
ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНДЕГИ ИЛИМИЙ-

ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИНИН 2015-ЖЫЛДАГЫ АБАЛЫ, АЛАРДЫН 

ПРИОРИТЕТТИК БАГЫТТАРЫ ЖАНА ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН 

ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ БОЮНЧА ОТЧЕТУ. 

 

1. ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН  

САНДЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ 
 2015-жыл ичинде Ош технологиялык университетинин жалпы 

профессордук-окутуучулук курамынын саны – 336, анын ичинен: КР УИАнын, Эл 

аралык тармактык Инженердик академиялардын анык мүчөлөрү жана мүчө-

корреспонденттери – 19, билим берүүгө эмгек сиңирген ишмерлер – 3, илимге 

эмгек сиңирген ишмерлер-2, “Данк” медалынын ээлери -2,  КР билим берүүнүн 

мыктысы  - 78.  

2016-жылдын январь айына карата университетте 112 илимдин кандидаты 

жана  12 илимдин доктору эмгектенүүдө, мындан сырткары ОшТУнун Өзгөн 

технология жана билим берүү институту боюнча профессордук-окутуучулук 

курамынын саны 41, анын ичинен 1 илимдин доктору, 8 илимдин кандидаты. 

ОшТУнун технологиялык колледжи боюнча профессордук-окутуучулук 

курамынын саны  81, анын ичинен 11 илимдин кандидаты. Илимий даражасы жана 

илимий наамы бар кызматкерлердин үлүшү 2015-жылы 35,2% түздү. Жыл ичи 

университеттин илимий кадр потенциалы кеңири масштабда түрдүү илимий 

багыттар боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлук алды. 

2015-жылы университеттеги жалпы профессордук-окутуучулук курамдын 

сандык көрсөткүчтөрү 1-2-таблицаларда көрсөтүлгөн. 

1-таблица 

ОшТУнун профессордук-окутуучулар курамынын сандык көрсөткүчтөрү 

№ 
Профессордук-

окутуучулук курамы 

Штат 

боюнча 

Сырттанке

липиштеге

ндер 

(айкалышт

ыруучулар) 

Баары 

Окумуштуулукдара

жасыжананаамыбо

юнча 

1.  Илимдиндокторлору, 

профессорлор 
12 5 17 17 

2.  Илимдинкандидаттары, 

профессорлор 
19 1 20 

119 

3.  Илимдинкандидаттары, 

доценттер 
51 3 54 

4.  Илимдинкандидаттары, ага 

окутуучулар 
42 3 45 

5.  Илимдинкандидаттары, 

окутуучулар 
- - - 

6.  Окумуштуулукдаражасызд

оценттер 
2 - 2 2 

7.  Ага окутуучулар 104 1 105 - 

8.  Окутуучулар 89 4 93 - 

 Баары: 319 17 336 138 

9 Техколледж  81 43 124 11 



10 ӨТжБИ 41 4 45 9 

жалпы: 441 64 505 158 

 

2-таблица 

ОшТУнун профессордук-окутуучулук курамынын  

факультеттер  жана структуралар боюнча сандык көрсөткүчтөрү  

№ Факультеттержанаструктуралар 

Докторлордун, кандидаттардын, аспиранттардын, 

изденүүчүлөрдүн саны 

Докторлор Кандидаттар Аспиранттар Изденүүчүлөр 

1.  Кибернетика 

жанамаалыматтехнологиялар 

1  6+(1) 4 11 

2.  Инженердик-курулуш 2+(2) 8 8 2 

3.  Экономика жанабашкаруу 1 15+(2) 12 21 

4.  Автоунаа 2 5 2 3 

5.  Энергетика - 11 2 2 

6.  Табигый-техникалык 2+(1) 10+(1) 1 3 

7.  Технология 

жанажаратылыштыпайдалануу 

1+(3) 16+(3) 9 8 

8.  Тил үйрөтүү жана эл аралык 

билим берүү программалар 

институту 

1 5 1 4 

9. Коомдук илимдер кафедрасы 1 6 - 3 

 Баары: 11+(6) 82+(7) 39 57 

10. Технологиялык колледж 1 4+(7) - 4 

11. Өзгөн технология 

жанабилимберүү институту  

1 6+(2) - 5 

 Жалпысынан:  13+(6) 92+(16) 39 66 

 

Мындакашааныничиндегисандарсырттанкелипиштегендердинсанынтүшүнд

үрөт.  

01.01.2016-жылына карата Ош технологиялык университетинин илимий кадрдык 

потенциалы тууралуу маалымат жалпы кафедралар боюнча 3 таблицада кеңири 

келтирилген. 

3-таблица  

Ош технологиялык университетинин илимий кадрдык потенциалы  

тууралуу маалымат (01.01.2016ж.) 

 

Cтруктура-

лык 

бөлүмдөр 

 

ПОК саны 
Илимдин 

доктору 

Илимдин  

канд-ты ПОК сапаттык 
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1 Инф 14 12 1 1 - 1 4 4 - 29 7.1 36 



2 КМат 10 9 1 2 2 - 1 1 - 30 - 30 

3 Физика 11 10 1 - - - 4 3 1 27 9 36 

4 ТПО 5 5 - - - - 2 2 - 40 - 40 

5 ДТарбия 9 8 1 - - - - - - - - - 

1 ТТФ 49 44 4 3 2 1 11 10 1 25 4 28,5 

6 АУЖжА 7 7 - - - - 2 2 - 28,5 - 28,5 

7 АДжГ 25 22 1 - - - 2 2 - 8 - 8 

8 КӨ 21 19 2 3 1 2 1 1 - 9,5 9,5 19 

9 КМех 7 7 - 1 1 - 3 3 - 57 - 57 

2 ИКФ 60 55 3 4 2 2 8 8 - 16,7 3,3 20 

10 ЭКИ 8 8 - - - - 2 2 - 25 - 25 

11 ЭжБ 9 7 2 - - - 4 2 2 22,2 22,2 44,4 

1 ФжК 12 12 - - - - 4 4 - 33,3 - 33,3 

13 БЭжА 15 15 - 1 1 - 5 5 - 40 - 40 

14 ТжМ 4 4 - - - - 1 1 - 25 - 25 

15 МБжЭМ 6 6 - - - - 1 1 - 16,6 - 16,6 

3 ЭжБФ 54 52 2 1 1 - 17 15 2 31,4 3,3 33,3 

16 УИжТТ 9 9 - 1 1 - 1 1 - 22,2 - 22,2 

17 АТИжО 4 4 - - - - 2 2 - 50 - 50 

18 ТУжЖКЭ 4 4 - - - - 1 1 - 25 - 25 

19 СГжЧ 5 4 1 - - - 1 1 - 20 - 20 

4 АУФ 22 21 1 1 1 - 5 5 - 27,3 - 27,3 

20 ЖТК 8 7 1 - - - 2 2 - 25 - 25 

21 ПКГ 9 7 2 - - - 4 3 1 33,3 11,1 44,4 

22 ЖӨЖТ 10 10 - - - - 4 3 1 30 10 40 

23 ХжХТ 5 5 - - - - 2 2 - 40 - 40 

24 ЭжАЧК 9 7 2 2 - 2 4 3 1 33,3 33,3 66,6 

25 АЗАЧАТ 10 9 1 2 1 1 3 3 - 40 10 50 

5 ТжЖПФ 51 45 6 4 1 3 19 16 3 37,2 7,8 45 

27 АТ 10 10 - - - - 1 1 - 10 - 10 

28 МТ 7 6 1 - - - 2 2 - 29 - 29 

29 ОТ 7 7 - 1 1 - 2 2 - 43 - 43 

6 ТҮжЭБПИ 24 23 1 1 1 - 5 5 - 25 - 25 

30 ЭжЭМ 11 8 1 - - - 3 3 - 27 - 27 

31 ЭЖ 10 9 1 - - - 3 3 - 30 - 30 

32 ЭЭ 7 7 - - - - 5 5 - 71,4 - 71,4 

7 ЭФ 28 24 2 - - - 11 11 - 39 - 39 

33 ЭТАСПК 10 8 1 - - - 2 2 - 20 - 20 

34 ТСБжИ 4 4 - 1 1 - - - - 25 - 25 

35 БТжТС 14 10 1 - - - 3 2 1 14,3 7,1 21,4 

36 КЛ 10 9 1 - - - 2 2 - 20 - 20 

8 КжМТФ 38 31 3 1 1 - 7 6 1 18,4 2,6 21 

37 
Коомдук 

илимдер  
9 8 1 1 1 - 6 6 - 78 - 78 

  Бардыгы 33 319 17 16 10 6 89 82 7 33,1 2,3 35,2 

              



 

2015-жылындагы Ош технологиялык университетинин факультеттер боюнча 

илимий кадрдык потенциалы жалпы көрсөткүчтөрү 4 -таблицада келтирилген. 

4-таблица 

ОшТУнун факультеттер боюнча илимий кадрдык потенциалы 2015-ж. 

№ Факультет  ОПК саны И.к. % И.д % Жалпы % 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 ТжЖПФ 63 51 20 19 32 37 4 4 6.3 8 38,2 45 

2 ЭжБФ 61 54 19 17 31 31,4 1 1 1,6 2 32,6 33,3 

3 ИКФ 64 60 10 8 20,3 13 2 4 3,1 7 24 20 

4 КжМТФ 39 38 9 7 23 18,4 1 1 2,5 3 25,5 21 

5 ТҮжЭБПИ 30 24 6 5 20 21 1 1 3,3 4 23,3 25 

6 АУФ 30 22 5 5 16,6 23 2 1 6,6 4,5 23,2 27,2 

7 ЭФ 33 28 12 11 36,4 39,2 0 0 0 0 36,4 39 

8 ТТФ 51 49 10 11 20 22,4 2 3 4 6 24 28,5 

9 КИ 9 9 6 6 66,6 66,6 1 1 11,1 11,1 78 78 

БАРДЫГЫ 380 335 97 89 29,5 30,5 14 16 4,3 5 35 35,2 

 

Азыркы учурда илимий тармактар боюнча илимдердин докторлорунун жана 

кандидаттарынын саны толук ставкадагылар 5-6 таблицада көрсөтүлгөн 

5-таблица 

Илимий тармактар боюнча илимдердин докторлорунун саны  (толук 

ставкада) 

№ Тармактар боюнча штаттагы 

илимдердин докторлору 

Саны 

1 Техникаилимдеринин доктору 4 

2 Физика-математика илимдеринин доктору 3 

3 Айыл-чарбаилимдеринин доктору 2 

4 Химия илимдеринин доктору 1 

5 Тарыхилимдеринин доктору 1 

6 Экономикаилимдеринин доктору 1 

7 Филология илимдеринин доктору 1 

 Жалпы саны: 13 

6-таблица 

Илимий тармактар боюнча илимдердин кандидаттарынын саны (толук 

ставкада) 
№ Тармактар боюнча штаттагы 

илимдердин кандидаттары 

Саны 

1.  Техника илимдерининкандидаты 36 

2.  Экономика илимдерининкандидаты 14 

3.  Физика-математика илимдерининкандидаты 8 

4.  Филология илимдерининкандидаты 6 

5.  Тарыхилимдерининкандидаты 6 

6.  Биология илимдерининкандидаты 5 

7.  Химия илимдерининкандидаты 4 



8.  Педагогика илимдерининкандидаты 4 

9.  Геология-минералогия илимдерининкандидаты 2 

10.  Философия илимдерининкандидаты 1 

11.  Айыл-чарбаилимдерининкандидаты 1 

12.  КР сүрөтчүлөр уюмунун мүчөсү 4 

13.  КР архитекторлор уюмунун мүчөсү 1 

 Жалпы саны: 92 

 

2. ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТЕРДИН ИШ-АРАКЕТТЕРИ 
Азыркы учурда Кыргыз Респубикасында жалпы ЖАК тарабынан бекитилген 

43 диссертациялык кеңеш иш алып барат. 

Ош технологиялык университети (башка ЖОЖдор жана КР УИАнын 

институттары менен биргеликте) диссертацияларды коргоо боюнча 2 кеңештин 

түзүүчүсү:  

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын №34 

06.06.2014-ж. чечими менен ОшТУда 03.02.08-“Экология”, 06.01.11-

“Өсүмдүктөрдү коргоо” жана  06.03.02-“Токой таануу, токой өндүрүү, токой 

таксациясы” адистиктери боюнча биология илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын алуу үчүн  жаңы мекемелер аралык Диссертациялык 

кеңеш (кандидаттык) К.03.14.492.  

Түзүлгөн кеңеште 7 кандидаттык диссертация ийгиликтүү корголду:  

1. 06.03.02-“Токой таануу, токой өндүрүү, токой таксациясы” адистиги боюнча Сары-

Челек мамлеттик коругунун илимий кызматкери Жунусов Т.О.  

2. 03.02.08-“Экология” адистиги боюнча ОГПИнун табигый илимдер кафедрасынын 

башчысы Токоев А. 

3. 06.03.02-“Токой таануу, токой өндүрүү, токой таксациясы” адистиги боюнча 

экология жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын изилдөөчүсү Мурзакулов 

С.С. 

4. 03.02.08-“Экология” адистиги боюнча экология жана айлана-чөйрөнү коргоо 

кафедрасынын ага окутуучусу Капарова М.К 

5. 06.01.11-“Өсүмдүктөрдү коргоо” адистиги боюнча жаңгакчылык жана мөмө 

өсүмдүктөр инситутунун экологиялык маселелерди чечүү  жана токойлорду коргоо 

ресурстук борбору лабораториясынын илимий кызматкери Жусупбаева Г.И 

6. 03.02.08-Экология” жана 03.02.03-“Микробиология” адистиктери боюнча улуттук 

илимдер академиысынын түштүк бөлүмүнүн медициналык проблемалар 

институтунун илимий кызматкери Аргынбаева А.Т 

7. 03.02.08-“Экология” адистиги боюнча ОшММК окутуучусу Орунбаева Б.М. 

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын №55 

12.11.2014-ж. чечими менен К. 0514.499 ведомстволор-аралык Диссертациялык 

кеңештин ОшТУ (башка ЖОЖдор жана КР УИАнын институттары менен 

биргеликте) кошумча түзүүчүсү болуп саналат:  05.14.08- Энергиянын жаңыланып 

туруучу түрлөрүнүн негизинде иштөөчү энергетикалык түзүлүштөр;  05.05.06. 

Тоо–кен авто унаалары; 05.02.18.  Машина жана механизмдердин теориясы боюнча  

техника илимдеринин кандидаты илимий даражасына.  

Учурда ОшТУнун абройлуу окумуштуулары республикада көптөгөн 

адистештирилген Диссертациялык кеңештерде мүчө болуп, тиешелүү илимий 



адистерди даярдоого өз салымдарын кошуп келишет. Алар: Абидов А.О., Сатыбаев 

А.Д., Атакулова М.А., Смаилов Э.А. ж.б.  

Бул маалыматтар төмөнкү таблицаларда көрсөтүлгөн (табл. 7.).  

7-таблица 

ОшТУнун доктордук жана кандидаттык диссертацияларды коргоо 

боюнча Диссертациялык кеңештин мүчөлөрү 

№ 
Ф.И.О 

 

Диссертацияны 

коргоодогу 

адистиктин 

аталышы жана 

шифри 

Илимий 

даражаны 

ыйгаруудагы 

илимий 

тармактын 

аталышы  

Диссертациялык кеңеш 

иштеп жаткан мекеменин  

аталышы жана кеңештин 

шифри 

 М.М.Адышев атындагы ОшТУ биргеликте уюмдаштыруучу катары  (соучредитель) 

1 
Смаилов Эльтар 

Аблеметович 

03.02.08-“Экология”,  

06.01.11-

“Өсүмдүктөрдү 

коргоо”  

06.03.02-“Токой 

таануу, токой 

өндүрүү, токойду 

уюштуруу,токой 

таксациясы”  

 

 

 

Биологиялык  

(кандидаттык) 

Ош ТУ, 

 (биргеликте:  

КР УИА, 

 Ысык-Көл мамлекеттик 

университети   

Мекемелер аралык  

К 03.14.492 

Диссертациялык кеңеш 

(кандидаттык) 

кызматтык мөөнөтү  

06.06.2016. чейин. 

2 

Шамшиев 

Бакытбек 

Нуркамбарович  

3 
Аттокуров Айбек 

Токтосунович 

4 Тешебаева 

Зулумкан 

Абдыманаповна  

 Диссертациялык кеңештердеги ОшТУнун окумуштуулары 

5 
АбидовАбдыкады

рОмарович 

05.02.18 – 

Машиналардын 

жана 

механизмдердин 

теориясы 

05.14.08 –

Энергиянын 

жаңыланып туруучу 

түрлөрүнүн 

негизинде иштөөчү 

энергетикалык 

түзүлүштөр 

05.05.06 – Тоо-кен 

машиналар 

Техникалык 

(кандидаттык) 

ОшТУ, К-ӨУ, ЖаМУ жана 

КР УИА түштүк бөлүмүнүн 

жаратылыш ресурстары 

институту Мекемелер 

аралык диссертациялык 

кеңеш 

К 05.14.499 

Кызматтык мөөнөтү 

12.11.2016. 

6 

Кадыркулов 

Адылбек 

Козубекович 

7 

Сатыбалдыев 

Абдимиталип 

Баатырбекович 

8. 

Калдыбаев 

Нурланбек 

Арзыматович. 

9. Исманжанов 

Анваржан 

Исманжанов 

Анваржан 

05.14.08 – 

Энергиянын 

жаңыланып туруучу 

түрлөрүнүн 

негизинде иштөөчү 

энергетикалык 

түзүлүштөр 

Техникалык 

(доктордук, 

кандидаттык) 
КМТУ жана ОшМУ 

Мекемелер аралык 

диссертациялык кеңеш 

Д 05.14.493 

Кызматтык 

мөөнөтү01.09.2016. 
05.14.02 – Электро-

станциялар жана 

электроэнергетикал

ык тутумдар 

Техникалык 

(кандидаттык) 

10 СатыбаевАбдуган 05.13.01 – Техникалык КР улуттук илимдер 



ыДжунусович маалыматты кайра 

иштөөнүн жана 

башкаруунун 

тутумун талдоо 

(тармактар боюнча) 

05.13.05 – эсептөөчү 

техниканы орнотуу 

элементтери жана 

байланыштар 

(доктордук, 

кандидаттык) 

академиясынын автоматика 

жана маалымат 

технологиялар институту, 

Б.Ельцин атындагы КРСУ 

Мекемелер аралык 

диссертациялык кеңеш 

Д 05.14.488 

Кызматтык мөөнөтү 

07.05.2016. 

05.13.18 – 

математикалык 

моделдештирүү, 

сандык усулдар 

жана  программалар 

жыйнагы 

Техникалык, 

физика-

математикалык 

(доктордук, 

кандидаттык) 

11 

 

Атакулова 

МеримАбдыкери

мовна 

10.02.20 – 

Салыштырма-

тарыхый 

типологиялык жана 

салыштырмалуу тил 

илими 

Филологиялык 

(доктордук, 

кандидаттык) 

Кыргыз Россия-Славян 

университети жана Ош 

мамлекеттик университети 

Мекемелер аралык 

диссертациялык кеңеш 

Д 10.14.500 

Кызматтык мөөнөтү 

19.11.2016. 
10.02.19 – тил 

теориясы 

Филологиялык(к

андидаттык) 

12 

Смаилов 

Эльтар 

Аблеметович 

06.01.04 – 

Агрохимия 

06.01.09 – Өсүмдүк 

өстүрүүчүлүк 

Айыл-чарба 

(доктордук, 

кандидаттык) 

К.И.Скрябин атындагы 

Кыргыз улуттук агрардык 

университети жана КР 

улуттук илимдер 

академиясынын  биология-

топурак таануу институту, 

мекемелер аралык 

диссертациялык кеңеш Д 

06.14.487 

Кызматтык мөөнөтү 

14.04.2016. 

03.02.13 – Топурак 

таануу 

06.01.05 –  

– Айыл-чарба 

өсүмдүктөрүнүн 

урук 

өндүрүүчүлүгү 

жана селекциясы 

06.01.07 – 

Өсүмдүктөрдү 

коргоо 

Айыл-чарба 

(кандидаттык) 

Мындан ары да ОшТУда диссертациялык кеңештердин ишинин 

натыйжалуулугун жогорулатуу жана тиешелүү багыттар боюнча диссертациялык 

кеңештерди ачуу мүмкүнчүлүгүн кароо зарыл.  

 

3.ИЛИМИЙ -ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ КАДРЛАРДЫ 

ДАЯРДОО 

Корголгон кандидаттык жана доктордук диссертациялар 

ОшТУда илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн материалдык жактан 

колдоо көрсөтүү көптөн бери адатка айланган. Тактап айтканда, 2011-жылдын 

январь айынан баштап кандидаттык диссертация жактаган окутуучулар 10 миң 

сом, доктордук диссертация жактаган доценттер 20 миң сом акчалай сыйлык 



алышат. Албетте, бул чечим илимий иштердин аткарылышына, илимдин 

кандидаттары жана докторлору үчүн чоң стимул болоору талашсыз. 

2015-жылы ОшТУда корголгон диссертациялардын факультеттер жана 

структуралар боюнча маалымат 8-чи таблицада жана  1-диаграммада келтирилген. 

8-таблица 

ОшТУда 2015-жылы корголгон диссертациялардын факультеттер жана 

структуралар боюнча көрсөткүчү 

№ Факультеттер жана структуралар 
Корголгон диссертациялардын саны 

Докторлор Кандидаттар 

1.  Кибернетика 

жанамаалыматтехнологиялар 

-  - 

2.  Инженердик-курулуш -  1 

3.  Экономика жанабашкаруу 1  2 

4.  Автоунаа 1 1 

5.  Энергетика - - 

6.  Табигый-техникалык - 2 

7.  Технология 

жанажаратылыштыпайдалануу 

- 1+(2) 

8.  Коомдук илимдер кафедрасы 1 - 

9.  Тил үйрөтүү жана эл аралык билим берүү 

программалар институту 

- - 

10.  Технологиялык колледж - 2 

11.  Өзгөн технология жанабилимберүү 

институту  

- - 

 Жалпысынан: 3 9+(2) 

 

2010-2015-жылдары ОшТУнун окумуштуулары тарабынан 5 докторлук жана 

36 кандидаттык диссертациялар корголгон. Дагы бир топ доктордук жана 

кандидаттык диссертациялар коргоо алдында Диссертациялык кеңештерде кезекте 

турат. Ушул жылдардын аралыгында илимдин кандидаты жана илимдин доктору 

окумуштуулук даражаларына ээ болгон окутуучулардын сандык көрсөткүчү 1-

диаграммада берилди.  

 

Диссертацияларды коргоонун динамикасы (2010-2015-жылдар) 

Диаграмма 1. 
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 Доктордук жана кандидаттык диссертацияны жактаган ОшТУнун  

докторанттары, аспиранттары жана изденүүчүлөрдүн тизмеси 9-10 таблицаларда 

келтирген.  

9-таблица  

2010-2015- жылдары  кандидаттык диссертацияны жактаган ОшТУнун 

аспиранттары жана изденүүчүлөрү 
№ Аты, жөнү Илимий жетекчиси Даражасы  Мөөнөтү 

1.  Бекмурзаева Г.К. т.и.д., проф. Абытов Б.К. т.и.к. 2010 

2.  Жумабаев К.Ж. э.и.д.. проф. Купуев П.К. э.и.к. 2010 

3.  Кутманбекова А э.и.д., проф. Абдымаликов К. э.и.к. 2010 

4.  Кулубекова А. филол.и.д.проф.НаймановаЧ.К. филол.и.к 2010 

5.  Мамытов  У.Ж. тар.и.д., проф. Джуманалиев А. т.и.к. 2010 

6.  Матисаков Ж. ф-м.и.д.. проф. Ташполотов .И. т.и.к. 2010 

7.  Баймуратов А.А. э.и.д., проф. Сарыбаев А.С. э.и.к. 2010 

8.  Аипова Г.Б. филол.и.д.проф.Бекбалаев  филол.и.к 2010 

9.  Мамытов А. КРИА акад., б.и.д. проф. 

Токторалиев Б.А., Пономарев В.И. 

б.и.к. 2010 

10.  Джоробаева М. э.и.д., проф. Абдималиков К.А. э.и.к 2010 

11.  Абдразакова З. тар.и.д.проф. Джуманалиев А. т.и.к.. 2011 

12.  Бокоев К. т.и.д., проф. Исманжанов А. т.и.к. 2011 

13.  Марасулова Н. тар.и.д., проф. Осмонов Ө.Ж. т.и.к. 2011 

14.  Сайпидинов И. э.и.к, доц.Сабиров А.Ш. э.и.к. 2011 

15.  Сапарова Г. ф.-м.и.д., проф. Асанов А. ф.-м.и.д. 2011 

16.  Тобокалов Ч. т.и.д., проф. Джуманалиев А. тар.и.к. 2011 

17.  Абдиев М. э.и.д., проф. Токтомаматов К.Ш. э.и.к. 2012 

18.  Абдылдаев Р. КР ИА академиги, т.и.д., проф. 

Шаршеналиев Ж.Ш. 

т.и.к 2012 

19.  Акматов Б.Ж. ф-м.и.д., проф. Ташполотов Ы. т.и.к. 2012 

20.  Бекмуратов З. ф.и.д.,проф. Зулпукаров К.З. филол..и.к. 2012 

21.  Жусубалиева А. э.и.д., проф. Балбаков М.Б. э.и.к. 2012 

22.  Сактанов У. т.и.д., проф. Шаршеналиев Ж.Ш. т.и.к. 2012 

23.  Отомбаев Т. т.и.д.., проф. Нурунбетов Б.А. тар.и.к. 2012 

24.  Атамкулова  а.-ч.и.д., проф., КР ИА мүчө – корр 

Смаилов Э.А. 

т.и.к. 2013 

25.  Зикираев М.Т. э.и.д., проф.Купуев П.К. э.и.к. 2013 

26.  Исраилова Г.С. б.и.д., проф.Каримова Б.К. б.и.к. 2013 

27.  Кадыров А. КР ИА акад., т.и.д., проф. 

Шаршеналиев Ж.Ш 

т.и.к 2013 

28.  Тешебаева З.А. КР УИА акад., б.и.д., проф. 

Токторалиев Б.А, б.и.д.,проф. 

Глупов В 

б.и.к 2013 

29.  Умаров С.Т. э.и.д., проф.Токтомаматов К.Ш. э.и.к. 2013 

30.  Каражанова Р. т.и.к., проф.Кадыркулов С.С. т.и.к. 2014 

31.  Мурзакулов Н.А. т.и.д., проф.Исманжанов А.И. т.и.к. 2014 

32.  Самиева К.Т. э.и.д., проф. Закиров А.З. э.и.к. 2014 

33.  Эльчиева М.С. э.и.к., доц.Токтобекова М.А.  т.и.к. 2014 

34.  Эсенбаев Н.С. э.и.д., проф.Джаилов Ж.С. э.и.к. 2014 

35.  Касымбеков Э.А п.и.д., проф.Дообаев К.Д. п.и.к. 2015 

36.  Суранова Н.Р. п.и.д., доц.Чыманов Ж.А филол.и.к. 2015 

37.  Зикирова Г.А. п.и.д.,проф.Акматкулов А.А. п..и.к. 2015 



38.  Ирматова Ж.К. т.и.д., проф.Еркебаев М..Ж. 

т.и.д, проф.Мусульманова М.М. 

т.и.к 2015 

39.  Капарова М. а-ч.и.д., проф. Смаилов Э. б.и.к. 2015 

40.  Усанова Ж г.и.д., проф.,э.и.к., доц.Низамиев 

А.Г. 

э.и.к. 2015 

41.  Зулпукаров Ж.А. ф-м.и.д., проф.Асанов А. ф-м.и.к. 2015 

42.  Атамкулов У. т.и.д., Маткеримов Т.Ы. т.и.к. 2015 

43.  Жунусов Т.О. а-ч.и.д., проф.Шамшиев Б.Н. б.и.к. 2015 

44.  Токоев А..А. б.и.к., доц.Раимбеков К.Т. б.и.к. 2015 

47. Хамзаева А. э.и.д., проф. Кочербаева А.А. э.и.к. 2015 

 

10-таблица 

2010 -2015- жылдрда доктордук диссертацияны жактагандар 
№ Аты,жөнү Илимий консультанты даражасы Мөөнөтү 

1 Атакулова М. филол.и.д., проф. Зулпукаров К.З. фил.и.д. 2011 

2 Аширбаева А.Ж.  ф-м.и.д., проф.Иманалиев М.И. ф-м.и.д. 2014 

3 Узенбаев Р.А. э.и.д., проф.Курманбеков О.К. э.и.д. 2015 

4 Жолдошев Б.М. т.и.д., проф.Муратов В.С. т.и.д. 2015 

5 Меңдибаев Н. соц.и.д. Кусейин Исаев  соц.и.д. 2015 

 Ал эми ОшТУнун факультеттер аралык аспиранттарынын жана 

изденүүчүлөрүнүн кандидаттык жана докторлук диссертацияны жактаганды 

боюнча сандык көрсөткүчтөрү 11 таблицада. 

11-таблица 

2010-2015-окуу жылында ОшТУнун факультеттер аралык аспиранттарынын 

жана изденүүчүлөрүнүн кандидаттык жана докторлук диссертацияны 

жактаганды боюнча сандык көрсөткүчү 
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2010 2 2 2 1 1 - - - - - 

2011 2 - 1 1 2 - - - - 1 

2012 1 - 2 1 - - 2 1 - - 

2013 - 2 2 - 1 - 1 - - - 

2014 - - 2 - 1 - 3 - - - 

2015 - 4 3 - 2 1 - - 2 2 

Баары: 5 8 12 3 7 1 6 1 2 3 

 

КР Жогорку аттестациялык комиссиянын (ВАК) чечиминин негизинде 

отчеттук жылда ОшТУнун төмөнкү кызматкерлерине “доцент” илимий наамы 

ыйгарылды (табл.12):  

12-таблица 

2014-2015 окуу жылы окумуштуулук наамдарды алган ОшТУнун 

мугалимдеринин тизмеси 

№ Аты-жөнү Кызматы 
ВАКтын 

чечими 

1. Алдашов Мухтарбек Кадырбекович “КББТ” каф. баш. Доцент -23.04.2015 



2. Жусупалиева Айнура Тургуновна “ЭжБ” каф. баш. Доцент-23.04.2015 

3. Марасулова Нурийла Тех.колледж Доцент- 23.04.2015 

 

 

 

 

 

Аспирантура жана докторантура 

2016-жылдын 1-январына карата аспиранттардын жалпы саны 39 адам, анын 

ичинен 6 күндүзгү, 33 сырттан окуу бөлүмүндө окуйт. (табл.13).  

13-таблица 

2015-жылы илимдин тармактары боюнча аспирантурага кабыл 

алынгандардын саны 
№ 

 

Адистиктердин шифри жана аталышы Аспирант-

тардын 

саны 

Окутуунун формасы 

күндүзгү  сырттан 

1 08.00.05 Экономика жана эл чарбасын башкаруу 5 1 4 

2 05.14.02 Электрстанциялар жана 

электроэнергетикалардын тутуму  

1 - 1 

3 03.00.16 Экология 1 - 1 

4 05.13.18 Математикалык моделдештирүүнүн 

теориялык негиздери, эсептелген ыкмалар жана 

программалар, Машиналардын жана 

механизмдердин теориясы 

2 - 2 

5  10.02.20 Салыштырма-тарыхый, типологиялык 

жана салыштырмалуу тил илими 

1 - 1 

6. 05.23.03 Жылуулук берүү, абаны тазалоо, желдетүү, 

газ жана жарык менен камсыздоо 

1 1 - 

 Жалпы: 11 2 9 

 

Беш жылдын аралыгында аспиранттардын кыймылы 14 таблицада 

көрсөтүлгөн. 

14-таблица 

2010-2015- жылдардагы аспиранттардын кыймылы 
№ Жылы Аспиранттардын 

 жалпы саны 

Кабыл 

алынганы 

Бүтүрүүчүлөр Четтетилгени 

1 2010 103 21 30 11 

2 2011 99 30 28 5 

3 2012 77 11 25 7 

4. 2013 57 11 27 4 

5 2014 45 11 18 5 

6 2015 39 11 16 1 

 

2015-2016 - окуу жылына КР ИжББМ тарабынан берилген планга ылайык, 

аспирантурага 11 адам (2 күндүзгү, 9 сырткы окуу бөлүмүнө) кабыл алынган. 

Тармактар боюнча: техникалык-4, экономика-5, экология-1, филология-1. 2015-

жылы университеттин аспирантурасын 12 адистик боюнча 16 адам бүтүрүп чыкты, 

анын ичинен 2 күндүзгү, 14 сырткы бөлүмдөн. Кафедра менен байланышы жок, 



окуу пландарын аткарбагандыгына жана аттестациядан өтпөгөндүгүнө 

байланыштуу бир аспирант аспирантурадан четтетилди. 

Изденүүчүлүк. Изденүүчүлөрдүн жалпы саны 50, анын ичинен 5 изденүүчү 

2014-жылда кабыл алынган, 5- 2015 жылда. 2010 - 2015-жылдары ОшТУнун 

аспиранттары жана изденүүчүлөрү тарабынан  жакталган диссертациялардын саны 

– 52, анын ичинен: докторлук - 5, кандидаттык- 47. 2014-2015-окуу жылында 

кандидаттык диссертацияны жактагандардын саны-17. Ал эми 2015-жылы 11 

кандидаттык, 3 докторлук диссертация жакталды.(табл.15.) 

15-таблица  

2010-2015-жылдарда изденүүчүлөрдүн жалпы саны боюнча көрсөткүч 
№ Жылдары  Кабыл алынгандар Изденүүчүлөрдүн 

 жалпы саны 

1 2010 11 99 

2 2011 10 109 

3 2012 14 118 

4 2013 7 88 

5 2014 5 68 

6 2015 5 50 

  

Магистратура 

Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын Болон системасына өткөндүгүн 

эске алуу менен  бүгүнкү күндө ОшТУнун магистратура бөлүмү кафедралар менен 

биргеликте 7 багыт боюнча 9 адистиктеги магистрлерди даярдоодо.  

Бөлүмдө магистранттарды окутуу үчүн профессордук-окутуучулук 

курамында илимдин докторлору, профессорлор – 10, илимдин кандидаттары, 

доценттер – 34, илимдин магистрлери – 9, жалпы 54 окутуучулук курам 

эмгектенет. 

2007-жылдан 2015-жылга чейин магистратурада 146 магистрант 

“Экономика” багыты, 22  магистрант “Экология жана жаратылышты пайдалануу” 

багыты жана 8 магистрант “Картография жана геоинформатика” багыты боюнча 

даярдалып, жалпысынан 176 магистр диссертацияларын ийгиликтүү коргоп, 

окууну аякташты (16-таблица). 

16-таблица 

2011-2015ж. ОшТУнун магистрантурасын аяктаган  

магистранттардын саны  

 жылы 

адистик 

 

2011 

 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

1 Экология жана жаратылышты пайдалануу 8 6 2  - 

2 Экономика 25 19 14 - - 

3 Колдонмо математика жана информатика - - - 9 4 

4 Энергетика жана электротехника - - - 15 3 

5 Калыбына келүүчү энергия булагы жана 

имараттардын энергоэффективдүүлүгү 

- - - 2 8 

6 Транспорттук процесстерди технологиясы - - - - - 

7 Картография жана геоинформатика - - 8 5 2 

8 Маалымат системалары жана 

технологиялары 

- - - 3 8 



9 Информатика жана программалоонун 

технологиясы 

- - - - 9 

 Жалпы: 33 25 24 34 34 

 

Азыркы учурда магистратурада 64 магистрант билим алууда (17-таблица). 

ОшТУда жана башка окуу жайларда бакалавр системасын аяктаган студенттер бүтө 

электигине байланыштуу магистрлердин өсүү динамикасы бирдей темпте гана 

кетүүдө. 

17-таблица  

2015-2016 окуу жылы окуп жаткан магистранттардын саны 
№ Кафедралар  Тайпасы Курсу Баары 

I II 

1 ЭТжАСПК (Кутунаев Ж.Н.) Картография жана 

геоинформатика  

3 5 8 

2 Эсептөө техникасы жана автомат-

таштырылган системаларды програм-малык 

камсыздоо (Кутунаев Ж.Н.) 

Информатика жана 

программалоонун 

технологиясы 

9 - 9 

3 Техникалык системалары башкаруу жана 

информатика(Сатыбаев А.Дж.) 

Маалымат системалары 

жана технологиялары 

- 3 3 

4 Техникалык системалардагы башкаруу жана 

информатика (Сатыбаев А.Дж.) 

Экономикадагы маалымат 

системалары жана 

технологиялары 

8 - 8 

5 Электр менен камсыздоо (Абдылдаев Р.Н.) Электр менен жабдуу  1 7 8 

6 Электроэнергетика (Тешебаев А.Т.) Электрдик системалар 

жана тору  

2 4 6 

7 Автомобилдик унаа Унаа процесстеринин 

технологиясы  

- - - 

8 Транспортту иштетүү жана туруктуу 

технологиялар (Жакыпджанова В.) 

Калыбына келүүчү 

энергия булагы жана 

имараттардын 

энергоэффективдүүлүгү 

8 2 10 

9 Колдонмо математика 

(Аширбаева А.Ж.) 

Колдонмо математика 

жана информатика 

4 8 12 

 Жалпы магистранттардын саны: 35 29 64 

 

Студенттик илимий-изилдөө иштер 
Билим берүүдө адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууда студенттик 

илимий-изилдөө иштери маанилүү орунду ээлери талашсыз. 

Факультеттерде илимий-изилдөө иштеринин жүрүшүн, натыйжасын жана 

сапатын текшерүүнүн негизги формаларынын бири катары көп жылдардан бери 

адатка айланган илим жумалыктарын өткөрүү болуп эсептелет. 2015-жылдын 

апрель айында университеттин бардык факультеттеринде ОшТУнун илим 

жумалыктарынын иш-чаралары өткөрүлдү. 

Илим жумалыгынын алкагында 14-15-16-апрелде “Илим жана студент-2015” 

аталышындагы аймактык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. 

Конференцияда Кыргызстандын Түштүк аймагындагы актуалдуу илимий 

проблемаларга арналган 45 секциядан турган  730 дөн ашуун баяндамалар, анын 

ичинен башка ЖОЖдордон: ОшМУдан- 3, ЮРИден – 6, ОГПИден – 21, ЖУЭПтен-



32 илимий баяндамалар талкууланып, алардын ичинен пленардык отурумда 3 

илимий баяндама кызык талкуунуу жаратты.   

2015-жылдын март айы ичинде факультеттер аралык адистик предметтер 

жана жалпы кесиптик дисциплиналар боюнча олимпиадалар өткөрүлүп, I, II, III-

оруундарга ээ болгон студенттерибиз  IV-аймактык олимпиадага жолдомо алышты. 

 25-апрелде ОшМСУда өткөрүлгөн IV-аймактык студенттик олимпиадага 

140 cтудент катышып, университеттин командасынан  1-орунга 8 студент, 2-орунга 

12 студент, 3-орунга 16 студент  татыктуу болушту. Байгелүү орундарды ээлеген 

студенттерге ОшТУнун ректорунун буйругу менен акчалай сыйлыктар берилди.  

КР өкмөтүнө караштуу жергиликтуу өз алдынча башкаруу иштери жана 

этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан 

уюштурулган Кыргызстан  элин биримдикке, ынтымакка, толеранттуулукка жана 

мыйзамдуулукка чакырган  «Кыргызстан  жаштарынын элдин биримдигин жана 

улуттук экономиканы бекемдөөдөгү ролу» аттуу профилактикалык жана дем берүү 

максатындагы жаштардын илимий-практикалык конференциясы 2015- жылдын 27-

мартында Кызыл-Кыя шаарында болуп өттү. Аталган конференцияга биздин окуу 

жайдан  14 студент жана Илим жана сырткы байланыштар бөлүмүнөн 

Турдумаматов Улукбек катышып келишти. 

2015-жылдын 14-мартында ОшТУнун базасында инновациялык иш 

аракеттерди жарнамалоо жана университетке абитуренттерди тартып кесипке 

багыттоо максатында “Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз” 

аталышындагы Эл аралык сынактын Ош облустук туру өткөрүлдү. Буга 

райондордогу мектептерден 150гө жакын окуучулар өздөрүнүн илимий 

иштелмелери жана макеттери менен, ошондой эле ОшТУнун студенттери 

өздөрүнүн илимий изилдөө иштери менен катышышты.   

ОшТУнун кафедраларында илимий  ийримдер бар (30га жакын) жана  ал 

жерде студенттер  илимий-изилдөө,  конструктордук ж.б. иштерди алып барышат. 

Ар бир ийримдин  курамына 10-20га  чейин студенттер катышат. Ийримдин планы 

боюнча  студенттер тарабынан  илимий рефераттар, докладдар жазылат жана 

салтка айланып калган «Илим жана студент»  илимий конференциясында илимий  

докладдарын окушат.2012-жылы LOGO e. V. (Чыгыш Европа менен Экологиялык 

тең салмактуулук жана Айыл-чарба) уюму менен түзүлгөн келишим 2016-жылга 

чейин узартылган. Аталган программанын алкагында ОшТУнун 4 студенти 

Германияда практика өтүп келди. 2013-жылы сынактык тандоодон кийин 1 студент 

12 айга экологиялык практика өтүп келди.  

ЛОГО биримдигинен Германиядан практика өтөө үчүн 2015-жылы 

ОшТУдан сынактан өткөн талапкерлердин тизмеси төмөнкү 18 таблицада 

келтирилген. 

18-таблица 

№ А.А.Ж. Тайпасы 

1.  УлукмановаНурила ТПиСХП-14 

2.  ГыязовАзамат ТПиСХП-14 

3.  УлукбековаАймончок ТПиСХП-14 

4.  МамырасулуулуАмалидин ТПИСХП-14 

5.  АрипуулуШумкар ТПиСХП-14 

6.  ТологоноваГульнура ТПиСХП-14 

7.  МаткеримоваТолгонай ТПиСХП-14 

8.  Сайдаликызы Надира  ТПиСХП-14 



9.  ЭргешовБектур ЭАСХ-12 

10.  ДосматовКутман ЭАСХ-12 

11.  ЖалалуулуКутман ЭАСХ-12 

12.  ЭргешбаеваАсел ЭАСХ-12 

13.  БазарбаевДанияр ЭАСХ-12 

14.  ПолотоваЧолпонай ЭиПЛД-14 

15.  МамамарасулкызыГульшайыр КЛ-14 

16.  СулаймановаБегимай ФиК-14 

17.  МаксатбеккызыАкмарал КЛ-14 

2015-2016-окуу жылында Ош технологиялык университетинде билим алып 

жаткан чет элдик жана этникалык кыргыз студенттер 

Азыркы күндө Ош технологиялык университетинде жалпысынан чет 

өлкөлүк  79 студент билим алууда. Алардын ичинен 6 студен чет элдик студенттер, 

68и  этникалык кыргыздар жана тил боюнча курстук даярдоодо окуп жаткан 5 чет 

элдик  студент бар.  2015-жыл ичинде 1-курста билим алып жаткан чет элдик жана 

этникалык кыргыздар   23 болсо, 2-курста 17, 3-курста 16, 4-курста 11, 5-курста 7 

студент. Алардын 11и  Өзбекистандан, 54 Тажикстандан, 3 Казакстандан, 6 

Орусиядан, ал эми тилдер боюнча курстук даярдоодо (под курс) 5 Кореядан келген 

чет элдик студенттер. 

19-таблица  

2015-2016-окуу жылында Ош технологиялык университетинде билим 

алып жаткан чет элдик жана этникалык кыргыз студенттеринин сандык 

көрсөткүчү 
№ Факультет Өзбекстан Түркмөнстан Пакистан Тажикстан Россия Казакстан 

о/о з/о о/о з/о о/о з/о о/о з/о о/о з/о о/о з/о 

1 АУФ 1 2     1  1    

2 ИКФ       21 1     

3 ЭФ       6      

4 ТжЖПФ 3      4    1  

5 КжМТФ 4      15      

6 ЭжБФ 1      1 2  2 1 1 

7 Тех.колледж       3  2 1   

8 ТТФ - - - - - - - - - - - - 

9 ККДИ - - - - - - - - - - - - 

  Итого: 74 9 2     51 3 3 3 2 1 

 

4. ИЛИМИЙ МАКАЛАЛАРДЫ ЖАРЫЯЛОО БОЮНЧА  КӨРСӨТКҮЧТӨР 

 

Университеттин кафедраларынын 2015-жылда аткарган илимий 

эмгектери 
Учурда университеттеги кафедраларда тиешелүү багыттар боюнча илимий 

жана илимий-усулдук изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Илимий жана илимий-

усулдук иштердин жыйынтыктары макала, монография, окуу-усулдук колдонмо, 

окуу китеби түрүндө үзгүлтүксүз жарыкка чыгарылып келет. Талкууланган 

баяндамалар, конференция, семинарлардын   материалдары негизинен «Известия 

ОшТУ» илимий –техникалык журналында  жана башка борбордук басылмаларда 

жарык   көрөт.   



  Окутуунун сапатын көтөрүүчү  илимий иштер менен окуу процессин 

түздөн-түз байланыштыруучу критерийлердин бири - ОшТУнун профессордук-

окутуучулук курамы тарабынан жарык көргөн окуу, окуу-усулдук, илимий-усулдук 

адабияттардын жана иштелмелердин окуу процессинде пайдаланышы.  

Университеттеги окутуучулук-профессордук курамдын аткарган илимий 

изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында  460тан ашуун илимий-практикалык 

конференцияда баяндамалар жасалып, 424 илимий эмгектер жарыяланган, анын 

ичинен 47 макала чет өлкөдө жарык көрдү. 2015 – жылы ОшТУнун кызматкерлери 

илимий макалаларды РИНЦке кирген эл аралык жана Кыргызстандагы РИНЦке 

кирген илимий журналдарда жарыялашын күчөтүштү. 2015-жылда  РИНЦке 

кирген чет мамлекетте жарыяланган макалалардын саны-33, Кыргызстанда 

РИНЦке кирген илимий журналдарында 46 илимий макала жарык көрдү. 

   ОшТУнун кызматкерлери тарабынан басмадан чыгарылган илимий эмгектер 

тууралуу маалымат төмөнкү 20- таблицада жана 4- диаграммада көрсөтүлгөн. 

 

20-таблица  

ОшТУнун кызматкерлери тарабынан басмадан чыгарылган 

илимий эмгектер тууралуу маалымат 

Кафедра Кафедра башчысы 

Илимий макаланын 

саны/тезис 
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ТТФ 

Инф доц. Матисаков Ж. 10/2 7 5  5 - 6 

Кмат.  доц. Аширбаева А.  19 17 2  3 - 9 

КОТ доц Алдашев М. 6 6 -   - 5 

Физика доц. Сатыбалдиев А. 19 18 1  1 - 2 

ДТ ст. преп. Кулуев Б. -     -  

Факультет боюнча баары: 

54+

(2) 

48 8  9  22 

ТҮжЭБПИ 

ОТ доц.Сагыналиев  М. 4 4 - - - -  

АТ доц. Кулубекова А.. 12 12 -   -  

МТ доц. Саттарова А.Т. 16 13 3 -  - 1 

Институт боюнча бардыгы: 32 29 3    1 

КИлимдер проф. Нурунбетов Б.А.  24 22 2 6   2 

ИКФ 

АЖжА доц. Жалалдинов М. 25 24 1 2   2 

КӨ проф. Сеитов Б.М. 53 43 10 15 2 5 6 



Кмех.  доц. Каримов Э.М. 4 3 1    4 

АДжГ доц.Джусуев У.С. 11 10 1 4 1 - 1 

Факультет боюнча баары: 93 80 13 21 3 5 13 

ЭжБФ 

ЭКИ доц. Артыков А. 15 12 5 2 4  2 

ФжК доц. Кутманбекова А. 11 4 7 - -  6 

ЭжБ доц. Жусубалиева А. 9 9 - -   1 

БЭжА доц. Узенбаев Р. 25 19 6 - 5 - 6 

ТжМ доц. Атабеков А. 4 3 1 1 - 1  

МБжЭМ               доц. Кедейбаева Ж. 4 2 2 - 1 - 5 

Факультет боюнча баары: 68 49 9 3 10 1 20 

АУФ 

ТИжТТ ст. пр. Жакыпджанова В. 1 - 1 - -  - 

СГжЧ доц.Токтосунов А. 2 2 - - -  1 

ТУжЖКЭ доц. Кадыркулов А.К. 2 2 - -   - 

АТИжО доц. Абдурахманов С.  - - - - -  2 

Факультет боюнча баары: 5 4 1    3 

ТжЖП 

ЭжАЧК доц. Аматов Ы.К. 14 9 5 1 5  - 

ЖТК доц. Жумабаев К. 5 5 - 2 -  1 

ПКГ проф. Аматова Н. 6 6 - - - - 2 

ЖӨЖТ доц. Арзиев М. 3 3 - - - - 4 

АЗАЧТ проф. Токтомаматов А.Т. 10 8 2 - 2 1 1 

ХжХТ доц. Сагындыков Ж. 14/4 14 - - - - 11 

Факультет боюнча баары: 50/4 45 7 3 7 1 19 

ЭФ 

ЭжЭМ доц. Каражанова Р. 8 7 1 - - - 4 

ЭЖ доц. Абдылдаев Р. 3 3 - - - - 5 

ЭЭ доц. Тешебаев А. 8 8 - - - - - 

Факультет боюнча баары: 19 18 1 - - - 9 

КжМТФ 

ЭТАСПК доц. Кутунаев Ж. 11 11 - 2 - - 3 

ТСБжИ проф. Сатыбаев А. 5 5 - 1 - - - 

БТжТС доц. Мойдунов Т. 6 6 - - - - - 

КЛ доц. Сактанов У. 7 7 - 1 - - 1 

Факультет боюнча баары: 29 29  4   4 

УИТО 13 11 2 6 2  1 

Техколледж 

Колдонмо инфор-

ка жана 

маалыматты 

башкаруу Абдыкадыров А. 1 1 - - - - 1 

Жалпы билим 

берүү жана 

гуманитардык 

илимдер Марасулова Н. 6 3 3 1 2 - 2 

Мамлекеттик Суранова Н.Р. 14 14 - - - - 2 



жана дуйнөлүк 

тилдер 

Математика жана 

статистика Зикирова Г. 6 6 - 2 - - - 

Программалоо 

жана 

маалыматтык 

коопсуздук Аттокурова З. 5 5 - - - - 1 

Кийимдердин 

технологиясы 

жана дизайны Камбарова Б.Э. - - - - - - 1 

Экономика Батыров З. 3 3 - - - - - 

Техколледж боюнча 35 32 3 3 2 - 7 

Университет  боюнча баары: 424 367 47 46 33 7 101 

 

 

21-таблица  

Факультеттер боюнча илимий макалаларды 2015-ж. жарыялоо боюнча  
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ТТФ 56 48 8 2 - 9 - 22 

ТҮжЭБПИ 32 29 3 - - - - 1 

ИКФ 93 80 13 - 2 3 5 13 

ЭжБФ 68 49 9 - 3 10 1 20 

АУФ 5 4 1 - - - - 3 

ТжЖП 54 45 7 4 3 7 1 19 

ЭФ 19 18 1 - - - - 9 

КжМТФ 29 29 - - 4 - - 4 

ӨТжБИ 13 11 2 - 6 2 - 1 

Техколледж 35 32 3 - 3 2 - 7 

 

Университеттин окумуштууларынын илимий эмгектерин жарыялоо 

максатында “ИЗВЕСТИЯ ОшТУ” журналы басылып чыгарылат жана ал КР УАК 

тын рецензиялануучу басылмаларынын тизмесине киргизилген. 2015-жылы 

“ИЗВЕСТИЯ ОшТУ” нун 2-жыйнагы чыгарылган. (табл.22.) 

22-Таблица  



 “ОшТУнун жарчысы ” илимий-техникалык журналына жарыяланган илимий 

макалалар 

Багыттар 2015, №1 саны 2015, №2 саны Жалпы саны % 

Техникалык  18 27 45 36 

Табигый 21 10 31 24 

Экономикалык 3 17 20 16 

Социалдык-

гумунитардык 19 11 30 24 

Жалпы 61 65 126 100 

 

Китеп фондусун толуктоо жыл ичинде негизинен  тендердик сатып алуунун 

жардамында, ОшТУнун басмаканасынан басылып чыккан окуу куралдары, түздөн-

түз сатып алуулар жана комиссиянын чечими менен сунуш кылынган китептерди 

сатып алуу аркылуу жүргүзүлгөн. Китепканага экономика багытында -159, жалпы 

техникалык-683, агробизнес-21,  табигый-илимий-124, психология-30,  тил жана 

адабият-133, баардыгы 2233 нускадагы китептер алынган. (табл. 23). 

 23-таблица  

Китеп фондуна толукталган китептер 

№ Алынган китептердин аталышы Саны Суммасы, 

сом.тыйын 

1 Тендер менен алынган китептер 745 745000 

2 ОшТУнун басмаканасынан чыгарылган окуу 

куралдары 

1083экз. 57325 

3 Комиссиянын чечими аркылуу  405 171107 

 Жалпы 2233 973432 

 2015-жылдын 1-жарым жылдыгында жазылуудагы газета жана журналдар  

1. Журнал 26  

 Газета 31  

2. Баардыгы: 57 138765 24 тыйын 

 2015-жылдагы 2-жарым жылдыгында жазылуудагы газета жана журналдар  

1 Журнал 25  

2 Газета 30  

 Баардыгы: 55 90868 сом 64тыйын 

 

2015-жылда басма бөлүмүнөн чыккан илимий иштер  

2015-жылы жарыкка чыккан илимий, окуу-усулдук эмгектердин саны да өскөн. 

Маселен, 2015-жылы ОшТУнун окутуучулук профессордук курамы тарабынан 

100дөн ашуун усулдук окуу куралы жана окуу китептер, 1 монография жана 4 

автореферат жарык көрдү. 

Таблица 24 

№ Илимий эмгектердин аты Авторлор Көлөмү Нускасы баасы 

1.  Монография Танаков Н. 220 60  

2.  Автореферат Усанова Ж. 28 100  

3.  Автореферат (орус.) Капарова М. 28 50  

4.  Автореферат (кырг.) Капарова М. 28 80  

5.  Автореферат Хамзаева А. 28 100  

Илимий сыйлыктар жана жетишкендиктер 



Жарыкка чыккан илимий эмгектердин авторлоруна түрткү берүү, 

эмгектердин сапатын жогорулатуу максатында салтка айланган жыл сайын 

өткөрүлгөн “2015-жылдын мыктылары” конкурс уюштурулуп, конкурстун 

алкагында “2015-жылдын мыкты илимий эмгеги”, “Мыкты окуу китеби – 2015”, 

“Мыкты окуу-усулдук колдонмо – 2015” ж.б. конкурстары уюштурулуп, 

жеңүүчүлөр салтанаттуу жыйынында диплом жана акчалай сыйлыктар менен 

сыйланышты. Конкурстардын жыйынтыктарына токтолсок: 

«2015-жылдын-мыктысы» номинациясы боюнча конкурстук комиссиянын 

чечиминин негизинде “2015-жылдын мыкты доценти» номинациясы боюнча 

Экономика жана башкаруу факультетинин «Туризм жана менеджмент» 

кафедрасынын башчысы, экономика илимдеринин кандидаты, доцент Атабеков 

А.К. табылды. 

«2015-жылдын мыкты профессору» номинациясы боюнча инженердик-

курулуш факультетинин «Курулуш өндүрүшү” кафедрасынын башчысы, т.и.д., 

профессор Сеитов Б.М. табылды. 

“2015-жылдын мыкты аспиранты” номинациясы боюнча Инженердик-

курулуш факультетинин “Автомобиль жолдору жана аэродромдор” кафедрасынын 

ага лаборанты Абдыраева А.А. табылды. 

“2015-жылдын мыкты илимий лабораториясы” номинациясы боюнча 

Кибернетика жана маалымат технологиялары факультетинин “Техникалык 

системаларда башкаруу жана информатика” кафедрасынын алдындагы Date Open 

Lab «Татаал системалардын моделдери жана тармактык эсептөө комплекси” 

лабораториясы (1/213-а, жооптуу Анищенко Ю.) табылды. 

“2015-жылдын мыкты окуу-усулдук колдонмосу” номинациясы боюнча 

инженердик-курулуш факультетинин “Колдонмо механика” кафедрасынын 

профессору, т.и.к. Б.Т. Тагаевдин “Техникалык механика” окуу куралы табылды. 

“2015-жылдын мыкты илимий эмгеги” номинациясы боюнча Экономика 

жана башкаруу факультетинин деканы, “Экономикадагы колдонмо информатика” 

кафедрасынын профессору А.М. Ташбаевдин 2015-жылда чыгарылган илимий 

эмгектери табылды. 

Кыргыз Республикасынын Блим берүү жана илим министрлигинин ардак 

грамотасы менен ОшТУнун 3 кызматкери сыйланышты (Шамурзаев А., Калдыбаев 

Н.А., ж.б. ), КР Интеллектуалдык менчик кызматынын Ардак грамотасы менен 1 

кызматкер сыйланган. 

 

5.УНИВЕРСИТЕТТИН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК ИШ АРАКЕТТЕРИ 

Илим-изилдөө жумуштарынын жыйынтыктарын өндүрүшкө киргизүү жана 

пайдалануу 
Университеттин факультеттеринде жана кафедраларында аткарылган 

илимий изилдөө жана студенттер менен илимий изилдөө иштерин алып баруу 

жумуштарынын жыйынтыгы рейтингдик көрсөткүчтөр боюнча талдоого алынган. 

Анализ көрсөткөндөй, дээрлик бардык кафедраларда илимий багыттар жана 

илимий темалардын аткарылышы төмөн. Кафедранын илим изилдөө 

жумуштарынын, алынуучу жыйынтыктар, тыянактар жана иштин мазмуну отчетто 

ачылбай кала берген, ушундай көрүнүш жыл сайын кайталанууда. Баса белгилөөчү 

маселе, бардык эле факультеттерде эл аралык жана республикалык деңгээлдеги 

сынактарга катышып, грант утуп алуу боюнча жетишээрлик деңгээлде иштер колго 

алынган эмес.  



Университеттин инженердик багыттагы кафедраларында патенттик-

лицензиялык жана ойлоп табуучулук иш-аракеттер быйыл бир топ жакшырган.  

2014-2015-жылдагы ОшТУда аткарылган илим-изилдөө жумуштарын 

өндүрүшкө киргизүү жана пайдалануу, о.э. ойлоп табуучулук жана патенттик-

лицензиялык жумуштарынын жыйынтыктары төмөнкү 25-таблицаларда 

келтирилген.  

25-таблица 

2014-2015 ж.  ойлоп табуучулук жана патенттик-лицензиялык жумуштар 

     

№ 

 

Ойлоптабуунунаталышы 

Патент, патент-

тин же авт. 

күбөлүктүнномер

и, каттоономери 

датасы Ойлоптабуунун 

автору 

1.  Расчет водоотводных лотков 

автомобильных дорог с учетом 

  их реальной работы. 

Кыргызпатент 

№2655  

24.03.2015 Маруфий А.Т., 

Абдужабаров А.Х., 

Жалалдинов М.М. 

2.  Определение объемного веса 

грунта насыпи сейсмомет-

рическим способом. 

Кыргызпатент 

№ 2629  

03.06.2015 Жалалдинов М.М. 

3.  Исследование на сейсмостой-

кость несущих элементов 

железобетонных колонн и стен 

в чрезвычайных ситуациях. 

КР мамлекеттик 

реестринде №2660 

катталган 

21 июля 

2015года 

Сеитов Б.М. 

Ордобаев Б.С. 

4.  Двухуровневый активатор 

воды (ДАВ-1) 

КР мамлекеттик 

реестринде №1769 

катталган 

 

31 июля 

2015года 

Сатыбаев А.Т., 

Акимов А. 

5.  Суюктуктарды электрофизика-

лык иондоштуруунун (ЭФИ) 

негизиндежылуулукэнергиясы

нөндүрүү закону   

Күбөлүк 

(автордук) 

Кыргызпатент,  

 № 2187 

25-июль 

2015- жыл. 

Акматов Б.Ж. 

Ташполотов Ы. 

6.  Энергия үнөмдүү буу насосу 

(Энергосберегающий паровой 

насос) 

Табыштаматапшыр

ылган 

 Жоробеков Б. А, 

Орозбаев К. А. 

Жакыпджанова В.С. 

Тажибаев Ж.К 

7.  Көлөмүнөзгөртүптуруучукүнө

скана 

Кыргызпатент 

2014-2015 

 Мурзакулов Н.А. 

Исманжанов А.И. 

8.  Күнөсканаүчүнтунукжабдуула

р 

Кыргызпатент 

2014-2015 

 Мурзакулов Н.А., 

Исманжанов А.И 

9.  Текстилдик материалдардын 

серпилгич-деформациялык 

мүнөздөмөлөрүн аныктоо 

үчүн алет 

Россия 

Федерациясынын 

пайдалуу моделдер 

мамлекеттик 

реестринде 

№157340 катталган  

09.11.2015

-жыл 

Шаммут Ю.А., 

Козырев В.В., 

Комиссаров И.И., 

Корнилова Н.Л.,  

Федосов С.В., 

Тойчубекова Г.М. 

Мындан сырткары, илимий иштердин жыйынтыгын өндүрүшкө киргизүүгө 

көбүрөөк көңүл бурушубуз керек (айрыкча бүтүрүүчү кафедралар).  

 



Ош технологиялык университети менен Ош облустук балдардын 

чыгармачылык Борборунун (ОБЧБ) ортосунда түзүлгөн өз ара кызматташуу 

жөнүндөгү келишимге таянып, ОБЧБнын директору Т.Маткасымовдун атынан 

жазылган  Өтүнүч каттын (чыгуу №6, 19.02.2015ж.) негизинде 2015-жылдын 14-

мартында ОшТУнун базасында “БИЗ XXI-КЫЛЫМДЫН 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДАРЫБЫЗ” аталышындагы жаштардын кароо-сынагы 

өткөрүлдү (жооптуулар Калдыбаев Н.А., Абдырахманов З., Саадалов Т., Ташиев 

Н.). Бул сынак КР ББжИ министрлиги, КР өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык 

менчик жана Инновация кызматы, “Алтын Түйүн” Республикалык балдардын 

инженердик-техникалык академиясы тарабынан жыл сайын өткөрүлүп келет. 

Облустук турда жалпысынан 96 долбоор (макеттер, моделдер, өндүрүштүк 

үлгүлөр, баяндамалар, бизнес-пландар ж.б.), илимдин приоритеттүү деген 6 багыты 

(секция) боюнча каралып, катышуучулардын жалпы саны  150 дөй адамды түздү. 

ОшТУнун студенттери тарабынан 4 долбоор даярдалган (ФТИП-2, ФАТ-1,ФКИТ-

1). 

Мурдатан бекитилген программага ылайык жооптуулар дайындалып, 

сынакка негизинен ОшТУнун окутуучу-профессорлук курамынын өкүлдөрү 

калыстык кылышты. Калыстар арасынан бул сынакка жоопкерчиликтүү мамиле 

кылып, дем алыш күн экендигине карабастан өз ишин так аткаргандардын 

катарында Казыбаев Ж., Жапарова Ш., Сатыбалдиев М., Мойдунов Т., Тешебаева 

З., Пахирдинов Р., Матисаков Ж., Каражанова Р., Абдуллаев Р., Кутманбекова А., 

Болушев Э. ж.б. сыяктуу кызматкерлерди атасак болот. Кароо-сынактын 

жыйынтыгы боюнча 18 катышуучуга ОшТУнун Ардак Грамотасы жана баалуу 

сыйлыктар тапшырылды. Мындан сырткары, сынакта жакшы жыйынтык 

көрсөткөн 9-класстын мектеп  окуучуларына (Кара-Кулжа, Кара-Суу, Алай 

райондорунан Карабаев И., Муратов И., Абдулхамид уулу С., Азимжан у. А., 

Ноокат районунан Авазбек к. М., Акылбек к. А. ж.б.) сыйлык иретинде  ОшТУнун 

техколледжине тапшыруу учурунда сынактан жеңилдик каралып, колдоо 

көрсөтүлөөрү белгиленди.   

2015-жылдын 23-апрелинде Ош технологиялык университети, УИА ТБ 

Жаратылыш байлыктары Институту, КР өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар Мамлекеттик кызматы менен биргеликте 

“Интеллектуалдык менчикти коммерциялаштыруунун көйгөйлүү маселелери” 

аталышындагы регионалдык семинар өткөрүлдү. 

ИТК Борбору тарабынан Ош облустук балдардын чыгармачылык борбору 

жана Ош шаардык “Келечек” балдар чыгармачылык Борбору менен биргеликте 

жолугушуулар жана сынактар өткөрүлдү.  

ОшТУнун 4 талапкери (мугалимдер Акматов Б., Абдыкадыров А. жана ТГР-

11 тайпасынын студенттери Муктаров А., Сапарова Г.) Бишкек шаарында Кыргыз 

республикасынын Интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматы 

уюштурган  “Идеялар жарманкеси” сынагына катышышты, алардын эмгектери 

китеп-каталогго киргизилди жана НТСтин “Чилистен” телекөрсөтүүсүнө 

сунушталды.  

Азыркы күндө өнөктөштөрдүн колдоосу менен ОшТУ Кыргыз Виртуалдуу 

Илимий Библиотекасына акысыз кошулуп, дүйнөлүк илимий адабияттар менен 

кеңири таанышуу мүмкүнчүлүгүн алган. Кыргыз Виртуалдуу Илимий 

Библиотекасы www.KyrgyzstanVSL.org сайтында жайгаштырылган жана 

окумуштууларга дүйнө жүзү боюнча илимий макалалар менен таанышып, көчүрүп 



алууга да мүмкүнчүлүк берүүчү veb-сайт. Анын базасында 16,5 миң илимий 

журналга жол ачылып, 12 миллиондон ашык макалалар жайгаштырылган. 

Библиотеканын маалымат булактары катары  DOAJ, Research4Life (HINARI, 

AGORA, OARE), Arxiv.org, Citeseer, Cogprints, HighWire, Project Guttenberg жана 

башка ресурстар кызмат кылат.  

Жалпысынан 2015-жылы ИТКБ тарабынан 10дон ашуун инвестициялык 

долбоорлор даярдалып, алардын 2си каржыланууга алынды (жалпы суммасы 35 

миң сом). Илим-изилдөө иштеринин жыйынтыктарын өндүрүшкө тартуу жана 

инновациялык ишмердүүлүктү жайылтуу максатында 3 иш-чара өткөрүлдү (1 

сынак, 2 семинар-тренинг). Окутуучулук-профессордук курамдын квалификациясы 

республикалык жана эл аралык деңгээлде жогорулатылып, информациялык 

маалыматтардын булактары тынымсыз толукталууда (кенениреек маалымат 24-чи 

таблицада көрсөтүлгөн). 

Учурда инновацияларды колдоо жана технологияларды трансферлөө 

багытында нормативдик-укуктук документтер даярдалууда. Тилекке каршы, 

азыркы күнгө чейин ИТК Борборуна атайын шарттар түзүлө элек жана штаттык 

бирдиктер бөлүнүп берилген эмес, координаторлор коомдук башталышта иш алып 

барышууда.    

Университеттин престижин арттырууда инновациялык иш-аракеттер негизги 

көрсөткүчтөрдүн бири экендигин эске алып, профессордук-окутуучулук курам 

тарабынан кызыгуу пайда болушу үчүн Инновацияларды колдоо жана 

технологияларды трансферлөө Борбору администрация тарабынан колдоого 

муктаж. Инновациялык иш-чараларды эффективдүү аткаруу үчүн  ОшТУда 

илимий фонд түзүлсө жана иновациялык долбоорлор боюнча сынактар өткөрүлүп 

турса максатка ылайыктуу болмок.  

 

6. КАРЖЫЛАНГАН ИЛИМИЙ ДОЛБООРЛОР 

Илим –изилдөө долбоорлорун аткаруусу 

2015-жылы ОшТУда илимдин приоритеттүү жана актуалдуу багыттары 

боюнча Колдонмо илимдер жана экология институтунун маалыматына ылайык, 

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы 

илим, инновация жана илимий-техникалык маалымат башкармалыгынан 

(УНИНТИ МОН КР) 1 долбоордун үстүнөн иштеди, каржылоонун жалпы суммасы 

2015-ж. 645,1  миң сомду түздү.  

Жалпысынан 2010-2015-жылдарда 19 илимий долбоор изилденип, ББжИ 

Министрлик тарабынан 13076,7 миң сом менен каржыланган.  Ал эми 2016-жылга 

каржылоо көлөмү 1079,0 миң сомду түзөт. 

Илимий иштердин тематикасы жана каржылоонун көлөмү боюнча 

маалыматтар төмөнкү 26-таблицада келтирилген жана 5-диаграммада көрсөтүлгөн. 

  



26-таблица 

Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим Министрлиги тарабынан 

каржыланган долбоорлордун көрсөткүчтөрү (2010-2015)  
 

№ 

ИИИ  боюнча 

бөлүктөрдүн 

аталыштары 

Жылдар 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 баары 2016 

1. КИЭИ боюнча 

аткарылган 

темалардын жалпы 

саны 

4 4 5 5 4 1  3 

2. Анын ичинен: 

Экологиялык 

темалардын саны 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

  

 

2 

3. Темалардын жалпы 

санынан: 

- колдонмо 

- фундаменталдык 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

  

 

1 

4. Каржылоонунжалп

ыкөлөмү, миң сом 
 

1637,0 

 

2797,8 

 

4513,1 

 

2031,4 

 

1452,3 

 

645,1 

 

13076,7 

 

1079,0 

5. Эмгекакы фонду, 

миң сом  
 

1614,2 

 

2286,3 

 

3809,2 

 

1650,0 

 

1500,0 

 

345,1 

 

11204,8 

 

795,0 

6. Кызматкерлердин 

саны, киши 
 

87 

 

91 

 

128 

 

52 

 

41 

 

11 

 

410 

 

36 

 

Илимий-изилдөөлөр үчүн бөлүнгөн бюджеттик каражатты максаттуу 

пайдалануу университеттин окумуштууларынын жоопкерчилигин арттырып, 

илимий-изилдөөлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатууга көмөктөш болду. 

Жогоруда көрсөтүлгөн гранттардын эсебинен аткарылган изилдөөлөрдүн бир топ 

материалдары жарыкка чыкты, өндүрүштүк үлгүлөр жана патенттик күбөлүктөр 

алынды, илимий ачылыштар үчүн буюртмалар тапшырылып, оң чечимдер алынды. 

Жалпы бардык долбоорлоор боюнча жарым жылдык жана жылдык отчёттору КР 

ББжИ министрлигине өз убагында тапшырылган. Колдонмо илимдер жана 

экология институтунун долбоорлору боюнча 2010-2015 жылдардын кесилишинде 

илимий-изилдөө иштерге тартылган илимий-педагогикалык кызматчылардын 

сандык курамы 27-таблицада келтирилген. 

27-таблица 

Колдонмо илимдер жана экология институтунун долбоорлор боюнча 

аткаруучулардын сандык курамы 

Аткаруучулардын 

категориясы 

Илим-изилдөөлөргө катышкандардын саны 

/ЖалпыПОК/пайыздыкүлүшү, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ПОК 87/410/21,2 64 /408/ 15,7 92/380/ 24,2 33/432/7,6 41/380/11 10/648/1,5 

Аспиранттар 16/103/1,5 17/ 99/ 17,2 14/ 77 / 18,2 9/57/15,8 3/45/6,7 4/33/12,1 

Студенттер  

КБ (II-IVкурстар) 

 

5/3914/0,1 

 

12/ 2637/ 0,5 

 

22 / 2651/0,8 

 

10/2094/0,5 

 

5/2305/0,4 

 

2/2057/0,1 

 

КИжЭИ илимий-изилдөө иштеринин сынагына ОшТУдагы илимий 

изилдөөлөрдүн приоритеттүү багыттары боюнча маалымат тапшырып, 2016-жылга 

карата жаңы долборлордун көргөзмөсү уюштурулуп, сунушталган 12 долбоордун 

ичинен 3 каржылоого алынды.  Алардын тематикасы 28-таблицада келтирилген. 



Илимий-изилдөө долбоорлорунун каржылануу динамикасы (2010-2015ж) 

Диаграмма 2

 
 

28-таблица 

2016-жылга КР ББжИМ тарабынан каржылоого алынган 

долбоорлордун тематикасы 
 

№ 

пп 

 

Темалардын аталышы 

 

Жетекчиси 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Каржылоо 

көлөмү,  

миң.сом 

1. Разработка и создание комбинированной 

электрической станции с двумя 

вращающимися частями на основе 

возобновляемых источников энергии 

Абидов А.О. 

д.т.н., профессор 

2016 345,0 

6. Научное прогнозирование экологических 

функций и биоразнообразия лесных 

экосистем Кыргызстана, для оптимизации 

их использования и воспроизводства 

Шамшиев Б.Н. 

д.с-х.н., 

профессор 

2016-2018 250,0 

7. Изучение и оценка экологических 

воздействий чужеродных лесных 

организмов на леса Кыргызстана и их 

последствий 

Аттокуров А.Т. 

к.б.н., доцент 

2015-2016 200,0 

 

 

 

 

Каржылоонун 
жалпы көлөмү 

(миң сом), 
2010, 1637.0 

Каржылоонун 
жалпы көлөмү 

(миң сом), 
2011, 2797.8 

Каржылоонун 
жалпы көлөмү 

(миң сом), 
2012, 4513.1 

Каржылоонун 
жалпы көлөмү 

(миң сом), 
2013, 2031.4 

Каржылоонун 
жалпы көлөмү 

(миң сом), 
2014, 1452.3 

Каржылоонун 
жалпы көлөмү 

(миң сом), 
2015, 645.1 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 



Эл аралык долбоорлорун аткарылышы 

ОшТУда ТЕМПУС 4–сынагынын тандоосунан өткөн 3 долбоор аяктады: 

1.GEM долбоору. (Геоинформатика: Энергия, ресурстар жана айлана–чөйрөнү 

башкаруу) Бул долбоор боюнча “Картография жана топография”, 

“Геомаалыматтык системаларга киришүү” дисциплиналар аралык курстар 

ОшТУнун Автоунаа, Энергетика, Кибернетика жана маалымат технологиялары, 

Технология жана жаратылышты пайдалануу жана Инженердик–курулуш 

факультеттеринин техникалык адистиктеринин окуу пландарына киргизилип, 

бекитилди жана магистрдик жаңы программа ачылды. 

2. CREDO долбоору.(Окутуунун үчүнчү циклин түзүү –жаңылануучу энергия 

жана экологиялык технологиялар боюнча доктордук программа)  

Бул  долбоордун алкагында бирдиктүү кызматташуу боюнча келишим түзүлдү  

жана аспиранттарды даярдоо Автоунаа факультетинин “Транспортту иштетүү жана 

туруктуу технологиялар” кафедрасына жүктөлдү жана  “Автотранспортту 

эксплуатациялоо” багыты боюнча аспирантуранын эксперименталдык окуу планы 

бекитилген. “Жаңылануучу энергия жана экологиялык технологиялар” багыты 

боюнча аспиранттардын жана алардын жетекчилеринин тобу дайындалып, алардын 

ийгиликтүү иштөөсүнө шарттар түзүлгөн жана аспиранттар үчүн кабинет 

бөлүнгөн. 

3.SIBELES долбоору (Айлана–чөйрөнү коргоо тармагында окутууну 

реформалоого алып барып жаткан билим берүүнүн Болон процессинин негизинде 

окуу программасы). Долбоор боюнча жумуштарды аткаруу максатында жабдуулар 

сатып алынып, ОшТУнун балансына өткөрүлүп берилди. Магистранттардын окуу 

процессин камсыздоо үчүн 2013–жылы атайын адабияттар сатып алынды. Кыргыз 

Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинен лицензия алуу үчүн 

магистратура боюнча окуу планын бекитүүгө документациянын толук пакети  

даярдалууда. 

TEMPUS  5– сынагынын тандоосунан өткөн 2 долбоор аяктады: 

4.  QUADRIGA Борбордук Азиядагы квалификациялык рамкалар: Болондук 

процесстин принциптери жана региондук координация (Qualification Frameworks in 

Central Asia: Bologna–based Principles and Regional Coordination) 530183–TEMPUS–

1–2012–1–DE–TEMPUS–SMHS. Долбоор Борбордук Азия өлкөлөрүндө 

Квалификациялык чектердин идеясын ишке ашырууга багытталган. Билим берүү 

системасын жаңы Европалык мамилелерин жана Тюнинг программасынын 

негизинде конкреттүү областтардагы билим берүү стандарттарга болгон 

талаптардын кийинки өнүгүүсү аркылуу өркүндөтүү пландаштырылууда. 

5. MAPREE Борбордук Азиядагы жана Россиядагы энергиянын 

жаңылануучу булактары жана курулуштагы энергоэффективдүүлүк боюнча 

магистрдик программалар (Master programmes on Renewable Energy Efficiency in 

Buildings in Central Asia and Russia)530793-TEMPUS-1-2012-1SE-TEMPUS-

JPCR.Бул Борбордук Азия жана Россиядан катышуучу өлкөлөрдө энергиянын 

жаңылануучу түрлөрүнүн жана курулуштагы энергоэффективдүүлүгүбагытында 

энергиянын керектөөсүн азайтуу жана Европа системасына (ЕСTS)ылайык 

энергиянын жаңылануучу түрлөрү жанакурулуштагы энергоэффективдүүлүгүн 

арттыруу боюнча жаңы магистрдик программалар иштелип чыкты.  

TEMPUS-IV 6–сынагынын тандоосунан өткөн долбоорлор: 

6.UNIWORK Борбор Азия ЖОЖдорунда бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу 

боюнча карьералык борборлордун ишин жакшыртуу544126-TEMPUS-1-2013-1-ES-



TEMPUS-JPHES. UNIWORK долбоорунун максаты – Болондук процесс жана 

Темпус программаларынын максаттарына ылайык,  Борбордук Азиядагы  туруктуу 

социалдык- экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн өндүрүш менен окуу 

жайдын ортосундагы байланышты бекемдөө, бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу 

мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу. Долбоордун максаты:  12 партнердук ЖОЖ 

(Казахстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тажикстан, Испания, Австрия, Улуу 

Британия) тандалып алынып, Борбордук Азиядагы социалдык-экономикалык 

туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн өндүрүштүк ишканалар менен окуу жайдын 

ортосундагы байланышты бекемдөө, бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу 

мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга жол ачуу болуп эсептелет. Долбоордун негизинде 

профессор Б.Шамшиев жана доцент  Атабеков А. Аликанте университетинде 

(Испания), Шеффилдд университетинде (Улуу Британия) семинарга катышып 

келишти. ОшТУнун Карьера борборунун жетекчиси Н. Ташиев Шеффилдд 

университетинде 15 күндүк стажировкага катышты. Ошондой эле Бишкек 

шаарында өткөрүлгөн Улуттук форумга А.Абидов, Б.Шамшиев,  Атабеков А., 

Ташиев Н. катышып келишти. Худжант мамлекеттик политехникалык 

институтунун  базасында өткөрүлгөн семинарга Атабеков А., Ташиев Н.  катышты. 

Долбоордун көмөгү менен ОшТУнун Карьера борборунун ишин колдоо 

максатында 19 миң евро өлчөмүндөгү жабдыктар берилген. Координатор - 

Университет Аликанте, Испания. 

7. PROMIC “Информатика экинчи компетенция катары” долбоорунун 

негизинде магистрлердин профессионалдык изилдөөлөрдү жүргүзүүсү 544319-

TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPCR. PROMIC долбоорунун негизги максаты 

Борбордук Азиядагы магистрлердин профессионалдык сапаттарын жогорулатуу 

жана ЖОЖдор менен бизнес структураларынын ортосундагы байланышты 

жакшыртуу. Бул магистрдик программаны Өзбекстанда, Тажикстанда, 

Түркмөнстанда, ошондой эле Астана жана Ош шаарларында ишке ашыруу 

каралган. Бул долбоорго европалык тажрыйбанын негизинде жергиликтүү 

ишканалар жана алардын кызматкерлери да тартылат. Окутуунун жана 

изилдөөлөрдүн сапаты эки тараптуу диплом алуу менен, окуу курстарын онлайн 

формада уюштуруу, гармонизациялоо, англис тилин билүү деңгээлин жогорулатуу, 

студенттердин мобилдүүлүгүн арттыруунун негизинде жакшыртылат.  

 Долбоордун алкагында 2015-жылы ОшТУнун 10 мугалими Европадагы 

Университеттерде стажировкадан өтүп келди (Франция, Польша, Латвия, 

Германия.) Долбоордун башкаруу комитетинин мүчөлөрү 2015-жылдын май 

айында ОшТУга келип, текшерүүнүн жыйынтыгында, долбоордун аткарылып 

жаткандыгы боюнча жакшы  баа беришти. Андан тышкары,  Билим берүү жана 

илим министрлиги тарабынан жаңы “Информатика жана программалоо 

технологиясы” магистрдик программага лицензия алынып,  2015-2016 окуу 

жылына 10 студент кабыл алынды. КжМТ факультетинде магистрлер учун атайын  

17 мин евро өлчөмүндөгү жабдыктар менен камтылган канаа  ачылган. 

Координатору - Пиер МендесУниверситети, Франция.  

8. ЭРАЗМУС МУНДУС программасынын 2- кыймылындагы  долбоорлор. 

 2013-жылдан тартып ОшТУ Эразмус Мундус программасынын 2- 

кыймылындагы" gSmart - Spatial ICT Infrastructures for Smart Places" долбооруна 

катышууда. Долбоор Зальцбург университетинин геоинформатика  - Z_GIS 

тарабынан координацияланат жана Борбордук Азия жана Европа 

университеттеринин ортосунда окуу, илим изилдөө боюнча геоинформатикалык 



илимдер тармагында кызматташууга багытталган. Бул долбоордун негизинде 

Борбордук Азиядагы 13  жана Европадагы 6 университеттердин өкүлдөрү 

география, геодезия, архитектура жана пландаштыруу, коомдук илимдер, 

ресурстарды башкаруу, геология ж.б. сабактар боюнча билим ала алышат. 

ЭРАЗМУС+программасы 

9. MIND Management — Innovation — Development 561539-EPP-1-2015-1-ES-

EPPKA2-CBHE-JP. MIND долбоорунун алкагында студенттер лидерликтин 

негиздери жана бизнести башкаруу, ченемдик укуктун негиздерин үйрөнүшөт жана 

бул багытта өздөрүнүн артыкчылыктарын баалап жана аныктай алышат. Өтүлгөн 

сабактар, алынган тажрыйбалар аларга лидерлик сапатын жогорулатууга жана 

бизнести жөнгө салууда жардам берет. Бул программа үч жылга эсептелип, 

студенттердин лидерлик жөндөмдөрүн андан ары өркүндөтүүгө шарт түзөт. 

Жыйынтыгында студенттер үчүн онлайн платформа иштелип чыгып, ал жерде 

студенттер өздөрүнүн жумуштарын жана сунуштарын жайгаштыра алат. Суроо-

талапка ээ болгон долбоорлор ЖОЖ, өкмөт жана бизнес-компаниялар тарабынан 

колдоого алынып, каржыланууга ээ болушу мүмкүн. Бул программанын негизинде 

билим алгандардын лидерлик жөндөмдөрү жогорулайт;  жаңыдан түзүлгөн жана 

иштеп жаткан ишканаларга кеңеш берүү системасы жөнгө салынат; студенттер 

үчүн  стартап шарттары түзүлөт; университеттеги инновациялык жана 

консультациялык ишмердүүлүк өнүгөт. Координатору: UNIVERSIDAD 

DELASPAL MASDEGRAN CANARIA (Испания). Бюджети: 777,886 Евро. 

Мөөнөтү: 24 ай 

10.IUCLAND International University Cooperation on Land  Protection in 

European-Asiatic Countries 561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP. IUCLAND 

долбоору жер ресурстарын коргоо жана натыйжалуу өнүктүрүү стратегиясын 

кызыкдар тараптардын (ЖОЖдор жана фермерлер) катышуусунда көтөрүүнү 

көздөйт. Долбоордун негизги максаты – жогорку окуу жайлардын жана башка 

мекеме-уюмдардын катышуусу менен жер ресурстарынын деградациясы боюнча эл 

аралык тармакты түзүү.  Бул долбоордун алкагында алгачкы кадам катарында 

ОшТУнун ректору жетектеген окумуштуулар делегациясы Кытайдын Нанкин 

шаарындагы жолугушууга катышып келишти.  Бул жолугууда келечектеги 

кызматташуу багыттары белгиленип, долбоорду ишке ашыруу маселелери 

талкууланды. Координатору: UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE (Италия). 

Мөөнөтү: 36 ай. Бюджети: 954,514 Евро. 

Аталган эл аралык долбоорлордон келип түшкөн каражаттар төмөнкү 29-

таблицада көрсөтүлгөн: 

29-таблица 

Чет өлкөлүк ТЕМПУС жана ЭРАСМУС+ программасындагы долбоорлор 

  

№ Координатору Долбоордун аталышы Көлөмү 

евро 

Оргтех

ника, 

сом 

Адаби

яттар 

2010-2013ж 

1.  Королевский 

институт 

технологии. 

(Щвеция) 

CREDO долбоору (Окутуунун 

үчүнчү циклин түзүү –жаңылануучу 

энергия жана экологиялык 

технологиялар боюнча доктордук 

программа) 

786 242 496000  



2.  Зальцбург 

университети 

(Австрия) 

GEM долбоору. (Геоинформатика: 

Энергия, ресурстар жана айлана–

чөйрөнү башкаруу) 

835 024 287 300 45 880 

3.  Геттинген 

университети 

(UGOE)  

Германия 

2010 

SIBELES долбоору. (Айлана–

чөйрөнү коргоо тармагында 

окутууну реформалоого алып барып 

жаткан билим берүүнүн Болон 

процессинин негизинде окуу 

программасы) 

1 209 225 224 000 74 000 

2012-2015ж 

4.   Кобленц-

Ландау 

университети  

(Германия) 

 

QUADRIGA долбоору. Борбордук 

Азиядагы квалификациялык 

рамкалар: Болондук процесстин 

принциптери жана региондук 

координация 

611 172 354340  

5.  Лунд 

университети 

(Швеция) 

 

MAPREE долбоору. Борбордук 

Азиядагы жана Россиядагы 

энергиянын жаңылануучу булактары 

жана курулуштагы 

энергоэффективдүүлүгү боюнча 

магистрдик программалар 

1 030 691 560000  

2013-2016ж 

6.  Аликанте 

университети, 

(Испания) 

 

UNIWORK долбоору. 
Борбор Азия ЖОЖдорунда 

бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу 

боюнча карьералык борборлордун 

ишин жакшыртуу 

1 223 104 1147500  

7.  Пиер Мендес 

университети, 

(Франция) 

 

PROMIC долбоору. Информатика 

экинчи компетенция катары” 

долбоорунун негизинде 

магистрлердин профессионалдык 

изилдөөлөрдү жүргүзүүсү 

1 238 726 1020000  

2013-2017ж 

8.  Зальцбург 

университети 

(Австрия) 

gSmart - Spatial ICT Infrastructures for 

Smart Places 

   

2015-2017ж 

9.  Universidad De 

Las Palmas De 

Gran Canaria 

(Испания) 

MIND долбоору 777,886   

10.  Universita 

Degli 

Studi Del Molise 

(Италия) 

IUCLAND долбоору.Европа Кытай 

жана Орто Азиадагы 

университтердин жерди 

деградациядан коргоо боюнча эл 

аралык кызматашуу 

954,514   

 Жалпы 3494253 4089140 119 880 

 



Мезгил ичинде 2010-2015-жылы эл аралык долбоорлордун алкагында 

төмөнкүдөй лабораториялар жана борборлор Ош технологиялык университетинде 

ачылды (табл.30): 

30-таблица 

№ 

п/п 

Долбоордун 

аталышы 

Лабораториянын/борбордун 

аталышы 

Факультет Эскертүү 

1. GEM ГИС-лаборатория КжМТФ Кутунаев Ж.Н. 

2. SIBELES ОшТУнун тренинг-борбору  ОшТУ Тешебаева З.А. 

3. CREDO PhD программаларынын 

студенттер кабинети 

 

АУФ Жакыпджанова В.С. 

4. QUADRIGA ОшТУ окутуу жана 

квалификацияларын 

өнүктүрүү борбору  

ТТФ Матисаков Ж. 

5. MAPREE Лаборатория по изучению 

микроклимата в помещениях  

АУФ Жакыпджанова В.С. 

6. UNIWORK ОшТУнун карьера борбору ОшТУ Ташиев Н. 

7. PROMIC  “Информатика жана 

программалоонун 

технологиясы” илимий-окуу 

лаборатория  

 

КжМТФ Кутунаев Ж.Н. 

 

ШКУ (Шанхай кызматташтык уюмунун) университети  

2010–жылдан бери ОшТУ Кыргыз Республикасынан ШКУ университетинде 

“Экология” багыты боюнча башкы ЖОЖ болуп эсептелинет. Аталган долбоордун 

алкагында алдыңкы россиялык ЖОЖдор –  Россия Элдер Достугу университети 

(РУДН) жана Сибирь Федералдык университети (СФУ) менен биргеликте 

магистрдик программалар иштелип чыккан жана макулдашылган, анын негизинде 

ОшТУ менен алардын ортосунда магистранттардын алмашуусу жүрүп жатат. 

Азыркы учурда  Сибирь Федералдык университетинде 11 магистрант окууну 

аяктап келди.  

Казакстандан өнөктөштөр менен (Аль–Фараби атындагы Казак улуттук 

мамлекеттик университети, К.И.Сатпаев атындагы Казак мамлекеттик техникалык 

университети жана Караганда мамлекеттик техникалык университети) магистрдик 

программаларды макулдашуу процесси жүрүп жатат жана магистранттар менен 

алмашууну баштоо пландаштырылып жатат. Ланьчжоу университети (Кытай) 

менен “Экология” багыты боюнча магистрдик программаны ишке ашыруу боюнча 

макулдашууга кол коюлган жана ОшТУда Кытай эл республикасынан 3 

магистранттын билим алуусу жана ошого жараша ОшТУдан 3 магистрант 

Ланьчжоу университетине жөнөтүлүшү каралган. 

Бүтүрүүчүлөргө Кыргыз Республикасынын жана алар окуган өлкөлөрдүн 

(Россия Федерациясынын, Кытай элдик республикасынын жана Казакстандын) 

дипломдору берилет. 

Магистранттарды алмаштыруу боюнча өз ара келишимдин негизинде Санкт-

Петербург информациялык технологиялар, механика жана оптика университетине 

1 магистрант окууну ийгиликтүү бүтүрүп келди (31-табл.). ШКУ менен биргеликте 



“Энергетика” багытында дагы адистерди даярдоо боюнча кызматташуу 

жүргүзүлүүдө. 

31-таблица 

ШКУ (УШОС)университетинин магистрант- студенттердин кыймылы 

№ Университеттин 

аталышы 

Магистранттардын 

саны  

Окуу 

мөөнөтү/жылы 

Каржылоо өлчөмү 

(миң руб.) 

Багыты: Экология жана жаратылышты пайдалануу 

1. Элдер Достугу 

университети (РУДН) 

2 2010-2012 

 

340,0 руб. 

2. Сибир Федералдык 

университети (СФУ) 

3 2011-2013 240,0 руб. 

3. Түштук Урал 

мамлекеттик 

унивеситети  

3 

3 
2012-2013 

2014 

228,0 руб. 

114,0 руб. 

Багыты: Маалымат системалар жана технологиялар 

4. Санкт-Петербург 

информациялык 

технологиялар, 

механика жана 

оптика университети 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2013-2014 

 

 

 

 

296,0 руб 

ЖАЛПЫ 12  1218,0 руб. 

 

 “Экология жана Кыргызстандын жаратылыш ресурстарынын рационалдуу 

пайдалануу” кыргыз-кытай долбоору. “Экология жана Кыргызстандын 

жаратылыш ресурстарынын рационалдуу пайдалануу” кыргыз-кытай долбоорунун 

алкагында ОшТУнун чакыруусу боюнча Кыргызстанга Кытай элдик 

республикасынан 4 делегация – Синьцзян мамлекеттик университетинин жана 

Синьцзян айыл-чарба институтунун, Синьцзян илимдер академиясынын топурак 

таануу жана суу ресурстарын коргоо институтунун кызматкерлери келди. 

СУАРдан келген илимпоздордун Кыргызстандагы сапары учурунда кесиптик 

кызматташуу жана академиялык алмашуу суроолору талкууланды жана 

долбоордун 3 компоненти: климат жана топурак ресурстары; жаныбарлардын 

экологиясы; токой экологиясы; суу ресурстары боюнча изилдөөлөр жүргүзүлдү. 

Илимий экспедициялардын жыйынтыктары боюнча СУАРдын илимий 

басмаларында 5 илимий  макала, 1 монография чыгарылды.  

Аталган долбоор боюнча ОшТУнун жана УИА Түштүк бөлүмүнүн айкалышкан 

“Жер пайдалануу жана климат өзгөрүү” аталышында илимий лаборатория  50 миң 

доллар өлчөмүндөгү жабдыктар менен жабдылды.  

ОшТУнун илимий лабораториялары 

Илимий лабораториялар профессордук-окутуучулук курамды илимий-изилдөө 

жумуштарын алдыга жылдыруу, инновациялык усулдарды колдонуу менен 

кызматкерлердин тиешелүү проблематика боюнча квалификациясын жана өз ара 

байланышта билим берүү денгээлин жогорулатуу максатында түзүлгөн. 

1. Илим жана техникадагы колдонмо изилдөөлөр лабораториясы (ауд. №018, 

корпус №3)- лаб.башч.- т.и.к., доцент Акимжанов А. ден соолугуна байланыштуу 

2015-жылдын отчеттук материалдарын тапшыра элек.  

2. Табигый илимдер жана экология лабораториясы (ауд. №312, корпус №3)- лаб. 

башчысы - г.-м.и.к., а.и.к. Аматова Н.С. Ден соолугуна байланыштуу 2015-жылдын 

отчеттук материалдарын тапшыра элек. 



Азыркы мезгилде аталган лаборатория башчылары убактылуу коомдук 

башталышта милдеттерин аткарып жатышат.  

3.  Эсептөө илим-изилдөөлөрү лабораториясы (ауд. №317, корпус №2) 

–  лаб.башчысы, д. т.н., проф. Маруфий А.Т. 

 Отчеттук жылда төмөнкү багыттарда илимий-практикалык иштер алып 

барылды: татаал инженердик-геологиялык шарттарда долбоорлоонун усулдарын 

өркүндөтүү моделдештирүү багытында; компьютердик технологияларды окуу 

процессинде жана долбоорлоодо колдонуу; серпилме төшөөлөрдун параметрлерин 

тандоо жана жолдогу суу өткөргүч түтүктөрдүн жана жер алдындагы 

кесилиштердин сейсмотуруктуулугун изилдөө. 

Бул илимий иштердин жыйынтыгы боюнча 2 макала (ОшТУ жарчысы, 2015 

№1.). 3 автордук күбөлүк алынган №2399; №2400; №240 30 май 2015-ж., 

“Материалдардын каршылыгы курсу боюнча практикалык тапшырмаларды 

аткаруу боюнча көрсөтмө” чыгарылган (2015), “Курулуш механикасы боюнча ЭГТ 

аткарууга көрсөтмө”, окуу куралы, 2-бөлүк кол жазма жаярдалган. 

Көйгөйлөр: 

-лабораториялардын материалдык-техникалык базасы начар, заманбап жабдуулар 

жетишпейт; 

-ишкана жана уюмдарда илимий табылгаларга болгон кызыгуунун жана талаптын 

аздыгы; 

-илимий фонддордон жана бюджеттик программалардан гранттык жана 

келишимдик негизде тартылган каражаттардын аздыгы; 

-чарбалык келишимдин жана илимий продукцияны сатуунун эсебинен түшкөн 

каражаттын жоктугу. 

Негизги тапшырмалар: 

1. Лабораториялардын тематикасы боюнча илимий-техникалык жана 

колдонмо изилдөөлөрдү, өндүрүштүк максаттагы тажрыйба-конструктордук 

иштерди аткарууга шарт түзүү. 

2. Чарбалык келишимдерди түзүп, ишканалардын буюртмасы менен илимий 

иштерди аткаруу. 

3. Информациялык технологиялар багытында кызмат көрсөтүү, 

аппараттык-программалык пакеттерди иштеп чыгуу, колдонууга берүү жана  

тейлөө.  

 

7. 2015 ЖЫЛДА ОШТУда  ӨТКӨРҮЛГӨН ИЛИМИЙ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, 

СЕМИНАРЛАР, ЖАНА ТЕГЕРЕК ҮСТӨЛДӨР 
Ош технологиялык университетинде 2015-жылы  40тан ашуун  илимий иш-

чаралар (илимий практикалык конференциялар, илимий семинарлар, тегерек 

үстөлдөр ж.б.) өткөрүлгөн. 

 Бүткүл дүйнөлүк Илим күнүнө карата (6 ноябрь 2015-ж.) ОшТУнун чоң 

залында илимий практикалык конференция өткөрүлдү. 

Ошондой эле окууда, илимде жакшы ийгиликке жетишкен окутуучуларга 

жана студенттерге ардак грамоталар жана баалуу сыйлыктар тапшырылды.   Бул 

иш-чара илим жана сырткы байланыштар бөлүмү тарабынан өткөрүлдү.  

2015-жылдын 27-28 ноябрында “Туруктуу өнүгүү жана минералдык-

сырьелук  ресурстарды комплекстүү өздөштүрүүгө багытталган  

инновациялык технологиялар” аталышындагы эл аралык илимий конференция 

болуп өттү. Бул конференция Алымбек Датканын 215 жылдыгына жана академик 



М.М.Адышевдин 100 жылдыгына арналды, конференциянын алкагында 

факультеттер аралык илимий-практикалык көргөзмө да уюштурулду. 

Конференцияга көрүнүктүү окумуштуулар, академик М.М.Адышевдин урпактары 

жана коомдук жана саясий ишмерлер активдүү катышышты. Жалпысынан 

конференцияга 96 илимий баяндама топтолуп, илимий эл аралык конференция 5 

багытта өз ишин алып барды: геология, экология жана айыл-чарбанын актуалдуу 

көйгөйлөрү; билим жана илимде техникалык илимдердин жана маалымат 

технологиялардын көйгөйлөрү; энергетикадагы, автоунаадагы, курулуштагы 

актуалдуу көйгөйлөр, социалдык, гуманитардык илимдердеги инновациялар жана 

көйгөйлөр; азыркы коомдогу экономиканын көйгөйлөрү. 

Ошондой эле бир топ илимий конференциялар, семинарлар, тегерек 

үстөлдөр 2015-жылы  факультеттер ичинде өткөрүлдү, анын ичинен илимий 

практикалык конференциялар- 4, семинарлар -16, тегерек столдор-11, илимий иш 

чаралар-5, көргөзмөлөр -2, кароо сынак-1. 

 

9. ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН ИЛИМИЙ ИШ-

ЧАРАЛАРГА КАТЫШУУСУ, КВАЛИФИКАЦИЯЛАРЫН 

ЖОГОРУЛАТУУСУ 
2015-жылы университетте көптөгөн окутуучулар, илим изилдөө иштерин 

өнүктүрүү жана сапатын көтөрүү максатында алыскы, жакынкы чет өлкөлөргө 

жана Кыргызстандын аймагындагы илимий конференцияларга катышууга, 

билимдерин өркүндөтүү максатында илимий командировкаларга, стажировкаларга 

жана чыгармачылык иштерге катышып келишти. Бул туралуу маалымат 32-

таблицаларда көрсөтүлгөн .  

32-таблица  

Эл аралык илимий иш-чараларга катышуу 

№ Ишсапарыныната

лышы 

Орду Катышкандар- 

дынаты-жөнү 

Факультет, 

кафедра 

1 TEMMPUS-

PROMIC 

долбоору 

Берлин, Германия, 13- 

22 февраль,2015-ж. 

Аттокуров У.Т., 

Кокозова А., 

 

ЭиИБнүн 

проректору,  

“ТСИжБ” 

кафедрасын. 

окутуучусу 

2 TEMPUSGSMART 

Семинар-долбоору   

Ташкент, Өзбекстан, 

13-20 май 2015-ж. 

Жоробеков Б.А. доцент, декан ФАТ 

3 TEMPUS 

«UNIWORK» 

долбоору 

СМУ, Самарканд, 

Өзбекстан, 
3-9-май 2015-ж. 

Атабеков А.К., 

Ташиев Н.М. 

“ТжМ” каф-н 

башчысы, 

Карьера борборунун 

директору 

4 TEMMPUS-

PROMIC долбоору 

Куопио, 

Финляндия, 

9-17-май 2015-ж. 

Матисаков Ж.К. “Информатика” каф-

н башчысы, доцент 

5 TEMPUS PROMIC 

долбоору 

Вильнюс, Литва 17- 21 

май 2015-ж. 

Кадыркулова Н., 

Мусаева Р. 

ЭТАСПК жана 

БТжТС каф. окут 

6 TEMPUS PROMIC 

долбоору 

Гренобль, Франция, 

29.05-10.06.2015-ж. 

Көчкөнбаева Б., 

Жолдошова Ч. 

“ССиСТ” каф-н 

окутуучуулары 

7 Проект TEMPUS 

PROMIC 

Люблин, 

Польша, 20-28-июнь 

Сайдаматов Ш., 

Абдыраева Н. 

доцент, декан ФКиТ, 

ССиСТ каф. ага 



2015-ж. окут. 

8 “Темпус-Квадрига” 

долбоору 

Грац, Австрия 

21-27 июнь 2015-ж. 

Абидов А.О. ОшТУнун ректору, 

профессор 

9 Темпус “MAPREE» 

долбоору 

Казань, Россия 

с 15- 21.09. 2015-ж. 

Жоробеков Б.А. доцент, декан ФАТ 

10 TEMPUS PROMIC 

долбоору 

Берлин,Германия, 

с 19- 27.02.2015-ж. 

Аттокуров А.Т. директор ИПНиЭ, 

доцент 

11 Проект TEMPUS 

«UNIWORK»   

Грац шаары, Австрия   

25.11-3.12. 2015–ж. 

Атабеков  А.К. ТжМ кафедрасынын 

башчысы 

12 ЮНИВОРК 

долбоору 

Шеффилд, Англия,  1–

16 ноябрь 2015-ж. 

Ташиев Н. Карьера борборунун 

директору 

13 Эл аралык 

конференция  

Новосибирск, Россия 

18-24-октябрь 2015ж 

Сатыбаев А.Дж ТСБИ кафедра 

башчысы, 

профессор 

14 Темпус-UNIWORK Худжант 

Тажикистан, 

28.09-2.10.2015-ж. 

Ташиев Н., 

Атабеков А.К.  

Директор  центр 

карьеры, 

 зав каф.ТиМ, 

доцент 

15 Международнаяна

учная конференции   

Алматы, 

Казахстан, 23-26.09 

2015г. 

Шамшиев Б.Н.,  

АттокуровА.Т. 

ИжСБпроректору,  

КИжЭ директору 

16 ШКУуниверситетт

еринин 

долбоорунун 

алкагында 

Белгород, 

Россия 27-31.05 2015-

ж. 

Шамшиев Б.Н. ИжСБпроректору, 

а.-ч.и.д., профессор 

17 Илимий иштер 

боюнча 

Москва, Россия 6-18-

май 2015–ж. 

Токторбаева Э. ЖӨЖТ 

кафедрасынын доц. 

18 Тажрыйба 

алмашуу үчүн 

Санкт Петербург ш., 

Россия 
20-30-04.2015-ж. 

Марасулова Н. ТКнин “ЖББжГИ” 

каф. башчысы  

19 Темпус UNIWORK 

долбоору 

Кокшетау, 

Казакстан  

13-19. 03. 2015–ж. 

Атабеков А.К.  

Ташиев Н.М.  

ТжМ каф. башчысы, 

Карьера борборунун 

директору 

20 “Аялдар илимде 

жана 

технологияда” 

долбоору дана 

“Ачык дүйнө” 

программасы 

боюнча 

штат Северная 

Каролина, США, 

2-16 февраль, 2015-ж. 

Ергешова Г. ЭТАСПК каф. окут 

 

2015-жылы Бишкек шаарына жана Кыргызстандын облустарында болгон 

илимий иш сапарлар 

2015-жылы Бишкек шаарына окутуучулук профессордук курам тарабынан   

Республикалык жана Эл аралык илимий долбоорлордун иш чараларына, илимий 

практикалык конференцияларга, симпозиумдарга, семинарларга катышууга 

(КГУСТА,КРСУ,  КР ИА, КР УИА, КГТУ, КМТУ, КУАгр. Университети, ИТжПМ 

УИА КР, Манас университети, КТНУ жана башка ЖОЖга) илимий жана окуу 



методикалык иштери боюнча семинарларга,  TEMPUS долбоорунун тегерек 

үстөлдөрүнө, TEMPUS GEM, TEMPUS программаларынын семинарларына жана 

башка илимий иш чараларга катышууга (анын ичинде Кыргызстандын 

облустарында жана шаарларында (Чолпон Ата, Кара-Көл шаары, Баткен ш., 

Токтогул, Курп-Сай, Таш-Көмүр ГЭСтери, Ыссык- Көл ш.,  Кызыл Кыя шаары, 

Ыссык-Көл облусу ж.б.) жалпысынан 70 ашуун иш сапарына барып келишкен. 

 

ОшТУнун 2015-жылдагы илим изилдөө жумуштарынын маанилүү 

жыйынтыктары 

Ош технологиялык университетинде 2015-жылы мамлекеттик бюджеттин 

эсебинен жалпы суммасы 645, 1 миң сом болгон илим изилдөө иштери аткарылды. 

Эл аралык долбоорлор боюнча кызматташуу багытында  2,5 млн. сом көлөмүндөгү 

инвестициялар университетке тартылды.  

Отчеттук 2015-жылда университеттин изденүүчүлөрү жана аспиранттары 

тарабынан кандидаттык жана доктордук диссертацияларды жактоолордун саны 

өткөн жылга салыштырмалуу  өсүшү байкалды (өткөн жылда 5 диссертация 

жакталса, быйыл 14 диссертациялык иш жакталды, анын ичинен 3 доктордук 

диссертация). Натыйжада, профессордук-окутуучулук курамдын сапаттык 

деңгээли дээрлик 2%га жогорулады.  

2015-жылы университеттин профессордук-окутуучулук курамы тарабынан  

жарыяланган илимий макалалардын сандык көрсөткүчү былтыркы жылга 

салыштырмалуу бир кыйла өстү. Бирок, жарыяланган илимий эмгектер КРнын 

Жогорку аттестациялык комиссиясынын талаптарына толугу менен жооп берет деп 

айтууга болбойт. Себеби, эл аралык Web  of Science, Scopus, РИНЦ  жогорку 

импакт-фактордук көрсөткүчтүү журналдарда университеттин кызматкерлери  

тарабынан илимий макалалар аз санда жарыкка чыгууда. 

2015-жылдын 27-28 ноябрь айында Алымбек Датканын 215 жылдыгына жана 

академик М.М.Адышевдин 100 жылдыгына  арналган “Туруктуу өнүгүү жана 

минералдык-сырьелук  ресурстарды комплекстүү өздөштүрүүгө багытталган  

инновациялык технологиялар” аталышындагы эл аралык илимий конференция 

өткөрүлдү, конференциянын алкагында факультеттер аралык илимий-практикалык 

көргөзмө да уюштурулду.  

2015-жылы 17-18- апрель айында Улуу Ата Мекендик согуштун 70 жылдык 

Жеңишине жана Кыргыз Республикасынын улуттук экономикасын бекемдөө 

жылына арналган “Илим жана студент 2015” аттуу студенттердин аймактык 

илимий-техникалык конференциясы өткөрүлүп, жалпысынан 740 баяндама 

талкууланды.  

2015-жылы 14-мартта ОшТУда “Биз- XXI кылымдын интеллектуалдарыбыз” 

эл аралык жаштар конкурсунун Ош облустук туру өткөрүлүп, мектеп окуучулары 

ОшТУнун материалдык-техникалык базасы менен таанышып, инновациялык 

ишмердүүлүк боюнча тажрыйбаларын арттырышты.  

2015-жылдын IV аймактык студенттик олимпиадага ОшТУдан 140 студент 

катышып, байгелүү орундарды ээлешти.  

Университеттин жаш окумуштуулары 2015-жылдын ноябрь айында Бишкек 

шаарында Кыргызпатент тарабынан уюштурулган “Идеялар жарманкеси” 

республикалык конкурсуна катышып, алдынкы орундарга ээ болушту.  



КР Жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан сунушталган илимий 

журналдардын тизмесине ОшТУнун илимий техникалык “Известия ОшТУ” 

журналы кирди. 

ОшТУда башка мекемелер менен биргеликте 2 жаңы Диссертациялык кеңеш 

ачылып, 6 адистик боюнча диссертациялык коргоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. 

Жыл ичинде ОшТУнун окумуштуулары тарабынан автордук укуктук коргоо 

боюнча 8 патент алынды.  

Университеттин илим жана инновация бөлүмү тарабынан ОшТУнун бир нече 

кызматкерлерине эл аралык рейтингдүү илимий журналдарга макала жарыялоо 

боюнча илимий-усулдук жардам көрсөтүлдү. 

Илимий изилдөө жана инновациялык иштердин аткарылуусундагы 

төмөндөгү мүчүлүштүктөрдү жана көйгөйлөрдү белгилеп кетүүгө болот: 

 Профессордук-окутуучулук курамдын көпчүлүгү илимий изилдөө иштери менен 

алектенбегендиги; 

 Жарыяланган илимий эмгектердин канааттандыраарлык деңгээлде эместиги, 

КРнын Жогорку аттестациялык комиссиясындагы журналдарда жана эл аралык 

жогорку импакт-фактордук көрсөткүчтөгү журналдарда университет тарабынан 

илимий макалалардын аз санда жарыкка чыгуусу; 

 Чет тилин жакшы билбегендиктен (англис тилин), чет өлкөдөгү кесиптештер менен 

байланыша албагандыктан,  эл аралык конференцияларга катышуу жана илимий 

макалаларды даярдоо төмөнкү деңгээлде; 

 Илимий мектептерди өнүктүрүү максатында илимий изилдөө иштерге, илимий иш- 

чараларга каражаттардын аз тартылуусу; 

 Аспиранттардын, магистранттардын  санынын аздыгы, перспективдүү жаш 

изденүүчүлөрдүн университеттен кетүүсү (илимий кадрларды сактап калуу 

маселелери); 

 Келишим менен аткарылган илимий тематикалардын  көлөмүнүн төмөндүгү; 

 ОшТУда инновациялык технологиялык ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө 

инфраструктуралык шарттардын түзүлбөгөндүгү. 

 

Жогорудагы ОшТУнун илим жана инновация боюнча проректору а-ч.и.д., 

проф. Б.Н. Шамшиевдин Ош технологиялык университетиндеги илимий изилдөө 

иштеринин 2015 - жылдагы абалы, алардын приоритеттик багыттары жана илимий 

изилдөөлөрдүн  эффективдүүлүгү боюнча отчетун угуп жана талкуулап, ОшТУнун 

окумуштуу кеңеши  

 

ТОКТОМ КЫЛАТ 
1. Ош технологиялык университетиндеги 2015-жылы аткарылган илимий-изилдөө 

иштеринин жана эл аралык кызматташуусунун негизги жыйынтыктары 

канааттандырарлык деп табылсын. 

Алынган жыйынтыктардын негизинде динамикалык өнүгүү максатында жана 

илимий-инновациялык инфраструктураны мындан ары өркүндөтүү үчүн төмөндөгү 

иш-чаралар белгиленсин: 

2. Ректорат, илим жана инновация бөлүмү, факультеттер менен биргеликте 2016-жыл  

“Илимий изилдөө жумуштарга кошумча каржылоо булактарын табуу жылы” деп 

жарыялансын. 



3. Эл аралык гранттарды, келишимдик илимий иштерди утуп алуу үчүн кафедра 

башчыларынын, декандардын жоопкерчиликтүү иш  алып баруусуна талап  

күчөтүлсүн. 

4. Республикадагы жана аймактагы жогорку окуу жайлар жана илимий изилдөө 

институттары менен илимий изилдөө иштери кеңейтилсин; 

5. Жогорку рейтингдеги илимий журналдардагы илимий макалаларды жарыялоонун 

санын көбөйтүү үчүн РИНЦ, Web of Science, Scopus журналдарына макала 

жарыялоо боюнча атайын семинар өткөрүлсүн. 

6. ОшТУнун окутуучулук- профессордук курамын жана студенттерди илимий- 

изилдөө иштеринин аткарылышына тартуу, илимий изилдөө иштеринин 

аткарылышынын сапатын жакшыртуу үчүн жыл сайын ноябрь-декабрь айында 

бардык факультеттер боюнча илимий сессияны уюштуруу жана өткөрүү, илимий 

сессиянын жобосу иштеп чыгылсын. 

7. Университеттин ичинде илимий иштердин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн, 

контрактык төлөмдөрдүн эсебинен бошотулган 20 %  жана ички резервдерден 

Илим жана инновациялык  фондун  түзүү ректораттан суралсын жана ал каражат 

төмөндөгү максаттарга жумшалсын:  

 университеттин кызматкерлери тарабынан аткарылуучу кичи долбоорлорду 

конкурстук негизде каржылоого; 

 студенттер жана мугалимдер үчүн илимий-инновациялык конкурстарды 

уюштурууга; 

 практикада айкын колдонулган илимий табылгалардын авторлорун сыйлоого; 

конференцияларды, семинарларды жана  илимий стажировкаларды каржылоого;  

 Илим жана инновацияларды колдоо борборун өнүктүрүүгө жана студенттер үчүн 

бизнес-инкубатор түзүүгө; 

  патенттик-лицензиялык ишмердүүлүктү, студент, аспирант, докторлордун илимий 

изилдөө иштерин, автореферат, монография, илимий иштердин жыйнагын жана 

конференциянын материалдарын жарыкка чыгаруусун; илимий жетекчилердин 

иштерин бир калыпта стимулдаштыруу. Фонддогу каражатты пайдалануу боюнча 

атайын Жобо иштелип чыксын. 

8. ОшТУда илимий иштерди жандандыруу максатында эл аралык жана 

республикалык, аймактык студенттик илимий конференциялар жана илимий 

иштелмелердин көргөзмөсү такай уюштурулсун. (жоопкерчилик Илим жана 

инновациялар  бөлүмүнө жүктөлсүн). 

9. Илимий лабораторияларды, эксперименталдык аянтчалардын сапатын жакшыртуу  

үчүн жаңы илимий жабдууларды жана алеттерди (приборлорду) сатып алуу,  

илимий -окуу  лабораторияларынын материалдык техникалык базасын чындоого 

көмөктөшүү жана кафедра башчыларынын жоопкерчилигин жогорулатуу. 

10. Токтомдун аткарылышы ОшТУнун Илим жана инновация боюнча проректору, а.-

ч.и.д., профессор Б.Н.Шамшиевге жүктөлсүн. 

  



 


