуллаева Бибихожар ”Ардак грамота” менен сыйланды.
2. Педагогика жана психология кафедрасы боюнча:
Университетте “Илим жана студент -2015” аттуу конференцияга кафедра
тарабынан студенттер катышышты. Жыйынтыгында 3 студент “Дипломго” ээ
болушту. Жетекчилери Найманбаев М. Ж Матисакова А. Темирбаева Г. К.
Ошондой эле кафедра тарабынан даярдалган студенттер регионалдык олимпиадага
Ош шаарына барып катышып келишти. Жыйынтыгында 3 – студент татыктуу
орундарга ээ болушуп, дипломдор менен сыйланышты.
1.Эгенбердиева Динара Т-1-13 Педагогика предмети боюнча 3 - орун
2. Белялова Жамийла Т-1-13 Психология предмети 4 - орун
3. Алымбек кызы Ж. Рял-1-13 Педагогика предмети 4 - орундарга ээ болушту.
Жетекчилери Осмоналиева С. Досалиева М. Акматова И.
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3.
Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасы
боюнча:
Студенттер күнүнө карата кафедранын мүчөлөрү жана 5-курстун студенттери
тарабынан “Студент кечээ, бүгүн жана эртең” деген темада тегерек стол
уюштурулду. Доцент К.М. Ураимовдун 2 студенттин илимий макалалары
ЖАМУнун “Илим жана студент” деген атайын басылмасына жарык көрдү.
Студенттер Ош шаарында ОШМУда өткөн Республикалык илимий
конференцияларга катышып сертификат жана 2-даражадагы дипломдор менен
сыйланышты. Жетекчилерине “Ыраазычылык каттар” жана “Алкыш” жарыяланды.
Ош шаарында өткөн олимпиадада 2 студент адистик боюнча 2-3- орунарды алып
келишти. “Илим-2015” студенттердин илимий конференциясына 4 студент
катышты, алардын экөөсүнүн макаласы жыйнакка басылып чыкты.
4.Физика кафедрасы боюнча:
Кафедрада студенттер менен илимий иштер жана аларга жетекчилик кылуу
уюштурулуп жатат. Бүтүрүүчү тайпаларда дипломдук жумуш бектилген
студенттер менен иш алпарылып, аларга жектекчилик жүргүзүлүп жатат.
5.Жогорку математика жана МОК кафедрасы боюнча:
“Илим-2015” илимий-практикалык конференцияда Ж.Аванова жетекчилик кылган
эки студенттин макаласы окулду жана басмага сунушталды. Алар К.Бөрүбаева
“Математиканы окутууда эмприкалык методдорду колдонуу” - деген темада
пленардык жыйында чыгып сүйлөдү жана биринчи даражадагы диплом менен
сыйланды. М-1-11 гр студенти Р. Акылбек кызы “Математиканы интерактивдүү
окутууда айрым ыкмаларды колдонуу” - деген илимий-макала менен чыгып
баяндама жасады.
2. А.Мамбеткожоева жетекчилик кылган М-2-11 тайпасынын студенти
Кубанычбек кызы Бегимай жана ага окутуучу Н.Баитова жетекчилик кылган М-211 тайпасынын студенти Жуманазарова Элиза "8-класста математиканы окутууда
МКТны колдонуу" аттуу макалалары
менен катышышып "Активдүү
катышкандыгы" үчүн диплом менен сыйланышты.
3. 2-курстун студенти Макамбаева Н.К. “Үй бүлөлүк бюджетти пландаштыруу”
темасында доклад окуду 2-даражадагы диплом менен сыйланды.
Ош Социалдык Гуманитардык Университетинде
өткөрүлгөн регионалдык
студенттердин олимпиадасында (апрель, 2015-ж.):
1. Аззам кызы Жийдегүл (М-1-13гр) – 3чү орун диплому (Математика адистиги
боюнча);
2. Абдимажитова Н. (М-1-14гр) – 2 орун программалаштыруу предметинен
3. Кубанычбек кызы Э. (М-1-14 гр) – 3 орун кыргыз тили предметинен
4. Латибова У. (М-1-14 гр) – 2 орун орус тили предметинен
5. Махамаджанова М. (М-1-14 гр) – 1 орун кыргыз тили предметинен
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2015-жылдын
19-20-октябрында
Урал
мамлекеттик
педагогикалык
университетигде (Россия,Екатеринбург) өткөрүлгөн (сырттан) студенттердин
олимпиадасына М-1-11 тайпасынан Тойгонбаева Н. жана М-1-12 тайпасынан
Бөрүбаева К. катышып, “Жогорку математика” боюнча активдүү катышкандыгы
боюнча грамота менен сыйланышты.
6.Философия жана гуманитардык илимдер кафедрасы боюнча:
Профессор Ш.М.Ниязалиев атындагы «Философия жана гуманитардык
илимдер» кафедрасынын
доценти, ф.и.к. Токоева Г.С. ОшЮИту өткөргөн
«Мамлекеттүүлүктү жана анын укуктук негиздерин бекемдөөгө жаштардын көз
карашы» аттуу чөлкөмдүк студенттик илимий-практикалык конференцияга төмөнкү
студенттерди даярдап катыштырды.
№
1

2

3
4

5

Студенттин
жөнү
Курбанбаев
Баймурза

аты тайпасы Макаланын аталышы
Т -1-15

КРнын
эгемендүүлүктү
алышы - өнүгүүнүн
жаңы этабы
Асылбекова Асель
Т -1-15
Учурдагы экологиялык
көйгөйлөргө
философиялык талдоо
Эльдияр
кызы Т -1-15
Чынгыз Айтматов –
Бегимай
улуу гуманист
Султанова
Т -1-15
Социальные проблемы
Курманжан
города
Жалал-Абад
(Социальная
защита
населения)
Кочкорова А
СК-1- 14 Кыргыз Республикасынын
билим
берүү
саясаты

жетекчиси
Токоева Г.С.

Токоева Г.С.
Токоева Г.С.
Токоева Г.С.

Токоева Г.С.

7. Тарых кафедрасы боюнча:
Студенттик ийримдин катышуучулары студенттик илимий иш чараларга,
олимпиадаларга жана музей-экспонаттарын көбөйтүүгө тартылышты.
2015жылдын 8-декабрында “Айкын талдоо” интеллектуалдык оюнуна команда түзүп,
катышкан Т-1- 12 тайпасынын студенти Жусуп уулу Бекзат баштаган адистиктин
командасы ЭУПта окуу жайлар арасындагы сынакта биринчи орунга жетишти.
2015-жылдын 15-декабрында Областык прокуратура тарабынан уюштурулган
“Мыйзамдуулукту даңазалоо коррупцияны ашкерелөө” деген темада эссе жазуу
боюнча сынакта Т-1-15- тайпасынын студенти Асанкан кызы Жайнагул биринчи
орунга татыктуу болду. Билерман ордо интеллектуалдык теле-сынагына Т-1-12
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тайпасынын төмөнкү студенттери такай катышып келишет: Токтоноев Б., Паязов
Н., Баканов Э., Бакытбек уулу Назарбай финалдык турда жеңишке жетишишти.
3. Табигый-техникалык факультети боюнча:
1. Химия кафедрасы боюнча:
2015-жылы студенттердин арасында өткөрүлгөн олимпиада Химия боюнча 3
студентти даярдап, алардын экөөсү 2-3-орундарды ээлешти;
2015- жылы студенттердин арасында өткөрүлгөн конференцияга Химия боюнча
4 студент даярдалып 1-2-даражадагы диплом менен сыйланышты.
2. Биология кафедрасы боюнча:
2014-2015 окуу жылында университетте “Илим-2015” аттуу илимий
практикалык конференцияга төмөнкү студенттер илимий доклад жасашты.
№
Илимий тема
1 Климаттын өзгөрүшүндөгү
глобалдык проблемалар.
Problem of global climate
change.
Проблема
глобального
изменения
климата.
2 Сары-Челек
коругунун
азыркы мезгилдеги флора
жана фаунасы
3 Гемофилия оорусунун пайда
болу себепттери
4 Инсектицид өсүмдүктөрүн
өстүрүү арготехнологиясы
үйрөнүү
(помидордун
мисалында)
5 Табигый
минералдын
биологиялык мааниси
6 «Жалал-Абад шаарындагы
агын суулардын абалы»
7 Мите
куртттардан
арылуунун алдын алуу жана
күрөшүүнүн жолдору
8 Питомникте өсүмдүктөрдү
өстүрүү технологиясы
9 Кокон
гиласты
өстүрүү
арготехнологиясы
жана
анын пайдалуу жактары
10 Жалал- Абад шаарынын

Студент
Группа
Жетекчи
Jay
Shanker ЛД-1Эгембердиева А
Pandey
14

Райымкулова А

Б-1-11

Ормогоева А

Ибрагимова А

Б-1-12

Курманбекова Д

Дастанбек
Улара

кызы Б-1-11

Жээнбекова Б

Ибрагимова З

Б-1-10

Жолдошалиева Н

Курманбекова Д

Б-1-10

Жолдошалиева Н

Исмаилова Н

Б-1-10

Боркошова С

Орозмамат к Н

Б-1-10

Болотова А

Култеков Б

Б-1-13

Болотова А

Абдилажан у Р

Б-1-13

Карабекова Ч
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11

12

12
13
14

15

16

17
18

19

20
21

синотроптуу канаттуулары
Терс адаттар жана алардын
адамдын
организмине
тийгизген таасири
Алкоголдук ичимдиктердин
жүрөккө тийгизген таасири
Морфологические изменения
сердца при алкогольной
болезни (АКМП)
Сумсар
дарыясынын
экологиялык абалы
Кулпунайды
өстүрүү
арготехнологиясы
Динамика роста болезни
сахарного диабета ЖалалАбадской области
Воздействие тератогенных
факторов
на
развитие
эмбриона
Динамика роста болезени
туберкулеза
в ЖалалАбадской области
ТӨОдин
ден-соолукка
тийгизген таасири
Жалал-Абад областындагы
гемофилия
оорусунун
динамикасы
Орто
мектептерде
(5-6
класстар үчүн) SEA ыкмасы
менен
лабораториялык
сабактарды өтүү усулу
Топурактын асылдуулугун
жогорулатуу жана сактоо
Банкадагы таштар

Нуркасимова
Динара

Б-1-12

Дыйканов К

Каримов Ислам

Б-1-14

Дыйканов К

Маматалиева
Б-1-14
Эркинай
Орозматова
Б-1-11
Гулиза
Ашимова Перизат ЛД-314

Камчыбекова К

Садыкова
Бурулай

ЛД-314

Курманбекова Д

Азатбекова
Гулзада

ЛД-314

Курманбекова Д

Маннапов
Саидбек
Ибрагимова
Айтолкун

ЛД-114
Б-1-12

Курманбекова Д

Белекова Гулипа

Б-1-11

Карабекова Ч

Турдумаматова Г

Б-1-11

Жээнбекова Б

Култеков Баяман

Б-1-13

Болотова А

Жээнбекова Б
Курманбекова Д

Курманбекова Д

Университетте студенттер арасынды өткөрүлгөн “Илим жана студент” аттуу
илимий конференцияга 20 студент илимий доклад окушту жана 10 диплом менен
сыйланышты.
“Ш.Ниязалиевдик окуу” конференциясында Б-1-13 тайпасынын студенти
Култеков Б доклад окуп ЖАМУнун “Ардак грамотасы” менен сыйланды.
Түштүк региону боюнча ОГПИде өткөрүлгөн IV- регионалдык олимпиадага
адситик боюнча 3 студент катышып, Б-1-12 тайпасынын студенти Дарбанова
Ыкбалай 2-орунду ээледи. Б-1-12 тайпасынын студенти Муркасимова Динара
“Грамота” менен сыйланды.
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3. Ветеринардык медицина кафедрасы боюнча:
2015-жыл 28-май күнү өткөрүлгөн «Студенттердин илимий практикалык
конференциясына » В-1-11 группасынын студенти Алимбек уулу Максатбек
«Кыргыздын улуттук тамак-аштары», Закиров Нурбек «Ветеринариянын тарыхы»,
В-1-10 тайпасыиан М.Исраилов «Канаттуулардын эктопаразиттери жана алардын
түштүк жергесинде таралышы» жана «Эчкинин сүтүнүн баалуулугу» деген темада
студенттер илимий макала жазып, алдынкы орундурга ээ болушкан.
4. География кафедрасы боюнча:
Метеорологдор күнүнө арналган илимий практикалык конференция
факультеттин денгээлинде өткөрүлүп, метеостанциянын жетекчиси келип доклад
жасады. Ошондой эле кафедранын профессордук – окутуучулар курамы “Онлайн”
боюнча эл аралык илимий практикалык конференцияга катышышты. “Илим жана
студент 2015” илимий практикалык конференцияга кафедрада бир топ студенттер
актуалдуу темалар боюнча доклад жасашып, алардын ичинен Э-1-13 тайпасынын
студенти Калыбекова Т. (жетекчиси Осмонова Б.М.) 1-орунга, Г-1-12 тайпасынын
студенти Эгенов Сапар (жетекчиси Мамытова А.) 3-орунга ээ болушуп, ЖАМУнун
1-3-даражадагы дипломдору менен сыйланышты.
Студенттердин түштүк региондор аралык ЖОЖдор аралык олимпиадага Г-1-11
тайпасынын студенти Абасбек кызы Сонунбү география адистиги боюнча 2орунга, Б-1-14 тайпасынын студенти Маматалиева Эркинай география предмети
боюнча катышып 4-орунга ээболушуп, «Ардак грамота» менен сыйланышты.
5. Энергия булактары, электроэнергетикалык системалар жана механика
кафедрасы боюнча:

2015-жылы студенттердин арасында өткөрүлгөн олимпиада «Электр менен
камсыздоо» предметинен 3 студентти даярдап алардын бирөө Куддусов Баяман
ЭЭСС-1-12 тайпасынын студенти 2-орунга ээ болду, жетекчилери Кокумбаева К.А.
Кочкорова М.;

2015- жылы студенттердин арасында өткөрүлгөн конференцияга кафедранын
студенттери активдүү катышу менен Бакиров Б. ЭЭСС-1-12 тайпасынын студенти
1-даражадагы диплом жана Совет кызы Айганыш ЭЭСС-1-12 тайпасынын
студенти активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланышкан. Жетекчиси
Кокумбаева К.А.
4. Экономикалык-юридикалык факультети боюнча:
1. Финансы жана кредит” кафедрасы боюнча:
2015-жылдын 9-апрелинде Экономика жана ишкердик университети
тарабынан «Ишкердиктин көйгөйлөрү жана аларды чечүү жолдору жаштардын көз
карашы менен» аталышындагы Эл аралык студенттик илимий- практикалык
конференциясында «Мыкты баяндамалар» сынагында ФКк-1-13 тайпасынын
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студенткасы Бегимкулова А. э.и.д. А.Аскарованын жетекчилигинде «Проблемы
развития МСП в КР» деген макаласы менен 3-орунду алып, IIIдаражадагы диплом
менен сыйланды.
ФКк-1-11 тайпасынын студенти Нышанова Н. доц.м.а. Г.Абдырахманованын
жетекчилигинде «Развитие инновационной деятельности в КР» Абдыкалыкова А.
улук окутуучу А. Мамыралиеванын жетекчилигинде «Туризм–Кыргыз
Республикасынын экономикалык өнүгүүсүнүн реалдуу сектору» деген макаласы
менен катышып, «Активдүү катышуучу» деген сертификатка ээ болду.
Ош мамлекеттик социалдык университетинде 2015-жылдын 25-апрелинде
өткөрүлгөн студенттер арасындагы аймактык олимпиадага “Финансы жана кредит”
кафедрасынын ФКк-1-12 тайпасынын студенти Таласбаева Б. доц.м.а. А.
Абдырахманованын жетекчилиги астында 3-даражадагы дипломго татыктуу болду.
Кыргыз-Өзбек Университетинде Илим күнүнө карата 2015-жылдын 18-ноябрь
күнү “Билим, илим жана маданият жаркын келечек” аталышындагы II аймактык
жаш илимпоздордун жана студенттердин илимий практикалык конференцияда
э.и.к.,доцент А.Карбекованын жетекчилиги менен Юк-1-13 тайпасынын студенти
Мамадалиева М. I даражадагы, БЭк-1-12 тайпасынын студенти Б. Абдыкадыров II
даражадагы дипломдорго ээ болушту.
2015-жылдын 12-декабрында академик Б.М. Мурзаибраимовдун 75-жылдыгына
арналган конференцияда доцент А.Карбекованын жетекчилиги менен БЭк-1-12
тайпасынын студенти Б. Абдыкадыров, Юк-1-13 тайпасынын студенти
Мамадалиева М. II даражадагы дипломдорго ээ болушту.
18-декабрь 2015-жылы Ош мамлекеттик институтунда “Мамлекеттүүлүктү жана
анын укуктук негиздерин бекемдөөгө жаштардын көз карашы” аттуу аймактык
студенттик илимий-практикалык конференцияда доцент А.Карбекованын
жетекчилиги менен Юк-1-13 тайпасынын студенти Мамадалиева М. II даражадагы
дипломдорго ээ болду.
2. Экономикалык билим берүү кафедрасы боюнча:
«Илим жана студент-2015» аттуу республикалык илимий-практикалык
конференцияда мыкты баяндамасы үчүн 1-даражадагы диплом менен БЭк-1-11
тайпасынын студенти Сейдакмат кызы Самара сыйланды (жетекчиси – э.и.к.
Жолболдуева Д.Ш.).
2015 жылдын 15 -17 май күндөрү ОШМУ да болуп откон «Бухгалтердик эсеп,
анализ жана аудит» аттуу республикалык ЖОЖ дор аралык олимпиадага
студенттер катышты.
Олимпиадага окутуучулар Төлөнов Э. жана Аширалиева Б. төмөндөгү
студенттерге жетекчилик кылып келишти.
1. Абдыкадыров Б.
2. Боронов С.
3. Сейдакмат к С.
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4. Кайкыева Б.
Олимпиадага катышкан студенттердин ар бирине сертификат берилди. ОШ
мамлекеттик университетинде
«Илим жана студент» деген аталыштагы
студенттердин илимий – практикалык конференциясында Абдыкадыров Байжан II
даражадагы диплом менен сыйланып келди.
ЖАМУда өткөрүлгөн «Даанышман ордо» интелектуаллдык оюунунда II
даражадагы диплом менен сыйланып келишти БЭк-1-13 тайпасы.
3. Укук таануу кафедрасы боюнча:
Кафедранын илим боюнча жоопту окутуучу А.Акматованын жетекчилигинде
Юк-1-12 тайпасынын студенти Бакиров Элдар, Юк-1-13 тайпасынын студенти
Мамадалиева Мунара, Юк-1-14 тайпасынын студенти Садыков Мурадил менен Ош
шаарында откорулгон ВУЗдар аралык студенттик олимпиадага катышып Садыков
Мурадил “Юриспруденция” багытында үчүнчү орунду ээледи.
Ошону менен бирге “Юриспруденция” адистигинин студенттери бир нече
конференцияларга катышып байгелүү орундарга ээ болуп сертификат, диплом,
грамоталар менен сыйланышты.
- Ош юридикалык институт Ош ш.,
- Ош мамлекеттик университет Ош ш.,
- Ош мамлекеттик социалдык университет Ош ш.,
- ЭИУ Жалал-Абад ш.,
Ыссык-Көл мамлекеттик университети Ыссык-Көл областы.
Медициналык факультети боюнча:
2015-жылдын май айындагы ЖАМУда өткөн “Илим жана студент-2015”
илимий-практикалык конференцияга 12 студент катышып, 2 студент байгелүү
орунга ээ болду.
2015-жылдын апрель айында ОшМУнун медицина факультетинде өткөн ХХ
студенттик конференцияга 2 студент катышып 2 студент байгелүү орунга ээ
болушту.
2015-жылдын март айында факультеттик деңгээлде өткөрүлгөн предмет аралык
олимпиадада 8 студент катышып, 5 студент байгелүү орунга ээ болушту.
Апрель айында ОшСУда өткөрүлгөн студенттердин IV аймактык
олимпиадасында 3 студент катышып, 1 студент байгелүү орунга ээ болушту.
Ноябрь айында ОшМУнун 75 жылдыгына карата өткөрүлгөн “Илим жана
жаштар-жаңы идеялар жана жыйынтыктар” деген аталыштагы аймактык
студенттик илимий конференцияга 2 студент катышып, 2 студент байгелүү орунга
ээ болушту. Ошол эле окуу жайда өткөн “Кыргызстанда тынчтыкты жана
стабилдүүлүктү бекемдөөдө жаштардын ролу” аттуу жаштардын илимийпрактикалык конференцияга 9 студент илимий баяндама менен катышып келишти.
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8. Илим изилдөөгө бөлүнгөн каражаттар
ЖАМУнун илимий иштерин өнүктүрүүгө сарпталган каражаттар төмөндөгүдөй
болду:
Беренеле
Кеткен
2014-жыл үчүн
2015-жыл үчүн
р-дин
чыгымдар
коду
Жыл бою
Чыгымдал Жыл бою Чыгымдал
смета
ган
смета
ган
боюнча
каражат
боюнча
каражат
бөлүнгөн
(сом м/н)
бөлүнгөн
(сом м/н)
каражат
каражат
(сом м/н)
(сом м/н)
Эмгек акы
2111
2035900,00 1852669,00 1835900,00 1835900,00
Соц фонд
2121
351192,75
319585,40 316692,65
316692,45
Кызмат
2211
172200,00
156702,00 172200,00
170690,00
сапарлары
Коммуналдык
2212
81400,00
74074,00
81400,00
80560,00
жана
байланыш
кызматтары
Тарнспорттук
2214
62900,00
57239,00
62900,00
45340,00
кызматтар
Приобретение
2215
2074800,00 1888068,00 2010250,00 755420,00
прочих услуг
Баары:
4778392,75 4348337,40 4479342,65 3204602,45
Операции с
активами и
обязательства
ми
Машина жана
3112
102500,00
93275,00
102500
26950
тетиктер үчүн
Итого
102500,00
93275,00
102500
26950
нефинансовые
активы
Жалпы
4880892,75 4441612,40 4581842,65 3231552,45
чыгым
9. Илимий кызмат сапарлары
ЖАМУнун профессордук – окутуучулар курамы ар түрдүү багыттагы кызмат
сапарларына барып турушту. Анда белгиленгендей факультеттер боюнча
төмөндөгүдөй көрсөткүч болду:
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Факультеттер Кызмат сапарларынын багыты
Мед. фак
ТТФ
ПМТФ
ЭЮФ
Филол.фак.
Мед. колледж
ЖАК
Жалпы баары:

2 конференция, 1 илимий иш
4 конференция, 2 илимий иш
14 конференция, 4 илимий иш, 1 көргөзмө,
4 илимий иш
3 конференция, 4 илимий иш
3 илимий иш
1 илимий иш
2 конференция

Жалпы
саны
3
6
23
7
3
1
2
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10.Аймактык билим берүү мекемелери боюнча:
1. Таш-Көмүр инженердик педагогикалык факультети боюнча:
Факультет боюнча 11 изденүүчү илимий изилдөө иштерине тартылган.
Алардын ичинен: “ЭЭжТ” кафедрасынан – 6, “ЭжИ” кафедрасынан – 3, жана
“ФжП” кафедрасынан
- 2 илимий изилдөөчүлөрүбүз өздөрүнүн илимий
темаларынын үстүндө талыкпай эмгектенишип, илимий макалаларын
чыгарышууда.
2015-жылдын 9-январында ТИПИнин профессордук окутуучулар курамынын
илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүсүнүн кезектеги отуруму болуп, күн тартибинде
ИИИ байланыштуу бир нече суроолор камтылган ар түрдүү маселелер каралды.
Факультетин бир жылда болгон ИИИ абалынын маалыматтары угулду жана жаңы
окуу жылына карата милдеттер коюлду. Тегерек столдун жүрүшүндө ар бир
окутуучу илимий
иши
тууралуу
маалымат
берди.
Ошондой
эле
“Электроэнергетика жана Техника” кафедрасынын улук окутуучусу Рыскулов
Ильястын илимий темасы боюнча “Разработка и исследование мобильной
солнечной водонагревательной установки”
атуу темада баяндама жасады.
Баяндамачыга окутуучулар тарабынан илимий ишине байланышкан кызыктуу
суроолорду беришти. Окутуучулардын январь айында ИИИ боюнча илимий
изилдөөчүлөрдүн иш-сапарларга чыгуу графиктери каралып бекитилди. График
боюнча окутуучулар курамы илимий иштери менен Ош жана Бишкек шаарларына
иш сапарларга барып жатышты.
2015-жылдын 22-апрелинде Жалал-Абад мамлекеттик университетинде
“2015-жыл – Улуттук экономиканы өнүктүрүү” жылына жана Жалал-Абад
мамлекеттик университетинин түзүлгөндүгүнүн 22 жылдыгына карата “Илим
жана улуттук эканомика” аттуу республикалык илимий-практикалык
конференцияга ТИПФнын окутуучулары Барпыбаев Т.Р., Усупов М.У., Турдубаева
М., Күзөбаев Н.Ж., жана Тагаева Б.А., барып катышып келишти. Конфренцияга
карата илимий макалалары менен Барпыбаев Т.Р., жана Турдубаева М., баяндама
жасап келишти. Конференцияга факультеттун окуудагы, илимдеги жана
уюштуруудагы жетишкендиктерин чагылдырган дубал газетасы чыгарылып
көргөзмөгө илинди.
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“Экономика жана Информатика” кафедрасынын улук окутуучусу
Садыралиева Г.Р. 2015-жылдын 15-майында кафедранын №10 протоколунун
негизинде «Эффективность совершенствования форм собственности в аграрной
сфере (на примере Жалал-Абадской области)» аттуу темада илимий ишинин
талкулоосу болуп өттү. Талкууга ЖАМУнун э.и.д., професссор Зулпукаров А.З.
жана ЭИУнин э.и.д., профессор Омурзаков С.А., келип катышышты. 2015-жылы
22-июнда документтерин толуктап, диссертациялык советке алып барып
тапшырып келди.
2015-жылдын
18-19-майында
“Электроэнергетика
жана
Техника”
кафедрасынын улук окутуучусу Рыскулов Ильяс, Эл аралык инновациялык
технологиялар университетинде (МУИТ) болуп өткөн III-эл аралык жана ЖОЖдор
аралык конференцияга “Исследование режима циркуляции воды в гидравлической
системе компактной солнечной установки” аттуу илимий макаласы менен
баяндама жасап келди.
2015-жылдын 25-майында ТИПФнын окутуучулары Курманалиева
Г.Ж.,Токтомамбетова Ж.С., жана Рыскулов И.Р., ЖАМУда өткөрүлгөн
”Компетенттүүлүк” аттуу илимий-практикалык
конференцияга
активдүү
катышышып, сертификатка ээ болушту.
“Электроэнергетика жана Техника” кафедрасынын улук окутуучусу
Дүйшөбаева Элиза, 12-майда англис тили, илимдин тарыхы жана философия
предметтери боюнча ЖАМУга барып, кандидаттык минимумун ийгиликтүү
тапшырып келди.
“Филология
жана
Педагогика”
кафедрасынын
улук
окутуучусу
Курманалиева Г.Ж., И. Арабаев атындагы университетинин сырттан окуу
бөлүмүнүн аспиранты, Бишкек шаарына барып 18-майда “Философия” жана 23майда “Англис тили” предметтеринен кандидаттык минимумдарын тапшырып
келди.
ТИПФнын бардык окутуучулары жылдык отчетторун тапшырышып
келишти.
ЖАМУнун илим жана аспирантура бөлүмүнө 2015-жылдын сентябрь айында
“Экономика жана информатика” кафедрасынын окутуучусу Күзөбаев Нурис
темасын бекитип, документтерин тапшырды.
2016-ж.26-февралында “Экономика жана информатика” кафедрасынын улук
окутуучу Буланова Зуракан Шаакыевна “Развитие организации бухгалтерского
учета, анализа и аудита обязательств коммерческих предприятий” аттуу темада
кандидаттык диссертациясын коргойт.
Студенттердин олимпиадасы жана илимий изилдөө иштери
1. 2015-жылдын 7-апрелинде ТИПИнин студенттери арасында студенттердин
предметтер аралык олимпиадасы өткөрүлдү. Олимпиада 10 предмет боюнча
өткөрүлүп, ар бир предметтин жооптуу окутуучулары бекитилди. Жооптуу
окутуучулар протоколдун негизинде жеңүүчүлөрдү беришти. Анда биринчи
орунду камсыз кылган 8 студент 2015-жылдын 25-апрелинде ЖОЖдор арасында
ОШ мамлекеттик социалдык университетинде (Кыргыз-Өзбек университетинде)
өткөзүлгөн студенттик IV аймактык предметтик олимпиадага катышып, ЭСт-1-11
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тайпасынын студенти Абдулвагапов Алихан Идарлаевич “Электрдик
камсыздоо” предметинен 3-орунга ээ болуп, III-даражадагы диплом менен
сыйланды.
2. ТИПИде 2015-жылдын 28 - апрелинде “2015-жыл - Улуттук экономиканы
өнүктүрүү” жылына карата “Илим жана студент - 2015” аттуу илимий-практикалык
конференциясы өткөрүлдү. Конференция багыттар боюнча 2 секцияда жүрүп, 4
кафедрадан студенттер катышышты. “Экономика жана Информатика”
кафедрасынан экономика багыты боюнча 7 студент, “Филология жана Педагогика”
кафедрасынан 8 студент, “Электроэнергетика жана Техника” кафедрасынан 7
студент, “Табигый илимий дисциплиналар” кафедрасынан 4 студент катышышты.
Жалпысынан 26 студент катышып, конференцияда “эң мыкты” деп аталган 11
студентибиздин баяндамалары ЖАМУда өтүүчү “Илим жана студент - 2015”
илимий-практикалык конференциясына жолдомо алышты. Ал эми ЖАМУда 2015жылдын 28-майында өткөрүлгөн конференцияда 8 студентибиздин баяндамалары
“эң мыкты” деп аталып, төмөнкү таблицада көрсөтүлгөндөй дипломдор менен
сыйланышты.
№

Жетекчиси

Тайпасы

Студентти
Ф.А.А.

Диплом

1.

э.и.к., доценттин
м.а.
Усупов М.У.

БУА-1-11

Канатбеков
Элдияр

1-даражадагы

2.

окутуучу
Итибаев Э.Б.

ЭСт-1-10

Абдулвагапов
А.

2-даражадагы

3.

Улук окутуучу
Бакибалиева К.

ЭЭ-1-13

Абдуалим к.
Ашыргул

2-даражадагы

4.

улук окутууччу
Рыскулов И.Р.

ЭЭ-1-13

Акбарбек у
Сагынбек

3-даражадагы

5.

доценттин м.а.
Акматова М.Ж

КФ-1-11

Мыйзамбек
кызы Мунара

Активдүү
катышкандыгы

6.

улук окутуучу
Садыралиева Г.

БУА-1-11

Бекназарова
Нурзада

Активдүү
катышкандыгы

7.

Улук окутуучу
Турдубаева М.

ПД-1-14

Турдалы к.
Жээнайым
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Активдүү
катышкандыгы

Илимий
ишинин
темасы
Приоритетное
направление
развития
экономики
Кыргызстана –
энергетический
сектор
Оптоволокновые
кабели
Тарых илимине
болгон
кызыгуунун
жогорулашы
Актуальность
исследования
мобильных СВУ
А.Осмоновдун
ырларында
эпитеттин
колдонулушу
Состояние
сельского
хозяйства в
Жалал-Абадской
области
Айланачөйрөнүн
учурдагы

8.

окутуучу
Биймырзаева Б.

ЭСт-1-11

Бекетаев Бектур

Активдүү
катышкандыгы

экологиялык
абалынын
негизги
көрсөткүчтөрү
Геотермальная
энергетика

Факультет боюнча 2015-жылы басмадан чыккан илимий макалардын
маалыматы төмөндөгүдөй:
№
1.

2

Окутуучунун
аты жөнү
Кенжекулов К.

Кенжекулов К.

3

Кенжекулов К.

4

Рыскулов И.

5

Барпыбаев Т.Р.

6

Барпыбаев Т.Р.

7

Курманалиева
Г.Ж.
Акматова М.Ж.

8
9

Садыралиева Г.Р.
10
Буланова З.Ш.

11 Буланова З.Ш.

Чыгарылган макаланын
темасы
Методический подход к оценке
обьема недоотпуска
электроэнергии при аварийных
отключениях распределительных
линий
“Оценка некоторых путей
снижения потерь электроэнергии
в сетях за счет применения более
высоких напряжений”
“Снижение убытков в цепи
“поставщик-потребитель”-как
средство повышения надежности
электроснабжения”
“Исследование режима
циркуляции воды в
гидравлической системе
компактной солнечной
установки”
Получение нанопорошка никеля
методом химического
восстановления
Осаждение наноразмерного
силикагеля на серебре
Педагогикадагы ыймандуулуктун
ролу
Тренингдик сабактарды
уюштуруунун методикасы
Влияние
различных
форм
собственности на жизненный
уровень населения (на примере
Жалал-Абадской области)
Вопросы
систематизации
процедур
экономического
анализа обязательств фирмы в
новых условиях хозяйствования.

Анализ

Басманын аталышы, №

«Новости науки Казахстана»
№3, г.Алма-Ата» 2015

«Известия» ОшТУ, №2 г.Ош
2015
КГТУ им.И.Разакова,
№32,часть -1,2015

МУИТ №2/2015(9)

Известия ВУЗов, №8, 2015
Наука и новые технологии,
№5, 2015
БГУнун жарчысы, №3, 2015
БГУнун жарчысы, №3, 2015
“Вестник ОшГУ”,
2015

«Экономика» Института
экономики
им.акад.Дж.Алышбаева НАН
КР
ISSN 1694-6103
№3(21) за 2014 г.
УДК 33:333.32/3
обязательств Вестник ЕНУ им.Л. Гумилева»
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12
Буланова З.Ш.

13

Буланова З.Ш.

14

Буланова З.Ш.

15
Субанов Б.А.
16 Садыралиева Г.Р.

17 Садыралиева Г.Р.

18 Буланова З.Ш.

19 Буланова З.Ш.

экономических
субьектов г.Астана Республика Казахстан
Кыргызской
республики
по ISSN 2079-620X
данным бухгалтерского учета
№ 3 2014 г.
УДК 33:333.32/3
Об
организации
учета «Экономика» Института
обязательств в соответствии и экономики
МСФО
им.акад.Дж.Алышбаева НАН
КР
ISSN 1694-6103
№1 (19) за 2015 г.
УДК 33:333.32/2
О методике аудирования расчетов Международная научнопо обязательствам предприятий в практическая Интернет
новых условиях хозяйствования: конференция “Проблемы
кыргызстанская практика
современной экономики и
образования” г.Алматы. 6-7
февраля 2014 г. Алматинская
академия экономики и
статистики, 2015 г.
Проблемы развития финансового Международная научноучета обязательств
практическая Интернет
конференция “Проблемы
современной экономики и
образования” г.Алматы. 6-7
февраля 2014 г. Алматинская
академия экономики и
статистики, 2015 г.
Внедрение
новых Вестник Науки и новые
информационных технологий в технологии
учебный процесс
Сравнительный экономический
анализ
эффективности
“Известия ВУЗов”
различных форм собственности
2015-жыл, №3
в земледелии на примере
Жалал-Абадской области
Сравнительный экономический
анализ эффективности различных
форм собственности в земледелии
на примере Жалал-Абадской
области
Состояние
развитие
бухгалтерского
учета
в
Кыргызской
Республике
в
современных условиях

“Наука и новые технологии”,
2015-жыл, №3

“Вестник ЖАГУ
№2(29) за 2015 г.

О методике экономического
анализа
эффективности
“Вестник ЖАГУ
использования обязательств-как
№2(29) за 201 г.
источников
формирования
активов предприятия
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20 Буланова З.Ш.

21 Буланова З.Ш.

22
Субанов Б.А.
23
Субанов Б.А.
24
Токтомамбетова
Ж.С.
25

Турдубаева М.

26
Садыралиева Г.Р.
27
Садыралиева Г.Р.

28
Садыралиева Г.Р.

29

Садыралиева Г.Р.

Бухгалтерский
учет
по «Вестник Университета
международным стандартам в экономики и
Кыргызской Республике
предпринимательства»
№3
Проблемы
управления
«Вестник Университета
средствами
обязательств
экономики и
предприятий аграрного сектора
предпринимательства»
экономики
Кыргызской
№3
Республики»
Экономист
адистерди
даярдоодогу
маалымат
жана
“Вестник ЖАГУ”, №1, 2015.
коммуникативдик
технологиялардын ролу
Экономистерди
даярдоодо
колдонулуучу
кесиптик ОшМУнун жарчысы, №4-2015
программалык каражаттар
Инженер-энергетиктерди
даярдоодо жогорку математиканы
ОшМУнун жарчысы, №4-2015
окутууну уюштуруунун айрым
жолдору
Кыргыз
Республикасында
ОшМУнун жарчысы, №4-2015
аралыктан окутуунун абалы
Формы собственности и их “Наука и новые технологии”,
эволюция
№ 1, 2015 год,
ISSN 1694-7649
Основные
направления
совершенствования
форм “Известия ВУЗов”,
собственности в аграрной сфере № 2, 2015 год
производства
ISSN 1026-9045
сельскохозяйственной продукции
Влияние
различных
форм
собственности на жизненный
уровень населения (на примере
Жалал-Абадской области)

Материалы Х Международной
научно-практической
канференции, 22 ноября 2015
года,
г. Махачкала
ISBN 978-5-9907567-0-0
Проблемы
повышения Материалы международной
эффективности аграрного сектора научно-практической
в условиях трансформирующейся конференции “Современные
экономики Кырызстана
проблемы экономики и
менеджмента””, 30 октября
2015 года, г. Воронеж
ISBN 978-5-00044-357-6

2. Жалал-Абад колледжи боюнча:
ЖАКта иштеген илимий даражасы, наамы бар кызматкерлер жөнүндө
маалымат:
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1. Турдубаева Бариса Майлыевна п.и.к.,доцент
2. Арынбаев Жаныш Токоевич э.и.к
3. Разаков Мазакбай доценттин милдетин аткаруучу,айкалыштыруучу
4.Кадырова Чынара Тойчубековна а.ч.и.к., айкалыштыруучу
ЖАКтын аспиранттары, изденүүчүлөрү –11
1.Экономика - 1
2.Педагогика - 3
3. Техника - 7
ЖАКтагы илимий кружоктор.
1.Экономика бөлүмүндө «Жаш финансист» кружогу, жетекчиси окутуучу
Амираев С
2. «1 С бухгалтерия» кружогу, жетекчиси Кунанбаева Нурсулуу
3.“Алтын капчык” кружогу, жетекчиси Айдарова Бубукатча
4. Техника бөлүмүндө
«Кездемеден буюм жасоо технологиясы» кружогу,
жетекчиси окутуучу Жолдошова М.
3.
4.
5.
6.

Илимий макалалар
№ Окутуучунун
Макаланын аты
аты, жөнү
1 Турдубаева Б
Окуу
үйрөнүү
процессин
уюштурууда
үй
тапшырмасынын
ролу
2 Турдубаева Б
Жаштарга
экологиялык билим
жана тарбия берүү
аркылуу
айланачөйрөнү коргоо
3 Турдубаева Б
Окууга
үйрөтүүдө
окуучулардын
билимдерин баалоо
маселелери
4 Карабекова Ч
Орто
мектептерде
зоология предметин
окутууда
SEA
ыкмасын пайдалануу
5 Карабекова Ч
Жаш
муундарды
тарбиялоодо
көп
түрдүү маданияттуу
билим
берүү
принциптерин
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Чыккан жери

авторлоштору

ОшТУ

Маматумаров Б

НГУ Вестник

ОшГУ
Вестник
КАО Вестник

ОГПИ
Вестник

пайдалануу
6

Карабекова Ч

7

Турдубаева Б

8

Турдубаева Б

9

Нарымбетов Т

10 Нарымбетов Т
11 Нурматова М

12 Нурматова М
13 Ажыкулов с

14 Ажыкулов С

Лабораториялык
сабактарды окутууда
SEA
ыкмасын
пайдалануу
Мотивация- один из
компонентов
обучения
результативности
Орто
окуу
жайларында
студенттердин
социалдык
биримдигин тузуудө
куратордун
иш
аракети
Студенттердин
өз
алдынча
иштерин
уюштуруу жана ага
коюлган талаптар
Адистин
кесиптик
маданиятын
калыптандыруу
Математикалык
түшүнүктөрдү
калыптандыруу
процессинде
ой
жүгүтүүнүн
закон
ченемдүүлүктөрүн
эске алуу
Билимдин
сапатын
компетенттүүлүктүн
негизинде баалоо
Өспүрүмдөргө
(5-7
кл)
тиешелүү
педагогикалык
кырдаалдар,
классификациясы
жана келип чыгуу
себептери
өспүрүм курактагы
окуучуларда
педагногикалык
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ОшМУ
Вестник
Таджикстан

БГУ Бишкек

КАО Вестник

ОшГУ
Вестник
ОГПИ

ОГПИ
ОшГУ 2014 ж

ОшГУ 2014

Маматумаров Б

15 Разаков К

16 Токтогулова
Зина

кырдаалдардын чечүү
жолдору
Об особенностях
Вестник
организации
КГАФ 2015
педагогического
процесса по
физической культуре
в колледжах для
формирования
здорового образа
жизни студенток в
период их
беременности
SEA методун
ОГПИ
Пифагордун
теоремасына
колдонуу

Илимий жана адистик лабораториялар:
№

Бөлүм

1 Педагогика

2 Экономика

3 Техника

4 Укук таануу

Лабораториянын.
жетекчиси
аты
1Психология
Салибаева К
Кудукбаева Э
Кушбакова Р
1.Экономика жана
бухгалтердик
адистиктер үчүн
2.Финансы
адистиктер үчүн
3.Салык жана
салык салуу
адистиги үчүн
4.Бухгалтерия 1С
5.Табият таануу
лаб-сы
1.ТО и РАТ
адистиги боюнча 2
2.Мантаждоо
сабагы боюнча
3.Информатика
адистиги боюнча 2
1.Ички жугуштуу

Мамарасулова А
Калымбетова
Дарбанова В
Кадырова Э
Джумабекова А
Умаров А
Акматалиева С
Кунанбаева Н

Багыты
Психология
Бухгалтер
Финансы
Салык салуу
Бухгалтер

Джалилова А
Улжожаев А

ТО и РАТ

Кошалиев З
ЭС
Токтогулова Г
Исманова Т
БАС
Молошова Г
Курманкулова М Ветеринария
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эмес оорулар
Насыров З
2.Жаныбарлардын
анатомиясы жана
физиологиясы
ЖАКтан «Илим жана студент 2015» студенттик илимий практикалык
конференцияга катышуучулардын жыйынтыгы

Экономика

Педагогика

Бө №
ФАА
лү
м
1
Абдижалилова
Минура

Тайпа

Баяндамалар
темасы

жетекчиси

БКМк-02- Адабий окууга
12
үйрөтүүдө үй
тапшырмаларды
пландаштыруу
Чтб-2-12 Студенттерде
англис тилинен
кыргыз тилине
сүйлөмдү
которууда
кездешүүчү
көйгөйлөр
БКМб-3- Баланын
13
өнүгүүсүндөгү
дидактикалык
оюндардын ролу
Чтк-3-12 Использование
технологии в
обучении
английского
языка
Чтк-3-12 Кыргыз тилин
башка улуттагы
элдерге үйрөтүү
өзгөчөлүктөрү

Маматумаров
Абубакир
Таштемирович

Сопукулова
Айкокул
Абдрахмановна

2

Сатарова
Даткайым

3

Аманжан к
Мээримгул

4

Самаган кызы
Миргул

5

Сейитова Аида

6

Токтосун кызы
Айчурок

Чтб-2-12

7

Джавахова
Наргиза

Чтк-2-12

To have
этишинин
суйломдо
ээлеген орду
Диоксин и его
воздействие на
организм
человека
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орду

4-орун

Сопукулова
2-орун
Айкөкүл
Абдрахмановна

Салибаева
Кенжегул
Паратовна
Айылчиева
Назгул

Айылчиева
Назгул

Канкулова
Чолпон
Тойчубековна

Активдүү
катышкан
дыгы
үчүн
диплом

Активдүү
катышкан
дыгы
үчүн
диплом

Техника

8

Абдухалил к
Чолпонай

9

Карбекова
Мээримай

10

Кадырбек уулу
Сулайман

11

Ашуралиев
Кубаныч

12

Нарымбаева
Майзагул

13

Жолдошбек к
Айдана

Бэк-1-14

Кыргызстандын
Бажы
биримдигине
киришинин
олконун
экономикасына
тийгизген
таасирине
калктын ой
пикирин
анализдөө
Фк-3-12
Влияние
курение на
морфофункциональное
развитие
организма
человека
ФК-2-13 Жалал-Абад
шаарынын
каттамындагы
кичи
автобустардан
түшкөн
кирешеден
алынган салык
жана аны
көбөйтүүнүн
жергиликтүү
бюджетке
таасири
Эск-2-12 Новейщие
оборудования в
электроэнергети
ке
БКМк-01- Башталгыч
12
класстардын
окуучуларына
көбөйтүүнүн
жадыбалын
үйрөтүү
жолдору
БКМбТендемелерди
02-13
чыгарууда
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Дарбанова
венера

Таштанова
Кайринса

2-орун

Акматалиева
Саадат

Активдүү
катышкан
дыгы
үчүн
диплом

Шекерова
Гүлжан
Нурматова
Майрам

Токтогулова
Зина

Укук таануу

14

Айбек к
Айдана

кетирилген
кемчиликтер
МКк-2-14 Улуу Ата
Мекендик
согуштун
катышуучулары
нын тарыхтагы
орду

Токтосунова А

Активдүү
катышкан
дыгы
үчүн
диплом

Аймактык билим берүү мекемелеринин студенттеринин арасында өткөрүлгөн
предметтик олимпиадада ЖАКтын студенттери төмөндөгүдөй орундарга ээ
болушту:
№

Студенттин аты,
жөнү

1

Сангилова
Сабина

Тапшыруучу
предметтин
аталышы
Орус тили жана
адабияты

2

Шеримбетова
Мэдина

3

Билим берүү Жетекчилерин
программасы ин аты, жөнү

Алган
орду

9 база

Анвар кызы
Гулбу

3

Орус тили жана
адабияты

11 база

Султанова
Гулбарчын

1

Салайдинова
Элмира

Физика

9 база

Кошалиев
Залкар

1

4

Кубанычбек к
Ажар

Тарых

9 база

Байышбек к
Аида

3

5

Айбек к Айдана

Тарых

11 база

Токтосунова
Чурок

2

6

Мирбек к Баалы

Кыргыз тили

11 база

Мамарасулова
Гулмира

2

7

Артыкбаева
Айзада

Кыргыз тили

9 база

Нарматова
Жамила

1

8

Исаева Элнура

Математика

9 база

Кошокбаева
Гулзада

1

9

Батырбек к Алина

Математика

11 база

Нурматова
Майрам

1

10

Мыктыбекова

Чет тили

9 база

Жээналиева

2
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Мээрим

Замира

11

Сейиткулова
Гулдана

Чет тили

11 база

Айылчиева
Назгул

1

12

Камилов Мирлан

Информатика

9 база

Исманова
Тынара

1

ЖАКтагы бөлүмдөр боюнча илимий иштердин жыйынтыгы
№

Бөлүмдөр

1

Педагогик
а

2

«Илим
жана
студент»
конференц
иясына
докладдар
саны
6

Конференцияда Илимий
доклад
макала
окугандардын
саны

Илимий
лаборато
риялар

Ийрим
дер

орду

2

8

1

-

3

Экономика 4

4

9

4

1

1

3

Техника

3

2

6

5

1

2

4

Укук
1
таануу
жана
социалдык
иштер

-

6

2

--

4

ЖАМУнун илимий иштер бөлүмүнүн №3/26 16.11.2015-ж буйрутмасына
ылайык, илимдин тармактары боюнча жаны ачылыштардын,ойлоп табуулардын
көргөзмөсүнө ЖАКтын мугалимдери жана студенттери катышып ,колледждер
арасында 1-орун жана бир нече диплом , сертификаттарга ээ болушту.
1.Алымбек Датка Асан бий уулунун 215 жылдыгына карата дил баян
конкурсу 2015-жылдын 10- ноябрында өткөрүлүп, төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ
болушту
1-орун Анарбекова С БКМб-2-14 тайпасынын студенти
2-орун Кенжекулова Айжамал БКМб-01-15 тайпасынын студенти
3-орун Мырзабекова А БКМк-3-13 тайпасынын студенти
2.Декабрь айында пландаштырылган сурөт конкурсу боюнча
1-орун Сагынычбек к М МЧТк-2-14 тайпасынын студенти
2-орун Хайназарова Г БКМб-3-14 тайпасынын студенти
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3-орун Иманбек к М БКМк-01-15 тайпасынын студенти
3.Белгилуу акын А.Өмуркановдун 70 жылдык чыгармачылыгына арналган
конкурсу боюнча
1-орун Омуралиева Д БКМб-01-14 тайпасынын студенти
2-орун Бектемирова А БКМк-01-14 тайпасынын студенти
3-орун Шарапова Э БКМк-01-14 тайпасынын студенти
ЖАКтын окутуучуларынын билимин өркүндөтүү жана тажрыйбасын
жайылтуу максатында мастер класстар өткөрүлдү.
Ажыкулов Сапар кандидаттык диссертациясын коргоонун алдында турат.
2015-2016 – окуу жылында окутуучулардын семинар, конференцияларга
катышуусу.
№

Бөлүм

Окутучунун
а.а.а

Семинар же
конферен. аты

Өткөн
жери

датасы

1

Экономика Карабекова
Чынара

Б.Мурзаибраимовдун Ош ш
75 жылдыгы

12-декабрь

2

Педагогика Сопукулова
Айкокул

Кесипкөйлүктү
өнүктүрүүдө
тренинг методдору

13-сентябрь

Индия
мамлекети

13-октябрь

3. Медициналык колледж боюнча:

Медициналык коллдежде 2015-жылы аткарылган илимий иштер боюнча
маалымат
Медициналык колледжде 2 изденүүчү бар.
1. Жумабаева Дария- адистиги: акушердик иш жана мээрмандык иш,
2. Боронбаева Айжамал – адистиги: акушердик иш жана мээрмандык иш.
1.Медициналык колледждеги ийримдер:
К№ Ийримдин аталышы
жетекчиси
1
Умай эне
Бакыева Ж.
2

Медайым

Сатарова А.

3

Биоинтеллект

Дороев А.

4

Авиценна

Тургунов Э.

5

Фармхимия

Жоошбаева Ж.

6

Биологиялык активдүү
кошулмаларды жана

Боркошова
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бёлүмдүн аталышы
Акушердик иш жана
медайымдык иш
Акушердик иш жана
медайымдык иш
Фармация жана
стоматология
Фармация жана
стоматология
Фармация жана
стоматология
Фармация жана
стоматология

7

маскаларды даярдоо
Эколайф

Пирматова Ж.

Жалпы билим берүүчү
жана гуманитардык
илимдер

II. Илим изилдөө лабораториялары:
1. №308 ауд. – фармхимия лабораториясы;
2. №406 ауд. - органикалык химия лабораториясы;
3. №112 ауд. - органикалык эмес химия лабораториясы;
4. №413 ауд. - аналитикалык химия лабораториясы;
5. №210 ауд. - экология жана микробиология предметтери боюнча илимий
лаборатория
6. №107 ауд. – стоматологиялык кабинет;
7.№ 205 ауд. – акушердик иш каанасы;
8. №110 ауд. – анатомия предмети боюнча лаборатория;
9.№113 ауд. – микробиология боюнча виртуалдык лаборатория.
III. Колледждин окутуучулары тарабынан жарыяланган илимий макалалар:
К№ Автордун атыМакаланын аталышы
жөнү
1
Идрисова Г.
Компьютерные вирусы
и антивирусные
программы
2
Боркошова С. Тамекинин организмге
тийгизген таасири
3
Боркошова С. Дары-дармек
өсүмдүктөрдүн
сырьелорун жыйноо,
кургатуу жана сактоо
4
Байгозуева Н. Моногетическая
концепция о
происхождении языков
мира
5
Байгозуева Н. Адам абалын
билдирген сезимдин
изилдениши
6
Алимова А.
Формы семантизации
лексики иностранного
языка
7
Алимова А.
Англис тилиндеги
оозеки жана жазма
сүйлөөнүн
көндүмдөрүнүн
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Библиографиялык Авторлошунун
маалыматы
аты-жөнү
Вестник ОшГУ - 2015.
ЖАМУ жарчысы
-2015
БатМУ жарчысы2015

-

ЖАМУ жарчысы
-2015

-

-

ЖАМУ жарчысы- Рыскулова Г.
2015
Известия ВУЗов
Кыргызстана №6
2015
Известия ВУЗов
Кыргызстана №6
2015

-

-

өнүгүүсү
IV. Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар ж.б. иш чаралар:
1.
Акушердик иш жана медайымдык иш бөлүмү тарабынан 2015-жылдын 24
мартында «Биз бирге кургак учукту жеңебиз!» деген темада колледжде
конференция өткөрүлдү. (Дарылоо иши адистигинин студенттеринин
катышуусунда).
2.
«Илим жана студент» аталыштагы илимий конференция май айында
колледждеги жалпы адистиктер үчүн өткөрүлдү.
3.
2015-жылдын 1-декабрында «Бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү
күнүнө» карата конференция өткөрүлдү.
V. Студенттердин конференциялары, олимпиадалары:
Медициналык колледжден «Илим жана улуттук экономика» аттуу илимийпрактикалык конференцияга төмөнкү студенттер катышты:
№

Студенттин атыжөнү

1

Токтоназарова У.

2. Батыров И.

Илимий
баяндамасынын темасы

тайпасы

жетекчиси

Культурные образцы
Фарм-1пословицы и поговорки 14

Бегматова Ш.

Понятие базы данных
СУБД

ЛД-1-14

Идрисова Г.

3

Мамасадыкова А.

Медицинский аборт

АД-2-14

Ташболотова С.

4

Рахманова А.

Коммуникация между
медработникам и
пациентам

АД-2-13

Ташболотова С.

5

Боташева Г.

Психологические
особенности обүения
медицинского
работника с пациентом

Фарм-112

Жумабаева Д.

6

Кабатаева М.

Азыркы кездеги
азыктык кошундулар
жана алардын
организмге тийгизген
таасирин үйрөнщщ

Фарм-214

Калаева Г.

7

Кубатбек к.
Айтурган

Химиялык
Фарм-1элементтердин
14
жашообуздагы мааниси

Пратова М.

8

Кочкоров Н.

Кыргыз элинин каадасалттарынын

Балыбаева Ш.
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Фарм-314

турмуштагы мааниси
Здоровый образ жизни
несовместимость
здоровая и вредных
привычек.

Стом-212

Пирматова Ж.

10 Төрөжанов Ш.

Сахарный диабет

Стом-314

Шерматов Б.

11 Акматов Ы.

Корь; профилактика и
лечения

Стом-314

Шерматов Б.

12 Орозов Н.

Кыргыз элинин оозеки
чыгармаларындагы
медициналык
түшүнүктөр

Стом-213

Байгозуева Н.

13 Токтоназарова У.

Геппатит:
профилактика и
лечения

Фарм-114

Чомоев Д.

9

Токторалиев
Нуртилек

Алардын ичинен Стом-2-13 тайпасынын студенти Орозов Нуртилек 2-орунга,
Стом-2-12 тайпасынын студенти Токторалиев Нуртилек 3-орунга ээ болду, АД-213 тайпасынын студенти Мамасадыкова Айсалкын активдүү катышкандыгы үчүн
диплом менен сыйланды.
VI. илимий иш сапары:
Акушердик иш жана медайымдык иш бөлүмүнүн башчысы Д.Жумабаева
2015-жылдын сентябрь айында кызмат сапары менен Бишкек шаарына барып
келди.
4. Аксы колледжи боюнча:

№

1.
1.1

Илимий-изилдөө
иштин аталышы

Иштин максаты
Аткаруучу
жана күтүлүүчү
жыйынтык
Корголуу астында турган диссертациялар:

Аткарга
н
мөөнөтү

Орус колониализми
мезгилиндеги эл турмушу
кыргыз ооз эки
чыгармаларында

2015-жыл

Негизги максаты жалпы Наркеев С.А
эле кыргыз журтунун
коомдук турмушунда
саясий ойлордун,
мамлекеттүүлүктүн
идеяларынын пайда
болушу жана анын
элдик ооз эки
чыгармаларында
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1.2

1.3

4.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7

4.8
4.9

чагылдырылышын
тарыхый жактан
изилдеп анализдөө.
Чаткал тоо кыркаларынын Өсүмдүктүүлүктүн
Козубаев Н.К.
2015-жыл
түштүк капталынын
азыркы абалын
түндүк-чыгыш бөлүгүнүн аныктоо. Чаткал тоо
өсүмдүктүүлүгүнүн
кыркаларынын түндүкэколого-биологиялык
чыгыш тоолуу
мүнөздөмөсү
бөлүгүнөн
өсүмдүктүүлүгүнүн
ресурстарынын
туруктуу өнүгүү жана
теориялык
иштелмесинин абалын
экологиялык
өзгөчөлүгүн эске алуу
менен сактоо.
Методы защиты
Интеллектуалдык
Иванов И.В.
2015-жыл
информации в
технологияларды
корпоративных сетях на
корпоративдик
основе интеллектуальных тармактын негизинде
технологий
маалыматты коргоонун
методдору жана
жолдору боюнча анализ
жүргүзүү.
Жарыяланган макалалар, монографиялар
«Кокон хандыгы кыргыз элинин
«Туран»
Наркеев
Декабрь
хандыгы»
газетасы
Сапарбек
2015.
«О специфике обучения учащихсяИ. Арабаев
Шерматова
2015
кыргызов русскому литературному
атындагы
Гулбара
произношению»
КМУнун
Жарчысы
74-76беттер
«Орус падышачылыгынын
«Туран»
Наркеев
Декабрь
административдик саясатынын кыргыз газетасы
Сапарбек
2015.
элдик ооз эки чыгармаларында
чагылдырылышы»
«Кыргыз тилинин өнүгүү доорлору
ЖАМУ
Курбанбекова
2015-жыл
жана тарыхы»
«Вестник»
Айзат
«Безвредность питьевой воды как
ЖАМУ
Кудайбердиева 2015
основа профилактики заболеваемости
«Вестник».
Гуласыл
населения»
«Проблемы и особенности защиты
ЖАМУ
Иванов Юрий
2015-жыл
информации в компьютерных сетях»
«Вестник»
Викторович
«1873-1876-жылдардагы улуттук
КМУУ
Наркеев
Октябрь,
боштондук көтөрүлүш жана элдик ооз «Вестник»
Сапарбек
2015
эки чыгармачылык»
«1916-жылдагы элдик боштондук
КМУУ
Наркеев
Октябрь,
көтөрүлүш»
«Вестник»
Сапарбек
2015
«Педагогикадагы Ч.Айтматовдун
ЖАМУ
Төрөгелдиева,
2015-жыл
чыгармаларынын орду»
«Вестник»
Таласбаева
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5.

Өткөрүлгөн илимий-практикалык конференциялар, семинарлар
жана тегерек столдор

5.1

Конференция

5.2

Көргөзмө

5.3

Тегерек стол

5.4

Тегерек стол

5.5

Талкуу

5.6

Тегерек стол

5.7

Тегерек стол

6.

Студенттердин илимий практикалык конференциялары,
өткөрүлгөн олимпиаданын жыйынтыгы

6.1

2015-жылы Жалал-Абад колледжинде өткөрүлгөн олимпиаданын жыйынтыгы
Ээлеген орду жана
Студенттин атыДаярдаган
предмети
жөнү
окутуучу
3-орун математика
Мырзамамытова
Дүйшөнова
Бегайым
Жумагул
1-орун тарых
Досмамат кызы
Тагаев Бакыт
2015-жыл
Жумакан
1-орун орус тили
Раджабаева Фарида
Абылкасымова
Айнагуль
2-орун чет тили
Бакытбек кызы Батма Уркумбаева
Гулназ
3-орун кыргыз тили
Оролбек кызы Зыягул Курбанбекова
Айзат

1
2
3
4
5

7.
7.1
7.2
7.2

8.

«Ата-энелер конференциясы2015»
«Илимдин тармактары
боюнча жаны
ачылыштардын ойлоп
табуулардын көргөзмөсу»
А.Осмоновдун 100
жылдыгына карата «Ырларда
калган өмүрүм»
Кыргыз тили күнүнө карата
«Тил- улуттун жаны»
Кытайлык Манасчы Жусуп
Мамай
«Мугалим аруулуктун
символу»
«Аксы колледжи спидке
каршы»

Илимий иштерге бөлүнгөн каражаттар
Сарпталган каражат
Максаты
2500 сом 00 тыйын
(Кербен-Жалал-Абад)
илимий иштер боюнча
1000 сом 00 тыйын
Илим күнүнө карата
сыйлык
3516 сом 00 тыйын
(КербенБишкек)Илимийизилдөө иштери
боюнча
Илимий иштин кызмат сапарлары
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Тагаев Бакыт,
Кураторлор
Тагаев Б Аксы
колледжинин
окутуучулары

Сентябрь

Курбанбекова
Айзат

Апрель

Курбанбекова
Айзат
Аксы
колледжинин
окутуучулары
Төрөгелдиева
Гулзаттын
Кудайбердиева
Гуласыл

23сентябрь
20-ноябрь

24-ноябрь

28-октябрь
1-декабрь

Ким барды
Иванов Юрий

Мөөнөтү
2015-жыл

Төрөгелдиева Г.

10-ноябрь
2015-жыл
2015-жыл

Козубаев Н.К.

8.1

Кербен-Жалал-Абад

8.2

Кербен-Бишкек

Илимий-изилдөө
иштери боюнча
Илимий-изилдөө
иштери боюнча

Иванов Юрий

2015-жыл

Козубаев Н.К.

2015-жыл

5. Кочкор-Ата колледжи боюнча:

I.
Аспиранттар жана докторанттардын аткарган иштери жана илимий
темалары, жетекчилери.
Биздин окуу жайдагы аспиранттардын жана докторанттарын аткарган
иштери төмөнкүлөр:
II.1 ф.-м.и.к., доцент Тампагаров Куштарбек Бекмуратович-докторант.
Илимий консультанты –Алыбаев Курманбек Сарманович физика-математика
илимдеринин доктору, профессор.
Темасы: Необходимые и достаточные условия устойчивости решений сингулярновозмущенных уравнений в комплексных областях.
II.2. Аттокуров Акматкул Аллакулович – изденүүчү.
Илимий жетекчиси: Бабаев А.Н.-педагогика илимдеринин доктору, профессор.
Темасы: Методика преподавания русского языка в национальных группах СПО.
II.3. Назарбаева Батма Сүйүналиевна –ЖАМУнун аспиранты.
Илимий жетекчиси: тарых илимдеринин доктору Ж.Баласагын атындагы КУУнун
профессору- Батирбаева Шайыргуль Джолдошовна.
Темасы: 2002ж. Аксы окуясы: булактар жана изилдөө ыкмалары.
II.4. –Абдурахманова Замира Алимжановна –ЖАМУнун аспиранты.
Илимий жетекчиси: Дарбанов Беркут- филология илимдеринин доктору,
профессор.
Темасы: Когнитивные методы рецептурного подхода к анализу современного
русского языка.
Быйылкы окуу жылында 2014-жылдын жыйынтыгы менен Назарбаева Б.С.
аспирантураны бүттү.
II.
Уюштурулган илимий ийримдер.
Окутуучулар тарабынан илимий-практикалык ийримдер уюшулуп, тайпа
студенттерин ийримдерге бөлүп, сабактан сырткаркы учурда иш алып барылат.
1) Гуманитардык илимдер:
Педагогика мугалими – Сатымкулова Ф.А. – «Үлгүлүү мугалимдер» деген
ийрим уюштуруп педагогика багытындагы студенттер менен иш алып барат.
2) Философия мугалими – Кадыралиева В.А. Абдурахманова З.А.– «Орус тилин
үйрөнөбүз» деген ийрим уюштуруп педагогика багытындагы орус тайпасынын
студенттерин даярдайт.
3) Физика мугалими – Токтополотова А.К. – «Табият кубулуштары» - деген ийрим
уюштурулуп, электротехника жана физика лабораториясында, табигый
илимдерине кызыккан студенттердин арасында иш алып барат.
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4) Чет тили мугалими – Султанова А., Кочкорова Р. – «Англис тилин үйрөнөбүз» деген ийрим уюштурулуп, лингафондук кабинетте, студенттердин чет тилине
болгон кызыгуусун арттырууда.
III. Илимий лабораториялар.
.1. Нефти жана газ иштери багыты боюнча илимий-лаборатория аянтчасы
студенттер жана мугалимдер үчүн жаңы курулду, ал электрондук
автоматташтырылган системада иштейт.
2. Быйылкы жаңы окуу жылында, жаңы ачылган адистиктер үчүн, электр
жабдуулары лабораториясы ачылды. Лабораторияда жеңил автомобил коюлган, ал
жерде лабораториялык жана практикалык сабактар өтүлөт.
3. Электр жабдуулары боюнча, атайын стенд түзүлгөн. Мында студенттер электр
жабдууларынын агрегаттарын жана иштөө приборлорун окуп үйрөнүшөт.
4. Автомобилдердин түзүлүшү лабораториясы: мында автомобилдердин
трансмиссиясынын агрегаттарынын түзүлүшүн жана иштөө принциптерин
үйрөтүлөт.
5. Жолдо жүрүү эрежелерин туура сактоо жана бузбоо максатында, атайын
уюшулган, лабораториялык жабдуулар жана макеттер жасалган. Студенттер жолдо
жүрүү эрежелерин үйрөнүп макеттер менен лабораториялык сабактарды өтүшөт.
6. Техникалык механика жана сызма сабагынан лабораториялык кабинет түзүлдү.
Мында техникалык механикадан агрегаттардын тетиктерин жана механизмдерин,
сызма сабагынан сызуу эрежелеринин нормаларын окуп үйрөнүшөт.
7. Тренажердук класста баштапкы айдоону үйрөнгөндөн баштап, техникалык
кароону, автомобилдерди оңдоо сабактары боюнча толук үйрөнүүгө шарттар
түзүлгөн. Автомобилдердин кыймылдаткычтарын ордунда карап анын иштөө
принциптерин толук үйрөнө алышат.
IV. 2015- жылы жарык көргөн илимий макалалардын тизмеси.
1. Алыбаев К.С., Тампагаров К.Б.- Характеризующие функции и топология
комплексных областей.
V конгресс математиков Тюркского мира.
Бишкек – 2015г. стр.65;
2. Тампагаров К.Б., Мурзабаева А.Б.-О некоторых свойствах линии уровней
гармонических функций. V конгресс математиков Тюркского мира. Бишкек 2015г.
стр.80;
3. Тампагаров К.Б. -Топология линий уровней гармонических функций. Вестник
ЖАГУ- 2015г.;
4. Тампагаров К.Б., Мурзабаева А.Б. -Обоснование метода равномерного спуска
для гармонических функций. Вестник ЖАГУ – 2015г;
5. Алыбаев К.С., Тампагаров К.Б.-Развитие асимптоматических методов для
сигнгулярно возмущенных уравнений при нарушении условия устойчивости.
Вестник ОшГУ – 2015г.стр.5-10;
6. Тампагаров К.Б.-Метод характеризующих функций определения пограничных
линий регулярных и сингулярных областей для сингулярно возмущенных
уравнений. Вестник ОшГУ – 2015г. стр.67-71;
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7. Назарбаева Б.С. -Аксы окуясын чагылдыруудагы мезгилдүү булактарды изилдөө
жана анализдөө. ЖАМУнун Жарчысы. 2015ж.
8. Исакова Э.Б.-Башталгыч класстарда математиканы окутууда элдик ооз эки
чыгармалардан пайдалануу. ЖАМУнун Жарчысы. 2015ж.
9. Исмаилова Д.О. -Информатиканын окутуунун негизги дидактикалык
принциптери. ЖАМУнун Жарчысы. 2015ж.
10. Токтополотова А.К. -Манас эпосундагы табигый илимдердин берилиши.
ЖАМУнун Жарчысы. 2015ж.
V.
Илимий-практикалык конференциялар.
Студенттердин арасында «Ар бир кесип ардактуу» - деген аталыштагы
илимий – практикалык конференция өткөрүлдү. Ал конференцияга 12 доклад
катталып, анын ичинен 10 доклад талкууда каралып өттүү.
Алардын ичинен:
1.
БКМ-1-14 Азимбек кызы Турсунай –«Мугалимдердин азыркы учурдагы
көйгөйлүү маселелери»
2.
ООД-3-14 Ахмедов Мунарбек – «Келечектеги мыкты компьютерчи»
3.
БКМ-1-12 Абазова Токтобү – «Жаш мугалимдер жардамга муктаж»
Мына ушул докладдар жогорку деңгээлде окутулуп, ЖАМУда өтүлүүчү илимийконференцияга барып катышып келүүгө көрсөтүлдү. Бул студенттер ЖАМУда
өткөрүлгөн «Улуттук экономиканы көтөрүү” жылына карата уюштурулган
илимий- практикалык конференцияга катышып дипломдорду алып келишти.
2. ЖАМУда өткөрүлгөн илимий-практикалык конференцияга биздин окуу жайдан
төмөнкү окутуучулар барып катышып алардын макалалары ЖАМУнун жарчысына
чыгарууга сунушталды.
Алар:Токтополотова А.К. -«Орто жана жогорку окуу жайлардагы окуу планынын
ортосундагы байланыш»
Момбаева Ф.С. – «Карточкалардын азыркы учурдагы орду» деген аталыштагы
макалалары ЖАМУнун жарчысына сунушталды.
VII . ЖАМУнун колледждер арасындагы, ЖАКта өткөрүлгөн жалпы билим
берүү предметтери арасында өткөрүлгөн олимпиаданын жыйынтыгы.
Окуу жайда предметтер аралык олимпиаданын биринчи туру март-апрель
айларында түзүлгөн графиктин негизинде өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы менен 1орунга чыккан студенттер, колледждер арасында өткөрүлгөн олимпиадага барып
катышып келишти. Олимпиаданын жыйынтыгы төмөмкүчө:
№
Студенттин
предмет
тайпасы
предметтик
ээлеген
аты- жөнү
мугалими
орду
1
Сатарова Т.
К-тили
ООД-3-14 Бийжанова О.
II
2
Олжобай к.М.
О-тили
КТА-1-13 Джумабаева Э.
I
3
Анарбаев Э.
О-тили
ЭНГС-1Абдурахманова З.
III
13
4
Уметалиев Ж.
О-тили
ООД-5-14 Абдурахманова З.
II
5
Кубанычбеков А. Чет-тили
ООД-1-14 Хамракулова Ш.
III
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ООД-2-14 Кочкорова Р.
I
ООД-1-14 Токтополотова А.
II
БКМ-1-14 Исакова Э.
II
ООД-6-14 Исакова Э,
III
БК-1-14
Назарбаева Б.
I
РНГМ-1Назарбаева Б.
II
14
12 Төрөбай у.А.
Информатика БАС-1-13 Балтабаева Г.
II
Биздин окуу жайдан 12 студент катышып анын ичинен 3- 1-орунду, 6- 2орунду, 3- 3-орунду ээлеп кайтышты. Мында предметтик мугалимдердин эмгеги
зор.
6
7
8
9
10
11

Алдаярова М.
Кубанычбек к.А.
Кадырбек к.М.
Эргешова У.
Абдразаков Т.
Астанакунов Б.

Чет-тили
Физика
Матем-ка
Матем-ка
История
История

VIII. Илим изилдөөгө бөлүнгөн каражаттар жана илимий кызматкерлердин
иш сапарлары.
Илимий изилдөөлөргө, илимий – практикалык конференцияларга катышып,
докладдарды окуп келүү үчүн иш сапарларга, окуу жай тарабынан, финансы
каражаттары бөлүнүп турулду.
6. Майлуу-Суу колледжи боюнча:

2015-жылы Майлуу-Суу колледжинин Маалымат – педагогикалык бөлүмү
боюнча илимий багытта төмөндөгү иштер аткарылды:
ЖАМУда өткөрүлгөн “Илим жана студент” илимий конференциясына МайлууСуу колледжинин Маалымат – педагогикалык бөлүмүнөн студенттер катышып II
даражадагы диплом менен сыйланышты.
32 АСОИиУ тайпасынан Замирбек кызы Динара темасы “Коом жана турмуш”
(Социофилософия) жетекчиси окутуучу Чакыралиева В.Ж., 32 АСОИиУ
тайпасынан Абдималик кызы Кызсайкал темасы “Илим, техника жана жаратылыш”
жетекчиси окутуучу Мырзасапарова Т.А.
- Окутуучулардан х.и.к., доцент М.Д. Султанкуловдун беш илимий макаласы
Кыргызстандын ар турдуу ЖОЖдордо талкууланып басылып чыгарылды:
1. “Катуу отунду колдонуудагы зыяндуулуктардын экологияга тийгизген таасири”
А.Ж. Мырсабеков атындагы ОшГПИ “Жарчысы” Ош 2015-ж. 10-14 бет.
2. “Отдельные природные минералы для производства алюминия и их применение.
«Весник» ОшГПИ им. А.Ж. Мырсабекова. Ош 2015-г. стр. 40-44
3. «Технологические аспекты приготовление водомазутных эмульсий на основе
сточной воды и твердых присадок». Республиканский научно теоретический
журнал МОиН КР «Известия ВУЗов». Бишкек-2015 г. стр.86-89
4. “Технико – экономическое обоснование и применение сплавов
ферросиликоалюминия для раскисление стали.” “Вестник” ЖАГУ – 2015
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5.

“Урановые хвостохранилища”. “Вестник” РГСУ–2015.
Государственный университет -2015 г. (Ошский филиал)

Российский

Техника – экономикалык бөлүмү боюнча төмөнкү иштер аткарылды:
- Студенттердин конференциясына ЖАМУга “Илим жана студент” илимий
конференциясына 22-БУ тайпасынын студенти Айиткул кызы Ш. катышып
“Майлуу-Суунун жашоо тиричилигин коопсуздугу” деген темадагы макала менен
катышты жана II даражадагы диплом менен сыйланды, жетекчиси окутуучу
Осунбеков С.С. 28.05.2015-ж.
- Улуттук экономиканы чыңдоо жылына карата “Илимдин тармактары боюнча
жаңы ачылыштардын, ойлоп табуулардын көргөзмөсүнө ” ЖАМУга окутуучулар
Нуркулов С.А., Осунбеков С.С. өздөрү ойлоп тапкан “Жаңгак чагуучу” станок
менен катышып келишти. 24.11.2015-ж. “Жангак чагуучу” станок боюнча
тиешелүү кагаздар даярдалып патент алуу аракети жүргүзүлүп жатат.
Жыл сайын ЖАМУда өткөрүлүүчү колледждер аралык олимпиадага даярдык
көрүү учун колледждин деңгээлинде предметтик олимпиада өткөрүлдү. 15 студент
I орунду ээлеп ардак грамоталар менен сыйланышты.
7. Кара-Көл колледжи:

Кара-Көл колледжинин илимий иштер боюнча 2015-жылга көрсөткүчү
төмөндөгүдөй болду:
1. Чынгыз Айтматовдун, А. Осмоновдун о.э «Үркүн жылына-100 жыл» иш-чарага
карата студенттердин арасында усулдук иш чаралар: лекциялар, куратордук иштер,
дил баяндар жазылды:
1.Тарых предмети боюнча-Батыркулов У.
2. Кыргыз тили,адабияты боюнча- Мусуралиев Б.
3. Орус тили, адабияты боюнча – Алмурзаева А. иш чараларды жүргүзүштү.
2. «Информатика жумалыгы» жарыяланып ачык сабактар, тренингдер өткөрүлдү.
Информатика мугалими Досбаева Г. 1-2курстун студенттеринин арасында тренинг
өткөрдү.
3. Илимдин тармактары боюнча жаңы ачылыштардын, ойлоп табуулардын
көргөзмөсү уюштурулду М: Энергетиктер подстанцияларды, жол кыймылдарын
уюштуруу боюнча макеттер жасалып даярдалды, кабинеттерге коюлду.
4. Илим изилдөөчүлөр, ЖАМУнун аспиранттары: Сейталиева Т. Баракова А. өз
учурунда отчетторун тапшырышты.
5. Өз билимин жогорулатуу үчүн колледждин окутуучулары атайын курстардан
окушуп сертификаттарды алышты:
Орозова Т.К
1.«Интерактивные методы обучения» 72ч. Молодежный центр г.Ош 2015г
2. «Современные методы обучения» 72ч. Молодежный центр г.Ош 2015г
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Мамырова Т.О
1. «Бухгалтерия-1С» 72ч. Молодежный центр г.Ош 2015г
2.«Финансовый учет-1»72ч. г.Бишкек 2015г.
3. «Интерактивные методы обучения» 72ч. Молодежный центр г.Ош 2015г
4.«Современные методы обучения» 72ч. Молодежный центр г.Ош 2015г
5. «Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү»24ч г. Жалал-Абад 2015г
Досбаева Г.Э
1. «Интерактивные методы обучения» 72ч. Молодежный центр г.Ош 2015г
2 .«Современные методы обучения» 72ч. Молодежный центр г.Ош 2015г
Шарапова Ж.
1. «Математиканы окутуу методикасы» 72ч. г.Бишкек 2015г.
2. «Кыргыз тилин окутуу методикасы» 72ч. г. Бишкек 2015 г.
3. « Педагогиканы окутуунун теориясы жана методикасы»72ч. г.Бишкек2015г
4.«Организация деятельности попечительских советов» Агенство АПТО
г.Бишкек 2015г.
Пулатова Г.
1. «ЖОЖдын студенттеринин окуу жетишкендигин баалоо» г.Жалал-Абад
2. «ЖОЖдын баштапкы мугалимине жардам» г. Жалал-Абад 2015г.
3. «Эл аралык журналга статьяны кантип жазуу жана жарыялоо» курсу.
Устачылыкты өнүктүрүү мектеби. Жалал-Абад ш.2015ж.
4. «Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү» 24ч. г. Жалал-Абад 2015ж.
Сейталиева Т.
1. «Бухгалтерия 1С» 72 ч. г. Кара-Көл ш.
Баракова А.
1. “Финансовая грамотность” 72ч. г. Жалал-Абад 2015г.
Эргешбаев Т.
1.«Организация деятельности попечительских советов» Агенство АПТО г.
Бишкек 2015
Чолпонкулов Ш.С.
1. «Организация деятельности попечительских советов» Агенство АПТО
г.Бишкек 2015
Жээнчороева К.
2. «Организация деятельности попечительских советов» Агенство АПТО
г.Бишкек 2015
Темиралиева Н.
3. «Организация деятельности попечительских советов» Агенство АПТО г.
Бишкек 2015ж. атайын курстардан окушуп, сертификаттарга ээ болушту.
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2016-жылы ЖАМУда илим изилдөөдөгү приаритеттүү багыттар
1. Окумуштуулук наамдарды изденип алуу үчүн КРнын ЖАКнын чечимдерин
жетекчиликке алуу;
2. Илимий макалалардын сапатына көңүл буруу;
3. Окутуучулардын, студенттердин илим ишине катышуусун активдештирүү
максатында илимий лабораториялардын иштерин жандандыруу жана түзүү,
илимий ийримдердин иштерин жүргүзүү;
4. Илим изилдөө иштерин практика менен айкалыштыруу максатында өндүрүш
менен келишимдерди түзүү;
5. ЖАМУда жүргүзүлүп жаткан илим изилдөө иштерин чагылдырууда
ЖОЖдор аралык байланыштарды түзүү жана илимий макалаларды чет
өлкөлүк басылмалардан чыгаруу;
6. Университеттин ичинде жаш окумуштууларды, студенттерди илим изилдөө
ишине тартуу максатында семинарларды уюштуруу.

Компьютерде терген жана калыпка салгандар:

Сыдыкова М.А.
Абдразакова Г.А.
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