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ЖАМУ боюнча аткарылган илимий иштер жөнүндө кыскача маалымат 

 

2016-жыл үчүн түзүлгөн иш планга ылайык төмөндөгүдөй иштер аткарылды.    

 

 2016-жылдын 18-февралында ЖАМУнун филология факультетинде белгилүү журналист  

Акын, коомдук ишмер Орозалы Карасартовго арналган “Өмүр сенин жете аламбы баркыңа, из 

калабы мен өлгөндө артымда”  аттуу эскерүү кечесине жана нөшөр ырлар жыйнагынын бет ачар 

аземи болуп өттү.  

 2016-жылдын 1-15-мартына чейин факультеттин деңгээлинде олимпиадаларды уюштуруп 

факультеттерде өткөзүлдү жана жеңүүчүлөргө Университеттин деңгээлинде өтүүчү олимпиадага 

жолдомолор берилди. 

 2016-жылдын  25-мартында  Улуу ойчул илимпоз-акын жана Карахандар каганатынын көрүнүктүү 

мамлекеттик ишмери Жусуп Баласагындын 1000 жылдык маарекесине арналган “Кут алчу билим-

көөнөрбөс кенч” деген аталыштагы регионалдык илимий-практикалык конференция ЖАМУнун чоң 

жыйындар залында болуп өттү.  Конференцияга областык жана шаар башчылары, ошондой эле 

ЖАМУнун коллективи катышып пленардык жыйында беш баяндама окулду жана секциялык иштер 

болду. Анда төмөндөгү окутуучулар курамы пленардык илимий баяндамалар менен чыгышты. 

1-баяндамачы:  Эшиев А.М. ф.и.д., профессор  “ХI кылымдагы поэзия жана Жусуп Баласагын” 

2-баяндамачы:  Анарбаева Г.А. т.и.к.,доцент “Караханид мамлекети кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 

өнүгүү этабында” 

3-баяндамачы: Токоева Г.С. филос.и.к.,доцент “Жусуп Баласагындын дүйнө таанымындагы адам 

болушу” 

4-баяндамачы: Дооранова А.Д. ага окутуучу “ Жусуп Баласагындын – “Кут алчу билим” 

чыгармасындагы толеранттуулук маселелери” 

5-баяндамачы: Шерипбаев А. “Кут билим дастанындагы айрым ыр  түрмөктөрүнүн көркөмдүк 

өзгөчөлүктөрү” 

 2016-жылдын 26-мартында “Жусуп Баласагындын өмүрү кылым чыйырында” аталыштагы 

көргөзмө уюштурулду.Көргөзмөгө ЖАМУнун профессордук-окутуучулук жамааты, шаардын 

жетекчилери катышты. 

 2016-жылдын 28-мартында Университеттин  деңгээлинде олимпиада өткөрүлдү.Олимпиадага 430 

студент катышып 197 студент I, II, III-даражадагы диплом, активдүү катышкандыгы үчүн ардак 

грамота жана акчалай сыйлыктар берилди. 

 2016-жылдын 29-мартында “Бир оор жолдун үч ашуусу” аталыштагы I- II- бөлүктөн турган илимий-

практикалык конференция болуп өттү. Эки бөлүктө 12 пленардык баяндама окулду. 

I-бөлүктө 7 пленардык баяндама окулду: 

1-баяндамачы: Авазов Э т.и.к., доцент “Март окуясы: себептери жана тарыхый мааниси” 

2-баяндамачы: Айдаркулов К. Т.и.к.,доцент “Аксы окуясы жана анын кыргыз тарыхындагы орду 

3-баяндамачы: Бердиходжаев К. окутуучу  “Апрел элдик революциясы: себептери, сабактары жана 

тарыхый мааниси” 

4-баяндамачы: Садыралиев Ж. э.и.к. “Март ыңклабындагы кырдаалдын түзүлүшүнө экономикалык 

абалдын тийгизген таасири” 

5-баяндамачы: Чокоева Д. ф.и.к.,доцент  “2005-жылдагы Революциянын элдүүлүгү жана 

төңкөрүшкө айланышы” 

6-баяндамачы: Токтогулова Г. филос.и.к.,доцент  “Кыргызстандагы элдик  революцияларга 

илимий анализ” (март окуясынын мисалында) 

7-баяндамачы:   Исаков Б.М. ага окутуучу “Кыргызстан элинин трансформациялануу жолундагы 

көйгөйлөрү маселесине” 

II-бөлүктө 5 пленардык илимий баяндама окулду: 

1-баяндамачы: Олжобаев Нурбек – Жалал-Абад шаарынын №17 орто мектебинин   ”. 

тарых мугалими “ Социалдык революциянын теориясы жана   практикасы”. 

 2-баяндамачы:  Алашов Алтынбек – Ноокен районунун №26 орто мектебинин  

      мугалими “Окутуучуларды тарбиялоодо Элдик революциянын ролу”. 

 3-баяндамачы: Момунов Кенжебек – Аксы районунун М.Парпиев атындагы орто  

     мектебинин тарых мугалими “Окуучуларды мекенчилдикке 

     тарбиялоодо Элдик революциянын мааниси”. 

 4-баяндамачы: Самардканов Анарбай – Сузак районунун Темирбаев атындагы орто  
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      мектептин мугалими “7-апрелдеги революциянын тарыхый мааниси” 

 5-баяндамачы: Маматаева Алима-Базар-Коргон районунун №9 А.Жалалов атындагы  

     орто мектебинин тарых мугалими “Бир оор жолдун үч ашуусу” 

 2016-жылдын 15- апрелде Кара кыргыз автономиялуу областынын (ККАО) РСФСРдин курамына 

киргендигинин 90 жылдыгы, Кыргыз ССРнин 80 жылдыгына карата окурмандар конференциясы 

болуп өттү. Анда төмөндөгу окутуучулар пленардык жыйында алты илимий баяндамалары менен 

катышышты. 

1-баяндамачы: Карбекова А.Б. э.и.к., доцент, “ЖАМУнун 23 жыл ичинде” 

2-баяндамачы: Авазов Э.А. т.и.к., доцент , “Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн  

     калыптанышынын советтик жана эгемендүүлүк доору” 

3-баяндамачы: Хальзова Л.Н. Жалал-Абад  областык архибинин башчысынын орун  

     басары, “Кыргызстанда архив ишинин калыптанышы жана өнүгүүсү”. 

4-баяндамачы: Бердиходжаев К.Б. окутуучу, “Кыргызстан социализм доорунда” 

5-баяндамачы: Зулпукаров Капар Зулпукарович ф.и.д.,профессор, “Этногенетические  

    и социокультурные связи китайцев и кыргызов по данным языка” 

6-баяндамачы: Оморов А. ф.и.к., доцент, “Дивандагы кыргыз-түрк тилинен,  

     турмушунун, ыр-макалдарынын учурдагы маданиятыбыз менен  

     катыштык деңгээли”. 

 2016-жылдын апрель айында Түштүк аймагы боюнча V студенттик аймактык олимпиада Кызыл-

Кыя шаарында болуп өттү.ЖАМУдан  баардык көрсөтүлгөн предметтер боюнча 60 студент, 30 

окутуучу катышып I, II, III-даражадагы дипломдор менен 45 студент сыйланды. 

 Тарых жана маданият жылына карата; “ Улуу кыргыз элинин тарыхы жана маданияты” аталыштагы 

конференция  Таш-Комур шаарында болуп өттү.Пленардык жыйында окутуучулар 5 илимий 

баяндама окушту. 

 2016-жылдын 18- майда “Студенттик илим-2016” илимий практикалык конференцияга 340 студент 

катышып, ЖАМУнун профессору Алыбаев К.С  биринчи пленардык баяндаманы окуду, калган  

студенттер 5 пленардык илимий баяндамалары менен чыгышты.  

1-баяндамачы: Алыбаев К.С. ф-м.-и.д., профессор “Координаталар методу жана анын 

математиканын өнүгүүсүндөгү ролу” 

2-баяндамачы: Абдыкадыров Байжан БЭк-1-12 тайпасынын студенти “Влияние Таможенного 

союза на экономику КР” жет. э.и.к., доцент Карбекова А.Б. (ЭЮФ) 

3-баяндамачы: Аскаралиева Тахмина  Х-1-14 тайпасынын студенти “Шокаладдын составын жана 

касиеттерин изилдөө” жет.Арстанбекова Н .Б. (ТТФ) 

4-баяндамачы: Кудайбердиева Ноорузгул СКк-1-13 тайпасынын студенти  “Кыргызстандагы элдик 

ыңкылаптар (апрель окуясынын мисалында)” жет. Токтогулова Г (ПМТФ) 

5-баяндамачы: Айбек кызы Айдана  МКк-2-14 тайпасынын студенти “Улуу ойчул Жусуп 

Баласагындын калтырган мурасы кечээ жана бугүн” жет. Исраилова Нускай (ЖАК) 

6-баяндамачы: Акбарбек уулу Сагынбек ЭЭ-1-12 тайпасынын студенти   “От ламп накаливания к 

светодиодным лампам” жет. Рыскулов И.Р. (ТИПФ) 

Жыйынтыгында басмага 31 баяндама берилди, I-даражадагы дипломго-22 студент, II- даражадагы 

дипломго-17 студент, III- даражадагы дипломго-17 студент, ардак грамотага-21 

студент,ыраазычылык катка-8 студент, жалпы сыйлык ээлери 116 студент болду. 

 2016-жыл 13-майда “ Дивани лугати-ата түрк” аттуу Махмуд Кашкаринин сөздүгүнүн кыргызча 

котормосунун бет ачарына арналган республикалык  конференция  болуп өтту,сырттан көптөгөн 

коноктор докладдары менен илимий баяндамага чыгышты. Анда 5 илимий баяндама окулду. 

1-баяндамачы: фил.и.д.,профессор,КР УИАдагы Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият 

институтунун директору К. Токтаналиев “М.Кашкари-улуу лингивист” 

2-баяндамачы: фил.и.д., профессор И.Абдувалиев “Дивандагы” сөз тутуму” 

Фил.и.к.,доцент И.Султаналиев “Дивандагы” синтаксистик курулмалар” 

3-баяндамачы: КР УИА улук кызматкери М.Толубаев “М. Кашкаридеги макалдар” 

4-баяндамачы: филол.и.к.,доцент А.Оморов “Кыргыз маданиятынын тарыхын 

өзүнө камтыган “Дивани лугати-т түрктөгү” тилдик фактылар” 

4-баяндамачы: фил.и.к.,Д.М.Чокоева  “Дивандын” кыргызчаланышынын мааниси. 

5-баяндамачы: Фил.и.к.,доцент Г.К.Бакирова “Котормо кыргыз маданиятын жана тарыхын окуп 

үйрөнүүгө жол ачат” 

 Андан тышкары Колледждер аралык олимпиада Кара-Көл шаарында болуп өттү. 
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 2016-жылдын 28-майда “Жылдын мыкты усулчусу-2016” сынагы Майлуу-Суу колледжинде өтту. 

Бул конкурска 6 талапкер катышып 1,2,3-орундарга жана жылдын мыкты усулчусу аныкталып 

чыкты. Жеңүүчүлөргө тиешелүү сыйлыктар берилди. 

 2016-жылдын 28-сентябрында “Рысбай Абдыкадыровдун кыргыз элинин искусствосуна жана 

маданиятына тийгизген таасири” аттуу республикалык илимий-практикалык конференция болуп 

өттү. Пленардык кеңешмеде Р.Абдыкадыров жөнүндө видио фильм көрсөтүлдү жана Жалал-Абад 

облусунун губернатору Ж.Эгембердиева, Бишкектен Р.Абдыкадыров атындагы республикалык 

коомдук фондусунун аткаруучу директору У.Мокеев, Б.Бейшеналиев атындагы КММИУнун 

профессоруАбышев Кубан Насырович, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Бөкөнбай 

Боркеев,  И.Арабаев атындагы КМУнун КМББФнын музыка каф.доценти Жакыпов Кубат 

Жакыпович, К.Молдобасанов атындагы кыргыз улуттук консерваториясынын доценти Мурат Касей 

катышышып каалоолорун айтышты. Андан кийин пленардык баяндамалар окулду.  

1-баяндамачы: А.Акжолов  “Рысбай Абдыкадыровдун обондорундагы субстанция жана парадигма 

маселеси. 

2-баяндамачы: Б.Иметов ОшМУнун профессору “Р.Абдыкадыровдун ырлары атуулдук азыгы” 

3-баяндамачы: Турумбаева Чолпон Мукашевна Б.Бейшеналиева атындагы КММИУнун доценти 

“Рысбай Абдыкадыровдун обондорундагы салтуулук” 

4-баяндамачы: Турганбаев Токонбай  Областтык методикалык борборунун  директорунун орун 

басары, “Рысбай Абдыкадыров жана анын маданий мурастары жайылтуу 

проблемалары”. 

5-баяндамачы: Кыдыралиев Сабыржан ЖАМУнун профессору  “Рысбай Абдыкадыров жана 

кыргыз обондору”. 

Конференциянын экинчи бөлүгүндө сексиялык иштер жүргүзүлдү. 

 

 2016-жылдын 11- октябрында “1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш жана КРнын 

эгемендүүлүгү” аталыштагы илимий-тажрыйбалык жыйын болуп өттү.Жыйында 5 илимий 

баяндама окулду. 

1-баяндамачы: Ураимов Б.М. т.и.к. ЖАМУнун доценти  “1916-жылдагы Кыргызстандын 

түштүгүндөгү көтөрүлүштүн жүрүшү жана анын жыйынтыктары” 

2-баяндамачы: Анарбекова В.Э.  ЖАМУнун окутуучусу “Улуттук боштондук 

көтөрүлүш,кошоктор жана азаттык идеясы” 

3-баяндамачы: Уланбек кызы Эльнура Т-1-13 тайпасынын студенти “Жусуп Абдрахманов 

кыргыздардын 1916-жылдагы көтөрүлүшү жөнүндө” 

4-баяндамачы: Кадыралы уулу Азамат Т-1-13 тайпасынын студенти  “Эгемендүү кыргызстан: 

кечээ жана бүгүн” 

5-баяндамачы: Авазов Э.А., т.и.к., ЖАМУнун доценти “1916-жылдагы көтөлүлүштүн 

эгемендүүлүк доорундагы тарыхнаамасы”. 

 2016-жылдын 10-ноябрында Илим күнүнө карата илимий-практикалык конференция болуп өттү. 

Илимий-практикалык конференцияда окутуучулар 6 пленардык илимий баяндамалар менен 

чыгышты. 

1-баяндамачы: Алыбаев К.С. ф-м.и.д., профессор “Билим берүү системасын башкаруу: Жогорку 

квалификациялуу адисти даярдоо контексинде”. 

2-баяндамачы: Авазов Э.А. тар.и.к.,доцент – “1916-жылдагы көтөрүлүштүн постсоветтик 

тарыхнаамасы” 

3-баяндамачы: Раев З.Ж. т.и.к., доцент – “Математикалык маселелерди Мs Office Excel 

программасында чечүүнүн жолдору”. 

4-баяндамачы: Токтогулова Г.Т. ф.и.к., доцент – “Илимий багытындагы айрым маселелер” 

5-баяндамачы: Ураимов К.М. п.и.к., доцент – “Кенже эпосторду окутуудагы педагогикалык 

идеялар”. 

6-баяндамачы:  Жуманалиева М. Ph.D  Распространенность анемии среди студентов в г.Жалал-

Абад 

 2016-жылы 12-ноябрында Базар-Коргон району, Колот айылы, Тешебай Исак уулу атындагы  №35 

орто мектебинин имаратында Мамыр баатырдын урпактары тарабынан уюштурулуп жана 

өткөрүлүп жаткан Мамырбек Мерген уулунун өмүрү жана ишмердүүлүгүнө арналган “Хан кунуна 

татыган улуттук баатыр” аттуу регионалдык илимий-практикалык жыйын болуп өттү. Жыйында 

7 пленардык илимий баяндама окулду. 

1-баяндамачы: Абдрахманов Султан Арстанбекович (видио баян 30 мүнөт) 
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2-баяндамачы: Сулайманов Эртабылды Жолдошевич т.и.к., профессор  “Инсан таануу маселеси 

(Мамыр баатырдын мисалында)” 

3-баяндамачы: Смадияров Сыдык Акунович “Тарыхый инсандарды изилдөөнүн кээ бир 

маселелери” 

4-баяндамачы: Дүйшеев Жеңиш Аматисакович ЭУПтунт.и.к.,профессору  “Тарыхый инсандар 

жана Мамыр Мерген уулу” 

5-баяндамачы: Ураимов Урустам Нурматович ОшМУнун тарых факультетинин улук окутуучусу  

“Мамыр Мерген уулу боштондук күрөшүнүн баштоочусу” 

6-баяндамачы: Авазов Эрнист Абдыманапович “Мамыр Мерген уулу боштондук күрөшүнүн 

баатыры” 

7-баяндамачы: Мырзабаева Нуржамал Сасалимовна ЖАМУнун окутуучусу “Мамыр баатыр 

темасы фольклордо”. 

 2016-жылдын 14-декабрында Профессор Ш.М.Ниязалиевдин туулган күнүнө карата “Илимдин 

өнүгүшү,проблемалары, перспективалары”деген аталыштагы илимий-практикалык конференция 

болуп өттү. Окутуучулар жана студенттер тарабынан 7 пленардык илимий- баяндамалар окулду. 

1-баяндамачы: Токоева Г.С. Ш.М.Ниязалиев атындагы “Философия жана гуманитардык илимдер” 

кафедрасынын доценти “Ниязалиевдин дүйнө таанымындагы инсандык 

баалуулуктар” 

2-баяндамачы: Р.К.Шамшиев Ш.М.Ниязалиев атындагы “Философия жана гуманитардык 

илимдер” кафедрасынын доценти, “Улуттун улуу сөзүн сүйлөгөн инсан” 

3-баяндамачы: А.Д. Доранова “Ш.М.Ниязалиевдин сабырдуулугу” 

4-баяндамачы: Б.М.Атамурзаева “Проблемы воспитания в социально-культурным пространстве 

Кыргызстана” ТИПИ 

5-баяндамачы: А.Акжолов  “Ш.М. Ниязалиев жана азыркы философия” 

6-баяндамачы: Н.А. Акыев МУК “ Педагогика жана социалдык-гуманитардык” кафедрасынын ага 

окутуучусу “Билим философиясы”. 

7-баяндамачы: Култеков Баяман Б-1-13 тайпасынын студенти “Банкадагы таштар”. 

 

 ЖАМУда  илимий иш боюнча КРнын ББИМдин илим жана илимий техникалык маалыматтар 

башкармалыгы тарабынан каржыланган илимий долбоор иш алып барды. 

 

 Тема: Жалал-Абад областы боюнча экологиянын,экономиканын билим берүүнүн жана 

жаратылыш ресурстарын пайдалануунун комплекстүү анализи жана практикалык 

сунуштарды иштеп чыгуу. 

Долбоордо 28 мүчөсү иштеди. 

Илимий жетекчиси:  Абдрашев А.Б. саясий и.д., профессор. 

Каралган каражат жалпы: 987,800 сом. 

Аталган долбоорлор боюнча үстүбүздөгү жылдын декабрында ОшМСУда болгон илимий-

техникалык жыйында жылдык отчеттор тапшырылды.  

 Ал эми факультеттерде аткарылган илимий иштер төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлдү: 

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. Табигый техникалык факультеттин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  боюнча 

маалымат. 

1.Илимий – изилдөө багытында  табигый-техникалык факультетинде 9 кафедра бар жана 

төмөнкү профессордук-окутуучулар курамы иш алып барышууда: 

 

Илимдин докторлору Илимдин 

кандидаттары 

Улук окутуучу окутуучу 

6 14 18 10 

 

2.2.т.и.к. К.А. Кокумбаевага КР ЖАК сы тарабынан энергетика адистиги боюнча доцент 

окумуштуулук наамы ыйгарылды. 29.09.2016ж. 

3. Уюштурулган илимий ийримдер. 

Факультетте 13 илимий ийрим иштей. 1016 окуу жылында жаңы ачылгандары болгон жок. 

 4.Түзүлгөн илим изилдөө лабораториялары. 
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Факультетте  4 илим изилдөө лабораториялары иштеп келет, жаңы ачылганы жок. 

 5.Жарыяланган макалалар жана монографиялар, алынган патенттер. 

5.1. Жарыяланган макалалар жана монографиялар, алынган патенттер.тал.1 

№ Кафедранын аталышы Чыккан макаланын 

саны 

Чыккан 

монографиянын 

саны 

Патент, окуу 

китебинин саны 

1 Химия кафедрасы 17 1 2патент 

2 Биология кафедрасы 31   

3 Эб, ЭЭС жана М 

кафедрасы 

8 - 1 патент 

4 Электр менен камсыздоо 

кафедрасы 

3  2 патент 

5 География кафедрасы 9   

6 ӨКК кафедрасы 3  2 окуу китеби 

   

5.2.Илимий долбоорлорго катышуу. 

№ Окутуучунун Ф.А.А. Долбоордун аталышы Мөөнөтү Бөлүм 

1 Алибаев А.П. 

Кокумбаева К.А. 

Кошбаев А.А. 

Разработка онновационных 

технологий освоения месторождений 

полезных ископаемых Жалал-

Абадской области 

2014-2016  

 Химия кафедрасынын 

окутуучулары 

1. 1.ОБСЕ тарабынан каржылануучу 

“Кыргызстандагы “жашыл” 

экономика жана суу коопсуздугу”  

аттуу долбоор. 

2.Билим берүү Министрлиги 

тарабынан каржылануучу “Дары 

өсүмдүктөрдүн химиялык курамына 

экологиялык факторлордун тийгизген 

таасири”. 

3.ЧП “Абдрахманов” биологиялык 

жер семирткичти өндүрүү  аттуу 

долбоорлордун үстүндө иш жүргүзүп 

келишүүдө. 

 

  

 

6.Факультетте Кафедрадагы окутуучулардын жардамы менен 6 илимий семинар, 1 тегерек стол өткөрүлдү. 

№ Кафедранын аталышы Семинар, конф. 

саны 

Өткөрүлгөн жери, 

датасы 

Эскертүү 

2 Биология 5 ЖАМУ ТТФ Диссертациялык 

иштерди 

талкуулоо 

3 Эб, ЭЭС жана М 2 ТТФ 1 семинар, 1 

тегерек стол 

 

7.Студенттердин конференциялары жана олимпиадалары. 

7.1 2016 окуу жылында студенттер арасында өткөрүлгөн «Илим жана студент-2016» илимий-

практикалык конференцияга факультеттин бардык кафедраларынын студенттери илимий докладдары 

менен катышышты жана дипломдор менен сыйланышты. 

 

1 Кафедранын аталышы Макаланын 

саны 

Диплом, грамота 

менен сыйланган 

студенттин саны 

Олимпиадага 

катышкан 

студ. саны 

Орунга ээ 

болгон студ. 

саны 

1 Химия 6 4 4 4 

2 Биология 11 9 4 4 

3 Эб, ЭЭС жана М 13 4 2 1 

4 Электр менен камсыздоо 18 3 2 1 
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5 География 9 3 6 4 

6 Автоунаа 9 3 - - 

(кафедралардын отчеттору тиркелет) 

 

I. ЖАМУнун  табигый-техникалык факультетинин «Энергия булактары, 

электроэнергетикалык системалар жана механика» кафедрасынын 2016 окуу жылында 

аткарылган илимий иштери боюнча отчету 

 

1.Илимий – изилдөө багытында  төмөнкү темалар боюнча иш алып барышууда: 

 

№ Ф.А.А. Илимий иштеринин аталышы Эскертүү 

1 Кокумбаева К.А. НДС плотины Токтогульской ГЭС доктордук диссертац. үстүндө 

иштөөдө 

2 Досбаев А.Ж. Микро ГЭС кандидаттык диссертац. үстүндө 

иштөөдө 

3 Токтосопиева К.М. Безнапорный микро ГЭС кандидаттык диссертац. үстүндө 

иштөөдө 

4 Алиев М.К. МПС кандидаттык диссертац. үстүндө 

иштөөдө 

 

2.Профессордук-окутуучулук курамдын конференцияларга, конкурстарга катышуусу 

 2.1.Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө жана ойлоп табуучулук ишмердүүлүктү 

активдештирүү максатында кыргыз патент тарабынан уюштурулган көргөзмөгө «Альтернативдик энергия 

булагын автоматтык түрдө кошуу» лабораториялык стенди менен катышып, дипломго ээ болдук. Стенд 

К.А.Кокумбаева жана М.К.Алиевдер тарабынан даярдалды. (10000- он миң сом сарпталды.) 

 2.2.Профессор  Т.Сияев тарабынан уюштурулган «Азыркы мугалимдин компетенттүүлүгү» 

темасындагы тренинге  К.А.Кокумбаева катышып, сертификат алды. 

3. Кафедрада  «Альтернативдик энергия булактарын колдонууну жайылтуу» илимий ийрим 

иштейт, анын жетекчиси М.К.Алиев. Ийримге катышкан студенттер тарабынан бир лабораториялык стенд 

даярдалды. 

4.Кафедрада 116 аудиториясы ремонттолуп, «Виртуалдык лаборатория» негизделди. Ал 

лабораторияда 3 предмет боюнча лабораториялык иштерди замабап технология-компьютердин жардамы 

менен аткарууга болот: 

1.Электр энергияны берүү жана бөлүштүрүү 

2.Электроэнергетикалык системалар жана түйүндөр 

3. Өтө жогорку чыналууну алыс аралыкка берүүчү электр өткөргүчтөр  

5. Жарыяланган макалалар жана монографиялар жана патенттер 

5.1. Кафедранын окутуучулары тарабынан 8 илимий макала жарыкка чыкты. 

№ 

п.п 

Авторлор жана макаланын 

аталышы 

Webof 

Science,Scopus, 

РИНЦке кирген 

журналдын 

адреси  

журналдын 

аталышы, жылы, 

номери 

Печ. 

барак. 

саны 

Индексирлөө 

системасына 

кирген 

КР 

РИНЦ  

Башка 

журнал

дардын 

баллы 

20  

1 2 3 4 5 10 12 

1.  Кокумбаева К.А. 

Исследование 

напряженно-

деформированного 

состояния массива 

горных пород    склонов 

Токтогульской ГЭС. 

http://www. 

nnt.el.kg Наука и новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана. 

-№2.-Бишкек,-2016.-

с.17-20  4 пл 

20  

http://www/
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2.  Кокумбаева К.А. 

Изменение суммарных 

смещений неустойчивых 

скальных блоков от 

колебания уровня воды в 

водохранилиүе 

http://www. 

nnt.el.kg 

Наука и новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана. 

-№2.-Бишкек,-2016.-

с.8-11  4 пл 

20  

3.  Кокумбаева К.А. 

О воздействии вибрации 

гидроагрегатов на 

деформации склонов в 

створе Токтогульской 

ГЭС. 

http://www. 

nnt.el.kg 

 Известия вузов 

Кыргызстана 

-№3.-Бишкек,-2016 

 4 пл  

20  

4.  

 

  

 

80  

 

5.2. «Паровой водогрейный котел» ойлоп табуучулугу үчүн К.А.Кокумбаева, Абдувахидов М.Х., 

Шералиев Ж.Ж. тарабынан патент алынды. 

5.3.«Разработка инновационных технологий освоения месторождений полезных ископаемых 

Жалал-Абадской области» долбоорунун үстүндө К.А. Кокумбаева иш жүргүзүп келүүдө. Долбоордун 

жетекчиси т.и.д., профессор А.П.Алибаев . 

 

6.Кафедрадагы окутуучулардын жардамы менен 1 илмий семинар, 1 тегерек стол өткөрүлдү. 

7.Студенттердин конференциялары жана олимпиадалары. 

7.1.2015-2016 окуу жылында студенттер арасында өткөрүлгөн «Илим жана студент-2016» илимий-

практикалык конференцияга кафедрадан 13 студент илимий докладдары менен катышышты жана 4 студент 

дипломдор менен сыйланышты. 

 

№ Студенттин Ф.А.А. Тайпасы  Темасы  Жетекчиси Ээлеген  орду 

1 Султанбекова Д. ЭЭСС-1-13 Расчет надежности 

ВЛ в критических 

погодных условиях 

Кокумбаева К.А. ЖАМУнун 

ВЕСТНИгине 

чыгуугу 

сунушталды 

2 Куддусов Б. ЭЭСС-1-12 Элегазовые 

выключатели 

Кокумбаева К.А. 1-даражадагы 

диплом 

3 Сагынбеков Т. ЭЭСС-1-13 Напорный микро 

ГЭС 

ТоктосопиеваК.М.  

4 Алтынбеков Т. ЭЭСС-1-13 Регулирование 

напряжение 

Токтосопиева 

К.М. 

3-даражадагы 

диплом 

5 Чаргынов Н. ЭС-1-14 Как настроить микро 

ГЭС 

ТоктосопиеваК.М.  

6 Бакиров Б. ЭЭСС-1-12 Полимерные 

изоляторы 

Кокумбаева К.А.  

7 Урбай уулу М. Б-1-14 Современные 

противогазы 

Акматов С.Б.  

8 Маратбек уулу Б. ЭЭСС-1-13 Пассивные 

солнечные тепловые 

системы 

Алиев М.К.  

9 Тажибаев Т. ЭЭСС-1-12 Микро ГЭС- 

скрытый потенциал 

Токтосопиева К.  

10 Темирбеков А. ЭЭСС-1-13 Безнапорный микро 

ГЭС 

Алиев М.К.  

11 Совет к. А. ЭЭСС-1-13 Как защитить 

электрооборудование 

от провалов 

напряжений 

Кокумбаева К.А.  

12 Юсупов Ш. ЭЭСС-1-12 Автоматическое 

включение 

Алиев М.  

http://www/
http://www/
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резервного питания 

13 Ирисбеков К.  Компенсатор Токтосопиева К.  

 

7.2. «Эб, ЭЭс жана М», «Электр менен камсыздоо» кафедралары биргеликте «Электр менен 

камсыздоо» предметинен регионалдык олимпиадага студенттерди даярдоо менен катышышты жана 

Алтынбеков Т. ЭЭСС-1-13 тайпасынын студенти 3-орунга ээ болду. Даярдаган окутуучулар: 

К.А.Кокумбаева, М.Б.Кочкорова. 

 

II. ЖАМУнун табигый-техникалык факультетинин «Химия» кафедрасы боюнча 2015-2016-окуу 

жылында аткарылган илимий иштердин 

ОТЧЕТУ 

 

1. Илимий-изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер: 

Илимий-изилдөө багытында төмөнкү профессордук-окутуучулар курамы иш алып барышууда: 

Эрназарова Б.К., Туленбаева М.А., Арстанбекова Н.Б. докторлук диссертацияларынын үстүндө иш алып 

барышууда. 

Ал эми Маматураимова Н.А. “Цинкттин, кобальттын жана никелдин гексаметилен тетрамин  менен 

координациялык бирикмелеринин синтези, түзүлүшү жана касиеттери” (жетекчиси х.и.д., профессор 

Алтыбаева Д.Т.) темасында кандидаттык  диссертациянын үстүндө иштеп жатат. Илимий ишинин 70% 

аткарылып бүттү. 

Бечелова А.Т. “Синтез биологически активных веществ на основе углеводных производных” 

(жетекчиси х.и.к., доцент Эрназарова Б.К.) темасында кандидаттык  диссертациянын үстүндө иш 

жүргүзүүдө. 

2. Профессордук-окутуучулук курамдын конкурстарга, конференцияларга  катышуусу 

Эрназарова Б.К. 2015-жылы жарык көргөн Чаткал районунун энциклопедиясына киргизилген жана 

прогрессивдүү демилгелерфонду уюштурган “Акыл тирек”  конкурсуна катышып, макаласы жарык көрдү. 

Эрназарова Б.К., Бечелова А.Т. Москва шаарындагы “Олимп” илимий борбору тарабынан өткөрүлгөн 

“Мыкты илимий эссе” эл аралык конкурсунун жеңүүчүлөрү болуп табылышты жана дипломдор менен 

сыйланышты. 

Профессор Т.М.Сияев тарабынан уюштурулган “Азыркы мугалимдин компетенттүүлүгү”  

темасындагы тренинге  Арстанбекова Н.Б. катышып, сертификат алды. 

Кафедранын окутуучулары Арстанбекова Н.Б., Эрназарова Б.К., Туленбаева М.А.  

3. Профессордук-окутуучулук курамдын проектилер менен иш алып баруусу 

Профессордук-окутуучулук курамын  төмөндөгү проектилер менен иш алып барышат: 

2. ОБСЕ тарабынан каржылануучу “Кыргызстандагы “жашыл” экономика жана суу коопсуздугу”  аттуу 

долбоор. 

3. Билим берүү Министрлиги тарабынан каржылануучу “Дары өсүмдүктөрдүн химиялык курамына 

экологиялык факторлордун тийгизген таасири”. 

4. ЧП “Абдрахманов” биологиялык жер семирткичти өндүрүү  аттуу долбоорлордун үстүндө иш 

жүргүзүп келишүүдө. 

4. Кафедрадагы илимий кружоктор 

Кафедрада илимий кружоктор тынысыз иш алып барууда 

 

№ Кружоктун аталышы Жетекчиси 

1 “Олимп” Арстанбекова Н.Б. 

2 “Аналитик” Бечелова А.Т. 

 

5. Алынган патенттер 

1. “Бактерияга каршы жана чиритпөөчү касиеттерге ээ болгон дигексаметилентетрамин марганец 

хлориди” патенти доцент Туленбаева М.А., окутуучу Маматураимова Н.А. 

2. “Шпинелдик түзүмдөгү никель оксидин алуу ыкмасы” патенти доцент Туленбаева М.А., 

окутуучу Маматураимова Н.А. 

3. “Галактопиранозилсемикарбазид, обладаюүая антибактериальной активности” 

Доцент Эрназарова Б.К. тарабынан алынды. 

6. Студенттердин конференциялары жана олимпиадалар 

2016- жылда  Химия кафедрасынын студенттери yниверситеттик деңгээлдеги  жана V  аймактык 

олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды ээлеп келишти. Химия  кафедрасынын профессордук – 
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окутуучулар курамы “ИЛИМ ЖАНА СТУДЕНТ - 2016” илимий-практикалык конференцияга студенттерге 

жетекчилик кылуу менен төмөндөгү  профессордук-окутуучулар курамы жана студенттер катышып,  

сыйлыктарга ээ болду. 

Доцент Н.Б. Арстанбекованын 2016- окуу жылында аткарылган илимий изилдөө иштери 

Студенттер менен илимий иш алып баруу 

 Студенттерди

н аты жөнү 

Химия адистиги боюнча 

олимпиадага 

катышуусу 

Сыйлыгы Даядаган мугалими 

1 Гайыпов  

Шерик  Х-1-12 

ЖАМУда 1-орун, 

V  аймактык олимпиадада 

(Кызыл-Кыя 2016) 1-орун 

1-даражадагы диплом 

 

Доц. Арстанбекова Н. 

V  аймактык олимпиадада 

(Кызыл-Кыя 2016) 1-орун 

1-даражадагы диплом Доц. Арстанбекова Н. 

2 Абилов Максат ЖАМУда 2-орун 2-даражадагы диплом Доц. Арстанбекова Н. 

3 Шокиржан 

кызы Мухай 

ЖАМУда 3-орун 3-даражадагы диплом Доц. Арстанбекова Н. 

 

 

“ИЛИМ ЖАНА СТУДЕНТ - 2016”  илимий-практикалык конференциясы 

 

№ Студенттердин 

аты жөнү 

Конференциянын аталышы Сыйлыгы 

1 Аскаралиева 

Тахмина 

«Тарых жана маданият жылына» карата 

«Студенттик илим- 2016» илимий 

практик. Конф. 18 май 2016. 

      “Шоколаддын составы жана анын 

химиялык касиеттерин изилдөө” 

темасындагы баяндамасы менен 

конференциянын пленардык 

заседаниесинде доклад окуду 

1-даражадагы дипломжана 

“Эң мыкты баяндамасы үчүн”  

ЖаМУнун  жарчысына 

жарыяланууга жолдомо 

берилди 

2 Асанкызы Аида «Тарых жанамаданият жылына» карата 

«Студенттик илим- 2016» илимий 

практик. Конф. 18 май 2016. 

“Электролиттик диссоциация теориясы” 

темасын окутууунун усулу 

2-даражадагы диплом 

 

Доцент М.А.Туленбаеванын 2016- жылда аткарылган илимий изилдөө иштери. 

Студенттер менен илимий иш алып баруу 

 

 Студенттердин 

аты жөнү 

Конференциянынаталышы Сыйлыгы 

1 Гаыпов Шерик «Тарых жана маданият жылына» карата 

«Студенттик илим- 2016» иилмий 

практик. Конф. 18 май 2016. 

 

ЖАМУ грамотасы 

 

Ага окутуучу А.Бечелованын 2016- окуу жылда аткарылган илимий изилдөө иштери. 

Студенттер менен илимий иш алып баруу 

 

 Студенттердин аты 

жөнү 

Конференциянын аталышы Сыйлыгы 

1. Матраимова 

Нурмээрим 

«Тарых жана маданият жылына» 

карата «Студенттик илим- 2016» 

иилмий практик. Конф. 18 май 2016. 

 

“Эң мыкты баяндамасы үчүн”  

ЖаМУнун  жарчысына 

жарыяланууга жолдомо 

берилди 
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Химия кафедрасы боюнча профессордук-окутуучулук курамдын 2016-окуу жылда жарыкка 

чыккан макалалары 

 

№ 

 

Ф.А.А. 

 

Жарыяланган макалалары 

(2016) 

Жарыяланган 

монографиялары 

(2016) 

 

1. 

 

Арстанбекова Н.Б. 
1. Жогорку окуу жайларында студенттерди  

химиялык экспериментти  өткөрүүгө даярдоо-

нун айрым маселелери. Кыргыз- “Манас” түрк 

университети,  2016-ж. (ОМПИ менен биргеликте) 

203-204бб. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Эрназарова Б.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бечелова А.Т 

 

1. Изучение биологической активности 

галактопиранозилтиосемикарбазида/Бечелова 

А.Т., Эрназарова Б.К.//“Вектор развития 

современной науки” Сборник материалов X 

Международной конференции НЦ “Олимп”, - 

г.Москва, 3 апреля 2016, стр. 1244 – 1252 

2. Синтез производных пиразолона на основе 

гликозилсемикарбазидов /Бечелова А .Т., 

Эрназарова Б.К.// “Актуальные вопросы 

современной науки” Сборник научных трудов по 

материалам международных конкурсов: “Лучший 

научно-исследовательский проект - 2016”, 

“Лучшее научное эссе - 2016” НЦ 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

Туленбаева М.А. 

 

 

 

 

Маматураимова Н. 

1.“Мектепте табигый-билим берүүдөгү 

химиялык эксперименттин ролу”. ЖАМУ, 

2016. “Илим жана улуттук экономика” 

аталышындагы конференция. 

2. “Эффективный метод образования оксида 

никеля”. Журнал “Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук”. №5. 

- 31-35. – Москва, 2016. 

 

 

III.Биология кафедрасында илимий иштер 2016 окуу жылда пландаштырылган иш план боюнча 

жүргүзүлдү. 

 

Кафедранын профессордук окутуучулар курамы “Жалал-Абад областынын биоартүрдүүлүгү жана аны 

коргоо проблемалары” теманын үстүндө илимий изилдөө иштерин жүргүзөт. Учурда аспирантуранын 

сырттан окуу бөлүмүндө Камчыбекова К.Д., Урматбек кызы Бегимай, Темирова А.А. окушат. Камчыбекова 

К.Д. англис тили жана философия боюнча кандидаттык минимумдарын тапшырды. Темирова А.А. англис 

тили жана философия боюнча кандидаттык минумумдарын тапшырды. Урматбек кызы Бегимай биринчи 

окуу жылын аяктады 2 макаласы илимий жетекчиси менен биргеликте жарык көрдү. 

Окутуучулар Жолдошалиева Н.С. жана Жээнбекова Б.Ж илимий иштерин кафедранын  талкуусунан 

өткөрүштү. 

 

1. 2015-2016 окуу жылында жарык көргөн  окутуучулардын макалалары. 

 

№ Окутуучулардын 

аты жөнү 

Макалалардын аталышы 

1 Алыбеков Э.А. Видовой состав незабудковой фармации Кокартской долины [текст] 

/Алыбеков Э.А./ //Вестник Бишкек 2016-Б. 136-140 

3 Эгембердиева А.Д. 1.Экологическое состояние водных ресурсов природно- техногенной 

урановой провинции Майлуу-Суу (Кыргызстан) [текст] /Эгембердиева 

А/ //Вестник Германия, 2016-Б. 82-101. 

5 Турдубаева Б.М. 1. Окууга үйрөтүүдө окуучулардын билимдерин баалоо маселелери 

[текст] /Турдубаева Б / // Вестник ОшГУ 2016-Б.231-236 
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2.Орто окуу жайларында студенттердин социалдык биримдигин түзүүдө 

куратордун иш аракети[текст] /Турдубаева Б / // Бишкек 2016-Б. 78-81 

7 Болотова А.С. 1. Влияние органических удобрений на урожайность картофеля[текст] 

/Эгембердиева А.Д./ // Бишкек 2016-Б. 

2. Водный дефицит сладкого миндаля в предгорной зоне Южного 

Кыргызстана[текст] /БолотоваА./ // Российская Академия 

Естествознания. Импакт фактор РИНЦ- 1,387. www,rae. u.2016-Б.238-

243. 

3. Интенсивность транспирации инродуцированных сортов сладкого 

миндаля на богарах Южного Кыргызстана[текст] /БолотоваА./ 

//Электронный научный журнал «Universum: химия и биология» № 1-2 

(20), 2016-Б.113 

4. Содержание воды в фотосинтезируюүих органах интродуцированных 

сортов сладкого миндаля в предгорьях Ферганской долины 

Кыргызстана [текст] /БолотоваА./ // Научный альманах 2016 -№3-3 (17). 

c/408,415.http://ucom.ru/na.2016/03/03/pdf 

5. Величины водоудерживаюүейспособ ности листьев сладого миндаля 

в Южном Кыргызстане [текст] /Шалпыков К.Т./ // Современные 

проблемы науки и образованияhttp://www.natural-sciences. ru/ru/article 

/view?id=35740 

ISSN 2070-7428 "Перечень" ВАК ИФ РИНЦ = 0,941 

 

11 Урматбек кызы 

Бегимай 

Мониторинг динамики численности непарного шелкопряда в условиях 

орехово-плодовых лесов Кыргызстана/ Ашымов К.С. // КР УИА 

Кабарлары 2016 

 

2. Окутуучулардын студенттер  менен илимий иш алып баруу 

  

Кафедрада 2016- жылда өткөрүлүүчү  студенттердин илимий конференциясына сунуш кылынган 

темалар талкууланды жана темалары илимий жетекчилери кафедрада протоколдоштурулуп бекитилди. 

2016-жылда  Биология   кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамы “ИЛИМ ЖАНА 

СТУДЕНТ - 2016” илимий-практикалык конференцияга түштүк региондук жана эл аралык илимий 

конференцияларда студенттерге жетекчилик кылуу менен төмөндөгү  профессордук-окутуучулар курамы 

жана студенттер катышып,  сыйылыктарга ээ болду. 

Улук окутуучу Ормогоева А.А.жетекчилигинде студенттер менен менен аткарылган илимий изилдөө 

иштери 

 Студенттердин аты 

жөнү 

Конференциянынаталышы Сыйлыгы 

1 Эрматова Чолпон  Экономика жана ишкерүүлүк университетинин 

жана КР көз карандысыздыктын 25- ж. карата: «КР 

социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн көйгөйлөрү: 

жаштардын көз карашы менен» деген аталыш- гы 

иомий-практикалык конференция. 1 апрель 2016. 

Кызыктыруучу сыйлык 

2 Эрматова Чолпон  «Илим-2015» илимий-практик. конференция. М.А. 

Адышеватындагы Ош ТУ. 5-8 апрель 2016 

ОшТУ 

Ардак грамотасы 

3 Элдияр к Динара «Тарых жанамаданият жылына» карата 

«Студенттик илим- 2016» илмий практик. Конф. 18 

май 2016. 

I- даражадагы диплом 

«Мыкты баяндамасы 

үчүн» 

4 Эрматова Чолпон Тарых жанамаданият жылына» карата «Студенттик 

илим- 2016» илмий практик. Конф. 18 май 2016. 

«Эң мыкты баяндамасы 

үчүн» ЖаМУнун 

жарчысына 

жарыяланууга жолдомо 

берилди 

Улук окутуучу Курманбекова Д.Д.жетекчилигинде студенттер менен менен аткарылган илимий 

изилдөө иштери 

1 Абдрашит  к 

Айтолкун 

«Тарых жанамаданият жылына» карата 

«Студенттик илим- 2016» илмий практик. Конф. 18 

I- даражадагы диплом 

«Мыктыбаяндамасыүчү



13 
 

май 2016. н» 

2 Ганиев 

Мухамедсадык 

Тарыхжанамаданиятжылына» карата 

«Студенттикилим- 2016» илмий практик. Конф. 18 

май 2016. 

«Эъмыктыбаяндамасыү

чүн» 

ЖаМУнунжарчысынажа

рыялануугажолдомобер

илди 

Улук окутуучу Болотова А.С.жетекчилигинде студенттер менен менен аткарылган илимий изилдөө 

иштери 

1 КултековБаяман 

 

Профессор Ниязалиев Шайлообай 

Мамасалиевичтин туулган күнүнө карата 

өткөрүлүп жаткан Ниязалиевдик окуулар 

алкагындагы  «Илимдин өнүгүшү, проблемалары, 

перспективалары»деген аталыштагы илимий 

практикалык конференция. 11 декабрь 2016. 

ЖАМУ. 

ЖАМУ грамотасы 

2 КултековБаяман  Экономика жана ишкерүүлүк университетинин 

жана КР көз карандысыздыктын 25- ж. карата: «КР 

социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн 

көйгөйлөрү: жаштардын көз карашы менен» деген 

аталыш- гыиомий-практикалык конференция. 1 

апрель 2016. 

Кызыктыруучу сыйлык 

3 Таалайбек кызы А.  «Илим-2016» илимий-практик. конференция. М.А. 

Адышев атындагы Ош ТУ. 5-8 апрель 2016 

ОшТУграмотасы 

4 Култеков Баяман «Илим-2016» илимий-практик. конференция. М.А. 

Адышев атындагы Ош ТУ. 5-8 апрель 2016 

2-даражадагы диплом 

«Мыкты баяндамасы 

үчүн» 

5 ШамшиеваАсель «Тарых жана маданият жылына» карата 

«Студенттик илим- 2016» илимий практик. Конф. 

18 май 2016. 

 

6 Култеков Баяман Тарых жана маданият жылына» карата «Студенттик 

илим- 2016» илимий практик. Конф. 18 май 2016. 

 

7 Рустамбек кызы 

Жумагүл 

Тарых жана маданият жылына» карата «Студенттик 

илим- 2016» илимий практик. Конф. 18 май 2016. 

I- даражадагы диплом 

«Мыкты баяндамасы 

үчүн» 

Окутуучу Дыйканов К.А.жетекчилигинде студенттер менен менен аткарылган илимий изилдөө 

иштери 

1 Тажикул у Максат «Тарых жанамаданият жылына» карата 

«Студенттик илим- 2016» илимий практик. Конф. 

18 май 2016. 

 

Окутуучу Жээнбекова Б.Ж. жетекчилигинде студенттер менен менен аткарылган илимий изилдөө 

иштери 

3 Ташмаматова Р.  «Илим-2016» илимий-практик. конференция. 

М.А. Адышев атындагы Ош ТУ. 5-8 апрель 2016 

1-даражадагы диплом 

«Мыкты баяндамасы 

үчүн» 

4 Ташмаматова Р. Экономика жанаишкерүүлүк университетинин 

жана КР көз карандысыздыктын 25- ж. карата: 

«КР социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн 

көйгөйлөрү: жаштардын көз карашы менен» 

деген аталыш- гиомий-практикалык конференция. 

1 апрель 2016 

Кызыктыруучу сыйлык 

5 Курманбек к Замира «Тарых жана маданият жылына» карата 

«Студенттик илим- 2016» илимий практик. Конф. 

18 май 2016. 

 

6 Дастанбек к Улара Тарых жана маданият жылына» карата 

«Студенттик илим- 2016» илимий практик. Конф. 

18 май 2016. 
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3.Регионалдык олимпиаданын жыйынтыгы боюнча: 

 

Жылына өткөрүлгөн регионалдык олимпиадага кафедранын окутуучулары атайын түзүлгөн график 

боюнча студенттерди кошумча консультатция берүү менен даярдашат. Кафедранын деңгээлинде 10.03.16 

күнү олимпиада өткөрүлдү. Жеңүүчүлөр Сайдуллажан уулу Розбай, Ниязова Нагима, Шухрат кызы Э 

болушту.  

2016-жылда апрель айында Баткен мамлекеттик университеттинде 9.04.16ж өткөрүлгөн  

регионалдык олимпиадага төмөнкү студенттерибиз катышып байгелүү орундарга ээ болушту. 

 

 Олимпиада 

1 Сайдуллажан у Р БатМУ «Жалпы биология» предметибоюнча 

олимпиада. 2- орун ээледи. 

2-орун, II –дараж. 

диплом жана 

2 Ниязова Н БатМУ «Жалпы биология» предметибоюнча 

олимпиада. 2- орун ээледи. 

2-орун, II –дараж. 

диплом жана 500 сом 

акчалай сыйлык 

3 Шухрат к Э ЖаМУ«Жалпы биология» предметибоюнча 

олимпиада. 2- орун ээледи. 

2-орун, II –дараж. 

диплом 

4 ЭргешоваГүлкайы

р 

БатМУ «Жалпы биология» предметибоюнча 

олимпиада. 2- орун ээледи. 

2-орун, II –дараж. 

диплом жана 500 сом 

акчалай сыйлык 

 

4.Кафедрада төмөнкү илим изилдөөчүлөрдүн илимий иштери талкууланды 

 

№ Илим изидөөчөнүн аты жонү Темасы Күнү Окуу жайы 

1 Жолболдуев Бактияр 

Турдукеевич 

Радиоэкологическая оценка 

загрязнения территории 

бывшего уанового 

производства Каджи-Сай 

(Биосферная территория 

“Иссык-Куль”) 

19.04.16 НАН КР  

Бишкек 

2 Абдуалиев Айбек Муханбетович Состояние окружаюүей среды 

территории бассейна реки 

Нарын 

20.04.16 ЖАМУ 

3 Орунбаевой Бибигул Маматовна  Микроэкологическая система у 

новорожденных в зависимости 

от микробиологического 

профиля роженцы и высоты 

местности проживания 

Февраль 

2016 

ОшГУ 

4 Жолдошалиева Нуриякан 

Султановна 

Жаныбарлардын 

физиологиялык 

көрсөткүчтөрүнө табигый 

минералдардын тийгизген 

таасири 

30.06.16 ЖАМУ 

 

Илимий ийримдер 

 

1. Биологияныокутууусулупредметибоюнча «Жандандыруу каражаттары» ийрими, 

жетекчисиокутуучуБ.Жээнбекова. 

2.«өсүмдуктөрдун физиологиясы» предмети боюнча «Гул өстуруучулөр» ийрими жетекчиси 

ассистент окутуучу Камчыбекова К.Д. 

3. Кыргызстандын өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү предметибоюнча «Био ар түрдүүлүктө 

коргоо» ийрими жетекчиси окутуучу Дыйканов К.А. 

Ийримдердиниш пландары түзүлгөн ал иш план боюнча иш алып барылууда. Ийримдин мучолору 

Жалал-Абад АЧК, Биосфера институту менен жана Биосервистин адистери менен тыгыз байланышта 

иштеп келишет. Бир нече семинарларына катышышты. Бул ийримдердин мучолору сабактан кийин  209, 

214, 212 аудиторияларда иштешет. 
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IV.География кафедрасынын 2016 - окуу жылындагы илимий иштери боюнча маалымат 

География кафедрасы 2016-жылда илимий иштер боюнча бир топ ийгиликтерге жетишти. 

Кафедранын доценти Асанова К. «Адам жана айбанаттардын физиологиясы» окуу китебин жазып 

2016-жылы «Эң жакшы окуу китеп» деген номинацияга ээ болуп 2-даражадагы диплом жана 

10000сом акча менен сыйланды. 

Түштүк аймак боюнча ЖОЖдор аралык студенттердин олимпиадасында да кафедрадан 3 

студент катышып, 2-3-4-орундарга ээ болушту. Экология адистиги боюнча 3-курстун студенти 

Калыбекова Таттыбүбү 2-орунду ээледи, илимий жетекчиси улук окутуучусу Осмонова Бактыгул, 

География адистиги боюнча 3-курстун студенти  Нурбек кызы Мээрим 3-орунга ээ болду,илимий 

жетекчиси  кафедранын окутуучусу Жолдошова Токтокан, ал эми экология предмети боюнча токой 

чарба адистигинин 2- курсунун студенти Кенже кызы Орозгул 4-орунду ээледи, илимий жетекчиси 

улук окутуучусу Осмонова Бактыгул, география предмети боюнча 3-курстун студенти  Абдыкапар 

кызы Зарыл 4-орунга ээ болду,илимий жетекчиси  кафедранын окутуучусу Жолдошова Токтокан, 

«Илим жана студент 2016» илимий-практикалык конференцияда экология, география 

адистиктеринде билим алган  10дон ашуун студенттердин илимий темалары конференцияда 

баяндалып, талкууланып 2-3-орундарга ээ болушту жана ЖАМУнун «Грамоталары» менен 

сыйланышты. 

2016-жылы жарык көргөн илимий макалалардын тизмеси жана авторлору. 

№ Аталашы Чыккан жери Авторлоштор 

1 Первые лесокультурные и 

лесомелиоративные работы в 

горах Туркестанского края 

Меджународный научно-

практический конференция 

Стерлитамак 2016 

Ашимов К.С. 

Артыкбаева К.Н. 

Керимбекова А.Ж. 

2 Исследования и управления 

лесами Ферганской долины в 

различных этапах развития 

Меджународный научно-

практический конференция 

Стерлитамак 2016 

Ашимов К.С. 

Артыкбаева К.Н. 

Керимбекова А.Ж. 

3 Академичиские курсы 

«Концепции современного 

естествознания»-основа 

естественнонаучного образования 

Известия вузов Бишкек 2016 Артыкбаева К.Н. 

Нишанбаева А. 

4 Методика преподавания 

географии как науки 

Известия вузов Бишкек 2016 Артыкбаева К.Н. 

Керимбекова А.Ж. 

5 Гиссар-Кыргыз коюунун эт 

продуктуулугу 

Оренбург 2016 Орозбаев Б.С. 

Чортонбаев Дж. 

6 Гиссар-кыргыз коюунун тукум 

куучулук өзгөчөлүктөрү 

Оренбург 2016 Орозбаев Б.С. 

Чортонбаев Дж. 

7 Устойчивость фракций 

гуминовых кислот сероземов 

Кыргызстана антропогенному 

воздействию и глобальным 

климатическим изминениям 

Бишкек 2016 Сакбаева З.И., 

Карабаев Н.А. 

8 Трансферриновые маркеры у 

овец и их использование в 

селекции 

Всероссийский НИИ мясного 

скотоводстваТеоретический и 

научно-практический журнал 

№4 Оренбург 2016 

Осмонова Б.М. 

9 Типы трансферрина помесных 

гиссар-кыргызских овец и их 

использование в селекции 

№1(57) 2016   Известия 

Оренбургского 

государственного аграрного 

университета 

Осмонова Б.М. 

 

V.Электр менен камсыздоо кафедрасынын 2016-жылда аткарган илимий иштери боюнча отчету 

2016- жылда аткарылган илимий-изилдөө иштери: 

1. “Разработка инновационных технологий освоение месторождений полезных ископаемых Жалал-

Абадской области” аталыштагы илимий долбоор үстүндө илимий - изилдөө иштерин жүргүзүү. 
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2. Каримов А., Кошбаев А.А., Эргешов Б.Т. Ударный механизмю Патент КР №1771. 

3. Каримов А., Кошбаев А.А., Эргешов Б.Т. Ударный механизмю Патент КР №1772. 

4. Кошбаев А.А., Эргешов Б.Т. Особенности кинематического анализа уравновешенного ударного 

механизма переменной структуры. ВЕСТНИК ЖАГУ  

5.Орозов Р.Н. Особенности применения плоского магнитоэлектрического генеротора 

комбинированной энергоустановки. ВЕСТНИК ЖАГУ  

6. Орозов Р.Н., Калдарова Д., Белекова Б.Т. Регулирования частоты электрического напряжения 

генератора комбинированной энергоустановки. ВЕСТНИК ЖАГУ  

VI. Өзгөчө кырдаалдардан коргоо кафедрасынын 2016- жылдагы илимий жетишкендиктери 

№ Макаланын темасы Авторлор 

1 Төгүлүп калган коркунучтуу суюктуктарды сордуруп 

алуучу гидроэлеватордук тутумдун зарыл көрсөткүчтөрүн 

эсептөө усулу 

А.Аширалиев, Ж.Шамиев,  А.Эшбаев, 

А.Абдрахманов. 

 

2 Кыргызстандагы авто кырсыктардын статистикасын 

топтоодогу кемчиликтер 

А.Аширалиев, Ж.Шамиев,  А.Эшбаев, 

А.Абдрахманов 

3 Кыргызстандагы автокырсыктар жана алардын 

кесепеттерин кыскартуу жолдору 

А.Аширалиев, Ж.Шамиев,  А.Эшбаев, 

А.Абдрахманов 

 Басмадан чыккан китептер 

1 Издөө-куткаруу иштерин уюштуруу жана жүргүзүү-2016 

жыл 

А.Аширалиев, А.Ш.Абдрахманов 

2 Издөө-куткаруу иштерин жүргүзүү коопсуздугу-2016  А.Аширалиев 

 

2.Филология факультетинин  2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  боюнча 

маалымат. 

Факультетте 7 кафедра бар: 

1.Кыргыз тили кафедрасы 

2.Маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасы 

3.Англис тили жана адабияты кафедрасы 

4.Немец тили адабияты жана аймак таануу кафедрасы 

5.Кыргыз дүйнөлүк элдер адабияты жана журналистика кафедрасы 

6.Орус тили жана адабияты кафедрасы 

7.Факультеттер аралык чет тили кафедрасы 

 

Докторлордун саны:  -3 

Кандидаттардын саны:   18 

Улук окутуучу –24 

Окутуучу-38 

2016-окуу жылында басмадан чыккан илимий макалалар – 90 

     Монография  - 3 

Кыргыз тили кафедрасы 

 

         Кафедра илимий-изилдөө иштери боюнча түзүлгөн иш пландын негизинде иш алып барды.  

Кафедрада 6 илимдин кандидаты (А.Оморов, Г.Бакирова, З.Ажыбаева, Г.Рыскулова, М.Шакирова, 

Көчөрова Г.) эмгектенип, 4  изденүүчү (Р.Келдибаева, Г.Ашимбаева., Н.Жалилова, Г.Каленбекова) илимий 

иштеринин үстүндө иштеп жатышат.  

1. Илимий-практикалык конференциялардын өткөрүлүшү, иш-чараларга катышуу  
1) Кафедра тарабынан 2016-жылдын 13-майында кафедра мүчөсү доцент А.Оморов тарабынан 

которулган М.Кашкаринин «Дивану лугати-т түрк» сөздүгүнүн 3 томдугунун кыргызча котормосунун бет 

ачарына арналган “«Дивану лугати-т түрк» сөздүгү – кыргыздардын маданиятынын тарыхы” аттуу 

конференция өткөрүлдү. Анда төмөнкү кафедра мүчөлөрү тарабынан илимий баяндамалар жасалды:   

 1) Оморов А. – Кыргыз маданиятынын тарыхын өзүнө камтыган “«Дивану лугати-т түрктөгү» 

тилдик фактылар 

 2) Бакирова Г. - Котормо кыргыз маданиятын жана тарыхын окуп үйрөнүүгө жол ачат   

2. 23-сентябрь - Мамлекеттик тил күнүнө карата өткөрүлгөн конференцияда А.Оморов “Кыргыз тили 

– түрк тилдеринин эң байыркысы” деген темада (сентябрь, 2015); 

3. Бүткүл дуйнөлүк эне тил күнүнө карата өткөрүлгөн конференцияда А.Оморов “Орто кылымдагы 

лексикалык бириктер менен түштүк диалектисинин карым-катышы” деген темада (февраль, 2016);   
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4. Тарых жана маданият жылына карата Кыргыз архивинин 90 жылдыгына арналган 
конференцияда А.Оморов “Европа жана славян тилдерине өтүп кеткен кыргыз сөздөрү” деген темада 

(апрель 2016) илимий баяндамаларын жасады.  

2. Кафедра мүчөлөрү тарабынан диссертациялык иштердин аткарылышы 

Окутуучу Г.Каленбекованын профессор Т.С.Маразыковдун жетекчилиги менен “Табигый 

илимдер багытындагы илимий тексттердин стилдик өзгөчөлүктөрү (окуу китебинин мисалында)” 

деген илимий ишинин темасы бекитилди. 

3. Кафедра мүчөлөрү тарабынан эмгектерге берилген пикирлер:  

  1) Доцент А.Оморов тарабынан берилген пикирлер: 

  - Г.Курманалиева кыргыз тилинин тарыхы (лекциялар курсу);  

- Г.Каленбекованын “Кыргыз тили” окуу китеби. 

 2) Доцент Г.Бакирова тарабынан берилген пикирлер: 

- А.Эшиевдин “Байланыштуу кепти өстүрүүнүн айрым маселелери” деген окуу куралы; 

- Г.Каленбекованын “Кыргыз тили” окуу китеби; 

- А.Шерипбаевдин “А.Осмоновдун өмүрү, чыгармачылык жолу” деген лекциясынын тексти. 

3)  Доцент З.Ажыбаева тарабынан берилген пикирлер:  

- Келдибаева Р. Кыргыз тилинин стилистикасы.  

4. Жарык көргөн, басмага сунушталган илимий эмгектер 

1. А.Оморовдун жарык көргөн макалалары: 

1)  М.Кашкаринин “Дивану лугати-т түрк” сөздүгүнүн 3 томдугу жана жыйнак жарык көрдү. 

2) М.Кашкари – түркологиянын негиздөөчүсү  / “Юнусалиев окуулары – 2015” жыйнагына. 

2015. декабрь  

3) Котормодогу айрым сөздөрдүн окулушу / Китепте: М.Кашкари Дивану лугати-т түрк” 

сөздүгүнүн 3-томунда.-Ж-А., 2016. 331-336-беттер.  

4)“Дивандагы” эл турмушун, тарыхын камтыган тилдик жана адабий мурастар / Китепте: 

М.Кашкари: ырлар, макалдар, уламыштар жана тил теориясы. Ж-А, 2016. 3-8-беттер.  

2. Г.Бакированын жарык көргөн макалалары: 

1) Фразеологизмдердин контактылуу жана дистактылуу жайгашкан компоненттеринин 

синтаксистик кызматы / Известия ВУЗов Кыргызстана. Республикалык илимий-теориялык журнал.-

Б, 2016. №2.192-196-беттер. 

2) Фразеологизмдер – лексикографиялык каражаттар / Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана-Б, 2016. №3. 218-221-беттер. 

3. М.Шакированын жарык көргөн макалалары, монографиясы: 

6) Терминдер, алардын изилдениши / (ЭИУнун илимий басылмасы .-Түркия - Ж.-А, 2016. 

    

4. Г.Көчөрованын жарык көргөн макалалары:  

1) Т.Касымбаковдун “Сынган кылыч” романындагы аралык, орунду билдирген 

фразеологизмдер / ОшМунун жарчысы. №4 Ош, 2016  

5. Студенттердин илимий иштери   

  2016-жылдын 18-майында “тарых жана маданият” жылына карата “Студенттик илим-2016” 

илимий-практикалык конференциясында кыргыз тили кафедрасынын окутуучуларынын 

жетекчилиги менен баяндама жасаган студенттер:  

К/н Студенттин аты-жөнү  Тайпасы  Баяндамалардын темасы  Илимий 

жетекчиси  

1. Манасбек кызы Сайрагүл Кт-1-13 Этиштик фразеологизмдердин 

табияты 

Бакирова Г. 

2. Досбаева Сыргайым  Кт-1-13  М.Кашкаринин лингвистикалык 

концепциясы 

Оморов А. 

3. 

 

Абдикаримова Р. Кт-1-13 Азыркы кыргыз тилинин 

түштүк диалектиси жана 

 “Диван” 

Оморов А. 

4. Куштарбек кызы Н Кт-1-12  Сын атоочтордун элдик оозеки 

чыгармалардагы  

көркөмдүк касиети  

Келдибаева Р. 

5. Мадимарова Атыргул 

ойдунова Элнура 

Кт-1-13 М.Кашкаринин “Сөздүгүндөгү” 

үй жаныбарларынын 

 атоолоруна байланыштуу 

Ашимбаева Г. 
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сөздөр  

6. Кубанычбек кызы Нуржамал  Кт-1-12 М.Кашкаринин сөздүгүндөгү 

макалдардын синтаксистик 

курулушу 

Ашимбаева Г. 

7. 

 

Новманова Элгиза Кт-1-11  Тууранды сөздөрдөн жасалган 

этиштин өзгөчөлүгү 

Шакирова М.  

8. 

 

Садирбекова Айгерим  Кт-1-12 Кыргыз адабий тилинин 

өнүгүшүнө терс таасирин  

тийгизген айрым жагдайлар 

(эстрада жанры боюнча)  

Шакирова М. 

9. 

 

Бегалиева Бермет М-1-15 Кепте математикалык 

терминдердин колдонулуу  

өзгөчөлүгү 

Жалилова Н.  

   

Кафедра мүчөлөрүнүн квалификациялык иштерге жетекчилиги 

К/№ Студенттин аты-жөнү Тайпасы  Квалификациялык ишинин 

темасы  

Жетекчиси  

ж

е

1

. 

Абдиллабекова Айзада  Кт-1-12  Кыргыз тилин окутуунун 

теориялык жана  

практикалык 

маселелери 

Ажыбаева З. 

2. Кадырбек кызы Миарида Кт-1-12 Кыргыз адабий тилинин илимий 

стилинин белнилерин жаратуучу 

лексикалык каражттар 

Ашимбаева Г.  

3. Куштарбек кызы Нурзада Кт-1-12  Сын атоочтордун стилистикалык 

табияты 

Келдибаева Р. 

4. Садирбекова айгерим Кт-1-12 Кыргыз тилинин 

лексикографиясы, аны 

изилдмаселелери 

Шакирова м. 

5. Тухтабаева махлие Кт-1-12 Кыргыз тилиндеги зат 

атоочтордун лексика-

семантикалык топтору 

Бакирова Г. 

6. Раимжон кызы Ирода Кт-1-12 Азыркы кыгыз тилиндеги 

экзотизмдердин лексика-

семантикалык өзгөчөлүктөрү 

Оморов А. 

 

 6. Кафедрада төмөнкү ийримдер иштейт: 

   1. «Усулчу» ийрими – жет. Келдибаева Р.  

   2.  «Лингвист» илимий-чыгармачылык ийрими – жет. Бакирова Г. 

     3. «Түрколог» илимий-чыгармачыл республикалык ийрими – жет. Ашимбаева Г. 

 

7. Студенттерди олимпиадага даярдоо 

2016-жылдын 9-апрелинде БатМуда өткөрүлгөн студенттердин республикалык 

олимпиадасында кыргыз тили жана адабияты багыты боюнча Кт-1-13 тайпасынын студенти 

Сагыналы кызы Айтурган 3-орунду ээледи. (Жетектеп барган - Шакирова М.) Н.Жалилова 

даярдаган М-1-15 тайпасынын студенти Алишерова Жаңыл БатМУда 2-орунду ээледи.  

 

«Англис тили жана адабияты» кафедрасынын илимий иштери 

     Студенттердин арасында өткөрөлүүчү олимпиаданын I, II, III турлары өткөрүлүп жыйынтыгында ЧТ-1-

13 тайпасынын студенти Миржанова Жыпара I орунду, ЧТ-1-14 тайпасынын студенти Мырзакмат кызы 

Айзирек 2- орунду, ЧТ-1-14 тайпасынын студенти Самсалиева Райхонай 3-орунду алышты. Миржанова 

Жыпара регионалдык олимпиадага катышып келди. 

 Англис тили жана адабияты кафедрасынын мугалимдери жана студенттери менен бирдикте «Bridge» 

ийрими иштөөдө, жетекчиси А.О.Калмуратова  
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 Илим жана студент 2016 аттуу илимий конференция факультеттин денгээлинде өткөрүлүп, тандалган 

студенттер университеттин денгээлиндеги конференцияга катышып, байгелүү орундарга ээ болушту. 

 Кафедранын окутуучулары Төрөмаматова М.М., Арсланбекова 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 БГУда өткөрүлгөн илимий конференцияга кафедранын окутуучулары Калмуратова  

А.О., Арсланбекова Н.Э., Осмонова К.И., Төрөмаматова М.М, Керимбердиева А.Д. Мырзакулова 

К.Ш., Койчукулова Ж.Ж., Келешбаева Б.Д. жана Алымкуловалар доклад жасап , макалаларын 

жарыкка беришти. 

 Жарыяланган макалалар: 

№ Ф.И.О. Темасы 

 

 1. 

Орозбаева Г.А.  Linguosemiotic analysis of translation Лулу.США 2015 сентябрь 

 2. Керимбердиева А.Д. 

Мурзакулова К.Ш. 

«Значение метафор для полного понимания читателем в 

произведениях  Роберта Бернса. БГУ 2016 

 3. Келешбаева Б.Д. 

Мурзакулова К.Ш. 

Некоторые особенности в орфографии английского языка в процессе 

правописание и чтение.  БГУ 2016 

4. Керимбердиева А.Д. 

Мурзакулова К.Ш. 

Peculiarities of celebrating New Year in Kyrgyz and American culture.  

БГУ 2016 

5. Калмуратова А.О.  

Төрөмаматова М.М. 

 

Исследование трудностей перевода английских пословиц поговорок, 

на кыргы                                                                                                                              

зский язык Чымкент 2016 

6. Төрөмаматова М.М. Проблемы художественного стихотворного  эквивалентного перевода, 

БГУ 2016 

7. Төрөмаматова М.М. 

Исабаева Ы.А. 

Основные задачи художественного перевода 2016 Вестник ЖАГУ 

8. Арсланбекова Н.Э. Концепт Радость в языковом сознании британского и русского 

народов: историко- этимологический аспект, ВАК, Россия  

9. Арсланбекова Н.Э. Категория эмотивности в свете лингвистических исследований, ВАК, 

Россия 

10. Арсланбекова Н.Э. 

Осмонова К. 

Peculiarities of Kyrgyz national Feminine Headdress ”Elechek” МУК 2015 

Бишкек 

11. Aрсланбекова Н.Э. 

Осмонова К. 

How to liven up English lessons using games 2015 МУК Ош 

12. Aрсланбекова Н.Э. 

Осмонова К. 

The role of colors of Kyrgyz national clothes 2015 МУК Бишкек 

 

13. Aрсланбекова Н.Э. 

Осмонова К. 

Short stories in teaching English Вестник ЖАГУ 2015 

14. Калмуратова А.О.  

Төрөмаматова М.М. 
Исследование трудностей перевода английских пословиц поговорок, 

на кыргызский язык Чымкент 2016 

15. Кочкорбаева Л.С. Semiotics in Kyrgyz folk songs МУК 2015 ноябрь 

16. Койчукулова Ж.Ж. Влияния экологического роста на развитие образования БГУ №1 

(35)2016 

17. Койчукулова Ж.Ж. Роль знаний переводчика и синхрониста ЖАГУ 2016 

18. Алымкулова Г.Ч. 

Жороева Г.А. 

Critical thinking activities in presenting vocabulary  ЖАГУ 2016 

19. Жороева Г.А. 

Алымкулова Г.А. 

Teaching speaking and it’s role in the English language classroom ЖАГУ 

2016 

20. Жороева Г.А. Semiotic meaning in telling weather by plants and animals МУК 2015 

 

Кафедра  «Русская филология» 

ППС кафедры «Русская филология» ведет научно-исследовательскую  работу  по следуюүим 

направлениям: 
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1.  Русский язык. Шифр. 13.00.02. 

2. Сравнительно-историческое, типологическое, сопоставительное языкознание Шифр. 10.02.20 

3.  Теория языка 19.00. 

 

Доктор фил.наук, проф. Мирзахидова М.И. 
 

Статьи:  
1.Концепт «Огонь» в кыргызской и узбекской культурах. РФ. 2016. 

2.Epic «Manas» and epic researchers.РФ. 2016. 

             3.Морфологические категории в кыргызском и узбекском языках. РФ.2016. 

4.О классификации частей речи». Проблемы современной науки и образования.  12 (54) 2016. г. 

Иваново. Российская Федерация. 

5. Когнитивная лингвистика в  антрополингвистике. Проблемы современной науки и 

образования. 14 (56) 2016. г. Иваново. Российская Федерация. 

6. Когнитивное исследование теологических концептов (на примере романа Ч.Айтматова «И 

дольше века длится день») Проблемы современной науки и образования. 14 (56) 2016. г. Иваново. 

Российская Федерация. 

 

К.ф.н., и.о. доцента Калмурзаева А.А. 

 

1. Статьи:1.«О классификации частей речи». Проблемы современной науки и образования. 

№12 (54) 2016. г. Иваново. Российская Федерация. 

2. Когнитивная лингвистика в  антрополингвистике.Проблемы современной науки и 

образования. 14 (56) 2016. г. Иваново. Российская Федерация. 

3. Когнитивное исследование теологических концептов (на примере романа Ч.Айтматова «И 

дольше века длится день») Проблемы современной науки и образования. 14 (56) 2016. г. 

Иваново. Российская Федерация. 

 

I. Монография. НТС ЖАГУ, 2016. 

 

К.ф.н., и.о.доцентаКалыбекова З.С. 

Статьи:  

1. «Изучение вопроса транспортной терминологии в кыргызском языкознании». Вестник ЖАГУ.  

2. Этнокультурологические основы транспортной лексики в киргизском и русском языках. 

К.ф.н., и.о.доцентаАйылчиева Д.Т. II.  

Статьи: 

 1.Константы и переменные тюркских количественных числительных «четыре» и «пять». Москва, 

2016. 

2. К дискуссии по проблематике прономинальной семантики в языке. Белгород, 2016. 

3. Когнитемы «Два конкурента не могут поделить одно место…». Турция, 2016. 

Ст. преп.Сулейманова Т.А. 

Статьи: 

1. «Основные мотивы лирики С.А.Есенина». Вестник ЖАГУ, 2016. 

2. Роль и место комедии У.Шекспира «Сон в летнюю ночь» в искусстве.Вестник ЖАГУ, 2016 

 

  Научно-исследовательская работа ППС кафедры: 

 Соискатели кафедры: Бекмуратова А.К., Алимаматова Д.  

НИРС кафедры: следуюүие ППС кафедры ведут научно-исследовательскую работу со 

студентами:   

1. Калмурзаева А.А. – «Понятие о сверконцептах» гр. РЯЛ -1-14Оморова М. 

2. Калмуратова Г.А. – Эсенбаева Г. гр. РЯЛ -1-12   «Работа над текстом на уроках русского языка  

3. Жусупова А.А. –  Оразова М. гр. РЯЛ -1-12     «Социальная проблематика в        произведениях 

Ф.М. Достоевского».   

4. Жамашева Н.С. – Сафина А  гр. РЯЛ-1-12  «Художественные особенности мифов в произведениях 

Ч.Т. Айтматова   

5. Сулейманова Т.А. –Жунус к. Айерим. гр. РЯЛ-1-11 «Пути применения и способы образования 

фразеологических единиц в художественной литературе».     Айылчиева Д.Т. –  РЯЛ-1-13  

Жамалдин к. Сапаргул«Понятие термина «концепт» в современной лингвистике».    
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Лингвистика кафедрасы 

 

 Илимий изилдөө иштер 

Кафедранын доценттери Жолдошбаева Ы., Абдыкалыкова Ч., окутуучулар Турдалиева Н., Абдыганыева В. 

илимий иштердин үстүндө иштеп жатышат. 

 

 Илимий  практикалык конференция жана семинарлар 

Кафедранын окутуучулары факультетте жана университетте уюштурулуп жаткан конференция, 

семинарларга  катышып жатышат жана  ар бир кафедранын окутуучусу өздүк планында илимий иштердин 

жана макалалардын темаларын жазышып, алардын  үстүндө иштешүүдө . Атап айтсак, жаңы окуу жылында 

республикалык жана эл аралык деңгээлде уюштурулуп келген семинар, конференция жана Америкалык 

элчилик тарабынан жыл сайын уюштурулуп туруучу симпозиумдарга катышуу максатында макалаларды 

даядашып, кафедранын жыйынында талкууланууда. 

15-17.02.2016.- АКШнын Эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги (USAID) «Биргелешип башкаруу боюнча 

программа» тарабынан уюштурулган  «Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу чөйрөсүндө 

инновацияларды киргизүү» деген темадагы семинар-тренинге доцент Г.Сатыбалдиева катышты. 

24-25.02.2016- Тынчтык корпусу тарабынан уюштурулган “Project design and management” деген 

темадагы тренинге доцент Г.Сатыбалдиева катышты. 

30.03.2016 -  2016-жылдын 31-мартында маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасы 

жана “ФОРУМ” англис тил мугалимдеринин ассоциациясы тарабынан “Translating languages – Learning 

cultures” “Тилдерди которуу – Маданияттарды үйрөнүү” деген темада эл аралык илимий-практикалык 

конференция өткөрүлдү. Конференцияга Америка, Германия, Кытай жана Турция мамлекеттеринен келген 

волонтерлор, Ош, Нарын, Талас, Ысык-Көл, Баткен областтарынан, Oxford University Press, Бишкек 

шаарынан келген меймандар, Жалал-Абад областындагы мектептерде билим берип жаткан мугалимдер 

жана Жалал-Абад мамлекеттик университетинин филология факультетинде эмгектенип жаткан мугалимдер 

катышты. ЖАМУнун доценти Г.Сатыбалдиева “Форум” ассоциясынын жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө 

презентация жасады. Маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасында билим алып жаткан 

студенттер конференциянын аягында концерттик программасын коюшту.  

Конференциянын уюштуруучулары маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасынын 

доценти Г.Сатыбалдиева, секциялык жетекчилер Ганзина Алия, англис тили жана адабияты кафедрасынын 

окутуучулары Кочкорбаева Лайли, Жороева Гүлбара,  уюштуруу иштерине жооптуулар: маданияттар 

аралык байланыш жана лингвистиика кафедрасынын окутуучулары, зал, кабинеттерди даярдагандар – 

маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасынын окутуучулары Турдалиева Назира жана 

Абдыганыева Венера, регистрацияга жооптуулар: маданияттар аралык байланыш жана лингвистика 

кафедрасынын окутуучусу Р.Эргешова, техникалык каражатты даярдаган: лингвистика кафедрасынын Лк-

1-13 тайпасынын студенттери. 

Конференцияда 4 секциялык иш алып барылды. Ар бир секциялык иште алты окутуучу презентация 

жасашты. Катышуучулар программадан карап, тандаган темасы боюнча сабактарга катышты. Аягында 

презентация жасагандарга жана катышуучуларга сертификат жана форумдун мүчөлөрүнө күбөлүк 

тапшырылды.  

10-12.05 2016  Америкалык элчилик жана Лингва мектеби тарабынан уюштурулган “Assessment in 

English language teaching and learning” деген темадагы 18 сааттык курска доцент Г.Сатыбалдиева катышты.  

13.05.2016 - Маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасынын окутуучулар жамааты 

жана “Форум” ассоциясынын мүчөлөрү менен бирдикте “4 skills to go” деген темада Жалал-Абад 

регионалдык семинар 2016-жылдын 13-майында уюштурулду. “ФОРУМ” англис тил мугалимдер 

ассоциациясынын президенти Асель Доромбаева, волонтер Николь дон Халберт, окутуучулар Алия 

Ганзина жана англис тили жана адабияты кафедрасынын улук окутуучусу Лайли Кочкорбаева окутуунун 

жаӊы ыкмаларын колдонуп, кызыктуу сабактарды өтүштү. Семинарга Жалал-Абад областындагы 

мектептерден, ЖАМУнун, Экономика Университетинин, педагогикалык, медициналык колледжден  англис 

тил мугалимдери катышты.  

Семинардада 4 секциялык иш алып барылды. Ар бир секциялык иште 2 окутуучу презентация 

жасашты. Катышуучулар программадан карап, тандаган темасы боюнча сабактарга катышты. Аягында 

презентация жасагандарга жана катышуучуларга сертификат жана форумдун мүчөлөрүнө күбөлүк 

тапшырылды 

25.05.2016 - Мектеп мугалимдеринин суранычы боюнча 2016-жылдын 25-майында маданияттар аралык 

байланыш жана лингвистика кафедрасынын окутуучулар жамааты жана “Форум” ассоциясынын мүчөлөрү 



22 
 

менен бирдикте “Teaching Speech Activities in the EFL Classroom” деген темада Жалал-Абад регионалдык 

семинар өткөрүлдү. Семинарда маданияттар аралык байланыш жана лингвистика кафедрасынын улук 

окутуучулары Эргешова Рахима, Акбуюков Мурат, Ганзина Алия презентацияларды жасашты. 

 

Ийримдер 

Кафедранын мугалимдери тарабынан жуманын ар бир күнүндө кошумча ийримдер өтүлүп турат.  

 

Жуманын 

кундөрү 

Ийримдин аталышы Тренерлер Убактысы Кабинет 

Дүйшөмбү English Grammar Эргешова Рахима 15:00 № 407 

Шейшемби German Language Абдыганыева Венера 15:00 № 409 

Шаршемби Translation Studies Турдалиева Назира 15:00 № 402 

Бейшемби English Phonetics Акбуюков Мурат 15:00 № 405 

Жума Project Management Смадияров Канат 15:00 № 403 

Academic Writing Сатыбалдиева Гүлмира 16:00 № 403 

 

Кафедранын доценти Г.Сатыбалдиева тарабынан «Academic writing» ийриминин планы түзүлүп, 

“котормо жана котормо таануу”, “англис тили жана адабияты” адистигинде окуп жаткан студенттер жана 

чет мамлекеттерге баруу үчүн  англис тилинде кеңири ой жүгүртүп, сүйлөө үчүн жана иш кагаздарын 

толтуруу үчүн  иш алып барып жатат. Ошондой эле кафедранын окутуучусу Смадияров Канатбек ар кандай 

проекттер менен иштөөнү жана проект жазууну билим алып жаткан студенттерге үйрөтүп жатат.  

Кафедранын улук окутуучусу Р.Эргешова “English grammar”, улук окутуучусу М.Акбуюков 

“English phonetics” жана окутуучу Н.Турдалиева “Translation studies” ийриминин планын түзүшүп, 

“котормо жана котормо таануу”, “лингвистика” адистигинде окуп жаткан студенттерге кошумча билим 

берип жатышат.  

Окутуучу В.Абдыганыева тарабынан уюштурулган «Deutsche Welle» ийрими немец тилин окуган 

студенттер жана немец тилине кызыккан окутуучулар жана студенттерге немец тилин үйрөтүүнүн жана 

DAAD программасына анкета толтурууну үйрөтүүнүн үстүндө иштеп жатат. 

Кафедранын окутуучусу Тургунбаева  Н. “Talking club” ийримине пландаштырган иш-чаралар 

аткарылды. План боюнча 2016-жылдын 7-июнунда кыргыз элинин таланттуу акыны, чебер котормочу жана 

драматург Алыкул Осмоновдун 101 жылдыгына карата медицина факультетинин Индиядан келген 

студенттери менен бирдикте Тургунбаева Н. жана Асылбекова Д. тарабынан кече өткөрүлдү. 

Кафедранын доценти Ы.Жолдошбаева “Step by step” ийриминин планын түзүп, табигый-техникалык 

адистиктерде окуган студенттерге англис тилин терминдер менен сүйлөө речин өстүрүүнүн үстүндө иштеп 

жатат. 

 

Илимий макалалар 

Кафедранын окутуучулары тарабынан окуу жыл ичинде даярдалган макалалар:  

Доцент Сатыбалдиева Г.А. тарабынан 6 макала жарыкка чыкты: 

1. “Epic “Manas” and epic researchers”. Журнал “Проблемы современной науки и образования” 

№6(48) Москва,2016. -С.98-102 

2. “The concept of fire in the Kyrgyz and Uzbek cultures”. Журнал “Проблемы современной науки и 

образования” №6(47) Москва,2016.-С.142-145  

3. “Morphological categories in the Kyrgyz and Uzbek languages”. Журнал “Проблемы современной 

науки и образования” №6(48) Москва,2016. -С.102-104 

4. “Grammatical meaning and its problems in translation”  БГУнун жарчысы, Бишкек,2016.109-111б. 

 

 

Доцент Ы.Жолдошбаева тарабынан  макала жарыкка чыкты. 
1.  “Студенттердин кесиптик компетенттүүлүгүн өстүрүү”. Бишкек КНУ Жарчысы, атайын 

чыгарылышы, 2016ж 

2. В соавторстве с Дүйшенбиевой З.С. “Cooperative learning for developing studies” БГУ Жарчысы, 

2016ж 

 

Улук окутуучулар Акбуюков М., Эргешова Р. тарабынан төмөнкү макалалар жарыкка 

чыкты. 

1. “Equivalent and variant conformities”  
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2. “Переводчик-лингвист, переводчик терминолог, переводчик-специалист” 

 

Кафедранын улук окутуучусу Мамасидикова М.Н. тарабынан 3 статья даярдалды  

1. «Элдин келечек тагдыры туура уюштурулган тарбияда» ЖАМУнун жарчысы,2016 

2. «Проблема художественного стихотворного эквивалентного перевода» БГУ жарчысы – 2016 

3. «Англис тилинин биздин жашообуздагы орду жана англис тилиндеги макалдардын 

которулушу» ЖАМУ, конференция «Илим жана студент» - 2016 

Ассистент окутуучу Маматаева Ч.С. тарабынан «Мугалимдик кесипти калыптындыруудагы кээ бир 

жагдайлар» деген темадагы макала басмадан чыкты. КНУ,2016 

 

Кыргыз дуйнөлүк элдер адабияты жана  журналистика кафедрасы 

 Илимий-изилдөө иштери боюнча  

4.1. Журналистика жана мамлекеттик тил кафедрасында2016- жылда илимий иштер боюнча план түзүлүп, 

анын негизинде иш алынып барылды.  

А.Акжолов «Ж.Шералиевдин чыгармачылык стили» деген илимий баяндамасы мене ниш сапар менен 

Бишкек шаарына барып, Т.Сатылганов атындагы филармонияда өткөрүлгөн Республикалык конферецияга 

барып катышып келди. Ал «Илим жана маданият» журналына жарыяланды. 

Г.Көчөрова кандидаттык дипломун алды. I жарым жылдыкта 2 макаласы жарык көрдү. 

Н.Жалилова «Кыргыз тилиндеги шалы чарабчылыгында колдонулуучу эмгек куралдарынын 

аталыштарынын маанилери» Иран Республикасынын илимий журналынан жарык көрдү: 

4.2. Илимий конференцияларынын уюштурулушу жана өткөрүлүшү 

4.3. Өткөрүлгөн илимий конференциялардын пленардык жыйынында доклад  окугандар 

№ Окутуучунун аты-жөнү Университеттик 

масштабда 

Шаардык 

масштабда 

Областык 

масштабда 

Республикалык 

масштабда 

1. Акжолов А. -  - 1 

 Жалпы окулган докладдар - -  1 

 

Студенттердин илимий конференцияларда доклад окугандары 

№ Студенттерд

ин аты-жөнү 

Тайпа

сы 

Жетекчиси Конф-нын 

аталышы 

Университе

ттик 

масштабда 

Шаард

ык 

масшта

бда 

Облас

тык 

масшт

абда 

Республ

икалык 

масшта

бда 

 

1 

Азимканова 

Адина 

Жк-1-

15 

Н.Жалилова Илимдин өнүгүшү 

проблемалары 

перспективалары 

ЖАМУ    -    -  - 

НЕМЕЦ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ 

Илимий – изилдөө иштери боюнча: 
   Илим изилдөө багытындагы жүргүзүлгөн иштер: 

“Немец тили,адабияты жана аймак таануу” кафедрасында 11 окутуучу жана 1 лаборант эмгектенет.Кафедра 

башчы Ч.Асыбекова  жана Г.Темирбаева өздөрүнүн илимий ишинин негизинде иштеп жатышат.Кафедра 

башчы Ч.А Асылбекова өзүнүн“Семантические аспекты  соматических фразеологизмов в немецком и 

кыргызском  языках” деген илимий темасынын үстүндө монография  жана эки илимий макала жазылды 

жана факультеттин  жана Университеттин окуу- усулдук кеъешмесине  талкууга даярдалууда. 

Кафедранын окутуучусу т.и.к Анарбаева Г.А КЭРдинҮрүмчү шаарындагы Цинзянь Университетинде 

болгон«Жусун Мамай жана Манас эпосу»аталышындагы эл аралык илимий конференцияга  жана Бишкек 

шаарында Каганат тарабынан уюшулган Жусуп Баласагындын1000жылдыгына арналган илимий 

практикалык конференцияга илимий макала менен катышып сертификаттардын ээси болду. 

 

2016- жылда “Немец тили, адабияты жана аймак таануу” кафедрасында 3 илимдин кандидаты, 1 доцент, 3 

улук окутуучу, 4 окутуучу, 1 үйрөнчүк окутуучу талыкпай эмгектенди. 

         Профессордук- окутуучулар  курамынын  жазган  илимий макалалары. 

№ Окутучуунун аты, 

жөнү 

Илимий макаласы Чыккан жери, жылы Авторло

штору 

1 

 

Асылбекова 

Чырашкан 

Кыргызские соматические 

фразеологизмы с признаками 

внешней мотивированности.  

КРСУ Вестник 

2016ж 

 

1.1 Асылбекова Немецкие и кыргызские КРСУ Вестник 2016ж  
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Чырашкан соматические фразеологизмы с 

признаками внутренней 

мотивированности 

2. Маткалыкова 

Гүлнура  

Современный немецкий язык в 

Австрии и Германии  

Российский Тажикский 

университет.  

Г. Душанбе   

Басмага 

берилди.  

2.1 Набижанова 

Гүлнара  

Котормодо немис тили боюнча жеке 

аттарын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү 

БГУ 2016ж Эсенова 

А 

3.1 Эсенова Айчөрөк Применение проектного метода в 

преподавании немецского языка  

ЖАМУ 2016-ж Кочкоров

а Ф  

3.2 Эсенова Айчүрөк Основные задачи художественного 

перевода 

ЖАМУ 2016-ж Төрөмам

атова М 

4.  Кочкорова Фарида  Значение антропонимический 

системы немецского языка  

ЖАМУ 2016-ж Эсенова 

А 

5.1 Арапбаева Гүлсара  Немец тилин окуп үйрөнүүдө 

ырларды окутуунун өзгөчөлүктөрү 

БГУ 2016-ж Кочкоров

а Ф  

5.2 Анарбаева Гүлнара  Эгемендүүлүк мезгилинде жаны 

муунду тарбиялоонун көйгөйлүү 

маселелери.  

Ысык Көл университети. 

Вестник  

 

5.3 Анарбаева Гүлнара  Жусуп Баласагындын “Кутту 

Билим” дастаны руханий 

маданияттын туу чокусу  

Кутту билим жана 

мамлекет эл аралык 

конференция.  

Мурас фонду 

 

5.4 Анарбаева Гүлнара  Кутту Билим эмгегиндеги кыргыз 

жергесинин сүрөттөлөшү  

Кутту билим жана 

мамлекет эл аралык 

конференция. Мурас 

фонду  

 

5.5 Анарбаева Г 19-к акыры 20-к башында 

кыргызстандын улуу инсандары  

Улуу Уркун 

Баткен университети. 

Мурас фонду  

 

5.6 Анарбаева Гүлнара  Кутту билим эмгегиндеги 

мамлекетти башкаруу идеяларынын 

чагылдырылышы  

Түрк Евразиясындагы 

жалпылык жана 

өзгөчөлүк эл аралык 

конференция. 

 

5.7 Анарбаева Гүлнара  Кыргыз мамлекети жана Кубат бий  Тил адабият жана 

искуство маселелери  

 

5.8 Анарбаева Гүлнара  Махмуд Кашкари абалкы туркий 

сөздүктүн негиздөөчүсү 

М.Кашкаринин дүйнөлүк 

илимге кошкон салымы 

2-эл аралык илимий 

практикалык 

конференция  

 

5.9 Анарбаева Гүлнара  Кутту Билим дастаны мамлекетти 

башкаруу тууралуу 

энциклопедиялык трактат.  

КР мамлекетти башкаруу 

академиясы  

 

6.1 Темирбаева Гүлнар  Кыргыздар менен алтайлардын 

кийим кечелеринин окшоштуктары  

РФ. Горный Алтай. 

Евразия элдеринин 3-эл 

аралык форуму  

 

6.2 Темирбаева Гүлнар  Боштондук күрөш мезгилиндеги 

кыргыз элинин социалдык абалы  

Улуу Уркун 

Баткен университети. 

Мурас фонду  

 

6.3 Темирбаева Гүлнар  Жусуп Баласагындын Кут алчуу 

билим чыгармасынын тарбиялык 

мааниси  

ЖАМУ. Жусуп 

Баласагындын 1000 

жылдыгына арналган Кут 

алчуу билим көөнөрбөс 

кенч. Аймактык 

конференция 

Баяндама 

жасады 
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Студенттердин илимий  иштери. 

№ Студенттин аты,жөнү Илимий макаласы  Катышкан конференция  Илимий 

жетекчиси  

1.1 Бакыт кызы Элвира.  

Нт-1-15 

Роль инностранных 

языков в современном 

мире  

ЖАМУ. Илим жана студент 

2016. 

Маткалыкова 

Гүлнура 

1.2 Дженалиева Аида  

Нт-1-15 

Немецкий язык как 

межкультурная 

средства  

ЖАМУ. Илим жана студент 

2016. 

Маткалыкова 

Гүлнүр 

2.1 Жороева Жазгүл 

Нт-1-14  

Немец тилиндеги 

жардамчы 

этиштеринин кыргыз 

тилине 

салыштыруудагы 

өзгөчөлүктөрү 

  

ЖАМУ. Илим жана студент 

2016. 

Набижанова 

Гүлнара  

2.2 Жусупова Турдайым  

Нт-1-14 

Немец жана англис 

тилиндеги модалдык 

этиштерди 

салыштыруудагы 

өзгөчөлүктөрү 

ЖАМУ. Илим жана студент 

2016. 

Набижанова 

Гүлнара  

3.1 Кочкорбаева 

Мырзайым  

Нт-1-15 

Немец тилиндеги 

жомокторду 

сахналаштырууну 

үйрөтүү 

ЖАМУ. Илим жана студент 

2016. 

Арапбаева 

Гүлсара  

4.1 Абдыллаева Хадиса  Жусуп Баласагын улуу 

ойчул  

ЖАМУ. Жусуп 

Баласагындын 1000 

жылдыгына арналган Кут 

алчуу билим көөнөрбөс 

кенч. Аймактык 

конференция 

Темирбаева 

Гүлнар 

4.2 Карабекова Азиза  Ч.Айтматов улуу инсан ЖАМУ. Илим жана студент 

2016. 

Темирбаева 

Гүлнар 

4.3 Байзакова Гүлзина  Жаштардын динге 

болгон көз карашы 

ЖАМУ. Илим жана студент 

2016. 

Темирбаева 

Гүлнар 

Студенттердин олимпиадалары 

№ Студенттин аты,жөнү Олимпиада 

өткөрүлгөн жери  

Тайпасы  Жетекчиси  

1.1 Жусупова Турдайым  Кызыл Кыя шаары 

(туштук аймактык 

олимпиада 

Нт-1-14  

2-орун  

Набижанова Гүлнара 

1.2 Бактыбек кызы Айзада  Кызыл Кыя шаары 

(туштук аймактык 

олимпиада 

Нт-1-14  

1-орун 

Набижанова Гүлнара 

(Маткалыкова Гүлнура) 

1.3 Абдухалил кызы Малика  Кызыл Кыя шаары 

(туштук аймактык 

олимпиада 

Нт-1-14 

1-орун  

Набижанова Гүлнара 

(Кочкорова Фарида) 

2.1 Карабекова Азиза 

 (профиль) 

Кызыл Кыя шаары 

(туштук аймактык 

олимпиада 

Атк-1-14 

1-орун  

Карагулова Насыйкат  

2.2 Рысбек кызы Айжан  

(профиль эмес) 

Кызыл Кыя шаары 

(туштук аймактык 

олимпиада 

Атк-1-14 

1-орун  

Карагулова Насыйкат  

Немец тили, адабияты жана аймак таануу кафедрасы факультеттин денгээлинде профессор А.Р. 

Мырзакуловдун эскерүү кечеси  өткөрүлдү. 

 “Немец тили,адабияты жана аймак таануу” кафедрасынын  денгээлинде чет тили мугалими Эргешова 

Диляфруздин диссертациялык ишин алдын ала коргоодон өткөрүлдү. Кафедра жамааты катышты.  
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   1. Уюштурулган илимий ийримдер: 

Кафедранын улук окутуучусу Г.Арапбаева “Wir sprechen auf der Sprache von J.W.von Goethe”деген 

темадагы илимий ийримин студенттер  менен биргеликте иштеп келе жатат. Кафедранын лектору Alexandr 

Barth менен Г.Маткалыкованын «Film abend“ жана“Literatur und Conversation“  жана кытай тили боюнча 

“Хуанхе”деген ийримдеринин пландары түзүлүп иштеп келе жатат. 

2.   Түзүлгөн илимий изилдөө лабораториялар: 

   Кафедрада №109 жана №112-аудиториялары заманбап технологиялык каражаттар менен жабдылган жана 

№112-аудиториясы илим изилдөө лабораториясы катарында колдонулуп келе жатат. 

3.Өткөрүлгөн конференциялар,семинарлар жана башка иш чаралар: 
24-октябрда кафедранын октуучусу жана лектору Г. Маткалыкова менен Alexandr Barth «Phonetik im DAF 

untericht» деген темада Ош жана Жалал- Абадтагы окутуучуларынын ортосунда семинар өттү.25-декабрь 

күнү НТ-1-12  Нт1-11     НТ1-14 НТ1-15 тайпалары тарабынан «Weihnachtsfest (рождество)» ке карата 

концерттик программа өткөрүлдү. 11-апрелде  Украина мамлекетинин М.Миколаев атындагы 

университетинин лектору Ганна Виско жана кафедранын окутуучулары  биргеликте «Rhetorik und 

Praesentation im DaF-Unterricht» деген темада семинар уюштурушуп,мектеп окутуучулары чакырылып, 

семинарга катышкандар сертификаттарга ээ болушту.  Кафедра жамааты  ф.и.к профессор А.Р 

Мырзакуловдун жаркын элесине арналган факультеттин денгээлинде эскерүү кече уюштурду.  

 

3.Экономика –юридикалык факультетинин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  

боюнча маалымат. 

 

Учурда факультет боюнча 51 профессордук- окутуучулук жамаат эмгектенишет. Анын ичинен: 2 

профессор; 5 профессор м. а., 14 доцент; 6 ага окутуучу; 21окутуучу; 3 үйрөнчүк–окутуучу, 2 

лаборант.Факультетте 3 кафедра бар. Ар бир кафедрада илимий иштердин планы түзүлүп бекитилген. 

 

«Финансы жана кредит» кафедрасынын профессор-окутуучулук курамы  2016–жылда 

«Кыргызстандагы социалдык-экономикалык проблемалары» 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 башчысыэ .и.к., доцент 

А. Карбекова жана э.и.д., профессор м.а. А. Аскарова көзөмөл жүргүзүшот. 

Бүгүнкү күндө кафедранын төмөнкү кызматкерлери өздзрүнүн, илимий иштеринин үстүндө иштеп, 

тиешелүү илимий даражаларды коргоо алдында турушат: 

- э.и.к., доц. А. Карбекова «Кластерная модернизация экономики аграрного сектора КР» - доктордук 

диссертациясы. 

 - э.и.к., доц.м.а. Уметов С. «Влияние некоммерческих организаций на состояние и развитие экономики КР» 

- доктордук диссертациясы. 

-  э.и.к., доц.м.а. Садыралиев Ж.С. «Кыргызстанда адамдык капиталдын калыптанышына калктын жашоо 

сапаты жана анын денгээлинин тийгизген таасирин статистикалык жактан изилдөөнүн методологиясы» - 

доктордук диссертациясы. 

 - улук окутуучу Абдырахманова Г. «Совершенствование управления и развития страхования в условиях 

рынка в Кыргызской Республике» - кандидаттык диссертациясы 

 -  улук окутуучу Мамыралиева А.Т. «Экономико-математическое моделирование взаимосвязи 

макроэкономических параметров в условиях рыночной экономики» (на примере КР)-

кандидаттыкдиссертациясы. 

Кафедранын жамааты эл аралык, республикалык, аймактык илимий-практикалык конференцияларга 

активдүү катышып, өздөрүнүн илимий макалаларын журналдарга жарыялап турушат. Мисалы 2016- 

жылдын 10- ноябрында илим күнүно карата ЖАМУ да болуп откон илимий- практикалык конференцияга 

кафедранын улук окутуучусу Г. Абдырахманова «Организационная культура на промышленных 

предприятиях» деген макаласы ЖАМУ нун жарчысына басмага тапшырылды.  

        2016- жылдын 10-сентябрында э.и.к, доцент А.Карбекова э.и.д., профессор м.а. А.Аскарова «2016 

TEACHERS HELPING TEACHERS SEMINAR» преподаватели помогают преподавателям аттуу семинар- 

тренинге  катышып сертификатке ээ болду. 

        2016- жылдын 16- сентярында М.Адышев атындагы ОШТУнун Технологияларды жана 

инновацияларды колдоо борборунун филиалынын базасында «Республиканын тамак-аш тармагындагы 

перспективдүү инновациялык долборлорду коммерциялаштыруу тажрыйбасы» деген темадагы семинар-

тренинге  э.и.к., доцент А.Карбекова, э.и.д., профессор м.а., А.Аскарова, окутуучу Н.Ражабалиева 

катышышты. 
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        2016-жылдын сентябрь айында  «MSDSPKG» коомдук фонду менен э.и.к., доцент А.Карбекова 

жетекчилигинде «Развитие малого и среднего бизнеса» деген темада Аксы жана Ала-Бука райондорунда 

изилдөө жургузулуп, ал долбоордо факультеттин томонку студенттери: Юкк-1-13 тайпасынын студенткасы 

М.Мамадалиева, БЭк-1-14 тайпасынын студенткасы К.Чыныбекова, ФКк-1-15 тайпасынын студенти 

У.Мамадалиев, ФКк-1-14 тайпасынын студенттери Б.Жунусов, А.Мамытова, ФКк-1-13 тайпанын 

студенткасы К.Орозкуловалар изилдөө жүргүзүп келишти. 

        Э.и.к., доцент Карбекова А.Б. жетекчилиги жана «Юриспруденция» кафедра менен Юкк-1-13 

тайпасынын студенткасы М.Мамадалиева «Илимдүү студент» номинациясына э болду, ошондой эле 

Евразиялык изилдөө институту тарабынан уюштурулган конкурска катышып жарым жылга (6 айга) 100 

доллардан стипендия утуп алды.     

Физика-математика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Респупликасынын Илимдер Улуттук 

Академиясынын академиги, Россия Илимдер Академиясынын корреспондент-мүчөсү Иманалиев Мурзабек 

Иманалиевичтин юбилейине арналган илимий- -практикалык конференцияда кафедранын төмөнкү 

профессордук- окутуучулар курамы Абдырахманова Г.Б. «Перспективы развития и пути 

совершенствования обязательной формы страхования в Кыргызстане», Жамашева Г.С. «Маркетинг как 

рыночный инструмент развития туризма», Ражабалиева Н.Н. «Особенности формирования доходов 

местных бюджетов в КР», Мусакулов Н.К. «Современное состояние рынка ценных бумаг в КР» 2016 

ж.№1(32)ЖАМУнун жарчысында жарык көрдү. 

Э.и.д., профессор м.а. А. Аскарова “Анализ рисков банковского сектора”, улук окутуучу Г. 

Абдырахманова “ Совершенствование и развития обязательного страхования в Кыргызстане”,  Наука 

“Новые технологии и инновации Кыргызстана” журналында  №12, 2016 – жылы жарыяланды. 

2016- жылдын 20- ноябрында өткөрүлгөн  айында ОШМУ тарабынан “Студент жана илимий-техникалык 

прогресс” атуу аймактык студенттик илимий конференцияда э.и.к., доцент  А. Карбекованын жетекчилиги 

менен Юк- 1-13 тайпасынын студенти М. Мамадалиева  I- даражадагы, ФКк- 1-13 тайпасынын студенти  А. 

БегимкуловаII- даражадагы дипломдорго ээ болушту. 

           2016-жылдын 9-ноябрында э.и.к.,доцент А.Карбекова “Основы инновационного менеджмента, 

Управление инновациолнными проектами” деген темада  Федералдык Мамлекеттик бюджеттик жогорку 

билим берүү мекемесинин “ Россиская государственная академия интеллектуальной собственности” аттуу 

курска катышып күбөөлүккэ ээ. Ошондой эле “Интеллктуалдык ишмердүүлүктүн натыйжаларын коргоо 

жана патенттик изилдөөлөрдү жүргүүзү маселелери боюнча билимдерди жайылтууга кошкон салымы үчүн 

э.и.к., доцент А.Карбекова “Ардак грамота” менен сыйланды. 

           2016- жылдын  24- ноябрынан 27- ноябрына чейин ОШМУда “Тенденции Евразийской 

экономической интеграции: проблемы, реалии и перспективы” деген Эл аралык илимий конференцияда 

э.и.к., доцент  А. Карбекова, э.ид., профессор м.а. А. Аскарова, окутуучу Г. Жамашева “Маркетинг как 

рыночный инструмент развития туризма” деген макаласы менен активдуу катышып сертификаттарга ээ 

болушту.  

   2016- жылдын ноябрында ОШМУнун “Бизнес жана менеджмент” факультетинин 25- жылдык юбилейине 

арналган илимий- практикалык конференцияда кафедранын  төмөнкү профессордук окутуучулар курамы 

э.и.к., доцент А. Карбекова, э.и.д.,  профессор м.а. А.Аскарова, э.и.д., профессор А.Зулпукаров 

“Характеристика экономики и необходимость государственного регулирование” деген макаласы менен 

катышып сертификаттарга ээ болушту. 

      2016-жылдын 14-декабрында ЖАМУдаөткөрүлгөн профессор Ш.М. Ниязалиевдин туулган күнүнө 

карата өткөрүлгөн “Илимдин онүгүшү, проблемалары, перспективалары” деген аталыштагы Ниязалиевдик 

окуулар аттуу илимий-практикалык конференциясына кафедранын окутуучулар курамы Абдырахманова 

Г.Б. “История развития  страховой компании Дос-Инвест”, Режебалиева Н.Н. “Формирование доходов 

местных бюджетов в КР”, Мусакулов Н.К. “Налогообложение некоммерческих организаций в КР”, 

Жамашева Г.С.”” деген макалалары менен катышып ЖАМУнун жарчысына басмага тапшырылды. 

Ошондой эле кафедранын студенттери ФКк-1-13 тайпасынан Бегимкулова Алтынай «Рынок ценных бумаг 

в Кыргызстане»э.и.к., доцент А. Карбекованын жетекчилигинде, Кармышакова Миргул “Современное 

состояние страхового рынка в КР”, Акылбеков Анарбек “Обязательное автострахования в Кыргызстане: 

проблемы и перспективы развития” улук окутуучу Г. Абдырахманованын жетекчилигинде,  Доронова 

Мунара “Расходы государственного бюджета КР и пути их оптимизации” окутуучу Н. Режебалиева 

жетекчилигинде, Мансуралиев Хаджимурад “Депозитные операции коммерческих банков КР” окутуучу Н. 

Мусакулов жетекчилигинде,  ФКк- 1-14 тайпасынан  Мамытова Айзирек “Рынок банковских карт в 

Кыргызстане: проблемы и перспективы развития” улук окутуучу А. Мамыралиева жетекчилигинде, 

Тешебаева Диана “Анализ современного состояния мирового рынка золота”, ФКк- 1-15 тайпасынан 

Ибрагимова Айпери “Особенности деятельности коммерческого банка” окутуучу Г. Жамашева 
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жетекчилигинде, Абдукеримова Мавлюда “Источники финансирования дефицита бюджета” окутуучу Ч. 

Орозова жетекчилигинде доклад жасашып Ардак грамоталар мененсыйланышты. 

            Кафедрада 3,4- курстун студенттеринен түзүлгөн “Финансист” ийрими  иштейт. Ошондой эле 405- 

ауд. “Маркетинг” лабораторияси түзүлгөн. 

Кафедранын мүчөлөрү э.и.д., проф. А.Зулпукаров К.08.15.510 жана э.и.д.,проф.м.а. А.Аскарова 

Д.08.15.159 диссертациялык кеъештин мүчөсү болуп эсептелет. 

Кафедрада  студенттер менен “Кыргызстанда жана Жалал-Абад областындагы экономиканын 

азыркы абалы” деген темадагы дебат Э.и.д., профессор А. Зулпукаров тарабынан, “Биз СПИД жок жашоо 

үчүн” деген темада диспут  э.и.к., доцент м.а. С. Уметов тарабынан өткөрүлдү. 

 

«Экономикалык билим берүү» кафедрасынын 2016-жылга карата отчету: 

 

Кафедранын илимий темасы: «Базар экономикасындагы токой чарбасынын социалдык - 

экономикалык өнүгүү көйгөйлөрү»   

(Жалал-Абад областынын мисалында). 

 

Илимий изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер: 

 

«Экономикалык билим берүү»  кафедрасынын окутуучулары 2016-2017-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 илимий практикалык 

конференцияларга катышып, илимий макалаларын жарыкка чыгарышты.  

Корголгон диссертациялар-  ага окутуучу Төлөнов Эмилдин диссертациялык ишинин темасы “Туризм 

бизнесин өнүктүрүү аны мамлекеттик колдоо жана тескөө ”деген илимий диссертациялык иши 

кафедрадакаралып,январь айында коргоонун алдында турат.ОШМУнун “Экономикалык билим берүү” 

кафедрасынын ага окутуучусу Кенжекараева Айнуранын “Региональная дифференциация социальных 

процессов в Кыргызской Республике”деген  диссертациялык темасын кафедрадан кароодон 

өткөрдүк.Окутуучу Г.У.Махмудованын темасы бекитилип , темасынын үстүндө иштөөдө.Ошондой эле ага 

окутуучу Айылчиева М, И.Кенжекулов өзүнүн темасынын үстүндө иштеп, минимумдарын ийгиликтүү 

тапшырды. 

         Кафедрада 2010-жылдан бери «Акционер», «Жаш бухгалтер» деген ийрими иштейт.  

 

Илим изилдөө институттары жана лабораториялар –208 аудиторияны илимий изилдөө кабинетин 

жасалгоолонун үстүндө иштеп жатат. 

 

Жарыяланган макалалар, монографиялар. 

 

1. Профессор Сыдыков С.Ш “Независимость  судей в Кыргызской Республике” деген  илимий 

монографиясы жарыка чыкты. 

2. Э.и.к.доцент Жолболдуева Д.Ш. “Рыноктук мамилелер шартында ишкердикти 

стимулдаштыруунун экономикалык механизмин жакшыртуу” деген темадагы илимий 

монографиясын кыргыз тилине которулуп ЖАМУнун окумуштуулар кеңешинде каралып 

басмаканага берилди. 

 

 Өткөн конференциялар жана семинарларга окутуучулардын катышуусу. 

 

 Үстүбүздөгү 2016-жыл  Москва шаарындагы  г.Харьков атындагы мамлекеттик университетке  

э.и.к.доцент Жолболдуева Д.Ш жана Кенжекулов И, 3 макала жиберип жарыкка чыкты.ЖАМУда Илим 

күнүнөөткөрүлгөн конференцияда кафедранын профессордук-окутуучулар курамы катышышты 

(проф.С.Ш.Сыдыков, Б.М.Турдубеков, э.и.к.доцент Жолболдуева Д.Ш., ага окутуучу Аширалиева Б. 

окутуучу Айылчиева М.А., И.Кенжекулов, ж.б.) эң мыкты макала деп э.и.к.проф.м.а С.Ш.Сыдыков, 

И.Кенжекуловго ЖАМУнун грамотасы тапшырылды. 

5-ноябрда ОШМУнун  “Бизнес жана менеджмент ”  факультетинин 20-жылдыгына арналган Эл аралык 

илимий-практикалык конференцияга кафедранын э.и.к.доцент Жолболдуева Д.Ш жана окутуучулар 

Төлөнов Э.Н Айылчиева М.А., И.Кенжекулов макалалары менен барып катышып сертификаттарды алып 

келишти Ташкент шаарындагы Плеханов атындагы Россия университетине Б.М.Турдубеков 1макала, 

Жолболдуева Д.Ш 1 макала басмага жиберишти. 
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 Студенттик конференциялар жана олимпиадалар. 

 

 «Илимдин өнүгүшү проблемалары, перпективалары»деген аталыштагы  илимий-практикалык 

конференцияга БЭк-1-16 тайпасынын студенттери Момуналы кызы Күмүшай, Дүйшөнкул уулу Саматбек 

жана Сапарбек кызы Айдайлар катышып докладтарын окушту.  (жетекчиси – э.и.к. Жолболдуева Д.Ш.).  

 

“ Укук таануу ” кафедрасынын 2016- жылга карата отчету  

              

       Илимий изилдөө иштери боюнча “Укук таануу” кафедрасынын ИИИ жана СИИИнин пландары 

талкууланды жана бекитилди, ал боюнча кафедранын окутуучулары эл аралык, республикалык  жана 

ЖАМУ дагы илимий, илимий практикалык  конференцияларга  катышып , кафедранын окутуучусу 

Нарматов Н.К. аспирантура бөлүмүн ийгиликтүү аяктап, “Юриспруденция” адистиги боюнча 

“Конституционно-правовой статус парламентской фракции ЖК КР” деген темада илимий изилдөөлөрдү 

жүргүзүдө. 

Кафедранын окутуучуларынын бир нече илимий макалалары жарыкка чыкты. Окутуучулар кафедра 

башчысы Р.К.Шамшиев менен биргеликте залкар философ, профессор Ш.М.Ниязалиевтин элесине 

арналган “Ниязалиевтик окуулар” аттуу илимий-практикалык конференцияга жана Илим күнүнө карата 

ЖАМУда өткөн конференцияларга өз докладдары менен ийгиликтүү катышышты.  

Адам укуктарынын жалпы декаларациясынын кабыл алынган күнүнө карата 2016-жылдын декабрь 

айында “Юриспруденция” адистигинин студенттери жана кафедра мүчөлөрүнүн жана ЖАМУнун расмий 

өкүлү проректор А.Доранованын катышуусу менен илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.   

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүү боюнча талкуулоо чогулуштар факультеттин дэнгээлинде АТФ имаратынын конференц залында 

жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеъешинин демилгечи топтун расмий мүчөлөрөнүн катышуусу 

менен университеттин чон жыйындар залында өттү.  

4.Медициналык факультетинин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  боюнча маалымат. 

2015-2016  окуу жылына карата    факультетте   83  профессордук окутуучулук жамаат эмгектенет 

    штатык профессордук окутуучулар -25 ,  айкалыштыруучу окутуучулар – 58 

 Анын ичинен:      штаттык д.м.н. профессор-  1 ,   

                              айкалыштыруучу  д.м.н. профессор-  3     

                              штаттык   м.и.к.- 8 , айкалыштыруучу  к.м.н.- 3 

                                  штаттык  окутуучу- 14   , айкалыштыруучу  окутуучу- 43           

          штаттык үйрончүк окутуучу -2, айкалыштыруучу үйрончүк окутуучу-9. 

        Илимий изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер: 

Медицина факультетинин окутуучулары 2015-2016 окуу жылына илимий иштердин планы түзүлүп 

бекитилген жана ага жооптуу  болуп б.и.к. доцент Орозбаева дайындалган.  Окутуучуларыбыз 

республикалык жана  эл-аралык  илимий практикалык конференцияларга катышып, илимий макалалары 

жарыкка чыкты.            

Диссертациялык иштер жөнүндө маалымат  -  Хирургиялык дисциплиналар кафедрасынын окутуучусу  

Тайланов Алмазбек Жакыпович  «Акыректин чыңалган остеосинтези» кандидаттык  диссертациялык ишин 

факультетте каралды. 

Морфологиялык дисциплиналар кафедрасынын окутуучусу Ирисова Г М «биогехимическая и 

гигиеническая оценка фтора  в реки  Кок Арт, Жалал-Абатской области » кандидаттык  диссертациялык 

ишин факультетте каралды. 

«Клиникалык дисциплиналар» кафедрасынын окутуучусу Ташполотова А Ш «Клинико- 

эпидемиологическая характеристика  впервые выявленных вирксных гепатитоа В,С,Д» кандидаттык  

диссертациялык ишин факультетте каралды. 

Абдыкадыров  Б 2 курстун аспирант  темасы; «селеноорганикалык  кошулмаларды синтездөө жана 

биологиялык активдүүлүгүн изилдөө»  факультетте иши каралды жетекчиси Орозбаева Ж М 

 

 Уюштурулган ийримдер :   «Биохимик»  фармация кафедрасынан,  «медики»  морфологиялык 

дисциплиналар кафедрасынан  көп жылдан бери иштеп келе жатат 

 Илим изилдөө институттары жана лаботаториялар – 

Фармация кафедрасынан   - «фармацевтическая  химия»    лаборатоияларды уюштурулду 

морфологиялык дисциплиналар кафедрасынан  «нормальная физиология»,  лаборатоияларды 

уюштурулду 

Жарыяланган макалалар; 
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 Ирисова Г М- биогехимическая и гигиеническая оценка фтора  в реки  Кок Арт, Жалал-Абатской 

области. 

  “Кол тутумунун  жана акырек сыныктарын дарылоо натыйжаларын балоо системасы” КММА 

сынын жарчысы Бишкек 2016 №1 Б 102-106 

 Оперативного лечения переломов ключицы новой методикой  Таджикстандын –Душанбе илим 

академиясынын жарчысынан жарык көргөн.  

 Сөөк  скелетинин сыныктарын  дарылоодо заманбап багыттар КММА сынын жарчысы Бишкек 

2016 №1 Б 91-94 

 Ташполотова  А Ш- Клиническая характеристика  больных хроническим вирусным гепатитом Д 

зависимости от репликативной активности НВV  и  НДV   инфекции. 

Окуу куралдар ;  

Кожалиев А К  «Анатомические термины» 

Ирисова Г «Жаныбарлардын физиологиясы» 

Абдылдаев А А  «Вопросы ответы по гистологии» 

Эшмуратов А Б «тест по хирургии» 

Өткөн конференцияларга  жана семинарларга  окутуучулардын катышуусу:                     

Тайланов А Ж-  “ошибки  осложнение остеосинтеза ключицы”  россиянын вестник журналынан жарык 

көргөн  жана москва шаарына конференцияга катышып келген. 

Ташполотова  А Ш- “Клиническая характеристика  больных хроническим вирусным гепатитом Д 

зависимости от репликативной активности НВV  и  НДV   инфекции”  КГМА да өткөн конференцияга  

катышып келген. 

ЖАМУ да илим жана билим  күнүнө карата өткөрүлгөн конференцияга медицина факультетинин  

профессордук окутуучулар курамы  активдүү катышышты. 

 

 Студенттик  конференциялар жана олимпиадалар: 

«Илим жана студент-2016» аттуу  илимий практиклык конференцияда  «Манас эпосундагы  

элдик медицинанын колдонулушу» баяндамасы үчүн 1 – даражадагы диплом  менен Иркеев Ильяз лдк-2-10 

тайпасынын студенгти сыйланды. (жетекчиси Жуманалиева М Б)  макаласы  журналга жарыяланды 

«распространение эндемического зоба 2014-2015 гг Жалал-Абадская область » 1- даражадагы диплом  

Кулматов Нурмухамед лдк-4-13 тайпасынын студенти сыйланды (жетекчиси Орозбаева Ж М) макаласы  

журналга жарыяланды  

Ардак грамота менен сыйланды Жумалиев Акжолбек лдк-2-13 тайпасынын студентти « 

распространение курении среди студентов » (жетекчиси Жуманалиева М Б)   

Эрматова Зарина Лд-1-13 тайпасынын студенти 

 «Аба аркылуу жугуучу  инфекциялык оорулар»  жетекчиси Чоюнова А Т  

Орозалиева Т фарм-1-15 тайпасынын студенти «Уюлдук телефондун  ден соолукка тийгизген таасири» 

жетекчиси Чоюнова А Т 

Эргешова Элзат фарм-1-13 тайпасынын студенти «культура тканей в лекарственных растений»   

жетекчиси Жусубалиев Т 

 

  Олимпиадага 5 студентибиз катышып байгелүү орундарды ээлеп келишти. 

ЖАМУ да өткөрүлгөн «Даанышман ордо» интелектуалдык оюнунда  биздин студенттер 1 даражадагы 

диплом менен сыйланып келди. 

 

5.Педагогика маалымат технологиялар факультетинин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө 

иштери  боюнча маалымат. 

2016- окуу жылынын башында факультеттин илимий иштер боюнча жылдык иш планы түзүлүп 

талкууланып бекитилди. Илимий ийримдерди жана олимпиадаларды өткөрүү боюнча жетекчилерин 

бекитүү, профессорук – окутуучулук курамды илимий- теориялык практикалык конференцияларга 

катышууларын уюштуруу жүргүзүлдү. Ар бир жогорку окуу жайдан келген конференция боюнча 

маалыматтар, олимпиада боюнча чакыруу кагаздары ар бир кафедрада жеткирилип турулду.  

 Педагогика жана маалымат технологиялар факультетинде 2016-жылы пландаштырылган илимий 

иштер өз убагында аткарылдлы. Факультеттин кафедраларында аткарылган илимий иштер боюнча кыскача 

төмөндө көрсөтөбүз: 

 Информатика кафедрасы 
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Илимий изилдөө багытындагы жүргүзүлгөн иштерде кафедранын доценти Маматова Г. Т. Ал “Разработка 

инновационных технологий освоения месторождений полезных ископаемых Жалал- Абадской области” 

тема боюнча илимий проекттин үстүндө иштеди. 

 Кафедрада “Жаш программист” ийрими уюштурулган. Жетекчилери Ж. Мамадразаков, А. 

Момбаев.  

 212- копютердик моделдөө илим изилдөө лабараториясы уюштурулган. Кафедрада жалпы 2016-  

жылда 12 макала жарыкка чыккан.  

 Өткөрүлгөн конференцияларга окутуучулар жана студенттер активдүү катышышты. Т.и.д. З. А. 

Асилова “Формирование оползня Кыр- Жол” макаласы менен баяндама жазды. 

 Момбаев А. “Компьютердик программаларды сандарды кыргызча сөз менен жазууну колдонуу” 

макаласы менен баяндама жасады. 

 ФМББ (И)-1 -13- тайпасынын студенттеринен “Студенттик олимпиадага ” катышып, алдынкы 

орунга ээ болду. ошондой эле тегерек столдорго практикалык конференцияларга активдүү 

катышышып, докладдарды окушту, ардак громаталар менен сыйланышты. 

  “Башкаруунун автоматташтырылган системасы” кафедрасы 

1. Кафедранын окутуучусу Ы. Батырова- изденүүчү. Ал “Келечектеги математика мугалимдерин 

маалымат- коммуникациялык технологиялар аймагында кесиптик компетенцияларын 

калыптандыруу” деген темадагы илимий иштин үстүндө иштеп жатат.  

2. Ага окутуучу Б. Раева “Кыргыз тили “дисциплинасы, Д. Канетова “Илимий тарыхрын 

философиясы”, “Англис тили ” дисциплиналары боюнча кандидаттык минимумдарын 

тапшырды. Кафедрада  2016-окуу жылы ичинде 11 макала жарык көрдү.  

  Ага окутуучу Р. Нусупованын илимий диссертациясы педагогикалык кафедрада талкууланып, 

кыргыз билим берүү академиясынын И. Арабаев атындагы Кыргыз  мамлекеттик университетинин С. 

Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин  алдындагы педагогикалык илимий доктор 

(кандидаты )   окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д. 13.16.526 диссертациялык 

кенештин жыйында алдын ала коргоодон өткөрдү. Илимий эмгегинин аталышы “Болочок мугалимдерди 

окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого даярдоодо компотенттүүлүгүн калыптандыруу”. 

 Окутуучулар менен студенттер бир нече илимий практикалык конференцияга катышышты. 

 Физика кафедрасы 

  Окуу жылында илим изилдөө иштери төмөнкү илимий багыттар боюнча жүргүзүлдү. 

- Физиканы окутуунун усулу жетекчи, доцент Молдокеримова З. 

- Лазердик физиканын жетекчиси, доцент Иманкулов З. 

- Плазмалык кесүү жетекчиси, профессор С. Кыдыралиев. 

- Сапаттуу жарым өткөргүчтүү материалдарды алуу жетекчиси, доцент Чотонов Б. 

  Жалпы кафедра боюнча (монография даярдык 6 макаласы жарыкка чыкты 1 доктордук диссертация 

(Чотонов Б.) даярдалды.  

Профессор С. Кыдыралиевдин жетекчиси менен 2- ноябрда 1 кандидаттык диссертация корголду. 

(Аспирант Ж. М. Жумалиев) жана ойлоп табуу боюнча 2 ишке “Кыргызпатентке” заявка жөнөтүлдү. 

Кафедранын ага окутуучусу Э. Молдокеримова “Орто мектептин табийгий- математикалык 

предметтерди окутууда дидактикалык оюндар аркылуу окуучунун таанып билүү ишмердүүлүгүн 

активдештирүү” деген темада кандидаттык диссертациясы жогорку аттестациялык комиссия тарабынын 

бекитилди.  

Бүтүрүүчү тайпаларда дипломдук иштер жана аларга жетекчилик кылуу уюштурулуп жатат.  

Жаш физик студенттик ийрими түзүлүп, мүчөөлөрү бекитилди. Жетекчиси С. Таирбеков. 

Профессор С. Кыдыралиевдин жетекчилиги менен билим берүү жана илим министрлиги тарабынан илимий 

изилдөөлөр боюнча гранттык темада иш жүргүзүштү.  

Кафедранын окутуучулары университетте ж.б. окуу жайларда өткөрүлгөн илимий 

конференцияларга катышып баяндамаларды жасашты.  

 

 Философия жана гуманитардык илимдер академия кафедрасы 

 

Илимий изилдөө багытында жүргүзүлгөн иштер: 

Корголгон диссертациялар:  

1. Профессор Ш. М. Ниязалиев атындагы “Философия жана гуманитардык илимдер” кафедрасы 

доцент, ф.и.к., Токоева Г.С. 09.00 03Ү.23.10.2015-ж. философиянын тарыхы адистиги боюнча 
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“Кыргызстандын философиялык ой жүгүртүүчү адам маселеси” деген темада докторлук дисертация 

коргоду жана бекитти. 

2. Окутуучу, изденүүчү Б.Н. Алымкулов “Кыргызстан Республикасындагы туруктуу өнүктүрүү 

концепциясынын социалдык саясий негиздери “ деген темада илимий кандидаттык даражасын 

Д23.15.508 Диссертациялык кенешинде ийгиликтүү коргоду (30.10.2015-ж.) жана бекитилди. 

3. Кафедранын изденүүчүсү А.Калыев “Эткостор аралык конфликтерди жоюудагы жамааттык саясат” 

деген темада илимдин кандидаттык илимий дараасын издеп алуу үчүн жазган диссертациясынын 

(23.00.02 саясий институттар саясий процессер жан технологиялар ) кафедраларда талкуулап 

өткөрдү.  

  Кафедрада 15 макала жарык көрдү. Окутуучулар студенттерди илимий практикалык 

конференцияларга активдүү даярдап, катыштырды.  

 Жогорку математика жана МОТ кафедрасы 

Кафедра бир илим изилдөө багытында иштеп жүрөт. 

1. Математика жана математиканы окутуунун проблемалары. (Жетекчи ф.м.и.д., профессор Алыбаев 

К.С.) 

2. Баллон системасынын шартында жогорку квалификациялуу адистик даярдоону өркүндөтүү 

жөнүндө, кафедра (жетекчи п.и.к.,доц. Аванова Ж.А.) изденүүчүсү Д. Кедейбаеванын изденүүчү А. 

Тойгонбаеванын , изденүүчү К. Мурзабаевдин, изденүүчү Ж. Зулпукаровдун 13.00.02- окутуунун 

жана тарбиянын теориялары жана методдору (матем) адистиги боюнча пед. кондидаттык 

окумуштуулар даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациялары талкууланды. 

  Кафедрада “Епсилон” ийрими түзүлгөн. Жетекчиси  ф.м.и.к. М. Нарбаев. 2 лабораториялык каана 

иштейт (214- 221 ауд) . 

 Кафедрада 6 макала жарыкка чыккан. 1 Кыргызпатенттин сертификаты алынган. Студенттер 

илимий практикалык конференцияга, олимпиадаларга активдүү катышып, баяндамаларды жасашты.  

 Дене тарбия жана спорт кафедрасы 

  Илимий изилдөө иштери боюнча кафедранын ар бир окутуучусу илимий багытта иштерди 

аткарууну өз убагында  пландаштырышкан. Кафедранын изилдөөчүсү С. Момбаев 5-7- сентябрда Ысык- 

Көл областында “Современные тенденции развития массавого спорта и спорта высших достижений в 

новых условиях стран ШОС” деген эл аралык илимий практикалык конференцияга катышты.  Ошондой эле 

Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын 60 жылдык юбилейине арналган эл аралык 

“Дене тарбиянын жана спорттун теориясынын жана практикасынын учурдагы проблемалары” деген 

илимий практикалык конференцияга кафедра башчысы У. Доороно катышты. 

Кафедрада 5 макала жарык көрдү. Окутуучулар жана студенттер илимий практикалык 

конференцияларга активдүү катышышты. 

 Тарых кафедрасы 

  Тарых кафедрасынын окутуучулары жана тарых адистигинин студенттери менен бир нече илимий 

иштерди жаратты. Окутуучулар республикалык, эл аралык, илимий- практикалык конференцияга катышып, 

илимий макалаларды жарыкка чыгарышты жана баяндамаларды жасашты. 

Кафедрада 2 изденүүчүнүн диссертациялары талкууланда. “Тарых сүйүүчүлөр” ийрими К. 

Бердыходжаевдин жетекчилигинде иш алып барышты. Студенттер илимий иш- чараларга, олимпиадаларга 

жана музей экспонаттарын көбөйтүүгө тартылышты. Ар кандай интеллектуалдык оюндарга, сынактарга 

студенттер активдүү катышты. Окутуучулар Ош, Кызыл- Кыя, Нарын, Ысык- Көл, Бишкек шаарларына 

илимий кызматтык сапарларда болушту.  

 Кафедрада 15 макала жарыкка чыкты. 

 Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасы 
“Окутуунун инновациялык технологиялары” атуу илимий лабаратория түзүлдү. 

 Кафедрада 32 илимий макала жарык көрдү. Студенттер илимий практикалык конференцияларга 

жана олимпиадаларга активдүү катышып, бир топ сыйлыктарга ээ болушту. Тегерек столдор уюштурулду. 

Кафедранын профессору   С.С. Сакиева, доц. К.М. Ураимов Бишкек, Ош, Нарын, Кызыл- Кыя 

шаарларында кызматтык сапарларда болушту. Илимий проекттер менен иш жүргүзүшүүдө. Улук окутуучу 

А. Төрөбекова USAIDдин “Бирге окуйбуз”деген  дүйнөлүк банктын, “Балдарды мектепке даярдоо” 

программасы  боюнча Жалал- Абад областындагы мектептери менен иш жүргүзүлдү.  

 Педагогика жана психология кафедрасы 



33 
 

  Кафедранын окутуучусу  Ы. Халдарова жогорку аттестациялык комиссия тарабынан доценттик 

наам алды. Кафедранын улук окутуучучу Ж. Тажибаеванын жана окумуштуу катчы Р. Нусупованын 

диссертациясын талкуулоону уюштурду жана тиешелүү ой пикирлер айтылды.  

  Кафедрада “Оптимист ” ийрими иштейт. Жетекчиси Г. Маатазимова. 

  Окутуучулар илимий- практикалык конференцияларга студенттер менен бирге катышып, 

макалаларды жана баяндамаларды жасашты. М. Найманбаев “Мыкты илимий макала” конкурсуна 

катышып ардак громатага ошондой эле  илимдин тармактары боюнча жаны ачылыштын ойлоп 

табуулардын өткөрүүнүн көргөзмөдө активдүү катышкандыгы үчүн  диплом менен сыйланды.  

 “Студент- 2016” илимий конференцияда М. Найманбаевдин даярдаган студенттери биринчи орунду 

алып, ардак громатага ээ болду. Ошондой эле А. Матисакованын, Г. Темирбаеванын даярдаган студенттери 

да байгелүү орунга ээ болушту.       Кафедрада 18 илимий макала жарык көрдү. 

 

6.Жалал-Абад колледжинин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  боюнча маалымат. 

ЖАКтын  аспиранттар, изденуучулору –9 

1.Экономика  - 2 

2.Педагогика - 2 

3. Техника – 2 

4.Укук таануу- 2 

5.МЧТжана технология-1 

 ЖАКтагы  илимий  кружоктор. 

1.Экономика болумундо  «Жаш финансист» кружогу, жетекчиси  окутуучу  Амираев С 

2. «1 С бухгалтерия»  кружогу, жетекчиси Кунанбаева Нурсулуу 

3.“Алтын капчык”   кружогу, жетекчиси Айдарова Бубукатча 

4. МЧТ болумундо   «Кездемеден буюм жасоо технологиясы» кружогу,  жетекчиси окутуучу Жолдошова 

М. 

Илимий  макалалар 

№ Окутуучунун 

аты, жөнү 

Макаланын аты Чыккан жери Авторлоштору  

1 Турдубаева Б Окуу уйронуу процессин 

уюштурууда уй тапшырмасынын 

ролу 

ОшТУ Маматумаров Б 

2 Турдубаева Б Жаштарга экологиялык 

билим жана тарбия беруу 

аркылуу  айлана-чойрону 

коргоо  

НГУ Вестник  

3 Турдубаева Б Окууга уйротуудо 

окуучулардын билимдерин 

баалоо  маселелери  

ОшГУ Вестник   

4 Турдубаева Б Мотивация- один из 

компонентов обучения 

результативности 

Таджикстан  

5 Турдубаева Б Орто окуу жайларында 

студенттердин социалдык 

биримдигин тузуудо 

куратордун иш аракети 

БГУ Бишкек Маматумаров Б 

6 Нарымбетов Т Студенттердин оз алдынча 

иштерин уюштуруу  жана 

ага коюлган  талаптар 

КАО Вестник  

7 Нарымбетов Т Адистин кесиптик 

маданиятын калыптандыруу 

ОшГУ Вестник  

8 Нурматова М Математикалык 

тушунукторду 

калыптандыруу 

процессинде ой жугутуунун 

закон ченемдуулукторун 

эске алуу 

ОГПИ  
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9 Нурматова М Билимдин сапатын 

компетенттуулуктун 

негизинде баалоо 

ОГПИ  

10 Ажыкулов с Оспурумдорго (5-7 кл) 

тиешелуу педагогикалык 

кырдаалдар, 

классификациясы Жана 

келип чыгуу себептери  

ОшГУ   

11 Ажыкулов С Оспурум курактагы 

окуучуларда  

педагногикалык 

кырдаалдардын чечуу 

жолдору  

ОшГУ   

12 Токтогулова 

Зина 

Башталгыч класстарга 

математиканы окутууда 

башталгыч эксперимент    

усулун колдонуу 

 Журнал Известия ВУЗов 

Бишкек 240-243 б 

 

15 Канкулова Ч.Т “Түштүк Кыргызстандагы 

улуттук боштондук 

күрөшү” 

ЖАГУ,Таш-Комур 

Вестник 

 

16 Абдирашитова 

Н.  

“Изучение оползня опасных 

зон г. Кок - Жаъгак”. 

Бишкек КГУСТА 2016  

 Абдирашитова 

Н 

“Проблемы изучения 

оползней на склонах, 

подработанных подземными 

горными выработками”. 

  

17 Джалилова А. «Мугалимдин кесипкөй 

компетенттүлүгү 

Ош,  ОГПИ жарчысы 

2016 ж 

Карабекова Ч 

Эсенкулова Н 

18 Тукуева Н Айыл чарба жерлерин 

интенсивдүү иштетүүдө 

сарымсак эгүү жана киреше 

табуу 

Вестник ЖАГУ 2016  

22 Карабекова Ч Мугалимдин кесипкөй 

компитенттүүлүгү – деген 

макала “Жаъы мектепке 

жаъы мугалим: 

педагогикалык кадрларды 

даярдоону 

модернизациялоонун 

актуалдуу проблемалары” 

эл аралык конференция 

Ош 

ОГПИ жана Кыргыз-

Түрк 

“Манас”университетинин 

20 жылдыгына карата 

ОГПИнин жарчысы 2016 

 

 

23 Карабекова Ч Бир үлүштүү жана эки 

үлүштүү өсүмдүктөрдүн 

анатомо-морфологиялык 

түзүлүшүн старттык 

эксперименттик анализ 

усулу менен өтүү  

Ош шаары, ОГПИнин 

жарчысы 2016 

 

Джалилова А. 

Эсенкулова Н. 

24 Карабекова Ч Тарбиялоо процессиинин 

методдору жана 

тарбиялоодо 

компитенттүүлүк мамиле  

Бишкек “Жусуп 

Баласагын атындагы 

Кыргыз улуттук 

университети”  КУУнун 

жарчысы 2016 

 

25 Карабекова Ч Кесип тандоодо социалдык 

багыт берүүнүн алты тиби 

аттуу теманы класстык 

сабак өтүүдө колдонуу 

методикасы – деген макала 

Жалал-Абад Экономика 

жана ишкердик 

университети жана 

Турциянын Кастамону 

университети 
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УЭП жарчысы 2016 

26 Карабекова Ч Башталгыч класстарды 

окутууда экологиялык 

билим берүүнүн актуалдуу 

көйгөйлөрү 

Нарын 

Нарын Мамлекеттик 

Университети 

НанГУ 2016  

Ормогоева А.А. 

27 Алдосова Б Манас эпосундагы  

кошоктор жана жоктоолор 

Мурас журналы  

28 Кайкыева У Манас эпосундагы каада 

салттар 

ОшМУнун жарчысы 

2016 

 

29 Сабиралиева Г Развитие семйного права КР 

в современных условиях 

Межд.научный журнал 

“Молодой ученый” г. 

Казань 2016 май 

 

30 Маматумаров 

А.Т,  

Окуп үйронүү процессин  

уюуштурууда  үй 

тапшырмасынын ролу  

ОШ  Турдубаева Б.М.  

31 Маматумаров 

А.Т,  

Окууну уюштурууда балоо  Ысык-Кол  Турдубаева Б.М.  

32 Маматумаров 

А.Т,  

“Адабий окуу” 

окуулуктарвндагы 

элдик оозеки 

чыгармалардын 

мазмуну жана табияты 

ОШ  Сакиева С.С.  

33 Маматумаров 

А.Т,  

Адабий окууга үйротүүдо 

элдик оозеки 

чыгармаларды 

окутуунун мааниси  

Бишкек   

34 Маматумаров 

А.Т,  

Адабий окууга үйротүүдо 

элдик оозеки 

чыгармаларды 

окутуунун ыкмалары  

Бишкек   

35 Салибаева К Многоязычные 

здоровьесберегаюүие 

подходы как основы 

для введения новых 

принципов 

конструирование 

учебного плана для 

начального 

образования  

Москва 2016 Токтогулов С 

Сакиева С 

36 Досалиева М Тынчсыздануу КГНУ Вестник 2016  

39 Абдуллаева Г Балдарга экологиялык 

тарбия беруу 

ЖАМУ Вестник  

40 Абдуллаева Г Мектепте соц педагогдун 

орду 

ЖАМУ  

 

 Илимий жана спец лабораториялар: 

 

№ Болүм Лабораториянын.аты Жетекчиси Багыты 

1 Педагогика 1Психология  

2 Бутуруучулордун 

кесиптик 

компетенттуулугунун 

калыптануусун изилдоо 

Кудукбаева Э 

 

 

 

Маматумаров Б 

 

Психология 
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2 Экономика 1.Экономика жана 

бухгалтердик адистиктер  

учун 

2.Финансы адистиктер учун 

3.Салык жана салык салуу 

адистиги учун 

4.Бухгалтерия 1С 

5.Табият таануу лаб-сы 

Мамарасулова А 

Калымбетова 

Дарбанова В 

Кадырова Э 

Джумабекова А 

Умаров А 

Акматалиева С 

Кунанбаева Н 

Джалилова А 

Бухгалтер  

 

Финансы 

 

 

Салык салуу 

 

 

Бухгалтер 

3 Техника 1.ТО и РАТ адистиги 

боюнча 2 

2.Мантаждоо сабагы боюнча 

3.Информатика адистиги 

боюнча 2 

Улжожаев А 

Кошалиев З 

Токтогулова Г 

Исманова Т 

Молошова Г 

ТО и РАТ 

 

ЭС 

 

БАС 

3 Укук таануу 1.Ички жугуштуу эмес 

оорулар 

2.Жаныбарлардын 

анатомиясы жана 

физиологиясы 

Курманкулова М 

Насыров З 

Ветеринария 

4 МЧББ жана 

технология 

Мектепке чейинки тарбия 

лабораториясы 

Кыргызбаева А МЧТ 

ЖАМУнун илимий иштер болумунун №3/26   16.11.2015-ж  буйрутмасына ылайык,    илимдин 

тармактары боюнча жаны ачылыштардын,ойлоп табуулардын коргозмосуно  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  

10- ноябрда откорулуп, томондогудой 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 сурот конкурсу боюнча 

1-орун Сагынычбек к М МЧТк-2-14 тайпасынын студенти 

2-орун Хайназарова Г БКМб-3-14 тайпасынын студенти 

3-орун Иманбек к М БКМк-01-15  тайпасынын  студенти 

3.Белгилуу  акын  А.Омуркановдун 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 

 

Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгына карата китеп окурмандарынын конференциясы апрель 

айында  Кыргыз тили секциясы тарабынан уюштурулду    

Тарых жана маданият жылына карата тарых секциясынын демилгеси менен “1916-жылкы Улуу 

уркун кыргыз элинин тарыхый тагдырында”   аттуу ЖАК тын денгээлинде  илимий конференция 

откорулду          

 

ЖАКтын окутуучуларынын билимин оркундотуу жана тажрыйбасын жайылтуу  максатында мастер 

класстар откорулду. 

Ажыкулов Сапар кандидаттык диссертациясын коргоонун алдында турат. 

3 окутуучу кандидаттык минимум тапшырышты. 

  2016 – окуу  жылында чыгарылган  окуу усулдук колдонмолор. 

 

№ Окутуунуна.а.а ОУК аты Чыккан 

жери 

Басмада 

1 Таштанова К.  «Курак анатомия, физиология жана 

гигиена» предметинен өз алдынча иштөө 

үчүн тапшырмалар жыйнагы. ЖАМУда 

конкурска катышып 1- орунга ээ болду. 

Жалал - 

Абад 

 

2 Абдирашитова Н. «Экологиянын негиздери» предмети Жалал-Абад Жалал-Абад 
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боюнча студенттердин өз алдынча 

иштөөсү боюнча практикалык колдонмо 

3 Карабекова Ч.К. «Биология боюнча тажырыйбаларды жана 

эксперименттерди коюу» 

басмада Жалал-Абад 

«Maxprint» 

басмаканасы   

4 Канкулова Ч «Курак анатомия, физиология жана 

гигиена»  предмети боюнча окуу куралы 

Жалал-Абад Жалал-Абад 

 

2016 – окуу жылында окутуучулардын семинар, конференцияларга катышуусу. 

 

№ Болүм Окутучунун а.а.а Семинар же конферен. 

Аты 

Өткөн жери датасы 

1 Педагогика Сопукулова А 

Малабекова С 

Маткасымова Г 

Кыргызстандагы англис 

тилчилер форуму 

ЖАГУ Жыл бою 

2 Педагогика Сопукулова Айкокул Кесипкойлукту 

онуктуруудо  тренинг 

методдору 

Индия мамлекети 13-сентябрь 

13-октябрь 

3 Экономика Таштанова К.  

Молдомусаева А 

«Подход стартовых 

экспериментов SEA»  

 ЖАК 

 

 

28 январь – 6 

февраль  

4  Таштанова 

ККанкулова ЧДосова 

ЧМамарасулова 

АМолдомусаева 

АСопукулова 

ААйылчиева 

НМаматумаров 

ББостонова А 

Педагогдун кесиптик 

компетенттүлүгү 

 

Жалал-Абад 

 

Январь 

 

5  Таштанова К «Единство в многообразии Бишкек 2016 6-май 201 

6  Таштанова К Усиление роли и 

социально – 

экономических условий и 

состояния здоровья 

уязвимых женүин 

кыргызском обүестве  

ЖАлал Абад 

 

апрель 

7  Таштанова К Конфликтологиянын 

медиациянын жана 

арачылыктын 

(элдештирүүнүн) 

негиздери 

Жалал - Абад 2016 

8  Таштанова К 

Тукуева Н 

Канкулова Ч 

Эсенкулова Н 

Календерова А 

Карабекова Ч 

Токтогулова З 

«Повышение научно – 

исследовательского 

потенциала 

преподователей» 

Жалал-Абад, 

Кара –Алма 

жаратылыш эс 

алуу комплекси 

21-май 2016 

- ж 

 

9  Таштанова К 

Джалилова А 

Эсеннкулова Н 

«По освоению курса по 

интеркультурному 

образованию в системе 

высшего образования 

Кыргызской Республики» 

Жалал-Абад 13-16 июнь 

2016 

10   “Коомдогу социалдык-

экономикалык кадрларды 

сапаттуу даярдоо: 

проблемалары жана өнүгүү 

Бишкек шаары, 

«Жусуп 

Баласагын» 

атындагы Кыргыз 

20.04.2016 
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тенденциялары” – аттуу эл 

аралык илимий 

практикалык конференция 

“Актуалдуу макала” 

сертификатка  

Улуттук 

Университетинин 

башкы имараты 

11   “Жаъы мектепке жаъы 

мугалим: педагогикалык 

кадрларды даярдоону 

модернизациялоонун 

актуалдуу проблемалары” 

эл аралык конференция 

Ош шаары, 

ОГПИ жана Ата 

–Түрк «Манас» 

Университети 

22.04.16- 

23.04.16 

12  Карабекова Ч 

Токтогулова З 

“Технологии социальной 

работы с различными 

группами населения” III 

Международной научно-

практической интернет 

конференции  

Жалал-Абад 

Мамлекеттик 

Университети 

Америка ордосу 

10.05.2016 

13   “Түрк дүйнөсүндө илимий 

изилдөөлөр” эл аралык 

илимий практикалык 

конференция  

Жалал-Абад 

 

29.05.16- 

30.05.16 

14  Молдомусаева А III международный научно 

– практический интернет 

конференция «Технология 

социальной работы с 

различными группами 

населения» 

ЖАМУ, Америка 

ордосу 

10.05.2016 

15  Токтосунова Ч 

Абдрашева У 

Жороева А 

“Улуу кыргыз элинин 

тарыхы жана маданияты” 

аттуу илимий практикалык 

конференция 

ЖАГУ, Таш-

Комур 

30-апрель  

2016-ж 

16  Токтогулова З Организация и руководства 

научно-исслед. Проектами 

студентов 

Ж-Абад 2016 2016-апрель 

17  Токтогулова З Современные подходы к 

проф. Педагогической 

деятельности 

Ж-Абад  2016 май 

 

ЖАМУнун № 31   буйрутмасынын негизинде 16-мартта ЖАКта өткөрүлгөн олимпиаданын 

жыйынтыгы 

Англис тили боюнча Олимпиада 9 база  II турдун жыйынтыгы 

 

№ Ф.И.О Группа Жетекчи  орун 

1 Эргашева Мохинурбану БКМб-3-14 Эргешова Н 1 

2 Апиева Айпери Мк-2-15 Шаабаева Э 2 

3 Кудайберди к Айчурок СРк-2-15 Женалиева З 3 

Англис тили боюнча Олимпиада 11 база  II турдун жыйынтыгы 

 

№ Ф.И.О Группа Жетекчи  орун 

1 Мыктыбекова М БКМк-3-14 Айылчиева Н 1 

2 Мырзабекова Зарифа Сск-1-15 Айылчиева Н 2 

3 Гуламова Сауле БЭК-3-14 Айылчиева Н 3 

 

Кыргыз тили боюнча 9 база олимпиада 2турдун жыйынтыгы 

 

№ ФИО Группа Орун Балл Жетекчи 

1 Капарбек кызы Мираида ФК-2-15 1 28 Нарматова Ж 
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2 Чекирова Айчурок  ФК-2-15 2 28 Нарматова Ж 

3 Кочкорова Дильноза ФК-2-15 3 25 Нарматова Ж 

 

Кыргыз тили боюнча 11 база олимпиада 2 турдун жыйынтыгы 

 

№ ФИО Группа Орун Балл Жетекчи 

1 Акматжанова Самара Бкмб-3-14 1 20 Исраилова Н 

2 Нурканбек кызы 

Эркайым 

БКМк-3-14 2 20 Исраилова Н 

3 Эшмуратова Гулчехра  БКМб-01-15 3 19 Исраилова Н 

 

Орус тили  боюнча олимпиада 11 база  2 турдун   жыйынтыгы 

 

№ ФИО Группа Орун Балл Жетекчи 

1 Карымшакова Аида БКМб-02-15 1 24 Нурдинова М 

2 Бейше кызы Алия Бд-2-14 2 24 Анвар кызы Г 

3 Сангилова Сабина Мк-3-14 3 19 Анвар кызы Г 

   

Орус тили боюнча олимпиада 9 база 2турдун  жыйынтыгы 

 

№ ФИО Группа Орун Балл Жетекчи 

1 Ходжакаланова Дилноза БКМк-3-15 1 24 Ашур уулу Б 

2 Тыналиева Жазгул БД-2-15 2 19 Арзыматова В 

3 Ботобаева Дильфуза БАСк-3-15 3 18 Нурдинова М 

 

2 тур Физика предмети боюнча олимпиаданын жыйынтыгы   

 

№         Ф.И.О Группа  Предмети  Жетекчиси  Баллы 

1 Аширбаев Нурбек УТк- 2-15 Физика Эгембердиева Р 10 балл 

2 Ибрагимова Мухтарам БКМб-2-15 Физика  Эгембердиева Р 9 балл 

 

Математика передмети  боюнча өткөрүлгөн олимпиаданын  жыйынтыгы .                (9 база) 

№ Ф.И.О тайпасы Предмети Орун балл жетекчиси 

1 КамиловЭламан УТк-2-15 Математика 1 24 Садыкова Н 

2 АшурбаеваФеруза УТк-2-15 Математика 2 23 Садыкова Н 

3 Абдыжаппаров Нурболот БКМк-3-15 Математика 3 18 Самудинова Г 

 

   Математика передмети боюнча өткөрүлгөн олимпиаданын жыйынтыгы .               (11база) 

№ Ф.И.О тайпасы Предмети орун Балл жетекчиси 

1 Исаева Элнура ФК-2-14 Математика 1 24 Кошокбаева Г 

2 Кудайназаркызы Аймира МК-01-15 Математика 2 22 ТоктогуловаЗ 

3 Нармырзаев Мухиддин ЭСк-2-14 Математика 3 19 Самудинова Г 

Кыргызстан тарыхы предмети боюнча олимпиаданын жыйынтыгы 11-база 

№ ФИО тайпа Орун балл жетекчи 

1 Айбек кызы Айдана Мк-2-14 1 23 Токтосунова Ч 

2 Замир уулу Санжарбек УТк1-15 2 17 Абдрахманова А 

3 Капайбек к.Лилия УТк1-15 3 16 АбдрахмановаА. 

 

Ата Мекен жана Дүйнө тарыхы предмети боюнча олимпиаданын жыйынтыгы 

9-база 

№ ФИО тайпа Орун баллы жетекчи 

1 Канатбек к. Жумагүл БД 2-15 1 17 Абдрашева У. 

2 Капарбек к. Мираида Фк2-15 2 16 Токтосунова Ч. 

3 Кочкорова Дильназ Фк2-15 3 14 Токтосунова Ч. 
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Информатика предмети боюнча олимпиаданын жыйынтыгы    

 

№ ФИО тайпа Орун баллы жетекчи 

1 Руслан кызы Лира  БАС-3-13 1 31 Омуралиева К. 

2 Асилбек уулу Курсант  БАС-1-14 2 28 Молошова К. 

3 Зупарова Гулмиза  БАС-02-13 3 26 Омуралиева К. 

 

ЖАМУнун  Аймактык билим беруу мекемелеринин студенттеринин арасында Кара-Колдо 

откорүлгон предметтик олимпиаданын жыйынтыгы 

№ Студенттин аты, 

жону 

Тапшыруучу предметтин 

аталышы 

Билим беруу 

програм 

масы 

Жетекчилеринин 

аты, жону 

Алган 

орду  

1 Ходжакаланова 

Дилноза 

Орус тили жана адабияты 9 база Ашур уулу Байыр 1 

2 Карымшакова Аида  Орус тили жана адабияты 11 база Нурдинова Миргул 3 

3 Аширбаев Нурбек Физика 9 база Эгембердиева 

Рабия 

2 

4 Канатбек к Жумагул Тарых 9 база Абдрашева Умида  

5 Айбек к  Айдана Тарых 11 база Токтосунова Чурок 1 

6 Акматжанова 

Самара 

Кыргыз тили 11  база Исраилова Нуска 3 

7 Капарбек к 

Мираида 

Кыргыз тили 9 база Нарматова Жамиля 1 

8 Ашурова Феруза Математика 9 база Садыкова Наказа 1 

9 Исаева Элнура Математика 11  база Кошокбаева 

Гулзада 

1 

10 Эргашева 

Мохинурбону 

Чет тили 9 база Эргешова Нурай  

11 Мыктыбекова 

Мээрим 

Чет тили 11 база Айылчиева Назгул 1 

12 Руслан кызы  Лира Информатика 11 база Омуралиева 

Каныкей 

1 

 

Студенттердин илимий иши боюнча  маалымат 

• ЖАКтан  «Илим жана студент - 2016» студенттик илимий практикалык конференцияга 

катышуучулардын жыйынтыгы 

 

№ Студенттин аты-

жөнү 

Тайпасы Баяндаманын темасы Жетекчиси аты-

жөнү 

Алган 

орду 

  пленардыкка 

1 Айбек кызы 

Айдана 

МКк-2-14 Улуу ойчул Жусуп 

Баласагындын калтырган мурасы 

кечээ жана бүгүн 

Исраилова 

Нускай 

Диплом 

менен 

сыйланд

ы  

  Секциялыкка 

1 Карымшакова 

Аида 

Кудайбердиева 

Бегимай 

БКМб-02-

15 

Жалал-Абад аймагындагы 

кургак учук оорусу жана анын 

алдын алуунун жолдору 

Канкулова 

Чолпон 

Грамота 

менен 

сыйланышты 

 Акбаева Мираида ЧТб-2-12 Использование английских 

неологизмов в современном 

стиле 

Сопукулова 

Айкокул 

Статьяга 

кетти 

2 Шамурзаева 

Карима 

Чтк-2-12 Особенности использования 

DVD на практических занятиях 

английского языка 

Айылчиева 

Назгул 

3-чу 

даражадагы 

диплом менен 

сыйланды 

3 Мойдунова БКМб-02- Калыптандыруучу баалоонун Айдарова  
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Кызжибек 15 техникаларын колдонуу Нуржамал 

4 МаматкеримоваА

дина 

БКМб-2-12 Башталгыч класстардын эне 

тили сабактарын натыйжалуу 

уюштурууда кайтарым 

байланыш жана анын мааниси 

Маматумаров 

Бакир 

2-чи 

даражадагы 

диплом менен 

сыйланды 

5 Акжол к Өмүркан БКМб-2-12 Башталгыч класстын 

окуучуларын көбөйтүүнүн 

жадыбалын жаттоого 

көнүктүрүү 

Нурматова 

Майрам 

 

 

6 Салохидин к 

Рабияхон 

БКМк-03-

15 

Подготовка учеников к 

обучению сложения  чисел в 

пределах 100 

Нурматова 

Майрам 

 

7 Ашуралиев 

Кубаныч 

ЭСк-2-12 Изучения проблемы ветровые 

электрические  станции и 

строительство их в 

Кыргызстане 

Шекерова 

Гулжан 

чи 

даражадагы 

диплом менен 

сыйланды 

8 Тургуналиев 

Бөрүбай 

ЭСк-2-12 “Тесла” трансформаторунун 

озгочолукторун уйронуу 

Якубова 

Бибигул 

 

 

Тукуева 

Назгул 

 

9 Абдыкадыр у 

Нурдоолот 

БЭк-01-15 Сарымсак остуруу жолу менен 

айыл-чарба жерлерин 

эффективдуу пайдалануу жана 

киреше арттыруу ыкмасы 

Статьяга 

берилди 

10 Дамир кызы 

Айпери 

БКМб-3-14 Стресстин организмге 

тийгизген таасири жана анын 

алдын алуу 

Канкулова 

Чолпон 

2-чи 

даражадагы 

диплом менен 

сыйланды 

11 Ибрагимова 

Муктарам 

БКМб-1-15 Исследование синтетических 

моюших средств и их влияния 

на биологические обьекты 

Джалилова 

Анара 

 

12 Абдыламитова 

Алтынай 

БКМб-2-12 Жусуп  Баласагындын «Кут 

алчу билим » чыгармасындагы 

философиялык ойлордун 

чагылдырылышы 

Жороева 

Алмагул 

Ыраазычылы

к кат алды 

13 Курстанбекова 

Элнура 

МКк-3-15 Анжиян-кыргыз көтөрүлүшү 

1916-жылдагы элдик 

боштондук кыймылдын 

алгачкы өбөлгөлөрү катары 

Жороева 

Алмагул 

 3-чу 

даражадагы 

диплом менен 

сыйланды 

14 Курумбекова 

Гулнура 

УТк-3-15 Кыргызстандагы 1916-жылкы 

көтөрүлүш жана ага башка 

этностордун катышуусу 

Абдрашева 

Умида 

 

15 Жумабеков 

Кенжебек 

БЭк-2-14 «Манас» эпосу көчмөндөр 

цивилизациясынан келген улуу 

мурас 

Эсенова 

Нускай 

 

16 Уланычбеков 

Бекмырза 

ФК-01-15 Экономика жана ишкердик 

Университетинин Студенттер  

аралык «Кыргызстандын 

социалдык – экономикалык 

жактан өнүгүшү жаштардын 

көз карашы менен» аттуу эл 

аралык илмий практикалык 

конференция 

Карабекова 

Чынара 

Грамота 

менен 

сыйланды 

 

 

Болумдордун рейтинги 

 

№ Бөлүмдөр «Илим жана 

студент» 

Конференцияда 

доклад 

Илимий 

макала 

Илимий 

лаборатор

Круж

ок 

Орду 



42 
 

конференция 

сына докладдар 

саны 

окугандардын 

саны 

иялар тор 

1 Педагогика 

 

4 4 9 2  2 

2 Экономика 

 

6 15 19 5 3 1 

3 Техника 

 

4 2 8 3  2 

4 Укук таануу жана 

социалдык иштер 

3  3 2  3 

5 МЧТ  3 1 2 1 1 3 

 

Медициналык колледжинин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  боюнча маалымат. 

1. 2015-2016- окуу жылында медициналык колледжде төмөндөгүдөй  ийримдер иш жүргүздү: 

К № Ийримдин аталышы Жетекчиси  Бөлүмдүн аталышы 

1 Умай эне Бакыева Ж. Акушердик иш жана медайымдык иш 

2 Медайым Болотова Д. Акушердик иш жана медайымдык иш 

3 Биоинтеллект Дороев А. Фармация жана стоматология 

4 Авиценна Тургунов Э. Фармация жана стоматология 

5 Фармхимия Жоошбаева Ж. Фармация жана стоматология 

6 Биологиялык активдүү 

кошулмаларды жана 

маскаларды даярдоо 

Боркошова Фармация жана стоматология 

7 Эколайф Пирматова Ж. Жалпы билим берүүчү жана 

гуманитардык дисциплиналар 

8 Химия предметинен 

маселелерди чыгаруу 

Бакалаева Л. Жалпы билим берүүчү жана 

гуманитардык дисциплиналар 

 

 

II. Илим изилдөө лабораториялары: 

1. №308 ауд. – фармхимия лабораториясы; (жооптуу: Тургунов Ю.) 

2. №406 ауд. – органикалык химия лабораториясы; (жооптуу: Пратова М.) 

3. №112 ауд. – органикалык эмес химия лабораториясы; (жооптуу: Бакалаева Л.) 

4. №413 ауд. – аналитикалык химия лабораториясы; (жооптуу: Жоошбаева Ж.) 

5. №210 ауд. – экология жана микробиология предметтери боюнча илимий лаборатория (жооптуу: 

Боркошева С.) 

6. №107 ауд. – стоматологиялык кабинет; (жооптуу: Абданбаев Э.) 

7.№ 205 ауд. – акушердик иш каанасы; (жооптуу: Ташболотова С.) 

8. №110 ауд. – анатомия предмети б-ча лаборатория; (жооптуу: Боронбаева А.) 

9.№113 ауд. – микробиология б-ча виртуалдык лаборатория (жооптуу:Дороев А.) 

 

III. Колледждин окутуучулары тарабынан   ЖАМУнун жана республикалык  жыйнактарынан  

жарыяланган илимий макалалар:  

 

К№ Автордун аты-

жөнү 

Макаланын аталышы Библиографиялык 

маалыматы 

Авторлошунун 

аты-жөнү 

4 Алимова А. Формы семантизации 

лексики иностранного 

языка 

Известия ВУЗов 

Кыргызстана №6 

2016 

- 

5 Алимова А. Англис тилиндеги оозеки 

жана жазма сүйлөөнүн 

көндүмдөрүнүн өнүгүүсү 

Известия ВУЗов 

Кыргызстана №6 

2016 

- 

6 Алимова А. Здоровый образ жизни 

как компетентность 

Украина 2016-ж.  

8 Самидинова Л. Кыргызстандагы диний 

түшүнүктөрдүн илимий 

ЖАМУ жарчысы -

2016 
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жактан көз карашынын 

калыптанышы 

9 Кочкорова Н. Преподавание 

английского языка с 

применением 

интерактивного метода 

Известия ВУЗов 

№11 

Бишкек-2016 

 

10. Байгозуева Н. Адамдын эмоционалдык 

абалы жана анын улуттук 

өзгөчөлүктөрүнүн 

туюндурулушу 

ЖАМУ жарчысы №1 

2016-ж 

 

 

IV. ЖАМУнун усулдук кеңешинде каралып басууга сунушталган окуу-усулдук колдонмолор: 

1. Латын тили (Кочкорова Н.) 

2. Англис тили (Алимова А.) 

3. Англис тили ( Өсөрова Ж.) 

 

IV. Өткөрүлгөн конференциялар, семинарлар ж.б. иш чаралар: 

1. Англис тили, кыргыз тили, орус тили, информатика, тарых  предметтери боюнча колледж ичинде 

олимпиада өткөрүлүп жеъүүчүлөр аймактык олимпиадага катышты. Колледждер аралык 

олимпиадада англис тили боюнча Фарм-3-15 тайпасынын студенти Маматсакова Уулкан  1-орунга, 

тарых предмети боюнча Маданбек кызы Айгезель 2-орун, информатика предмети боюнча ЛД-1-15 

тайпасынын студенти Касимжанов Ф. 2-орунга ээ болду. 

2.  «Илим жана студент» аталыштагы илимий конференция май айында колледждеги жалпы 

адистиктер үчүн өткөрүлдү жана жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгондору ЖАМУнун «Илим жана 

улуттук экономика» аттуу илимий-практикалык конференциясына катышты 

3. Акушердик иш жана медайымдык иш бөлүмү тарабынан 2016-жылдын 8 -декабрында «Биз бирге 

кургак учукту жеңебиз!» деген темада колледжде конференция өткөрүлдү. (Дарылоо иши 

адистигинин студенттеринин катышуусунда). 

4. 2016-жылдын 1-декабрында «Бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө»  карата  

конференция өткөрүлдү.(«Дарылоо иши» бөлүмүнүн окутуучулары тарабынан) 

V. Медициналык колледждин окутуучулары квалификациясын жогорулатуу, окутуунун заманбап 

усулдарын үйрөнүү үчүн ЖАМУнун, республикалык жана эл аралык семинар, конференция, 

тренингдерине үзгүлтүксүз катышты: 

1. Эл аралык USAID уюму тарабынан уюштурулган «Вопросы питания и анемии у девочек-подростков и 

женшин» деген аталыштагы Ош шаарында өткөрүлгөн бир жумалык тренинге «Дарылоо иши» бөлүмүнүн 

окутуучулары Б.Жумабаев, Н.Таирова, Д.Жумабаева, А. Абдукаимовалар катышты. 

2. Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистикти кайра жогорулатуу медициналык институту 

тарабынан «Окутуудагы инновациялык технологиялар» деген аталыштагы тренинге төмөнкү окутуучулар 

катышып билимдерин өркүндөтүштү: Калмаматова У., Умаралиева Н., Тахирова А., Абдилбакы к. А., 

Жакыпов З., Сатарова А., Авазов Б., Көчөрова М., Сатарова А., Калмурзаева О., Болотова Д., Ташболотова 

С. 

3. III Эл аралык илимий-практикалык «Технологии социальной работы с различными группами населения» 

деген аталыштагы интернет конференцияга катышкандар: 

Кочкорова Н., Байгозуева Н., Балыбаева Ш., Идрисова Г., Алимова А., Өсөрова Ж., Пирматова Ж.,  

4.Кыргызстан педагогдор коому тарабынан «Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү» аттуу тренинге 

төмөнкү окутуучулар катышты: Көчөрова М., Сатарова А., Жумабаева Д., Кочкорова Н., Таирова Н., 

Боркошева С., Авазова С., Байгозуева Н., Пратова М., Алимова А., Өсөрова Ж. 

5. Ошондой эле ЖАМУнун Үзгүлтүксүз билим берүү институту тарабынан төмөнкү окутуучулар 

квалификациясын жогорулатуучу курстардан өтүштү: Байгозуева Н., Балываева Ш., Алимова А., Айдарова 

А., Омуралиева М., Хайткулова К., Идрисова Г., Көчөрова М., Сатарова А., Жумабаева Д. ж.б. 

6. 2016-жылы июнь айында Кыргызстан Социалдык Ассоцациясынын «Сен мамлекетибиздин өнүгүшүнө 

салым коштунбу» деген аталыштагы семинарга Самидинова Луиза катышты. 

7.  2016-жылдын май айында аймактык билим берүү мекемелери тарабынан өткөрүлгөн «Мыкты усулчу -

2016» сынагына Жалпы билим берүүчү жана гуманитардык дисциплиналар бөлүмүнүн окутуучусу 

Байгозуева Назгүл катышып 3-орунга ээ болду. 

 

VI. Студенттердин конференциялары, олимпиадалары: 



44 
 

Медициналык колледжден «Илим жана улуттук экономика» аттуу илимий-практикалык 

конференцияга төмөнкү студенттер катышты: 

 

К 

№ 

Студенттин аты-жөнү Илимий баяндамасынын 

темасы 

тайпасы жетекчиси 

1 Төрөкулова Б. Патогендик кокктор. 

Стафилококктордун 

морфологиялык 

структураларын изилдөө. 

ЛД-3-14 Дороев А. 

2 Осмонова А. Дарынын катуу формаларын 

изилдөө жана үйрөнүү 

Фарм-4-13 Тургунов Э. 

3 Ботошева Г.  Уктатуу каражаттарынын 

организмге тийгизген терс 

таасири 

Фарм -1-12 Жолдошева Ж. 

4 Абдукарим к. Зарина «С» витаминин мааниси, аш 

болумдуу заттардан алуу, 

организмге тийгизген таасири 

Фарм-1-12 Жолдошева Ж. 

5 Сайпиллаев С. Боор оорулары, алардын алдын 

алуу 

Стом-1-15 Шерматов Б. 

Илимий конференцияга катышуучулардын ичинен Стом-1-15 тайпасынын студенти Сайпуллаев С.  жана  

Осмонова А.атайын диплом менен сыйланды. 

 

 

Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультетинин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө 

иштери  боюнча маалымат. 

1. Окутуучулар курамынын саны боюнча 

№ Факультеттин 

аталышы 

Окутуучулар 

курамынын 

жалпы саны 

Анын ичинен 

илимдин 

кандидаттары 

улууокутуучулар окутуучулар үйрөнчүк-

окутуучулар 

 Таш-Көмүр 

инженердик-

педагогикалык 

факультети 

39 6 8 21 4 

 

 Факультеттеги 

лабораториялык 

канаалардын саны:  

18 

     

Электроэнергетика 

кафедрасы - 12 
     

Табигый илимий 

дисциплиналар 

кафедрасы - 6 
     

 Ийримдер - 2      

 

2. Басмадан чыккан илимий макалалар, окуу куралдары, монографиялар боюнча  

№ 

Усулдук 

иштелмелердин 

жалпы саны 

Анын ичинен 

Илимий 

макалалар 
Монография 

Окуу 

куралы 

Усулдук 

иштелмеле

р 

(колдонмо

лор, 

көрсөтмөл

өр) 

 Илимий макала-

15, 

Монография-1, 

8-макала 
ОшМУнун 

жарчысында,  

п.и.к., доцент 

Токтомамбетова Ж.С.  

- Техникалык окуу 

Эи.к. 

Усупов 

М.У.  

 

8 даана 
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Окуу куралы-1, 

Усулдук 

иштелмелер-8 

3-макала  
Россиялык 

басылмаларда,  

2 макала УЭПтин 

жарчысында,  

1 макала КББА,  

1 макала КУУнун 

жарчысында жарык 

көрдү 

жайларында 

математиканы окутуунун 

негизинде кесиптик  

компетенттүүлуктү 

калыптандыруу 

– Маркетинг 

 

Басмадан чыккан илимий макалалар: 

№ Окутуучунун 

аты жөнү 

Чыгарылган макаланын темасы Басманын аталышы, № 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Садыралиева 

Г.Р. 

 

 

 

 

Буланова З.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

Субанов Б.А. 

 

 

 

Проблемы повышения эффективности 

производства в аграрной сфере  Кыргызской 

Республики 

Россия, г.Москва 

«Экономика и 

предпринимательство»,   

№ 4 (ч.1), 2016 год 

ISSN 1999-2300 

Анализ формирования различных форм 

собственности в аграрном секторе экономики 

Кыргызской Республики 

Россия, г. Иваново 

ISSN2312-8267    “Наука, 

техника и образование”, № 

6, 2016 год, 86-90с. 

 

Бухгалтерский учет по международным 

стандартам в КР 

 

Вестник Университета 

экономики и 

предпринимательства ,№3 

2016   

Проблемы управления средствами обязательств 

предприятия аграрного сектора экономики КР 

Вестник Университета 

экономики и 

предпринимательства , №3 

2016   

Роль управленческого учета в управлений 

компании   

ОшМУнун жарчысы, №3, 

2016 

 

Болочок экономисттерди окутуу процессинде 

программалык каражаттардын жана 

маалыматтык технологиялардын колдонулушу 

КББА, 2016, Бишкек 

Келечектеги экономисттердин кесипкөйлүгүн 

калыптандыруунун учурдагы абал 

Ж.Баласагын атындагы 

КУУ 2016, Бишкек 

Роль информационной культуры в процессе 

профессионального становления будуүих 

экономистов 

Россия, г.Москва Наука, 

техника и образование,, 

2016 г. №3(21) 

 

4. Усупов М.У. 

Перспективы развития промышленности 

Кыргызстана в условиях интеграции в 

таможенный союз 

ОшМУнун жарчысы, №3, 

2016 

 

5. 
Бакивалиева К. 

 

Тарыхка так салган 1916-жыл 

ОшМУнун жарчысы, №3, 

2016 

 

6. Турдубаева М. 

 

Элибиз эркиндик үчүн күрөшкөн 

 

ОшМУнун жарчысы, №3, 

2016 

 

7. 

Токтомамбетова 

Ж.С., 

Барпыбаев Т.Р. 

Студенттерге педагогикалык тесттерди колдонуу 

менен  алардын билим деңгээлинин сапатын 

көзөмөлдөө жана баалоо 

ОшМУнун жарчысы, №3, 

2016 
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8. 
Нурматова Г.Ш. 

фразеологизмдердин арман, кошок ырларында 

колдонулушу 

ОшМУнун жарчысы, №3, 

2016 

 

9. Курманалиева 

Г.Ж. 

Совет доорундагы  көркөм сөз өнөрүнүн  

өкүлдөрү    (К.Акиев, О.Бөлөбалаев, А.Үсөнбаев 

ж.б.) 

 

ОшМУнун жарчысы, №3, 

2016 

 

10. 
Барпыбаев Т.Р. 

Мектеп, колледж, жогорку окуу жай – коомдогу 

орду, байланышы жана келечеги 

ОшМУнун жарчысы, №3, 

2016 

 

 

3. Факультетте корголгон кандидаттык диссертациялар 

№ Кафедрасы Окутуучуну

н Ф.А.А. 

Илимий 

ишинин 

багыты 

Илимий ишинин 

жетекчиси 

Илимий ишинин 

темасы 

Жактаг

ан күнү 

1. 
Экономика жана 

информатика 

улуу 

окутуучу 

Буланова 

Зуракан 

Шаакыевна 

08.00.12. 

– 

Бухгалтердик 

эсеп, 

статистика 

 

Тургунбаев 

Жусупжан 

Тургунбаевич – 

э.и.д., 

профессор,  

 

Развитие 

организации 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита обьязательств 

коммерческих 

предприятий 

 

26-

февраль

, 2016-

ж. 

2. 
Электроэнергетик

а жага техника 

доценттин 

м.а. 

Кенжекулов 

Каныбек 

Назимович 

05.14.02. 

– Электр 

станциялары 

жана 

электроэнерг

етикалык 

системалар 

 

 

 

Кадыркулов 

Суеркул 

Сеитович – 

т.и.к., профессор 

Методические 

вопросы определения 

и учета уүерба 

потребителей при 

обосновании 

надежности 

распределительных 

электросетей 

 

27-май, 

2016-ж. 

3 
Экономика жана 

информатика 

улуу 

окутуучу 

Садыралиев

а Гүлбара 

Раимкуловна 

08.00.05. 

– Экономика 

жана эл 

чарбачылыгы

н башкаруу 

Абдымаликов 

Кыдыр 

Адбымаликович 

– э.и.д., 

профессор 

Эфективность 

совершенствования 

форм собственности 

в аграрной сфере (на 

примере Жалал-

Абадской области) 

 

 

28-

октябрь 

2016-ж. 

 

Факультетте илимий иштер 2016-2017 окуу жылына карата түзүлгөн жана бекитилген план боюнча 

жүргузүлдү. Учурда факультетте 4 аспирант жана 7 изденүүчү бар. Аспиранттар Курманалиева Г.Ж., 

Биймырзаева Б., Жуманалиева М. жана изденүүчү Дуйшебаева Э. кандидаттык экзамендерин (Чет тили 

жана философия) ийгиликтүү тапшырды. Аспиранттар Садыралиева Г.Р., Субанов Б., Курманалиева Г., 

Рыскулов И. “Кыргыз тили” боюнча кандидаттык минимумду ийгиликтүү тапшырышты.  

ЖАМУда өткөрүлгөн өткөрүлгөн студенттер арасындагы предметтер боюнча олимпиаданын 

жыйынтыгы төмөндөгүчө: 

№ Даярдаган 

окутуучунун  аты-

жөнү 

Катышкан 

студенттердин 

аты-жөнү 

Тайпасы Предмети Элеген 

оруну 

1. Садыралиева Г.Р. Омуров Нусуп ЭКО-1-14 Экономика I-орун 

2. Токтомамбетова Ж.С. Таласова Медина КТА-1-14 Педагогика I-орун 

3. Барпыбаев Т.Р. Абдуалим кызы 

Ашыргүл 

ЭЭ-1-13 Экология I-орун 

4. Курманалиева Г.Ж. Чоюбекова Сюита КБ-1-15 Кыргыз тили I-орун 

5. Нурматова Г.М. Абдумажит кызы 

Айтолкун 

КБ-1-15 Манас таануу I-орун 

6. Шакеева А.Б. Авазбекова Мээржан ДТ-1-15 Англис тили II-орун 

7. Бакивалиева К. Калматов Орозбай ЭЭ-1-14 Кыргызстан II-орун 
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тарыхы 

8. Атамурзаева Б.М. Турдалы кызы 

Жээнайым 

ЭКО-1-14 Философия II-орун 

9. Дуйшебаева Э. Акбарбек уулу Сагын ЭЭ-1-13 Электр менен 

камсыздоо 

II-орун 

10. Мырзабекова А. Таалайбек кызы 

Курманжан 

КТА-1-14 Кыргыз тили 

жана 

адабияты 

II-орун 

 

2016-жылдын 9-апрелинде Баткен мамлекеттик университетинде (Кызыл-Кыя шаарында) 

уюштурулган Түштүк аймагындагы ЖОЖдун студенттеринин арасындагы предметтер аралык V-

олимпиадасында факультеттин: 

1.  ЭЭ-1-13 тайпасынын студенти Акбарбек уулу Сагынбек III-орунду (предмети – Электр менен 

камсыздоо), 

2. ЭКО-1-13 тайпасынын студенти Омуров Нүсүп III-орунду (предмети – Экономика) 

3. ЭЭ-1-13 тайпасынын студенти Абдуалим кызы Ашыргүл IV-орунду (предмети - Экология), 

4. КТА-1-14 тайпасынын студенти Таласова Медина IV-орунду (предмети - Педагогика) ээлешти.  

2016-ж. 30-апрелинде факультетте “Тарых жана маданият жылына” карата ЖАМУнун аймактык  

билим берүү мекемелеринин ортосунда «Улуу кыргыз элинин тарыхы жана маданияты» аттуу илимий-

практикалык конференция өткөрүлдү. Конференцияда ЖАМУнун илимий-изилдөө иштери боюнча 

проректору ф-м.и.д., проф. Алыбаев К.С. сөз сүйлөп, катышуучуларды куттуктады. Конференция 2 багытта 

иш алып барды. Жалпысынан конференцияда 20ашык илимий баяндама жасалды. Конференциянын 

аягында резолюция кабыл алынды жана жакшы баяндамаларга уюштуруу тобу тарабынан дипломдор 

менен баалуу белектер тапшырылды. Мыкты деп аталган баяндамалар “ЖАМУнун жарчысы” илимий 

басылмасына сунушталды. Конференция жогорку деңгээлде өттү. 

ЖАМУда өткөрулгөн “Илим-2016” аттуу студенттердин илимий-практикалык конференциясында 

факультеттин 10 студенти активдүү катышып, I-орунга-1студент, II-орунга 2студент, III-орунга 3студент, 

IV-орунга 1 тсудент, мыкты баяндама үчүн – 5студент дипломдор менен сыйланды. 

№ Студенттин аты-жөнү тайпасы ЭЭлеген 

оруну 

Илимий жетекчиси 

 

1. Акбарбек уулу 

Сагынбек 

  

ЭЭ-1-12 I-орун Улук окутуучу Рыскулов  И.Р. 

3. Акматалиев Улан ЭКО-1-14 
III-орун Улук окутуучу 

Садыралиева Г.Р. 

6. Сыдыков Расул ДТ-1-15 
IV-орун Окутуучу  

Шакеева А. 

9. Султанмуратова 

Айтурган 

КТА-1-14 II-орун 
ф.и.к доцент Атамурзаева Б.М. 

10. Турдалы кызы 

Жээнайым 

ЭКО-1-14 
III-орун Улук окутуучу Бакивалиева К 

11. Авазбекова Мээржан ДТ-1-15 II-орун Улук окутуучу Турдубаева М. 

12. 
Абдраимов Адилет ЭЭ-1-13 

III-орун 
окуутуучу Биймырзаева Б.А 

 

Жалал-Абад мамлекеттик университетинде 2016-жылдын 18-майында өткөрүлгөн студенттер 

арасындагы “Студент 2016” аттуу илимий-практикалык конференцияда “Эң мыкты баяндама” деп аталган 

макалалар “Илим жана студент” аттуу ЖАМУнун жарчысына басылып чыкты. Баяндамалардын авторлору: 

1. ЭЭ-1-13 тайпасынын студенти Акбарбек уулу Сагынбек 

2. КТА-1-15 тайпасынын студенти Султанмуратова Айтурган 

 

Илим күнүнө карата “ЭжИ” кафедрасынын улук окутуучусу Садыралиева Г.Р. ЖАМУнун Ардак 

грамотасы менен сыйланды.  

 

Кочкор-Ата колледжинин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  боюнча маалымат. 

I. Окуу-усулдук иштери боюнча 
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Окуу жылынын башында бекитилген иш пландын негизинде окуу-усулдук иштери аткарылып жатты.  

Окутуучуларды жаъы усулдарды колдонуп, кызыктуу сабак өттү жана студенттердин ойжүгүртүүсүнө, 

кабыл өсүшүнө, өздөштүрүүсүнө өзгөчө көъүл буруп окутуучу максатында Педагогика илимдеринин 

доктору, профессор Сияевдин атайын курсунан окутуучулар өтүп эъ жакшы жыйынтыктарын студентерге 

билим жана тарбия берүүдө көрсөтө алышты.  

II.Окуу-усулдукколдонмолор 
 Педагогика ПЦКнынокутуучусуЭргешоваО.жазган колдонмонун үстүнөн оңдоп, түзөө иштерин 

алып барып жатат. 

ЖББД ПЦКнын чет тили окутуучусу КочкороваР да жазылган окуу усулдук колдонмосуна толуктоолорду 

киргизип, кемчилдиктеринин үстүнөн иштеп жатат.  

III.Аспиранттар жана докторанттар . 

ЖАМУнун аспирант бөлүмүндө 2-курсунда окуп жатканорус тили жана адабияты 

окутуучусуЗ.Абдурахманова Iжарым жылдыгына карата экзамен тапшырып жана жылдык отчетун 

тапшырып келди.  

Ал эми окуу жайдын жетекчиси К.Б.Тампагаров өзүнүн докторлук ишинин үстүндө иштеп жатат. ОшМУ 

бир канча жолу илимий-прктикалык конференцияларга катышып өзүнүн илимий-макалаларын жарыкка 

чыгарууда. Андан сырткары «Улуу математиктердин» илимий конгресстерине барып катышып келүүдө.  

 2015-2016-окуу жылында Тампагаров Куштарбек Бекмуратовичтин төмөнкүдөй илимий макалалар 

жарык көрдү:  

1) Свойства погранслойных линий решений сингулярно возмущенных линейных дифференциальных 

уравнений с полиноминальным коэффициентом.  

Тампагаров К.Б.  

Естественные и математические науки в современном мире: сб.ст. по матер. XLIV 

международн.научн.-практ.конф .Новосибирск: СиБАК, 2016-с.106-112 ISSN 2309-3560. 

2) Гладкость погранслойных линий решений сингулярно возмущенных линейных дифференциальных 

уравнений с аналитическими функциями. 

Тампагаров К.Б. 

Естественные и математические науки в современном мире: сб.ст. по матер. XLIV 

международн.научн.-практ.конф .Новосибирск: СиБАК, 2016-с.112-117 ISSN 2309-3560. 

3) Ветвление в заданных точках погранслойных линий решений сингулярно возмущенных 

дифференциальных уравнений с  полиномиальным коэффициентом.  

Тампагаров К.Б.  

Инновации в науке: сб.ст. по материалам LIX междунар.науч.-практ.конф.№7 (56) Новосибирск: 

«СиБАК», 2016. 170с. (С48-53) ISSN 2308-6009 

4) Классификация погранслойных линий для систем двух сингулярно возмущенных линейных 

дифференциальных уравнений с  аналитическими функциями. 

Тампагаров К.Б. 

Инновации в науке: сб.ст.по материалам LIXмеждунар. Науч.-практ. Конф №7 (56) Новосибирск: 

«СиБАК», 2016. 170с (С. 54-59). ISSN2308-6009. 

5) Алгоритм приближенного поиска погранслойных линий сингулярно возмущенных  линейных 

однородных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями.  

Тампагаров К.Б. 

Вестник КРСУ. Серия естественные и технические науки, 2016, №5 – С3-6.  ISSN1694-500Х 

6) Алгоритм приближенного поиска погранслойных линий с точками ветвления для сингулярно 

возмущенных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими 

функциями.  

Панков П.С.,  Алыбаев К.С., Тампагаров К.Б. 

Доклады национальной академии наук Кыргызской Республики №2. 

Бишкек – 2015 г., с.15-18. 

7) Приближенный поиск погранслойных линий для обүих сингулярно возмущенных 

дифференциальных уравнений с аналитическими функциями. 

Тампагаров К.Б.  

Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии: сб.ст.по материалам XLIV 

Межд.научн.-практич. Конф.-№8(36) – М.Изд. «Интернаука», 2016. С.99-99 

8) Асимптотика решений сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений на погранслойных 

линиях.  

Тампагаров К.Б. 
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Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии: сб.ст. по материалам XLIV 

Межд. Научн.-практич. Конф.-№ 8(36). – М., Изд. «Интернаука», 2016. С.99-99. 

9) Criterion of existence of boundary layer lines of regular and singular domains for singularly perturbed 

equations with analytical functions 

Alybaev K.C. Tampagarov K.B. 

Abstracts of the Issyk-Kul International Mathematical Forum (Kyrgyzstan, Bozteri, 24-27 June, 2015) / 

Edited by Academician Altay  Borubaev. – Bishkek: Kyrgyz Mathematical Society, 2015. – P. 32. 

10) Метод погранслойных линий построения регулярных и сингулярных областей для линейных 

сингулярно возмущенных уравнений с аналитическими функциями.  

Алыбаев К.С., Тампагаров К.Б.  

Россия г.Новосибирск. 

11) Функциялары  аналитикалык  болгон  сингулярдуу  дүүлүккөн сызыктуу биртектүү эмес кадимки 

дифференциалдык  теңдемелер  үчүн  катмардык сызыктарды болжол менета буучу  алгоритм. 

Тампагаров К.Б. 

ВАК интернет журнал КР. 

12) Погранслойные  линии  для  сингулярно  возмущенных  обыкновенных  дифференциальных 

уравнений  первого  порядка с аналитическими  функциями. 

Тампагаров К.Б.  

Россия, г.Новосибирск. 

13) Developing of asymptotical methods for  singularly perturbed ordinary differential equatins with analytical 

functions.  

Tampagarov K.B.  

Abstracts of the V international scientific conference «Asymptotical, topological and computer methods in 

mathematics» devoted to the 85 universaly of Academician M.Imanaliev. Bishkek -2016, P. 20 

14) Computation of boundary layer functions by means method of characterizing fanctions for linear singulary 

perturbed equations with analytical fanctions 

Tampagarov K.B. 

Abstracts of the V international scientific conference «Asymptotical, topological and computer methods in 

mathematics» devoted to the 85 universaly of Academician M.Imanaliev. Bishkek -2016, P. 21 

Ошондой эле ЖАМУнун Жарчысына ТоктополотоваА., ДжумабаеваЭ., МомбаеваФ., Б.Назарбаевалардын 

илимий макалалары жарык көрдү.  

IV.Илимий лабораториялык көргөзмөлөр. 

ЖАМУда өткөрүлгөн илимий жорманкелер көрсөтмөсүнө СТиДПЦКнан Юсупжану.Ибрагим өзүнүн 

студенттери менен жасаган «ТИКОсун кыймылдаткычын» жана «Трубошип» деп аталган илимий 

лабораториялык куралдарын ал эми Нефтигаз ПЦКнын окутуучусу ГазиевА. Жер кыртышынын макетин 

даярдап, атайын лабораториялык сабактарда колдонулуп, ЖАМУда өткөрүлгөн илимий-практикалык 

көргөзмөлөргө барып катышып Ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. 

 

 

V.Колледждер арасында өткөрүлүүчү олимпиадалар . 

 Окуу жылынын башынан эле ар бир окутуучу өз предметтеринен кызыккан, жөндөмдүү 

студенттерге өзалдынча кошумча (иштерди) тапшырмаларды берип даярдап жатышат.  

 Даярдаган студенттери жылда Iорунга чыгып келе жаткан окутуучубуз Бийжанова Орозгуль эжеке 

дайыма студенттери менен даярданып келет.  

 Ошентип окуу жайда окуу жылынын 1-ж. жылында студенттердин предметке болгон 

кызыгууларын, ойлоп тобууларын, өркүндөтүп, өстүрүү максатында көптөгөн иш-чаралар өткөрүлдү.  

VI.Олимпиаданын жыйынтыгы. 

Предметтер аралык.  

7 предмет боюнча олимпиада өткөрүлдү. Алардын жыйынтыгы төмөндөгүдөй:  
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№ 

Предметтер жана 

жооптуу 

окутуучулар А
б

д
у

са
та

р
к
.А

. 
О

О
Д

-3
-1

5
 

С
ап

ар
о

в
а 

Т
. 

Б
К

М
-1

-1
5
 

А
б

д
у

р
аи

м
о

в
а 

Р
. 

О
О

Д
-4

-

1
5
 

Н
ас

и
р

д
и

н
о

в
 Р

. 
О

О
Д

-2
-1

5
 

Ш
ы

га
ев

а 
А

. 
О

О
Д

-6
-1

5
 

А
л
д

ая
р

о
в
а 

М
. 

Б
А

С
-1

-1
5
 

К
у

л
м

ат
о

в
 А

. 
О

О
Д

-4
-1

5
 

Э
се

н
б
ай

 к
. 

Г
. 
О

О
Д

-3
-1

5
 

Б
ай

ж
и

ги
то

в
а 

О
О

Д
-4

-1
5
 

Д
ө

л
ө

н
о

в
а 

А
. 
Б

А
С

-1
-1

5
 

А
х

м
ед

о
в
 М

. 
Б

А
С

-1
-1

5
 

1 

Кыргыз-тили (9-

база) Бийжанова 

О.М. 

17 

балл                     

2 

Кыргыз-тили (11-

база) Джумабаева Э   

20 

балл                 

 

 

  

3 

Орус тили (9-база) 

Абдурахманова З.     

17 

балл                 

4 

Орус тили (11-база) 

Абдурахманова З.       

12 

балл               

5 

Чет-тили (9-база) 

Хамракулова Ш.         

6 

балл             

6 

Чет-тили (11-база) 

Кочкорова Р.           

8 

балл           

7 История (9-база)             

60 

балл         

8 

Математика (9-база) 

Исакова Э.Б.               

 10 

балл       

9 

Физика (9-база) 

Токтополотова А.К.               

 

 15 

балл     

10 

Физика (11-база) 

Пазылова З.П.                 

 

 14 

балл   

11 

Информатика (11-

база) Абдуллаев 

М.А.                   

 

 28 

балл 

 

VII.«Мыкты усулчу-2016» сынагына карата бөлүм башчыларынын берген сунуштарынын негизинде 

төмөнкү окутуучулар конкурска  катышты.   

1 ЖББР – Исакова Э.Б. 

1  Э.И и П – Абдураимова Н.Т. 

2 СТиД – Юсупжану.И.  

Конкурсту өткөрүү үчүн жобо түзүлүп,  бекитилди. Өткөрүү убактысы21-22-апрелде. Жободо көрсөтүлгөн 

шарттар толугу менен аткарылуусу зарыл. 

Конкурсту баалоо үчүн комиссиянын курамы администрация тарабынан бекитилди.  «Мыкты усулчу-2016» 

конкурстун жыйынтыгы:  

Майлуу-Суу колледжинде өткөрүлгөн конкурска Юсупжан уулу Ибрагим катышып, ал өзүнүн 

чыгармачылык чебердигин көрсөтө алды. Эъ жогорку деъгээлде ачык сабак өтүп, педагогикалык жөндөмүн 

көрсөтүп эъ жакшы орунга татыктуу болуп келди.  

 

VIII.«Тарых жана маданият» жылына карата өткөрүлгөн окуу усулдук иштери боюнча окутуучулар, 

студенттер арасында Илимий-практикалык конференциялар иш пландын негизинде өткөрүлдү.  

Конференция төмөнкү сессияларда иштеди:  

1. Педагогикалык 

2. Тарых жана гуманитардык 

3. Техникалык 
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4. Табигый 

5. Экономика жана экология 

Жободо көрсөтүлгөндөй конференциянын резолюциясы менен эъмыкты деп табылган макала ЖАМУда 

өткөрүлүүчү колледждер арасындагы конференция барын катышууга мүмкүнчүлүк алат.  

 Жобо көбөйтүлүпбөлүм башчыларына берилген. Азыр күнгө студенттердин конференцияга 

катышып, макала жазууга болгон кызыгуулары арттып жатат. Анкени ар бир тайпага кирип тоолук 

маалыматтар берилүүдө. Окутуучулар арасында өткөрүлгөн илимий практикалык конференция ТИПИде 

өткөрүлүп ага кыргыз тили окутуучусуДжумабаева Э. тарыхокутуучусу Назарбаева Б., катышып: 

Джумабаева Э. диплом мененсыйланды. 

 Колледждер арасындагы предметтик олимпиаданын жыйынтыгы төмөнкүдөй 

№ 

Предметтер жана 

жооптуу 

окутуучулар А
б

д
у

са
та

р
к
.А

. 
О

О
Д

-3
-1

5
 

С
ап

ар
о

в
а 

Т
. 

Б
К

М
-1

-1
5
 

А
б

д
у

р
аи

м
о

в
а 

Р
. 

О
О

Д
-4

-

1
5
 

Н
ас

и
р

д
и

н
о

в
 Р

. 
О

О
Д

-2
-1

5
 

Ш
ы

га
ев

а 
А

. 
О

О
Д

-6
-1

5
 

А
л
д

ая
р

о
в
а 

М
. 

Б
А

С
-1

-1
5
 

К
у

л
м

ат
о

в
 А

. 
О

О
Д

-4
-1

5
 

Э
се

н
б
ай

 к
. 

Г
. 
О

О
Д

-3
-1

5
 

Б
ай

ж
и

ги
то

в
а 

О
О

Д
-4

-1
5
 

Д
ө

л
ө

н
о

в
а 

А
. 
Б

А
С

-1
-1

5
 

А
х

м
ед

о
в
 М

. 
Б

А
С

-1
-1

5
 

1 

Кыргыз-тили (9-

база) Бийжанова 

О.М. 

2-

орун                     

2 

Кыргыз-тили (11-

база) Джумабаева 

Э   

2-

орун                 

 

 

  

3 

Орус тили (9-база) 

Абдурахманова З.     

1-

орун                 

4 

Орус тили (11-

база) 

Абдурахманова З.       

1-

орун               

5 

Чет-тили (9-база) 

Хамракулова Ш.         

2-

орун             

6 

Чет-тили (11-база) 

Кочкорова Р.           

3-

орун           

7 

История (9-база) 

Назарбаева Б.             

2-

орун         

8 

История (11-база) 

Назарбаева Б.        

4-

орун    

9 

Математика (9-

база) Исакова Э.Б.               

 2-

орун       

10 

Математика (11-

база) Исакова Э.Б.        

2-

орун    

11 

Физика (9-база) 

Токтополотова 

А.К.               

 

1-

орун     

12 

Информатика (11-

база) Абдуллаев 

М.А.                   

 

 2-

орун 

 

Олимпиада жыйынтыгы боюнча жалпы колледждер арасында биздин окуу жай      3-орунду ээлеп, 

ийгиликтер менен кайтышты.  
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Кара-Көл колледжинин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  боюнча маалымат. 

1. 2016-жыл Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин “Тарых жана маданият 

жылы” деп жарыялаганына байланыштуу тарыхый даталарга байланышкан Чыңгыз  Айтматовдун 

88, Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына жана ошондой эле кыргыз элинин тарыхындагы эң чоң 

кара так менен белгилуу болуп калган Үркүн окуясынын 100 жылдыгына карата студенттер 

арасында лекциялар, куратордук иштер, дилбаяндарды жаздыруу сыяктуу усулдук иш чаралар 

өткөрүлдү:  

а) тарых сабагы боюнча тажрыйбалуу тарыхчы мугалим Улан Батыркуловдун;   

б) кыргыз тили жана адабияты боюнча республикабызга белгилүү мыкты мугалим Байышбек 

Мүсүралиевдин;   

в) орус тили жана адабияты боюнча тажрыйбалуу мугалим Алчакан Алмурзаевалардын кызыктуу 

жана мазмундуу иш чаралары өткөрүлдү. 

1. “Информатика жумалыгы” жарыяланып, ачык сабактар, тренингдер өткөрүлдү. Колледждин 

информатика мугалими Досбаева Г. 1-2-курстун студенттеринин арасында тренинг өткөрдү. 

2. Илимдин тармактары боюнча жаңы ачылыштарды, ойлоп табуулардын көргөзмөсү уюштурулду. 

Мисалы: эртеңки инженерлер подстанцияларды, жол кыймылдарын уюштуруу боюнча мыкты 

макеттерди даярдашып, окуу лабораторияларына коюлду. Жетекчилери Г. Досбаева, Н. Калыбекова, 

А. Аскарова, Д. Отунчиева, К. Жээнчороева, А. Мамиркулова. 

3. Илим изилдөөчүлөр, ЖАМУнун аспиранттары: Т. Сейталива, А. Баракова оз учурунда отчеттук 

маалыматтарын тапшырышты. 

4. Колледждин профессордук –окутуучулук курамы узгултуксуз илимий изилдоо иштерине 

квалификацияны жорулатууга семинарларга , конфиренцияларга катышып  оз билимдерин 

жогорулатуу учун  атайын курстардан окушуп сертификаттарды алышкан мисалы  

Орозова.Т.К 

1 “Окутуунун  интерактивдүү ыкмалары” боюнча 72 саат. Ош шаары” жаштар борбору”.2016 

2 “Окутуунун заманбап ыкмалары”72 саат. Ош ш.”жаштар борбору” 2016 Мамырова Т.О. 1. “1С 

бухгалтерия” 72 саат. ”Жаштар борбору” Ош ш. 2016-жыл.  

3 “Финансовый учет-1” 72 саат Бишкек шаары. 2016-жыл.  

4 “Окутуунун  интерактивдүү ыкмалары” боюнча 72 саат.  Ош шаары” жаштар борбору”.2016 

5 “Окутуунун заманбап ыкмалары” 72саат. ”Жаштар борбору”. Ош ш. 2016  

6 “Педагогдун кесиптик компетентүүлүгү”24 саат. Жалал-Абад шаары.2016  

 Досбаева Г.Э:  

         1.   “Окуутунун интерактивдүү ыкмалары” 72 саат “Жаштар борбору. Ош шаары, 2016 

2. “Окутуунун заманбап ыкмалары” 72 саат. Жаштар борбору. Ош шаары, 2016-жыл 

3. “Педагогическая деятельность в профессиональном образовании: преподаватель первого уровня” 

72ч.г Ош. 

    Шарапова Ж.: 

1. “Математиканы окутуунун методикасы” 72 саат Бишкек шаары.2016 

2.  “Кырнгыз тилин окутуу методикасы” 72 саат Бишкек шаары 2016-жыл. 

3. “Педагогиканы окутуунун теориясы жана педагогикасы” 72с. Бишкек ш. 2016 

4. “Организация деятельности попечительских советов”Агентсво АПТО Бишкек. 2016 

Пулатова .Г; 

1. ”ЖОЖдын студенттеринин окуу жетишкендигин баалоо” Жалал-Абад ш.2016 

2. ”ЖОЖдын баштапкы мугалимине жардам” Жалал-Абад ш.2016 

3. ”Эл аралык журналдарга макамалаларды кантип жазуу жана жарыялоо” курсу устатчылыкты 

өнүктүрүү мектеби.. Жалал-Абад ш.2016-ж 

4. ”Педагогдун кесиптик компеттенттүүлүгү” 24саат. Жалал-Абад ш. 2016-ж 

Темиралиева Н. 

1. ”Организация деятельности попечительских советов” Агентсво АПТО Бишкек ш.2016 

Уметова Э. 

1.”Педагогическая деятельность в профессиональном образавании: преподаватель первого уровня”72 

ч.г.Ош. 

6.   Март Апрель айларында ачык сабактардын семинары өткөрүлдү ар бир адистиктер  боюнча  бир 

жумалык өз ара сабакка катышуу  болду 

    7. 2016-жылдын 30-апрелинде Таш-Көмүр инженерлик факультетинде өткөрүлгөн” Улуу кыргыз элинин 

тарыхы жана маданияты” атуу илимий практикалык конференцияга У.Б Батыркулов катышып  биринчи 

даражадагы дипломго ээ болуп кайтты.                                                                                        
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8.   2016-жылда 18- майда “Студент-2016 атуу илимий конференцияга биздин студенттерибиз катышып: 

Техникалык багыттар боюнча ЭСк-1-14 тайпасынын студенти Акматалиев Нуралы “Мыкты докладчы” 

(жетекчиси Кадырова Минавар,КалыбековаН.)                                                                                          Табигый 

илимдер багыты боюнча БКМк-1-15 тайпасынын студенти Анаралиева Наргиза 1-орунга ээ болду 

(жетекчисиОрозова Т.К.)   Рашидов Осмон ЭБУк-1-13 (жетекчиси Мамырова Т.К.)  катышып дипломдорго 

ээ болушту                                   

 9.    2016-жылдын апрель айында Экономика жана ишкердик универстетинин түзүлгөн күнүнө жана 

Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнө 25 жылдыгына карата   өткөрүлгөн “Кыргыз 

Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө көйгөйлөрү жаштардын көз карашы менен”атуу эл 

аралык студенттердин илимий практикалык конференциясына биздин окуу жайдын студенттери да 

катышып кайтышты:                                                                                                                           

 1. Бердалиева Айдай ЭБУк-1-13  ”Мыкты докладчы”  жетекчиси Пулатова Г.А                                                                                                

2. Кадыбаева Айдай ЭБУк-1-13  жетекчиси Мамырова Т.О                                                                                               

3. Мирбек кызы Айнура ЭБУ-1-13  жетекчиси Мамырова Т.О                                                                                        

4. Алимжанов Кутман ЭБУк-1-13  жетекчиси Мамырова Т.О-катышып сертификаттарга ээ болуп 

кайтышты.    

10.  2016-жылдын 20-майында колледждер аралык   предметтик олимпиада Кара-Көл колледжде өтүп 3-

орунду Кара-Көл колледжи камсыз кылды. 

  

Аксы Т.Бекболотов атындагы колледжинин 2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  

боюнча маалымат. 

 

№ Илимий-

изилдөөиштинаталышы 

Иштинмаксатыжанакүтүлүүчүжы

йынтык 

Аткаруучу Аткарганм

өөнөтү 

 

1. 
 

Корголууастындатургандиссертациялар: 

 

1.1 Орус колониализми 

мезгилиндеги эл  турмушу 

кыргыз оозэки 

чыгармаларында 

Негизги максаты жалпы эле кыргыз 

журтунун коомдук турмушунда 

саясий ойлордун, 

мамлекеттүүлүктүн идеяларынын 

пайда болушу жана анын элдико оз 

эки чыгармаларында 

чагылдырылышын тарыхый жактан 

изилдеп анализдөө. 

Наркеев С.А 2016-жыл 

1.2 Чаткал ТОО кыркаларынын 

түштүк капталынын түндүк-

чыгыш бөлүгүнүн 

өсүмдүктүүлүгүнүн эколого-

биологиялык мүнөздөмөсү 

Өсүмдүктүүлүктүн азыркы абалын 

аныктоо.  Чаткал ТОО 

кыркаларынын түндүк-чыгыш 

тоолуу бөлүгүнөн 

өсүмдүктүүлүгүнүн ресурстарынын 

туруктуу өнүгүү жана теориялык 

иштелмесинин абалын экологиялык 

өзгөчөлүгүн эске алуу менен сактоо. 

Козубаев Н.К. 2016-жыл 

1.3 Методы защиты информации 

в корпоративных сетях на 

основе интеллектуальных 

технологий 

Интеллектуалдык технологияларды 

корпоративдик тармактын негизинде 

маалыматты коргоонун методдору 

жана жолдору боюнча анализ 

жүргүзүү. 

Иванов И.В. 2016-жыл 

 

2. 
 

Уюштурулганилимий-изилдөөиштер 

 - - - - 

 

3. 
 

Түзүлгөнлабораториялар 

 

 - - - - 

 

4. 
Жарыяланган макалалар, монографиялар 
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4.1 «Кокон хандыгыкыргызэлининхандыгы» «Туран» газетасы Наркеев 

Сапарбек 

Декабрь 

2016. 

4.2 «Орус падышачылыгынын 

административдик саясатынын кыргыз 

элдик оозэки чыгармаларында 

чагылдырылышы» 

«Туран» газетасы Наркеев 

Сапарбек 

Декабрь 

2016. 

4.3 «Кыргыз тилинин өнүгүү доорлору жана 

тарыхы» 

ЖАМУ «Вестник» Курбанбекова 

Айзат 

2016-жыл 

4.4 «Безвредность питьевой воды как основа 

профилактики заболеваемости населения» 

ЖАМУ «Вестник». Кудайбердиева 

Гуласыл 

2016 

4.5 «Проблемы и особенности заүиты 

информации в компьютерных сетях» 

ЖАМУ «Вестник» Иванов Юрий 

Викторович 

2016-жыл 

4.6 «1873-1876-жылдардагы улуттук 

боштондук көтөрүлүш жана элдик оозэки 

чыгармачылык» 

КМУУ «Вестник» Наркеев 

Сапарбек 

Октябрь, 

2016 

4.7 «1916-жылдагы элдик боштондук 

көтөрүлүш» 

КМУУ «Вестник» Наркеев 

Сапарбек 

Октябрь, 

2016 

4.8 «Педагогикадагы Ч.Айтматовдун 

чыгармаларынын орду» 

ЖАМУ «Вестник» Төрөгелдиева, 

Таласбаева 

2016-жыл 

 

5. 
 

Өткөрүлгөн илимий-практикалык конференциялар, семинарлар жана тегерек столдор 

5.1 Конференция «Ата-энелер конференциясы-

2016» 

Тагаев Бакыт, 

Кураторлор 

Сентябрь 

5.2 Көргөзмө «Илимдин тармактары боюнча 

жаныа чылыштардын ойлоп 

табуулардын көргөзмөсу» 

Тагаев Б Аксыколледжинин 

окутуучулары 

24-ноябрь 

5.3 Тегерек стол А.Осмоновдун 100 жылдыгына 

карата «Ырларда калган 

омурум» 

Курбанбекова Айзат Апрель  

5.4 Тегерек стол Кыргыз тили күнүнө карата 

«Тил-улуттун жаны» 

Курбанбекова Айзат 23-сентябрь   

5.5 Талкуу Кытайлык Манасчы Жусуп 

Мамай 

Аксыколледжинин 

окутуучулары 

20-ноябрь 

5.6 Тегерек стол «Мугалим аруулуктун 

символу» 

Төрөгелдиева Гулзаттын 28-октябрь 

5.7 Тегерек стол «Аксы колледжи спидке 

каршы» 

Кудайбердиева Гуласыл 1-декабрь 

 

6. 
 

Студенттердин илимийп рактикалык конференциялары, өткөрүлгөн олимпиаданын 

жыйынтыгы 

6.1 2016-жылы Жалал-Абадколледжинде өткөрүлгөн олимпиаданын жыйынтыгы 

 Ээлеген орду жана 

предмети 

Студенттин аты-жөнү Даярдаган 

окутуучу 

 

 

 

 

 

2016-жыл  

1 3-орун математика Мырзамамытова Бегайым Дүйшөнова 

Жумагул 

2 1-орун тарых Досмаматкызы Жумакан Тагаев Бакыт 

 

3 1-орун орус тили Раджабаева Фарида Абылкасымов

а Айнагуль 

4 2-орун чет тили Бакытбеккызы Батма Уркумбаева 

Гулназ 

5 3-орун кыргыз тили Оролбеккызы Зыягул Курбанбекова 

Айзат 

 

7. 
 

Илимий иштерге бөлүнгөн каражаттар 

 Сарпталган каражат Максаты Ким барды Мөөнөтү 

7.1 2500 сом 00 тыйын (Кербен-Жалал-Абад) илимий иштер Иванов Юрий 2016-жыл 



55 
 

боюнча 

7.2 1000 сом 00 тыйын Илим күнүнө карата сыйлык Төрөгелдиева 

Г. 

10-ноябрь 

2016-жыл 

7.2 3516 сом 00 тыйын (Кербен-Бишкек) Илимий-изилдөө 

иштери боюнча 

Козубаев Н.К. 2016-жыл 

 

8. 

 

 

Илимий иштин кызмат сапарлары 

8.1 Кербен-Жалал-Абад Илимий-изилдөө иштери боюнча Иванов Юрий 2016-жыл 

8.2 Кербен-Бишкек Илимий-изилдөө иштери боюнча Козубаев Н.К. 2016-жыл 

 

 

1. Майлуу-Суу колледжинин  2016-жыл ичи аткарган илимий изилдөө иштери  боюнча 

маалымат. 

ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжинин илимий иштер боюнча 2015-2016-окуу жылына карата иш планы 

түзүлгөн жана Педагогикалык кеңешменин 2015-жылдын сентябрь айындагы отурумунда жактырылган. 

Илимий иштер планга ылайык жүргүзүлгөн. ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжинин жалпы окутуучулар 

жамааты – 21, б.а. 18 штаттык  окутуучудан жана 3 көмөкчү-окутуучудан турат, анын ичинен: 

                            илимдин кандидаты ------- 1, 

                            ага окутуучулар ------------ 3, 

                            окутуучулар ----------------- 17. 

 

I. Окутуучулардын илимий иштери 

         Колледждин директорунун окуу иштери боюнча орун басары, х. и. к., доцент Султанкулов М.Д. 

тарабынан  “Урановые хвостохранилиүа” темасындагы илимий макала даярдалып,  РГСУнун Ош 

шаарындагы филиалынын  “ЖАРЧЫСЫнан” басылып чыгарылды (2015-ж.декабрь.66-70 беттер). 

         2016-жыл Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан “Тарых жана маданият жылы” деп 

жарыялангандыгына байланыштуу Майлуу-Суу колледжинде окутуучулар менен студенттер бирдикте 

төмөнкү илимий-практикалык конференциялар өткөрүлдү: 

       1.“Кыргыз АССРине 90 жыл”  аттуу илимий-практикалык конференция колледждин тарых окутуучусу 

Чакыралиева Венера Жамгырчиевна тарабынан даярдалып, өткөрүлдү.  

Конференцияда  төмөнкү баяндамалар жасалды: 

 “Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана өнүгүшү”, баяндачы тарых окутуучусу Чакыралиева 

Венера Жамгырчиевна; 

 “Бийлик үчүн күрөш, “Отузчулардын каты”, баяндачы 22АСОИ тайпасынын студенти Жаныбекова 

Нурзада; 

 “Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалистик Республикасы”, баяндачы 21АСОИ тайпасынын 

студенти Кадырбек кызы Мээрим; 

 “Кыргыз Автономиялуу Советтик Социалистик Республикасынын биринчи конституциясы”, 

баяндачы 22АСОИ тайпасынын студенти Алмаз кызы Кызжибек; 

 “Кыргыз мамлекетинин негизделишине жана өнүгүшүнө салым кошкон коомдук ишмерлердин  

өмүр баяны: Жусуп Абдрахманов”, баяндачы 21АСОИ тайпасынын студенти Каанатбек кызы 

Самара; 

 “Кыргыз мамлекетинин негизделишине жана өнүгүшүнө салым кошкон коомдук ишмерлердин  

өмүр баяны: Абдыкадыр Орозбеков”, баяндачы 21АСОИ тайпасынын студенти Кадырбек кызы 

Мээрим 

 

       2. “Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы” аттуу илимий-практикалык конференция колледждин кыргыз 

тил жана адабият окутуучусу Курманбекова Гулаим Насирдиновна тарабынан даярдалып, өткөрүлдү.  

            Конференцияда  төмөнкү баяндамалар жасалды: 

 “Түрк элдеринин улуу акыны – Жусуп Баласагынга 1000 жыл”, баяндамачы кыргыз тили жана 

адабияты окутуучусу Курманбекова Гулаим Насирдиновна; 

 “Адам баласынын эң жакшы сапаттары – билим жана акыл”, баяндамачы 32АСОИ тайпасынын 

студенти Замирбек кызы Динара; 

 “Уул менен кызды кантип тарбиялоо керек”, баяндамачы 21ОПУТ тайпасынын студенти Бактыбек 

кызы Гулира; 
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 “Тилдин асыл сапаттары жана пайда-зыяны”, баяндамачы 32АСОИ тайпасынын студенти 

Болотбекова Шахризада; 

 “Жусуп Баласагындын насаат ырлары”, баяндамачы 32АСОИ тайпасынын студенти Алишерова 

Нурила. 

          Мындан тышкары конференцияда Жусуп Баласагындын төмөнкү ырларынан көркөм окуулар болду: 

 Жакшы иштин пайдасы; 

 Аскер башы кандай болушу керек; 

 Кут менен дөөлөт тууралуу 

 Асман куруунун он эки белгиси жана жети планета жөнүндө. 

 

          Конференцияга даярдык көрүү мезгилинде студенттер арасында Жусуп Баласагындын 

чыгармачылыгана арналган дилбаяндар жазылды жана сүрөттөр тартылды. КонференциЖыйынтыгында эң 

мыкты дилбаяндары жана сүрөттөрү үчүн студенттерди дипломдор менен сыйлашты.  

          Конференцияларга Майлуу-Суу шаардык  мэриясынын социалдык бөлүмүнүн жетектөөчү адиси 

Суванова О.А., шаардык билим берүү бөлүмүнүн, шаардагы мектептердин, окуу жайлардын өкүлдөрү, 

колледждин окутуучулары жана студенттери катышышты. Конференциялар жогорку деңгээлде өтүп, 

тиешелүү декларациялар кабыл алынды. 

           ЖАМУнун Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультетинде “Тарых жана маданият “жылына 

карата “Улуу Кыргыз элинин тарыхы жана маданияты” аттуу темада өткөрүлгөн илимий-практикалык 

конференцияга Майлуу-Суу колледжинин эки окутуучусу катышып, төмөнкү темадагы баяндамаларды 

жасашты: 

1. “Жусуп Баласагынга 1000 жыл”, баяндамачы кыргыз тили жана адабияты окутуучусу 

Курманбекова Курманбекова Гулаим Насирдиновна;  

2. “Кыргыз мамлекеттинин негизделиши жана өнүгүшү”,  баяндамачы тарых окутуучусу Чакыралиева 

Венера Жамгырчиевна. 

          Мазмундуу жана актуалдуу  баяндамасы үчүн Майлуу-Суу колледжини кыргыз тили жана адабияты 

окутуучусу Курманбекова Гулаим Насирдиновна диплом менен сыйланды. 

        ЖАМУнун Майлуу-Суу колледжинин окутуучулары тарабынан окуу усулдук колдонмолорду түзүү 

боюнча дагы иштер жүргүзүлдү. 2015-2016-окуу жылында 17 усулдук колдонмолор даярдалып, 

колледждин усулдук кеңешмесинин отурумунда жактырылды. Бул усулдук эмгектерге ЖАМУнун 

борбордук китепканасынан УДК, ББКлар коюлуп, каттоого алынды. 

 

II. Студенттердин илимий конференцияга, олимпиадага катышуусу. 

       Жалал-Абад мамлекеттик университетинде  “Тарых жана маданият жылына” карата  өткөрүлгөн “Илим 

жана студент” аталыштагы илимий-практикалык конференцияга  Майлуу-Суу колледжинин студенттери да 

төмөнкү баяндамалары менен катышып келишти: 

1. 32 АСОИ тайпасынын студенти Замирбек кызы Динара  “Философия” багытында “Социалдык 

тармактарда кыргыз тилин туура колдонолу” деген темада баяндама жасап,  “Эң мыкты 

баяндама” деген наамга ээ болду жана баяндамасы “Илим жана студент” аттуу жыйнакка 

берилди.  Жетекчиси Чакыралиева Венера Жамгырчыевна. 

 

2. 32 АСОИ тайпасынын студенти Алишерова Нурила  “Жусуп Баласагындын илими” деген 

темада баяндама жасап, II даражадагы дипломго ээ болду. Жетекчиси Курманбекова Гулаим 

Насирдиновна. 

3. 11 ЭС тайпасынын студенти Саматов Эркин “Көп тилдүүлүк- маданияттуулуктун бир белгиси” 

темасында баяндама жасады. Жетекчиси Тойчубекова Гулсада Жолчубековна. 

 

4. 22 Эс тайпасынын студенти Эгембердиев Бакдөөлөт “Майлуу-Суу шаарындагы уран 

калдыктары”  темасында баяндама жасады. Жетекчиси Мырзасапарова Тумаркан Алишеровна. 

           Колледждин студенттеринин арасында предметтер боюнча олимпиада нын биринчи жана экинчи 

турлары өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө колледждин дипломдору тапшырылды. Экинчи турдун жеңүүчүлөрү 

ЖАМУнун колледждер аралык  Кара-Көл колледжинде өткөрүлгөн студенттик олимпиадасына катышып, 

дипломдорго ээ болушту. 
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III. Илимий байланыштар 

          Азыркы мезгилде Майлуу-Суу колледжи Россия мамлекеттик социалдык университетинин Ош 

шаарындагы филиалы, А.Ж. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институту, Ош 

мамлекеттик университети, Ош техникалык университети менен илимий байланыштарды түзүп, илимий 

жана илимий-практикалык конференцияларга катышып турат. Жогоруда аталган жогорку окуу жайлардан 

башка, КРнын ББ жана ИМнин алдында чыгарылуучу “Известия ВУЗов” илимий журналдарына МСКнын 

окутуучуларынын жана студенттер менен бирге даярдалган илимий макалалары жарык көрүүдө. Ушул 

байланыштар менен чектелип калбастан, мындан кийин да илимий чөйрөнү кеңейтүү максатында иш 

жүргүзүү пландалууда.  
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