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 Ош технологиялык университетинин окумуштуулары 2016-жылы бир 

топ маанилүү илимдин приоритеттүү жана актуалдуу багыттары боюнча чоң 

көлөмдөгү илим-изилдөө иштерди аткарышты. 

ОшТУнун илимий ишмердүүлүгү Кыргызстандын социалдык-

экономикалык өнүгүүсүнүн маанилүү маселелерин чечүүгө багытталган жана 

окуу жайдын илимий-педагогикалык мектептеринин илимий приоритеттүү 

багыттарына туура келет.  

Азыркы күндө университеттин илимий-изилдөө иштери: колдонмо 

илимдер институтунда, 4 илимий лабораторияда (колдонмо илимдер жана 

техника; табигый илимдер жана экологиялык көйгөйлөр; эсептөө 

лабораториясы; климаттын өзгөрүшү жана жерди пайдалануу), илим, 

аспирантура жана докторантура, магистратура бөлүмдөрүндө, Эл аралык 

диссертациялык кеңеште, «Известия ОшТУ» илимий техникалык 

журналынын редакциясында, факультеттерде анын ичинде 35 кафедрада, 

жана 20дан ашуун илимий - окуу лабораторияларда жүргүзүлөт. 

1. ПРОФЕССОРДУК- ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН  

САНДЫК КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ 
2016-жылда Ош технологиялык университетинин жалпы 

профессордук-окутуучулук курамынын саны – 298, 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 ж.б.  

2017-жылдын январь  айына карата университетте 104 илимдин 

кандидаты жана 13 илимдин докторлору эмгектенишүүдө. ОшТУнун 

технологиялык колледжи боюнча профессордук-окутуучулук курамынын 

саны-134, анын ичинен 5 - илимдин кандидаты. ОшТУда илимий даражасы 

жана илимий наамы бар кызматкерлердин үлүшү 2016-жылы 33,6% түздү. 

Демек, университеттин илимий кадр потенциалы кеңири масштабда, түрдүү 

илимий багыттар боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө мүмкүндүк 

берет.  

2017-жылынын январь айындагы университеттеги жалпы 

профессордук-окутуучулук курамдын сандык көрсөткүчтөрү 1-2-

таблицаларда көрсөтүлгөн.  

 



ОшТУнун профессордук-окутуучулар курамынын факультеттер жана 

структуралар боюнча сандык көрсөткүчтөрү 

1-таблица 

№ 
Факультеттер жана 

структуралар 

Докторлордун, кандидаттардын, аспиранттардын, 

изденүүчүлөрдүн саны 

Докторлор Кандидаттар Аспиранттар Изденүүчүлөр 

1.  Кибернетика жанамаалымат 

технологиялар 

1  6+(1) - 6 

2.  Архитектура - курулуш 3+(1) 10+(3) 9 1 

3.  Экономика жана башкаруу 1 19+(2) 13 11 

4.  Автоунаа 1 4+(1) 1 3 

5.  Энергетика - 10 2 2 

6.  Табигый-техникалык 4+(1) 17+(1) 6 3 

7.  Технология жана жаратылышты 

пайдалануу 

2+(1) 18+(2) 9 5 

8.  Тилдерди даярдоо жана эл аралык 

долбоорлор институту 

1 5 4 4 

 Баары: 13+(3) 89+(10)   

10. Технологиялык колледжи - 5 - 2 

 Жалпысынан:  13+(3) 94+(10) 44 37 

 

2-таблица  

ОшТУнун Факультеттер боюнча илимий кадрдык потенциалы 2016-ж. 
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1 ФТиП 
42 35 7 3 2 1 20 18 2 

51,4 6,8 58,2 

2 ФЭиУ 48 45 3 1 1   21 19 2 42,2 2,0 44,2 

3 ЕТФ 47 45 2 5 4 1 18 17 1 37,8 3,1 40,9 

4 ЭФ 25 25 - - - - 10 10 - 40,0 0,0 40,0 

5 АСФ 53 48 5 4 3 1 13 10 3 20,8 4,9 25,7 

6 ИЯПиМЦ 21 21 - 1 1 - 5 5 - 23,8 0,0 23,8 

7 ФКИТ 32 30 2 1 1 - 7 6 1 20,0 1,0 21,0 

8 ФАТ 30 28 2 1 1 - 5 4 1 14,3 1,0 15,3 

БААРДЫГЫ  298 277 21 16 13 3 99 89 10 31,3 2,3 33,6 

 

  



3-таблица  

Илимий тармактар боюнча илимдердин кандидаттарынын жана 

докторлорунун саны (толук ставкада) 
 

№ Илимдин тармактары боюнча штатта 

 
Кандидаттардын 

саны 

Докторлордун 

саны 

1.  Техника илимдери  39 3 

2.  Экономика илимдери 17 1 

3.  Физика-математика илимдери 12 3 

4.  Филология илимдери 6 1 

5.  Тарых илимдери 6 1 

6.  Биология илимдери 6  

7.  Химия илимдери 4 1 

8.  Педагогика илимдери 5  

9.  Геология-минералогия илимдери 2  

10.  Философия илимдери 1  

11.  Айыл-чарба илимдери 1 1 

12.  Социология илимдери  1 

13.  КР сүрөтчүлөр союзунун мүчөлөрү 3  

14.  CCР архитекторлор союзунун мүчөсү 1  

15.  CCP сүрөтчүлөрсоюзунунмүчөлөрү 1  

 Жалпы саны: 104 13 
 

ОшТУда фундаменталдык жана колдонмо  илимий изилдөө иштери жана 

инновациялык ишмердуулук багытындагы ар тараптуу илимдин жана 

техниканын илимий изилдөө иштери аткарылып келет. 

2. ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТЕРДИН ИШ-АРАКЕТТЕРИ 
Азыркы учурда Кыргыз Респубикасында жалпы Жогорку 

аттестациялык комиссиясы (ЖАК) тарабынан 45 диссертациялык кеңеш 

бекитилген . 

Ош технологиялык университети биологиялык кандидаттык 

диссертацияларды коргоо боюнча Мекемелер аралык Диссертациялык 

кеңештин К.03.14.492. түзүүчүсү катары (башка ЖОЖдор жана КР УИАнын 

институттары менен биргеликте) 2016-жылдын июнуна чейин өз ишин алып 

барды. 2016-жылдын январь айынан июнга чейинки убакытта түзүлгөн 

кеңеште 6 кандидаттык диссертация ийгиликтүү корголду.  

Андан тышкары Техникалык (кандидаттык) багыты боюнча Мекемелер 

аралык диссертациялык кеңеш К 05.14.499 (ОшТУ, К-УУ, ЖаМУ жана КР 

УИА түштүк бөлүмүнүн жаратылыш ресурстары институту) кызматтык 

мөөнөтү (12.11.2016.ж чейинки) өз ишин аяктады. 

Ал эми 2016-жылы ОшТУда (кошо түзүүчүлөр КРнын Улуттук 

илимдер академиясынын Түштүк бөлүмү, Тажикстан Республикасынын 

илимдер Академиясы, Ш.Шотемур атындагы Тажик агрардык университети, 

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети) биология 

илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн  06.01.07 

- өсүмдүктөрдү коргоо, 06.03.02- Токой таануу, токойчулук, токойду куруу 



жана токой таксациясы  адистигинде жана  03.02.05 – энтомология; 03.02.08- 

экология, 03.02.11 – паразитология адистиги боюнча  илимдин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн Д. 06.16.540 Мамлекеттер 

аралык диссертациялык кеңеш ачылып оз ишин алып барууда. 

ОшТУнун 15тен ашуун окумуштуулары КРнын ЖАКнын кандидаттык 

жана доктордук диссертациялык жана эксперттик кеңештин мүчөлөрү, 

тиешелүү илимий адистерди даярдоого өз салымдарын кошуп келишет. 

Мисалы: Абидов А.О.,Маруфий А.Т., Сатыбаев А.Д., Атакулова М.А., 

Жолдошов Б.М., Смаилов Э.А.,Тешебаев А.,ж.б.  

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 

 

2016-жылда ОшТУнун окумуштуулары тарабынан 8 кандидаттык, 1 

докторлук диссертациялар корголду, анын ичинен 6 кандидаттык жана 1 

докторлук диссертация Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык 

комиссия тарабынан бекитилди. Дагы бир топ докторлук жана кандидаттык 

диссертациялар коргоо алдында Диссертациялык кеңештерде кезекте турат. 

 

4-таблица 

ОшТУда 2016-жылда корголгон диссертациялардын Факультеттер 

жана структуралар боюнча көрсөткүчү 
 

№ Факультеттержанаструктуралар 
Корголгондиссертациялардын саны 

Докторлор Кандидаттар 

1.  Кибернетика 

жанамаалыматтехнологиялар 

-  1 

2.  Архитектура -курулуш -  1 

3.  Экономика жанабашкаруу - 2 

4.  Автоунаа - - 

5.  Энергетика - - 

6.  Табигый-техникалык 1 2 

7.  Технология 

жанажаратылыштыпайдалануу 

- 1 

8.  Тилдердидаярдоожана эл 

аралыкдолбоорлор институту 

- - 

9.  Технологиялык колледжи - 2 

 Жалпысынан: 1 9 

 

ОшТУда илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн материалдык жактан 

колдоо көрсөтүү боюнча 2011-жылдын январь айынан баштап кандидаттык 

диссертация жактаган окутуучулар 10миң сом, докторлук диссертация 



жактаган доценттер 20 миң сом акчалай сыйлык алышат. Бул чечим башка 

жогорку окуу жайларында азыркы учурда бир топ көтөрүлдү, мисалы 

ОшМУда 30 -60 мин сомду түзсө, КӨУ 25 -50 мин сомду, ал эми ОГПИ 25 -

50 мин сомду түзөт.  

Ошондуктан, илимий иштердин аткарылышына, илимдин кандидаттык 

жана докторлук диссертация коргогон кызматкерлерге сыйлоонун каражат 

көлөмүн кайра карап чыгуу маселеси зарыл жана мезгилдин талабы . 

 
4. АСПИРАНТУРА 

 

2017-жылдын 1-январына карата аспиранттардын жалпы саны 44 адам, 

анын ичинен 9 күндүзгү, 35 сырттан окуу бөлүмүндө окуйт. 

Бүгүнкү күндө ОшТУнун аспирантурасы кафедралар менен биргеликте 

23 адистик боюнча кадрларды даярдап жатат: механика-1; химия -1; экология 

- 1; техникалык – 9; токой чарбасы-2; эл аралык мамилелер-1; экономика -3; 

10 - филология- 2; педагогика - 1; архитектура – 2. 

5 -таблица  

2010-2016- 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 

7 2016 44 15 10 - 

 

6 -таблица  

2016- жылда кандидаттык диссертацияны жактаган ОшТУнун 

аспиранттары жана изденүүчүлөрү 
 

 

№ Аты, жөнү Илимийжетекчиси Даражасы Мөөнөтү 
1 Маматкасымова А.Т. Д.ф.-м.н.,проф.СатыбаевА.Дж. Ф-м.и.к. 2016 
2 Усанова Ж. Г.и.д.,проф.,э.и.к.,доц.Низамиев А.Г. Э.и.к. 2016 
3 Капарова М. А-ч.и.д.,проф.Исмаилов Э.А. Б.и.к. 2016 
4 Култаева Д. К.п.н.,доц.Матраимов С.М. П.и.к. 2016 

5 Сопубеков Н.А. Т.и.к.,доц.Айдаралиев Ж.К. Т.и.к. 2016 
6 Хамзаева А. Э.и.д.,проф.Көчөрбаева А.А. Э.и.к 2016 
7 Наралиев Т. Э.и.д.,проф.Зулпукаров А.З.  Э.и.к. 2016 
8 Рысбекова Э. Т.и.д.,проф. Маруфий Т.и.к. 2016 



7 -таблица  
2016-жылы илимдин тармактары боюнча аспирантурага кабыл алынгандардын 

саны 

 

 

№ 

 

 

Адистиктердин шифры жанааталышы 

Саны Окутуунун 

формасы 

Күнд. Сырт. 

1 08.00.05 Экономика жана эл чарбасын башкаруу 2 1 1 

2 08.00.13 Экономикадагы математикалык жана 

инструменталдык усулдар 

1 1 - 

3 08.00.10 Финансы,акчанын айлануусу жана кредит 1 - 1 

4 05.23.01 Имараттардын курулуш конструкциялары 1 - 1 

5 05.13.18 Математикалык моделдештирүүнүн 

теориялык негиздери, эсептелген ыкмалар жана 

программанын топтому 

1 - 1 

6 10.02.19 Тилдин теориясы 2 - 2 

7 01.02.05 Cуюктукгаздынжанаплазманынмеханикасы 1 - 1 

8 06.03.02 Токой таануу, токой өндүрүү,токойду жөнгө 

салуу жана токой таксациясы 

1 - 1 

9 18.00.02 Архитектуранын имараттары жана 

курулуштары 

1 - 1 

10 05.23.05 Курулуш материалдары жана буюмдары 1 - 1 

11 13.00.02 Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы 

жана усулу 

2 2 - 

12 07.00.15 Эл аралык мамилелер жана сырткы саясат 1 1 - 

 Жалпы: 15 5 10 

 

2016-2017 - окуу жылына Кыргыз Республикасынын илим жана билим 

берүү Министрлиги тарабынан берилген пландын негизинде, аспирантурага 

15 адам (5 күндүзгү, 10 сырткы) кабыл алынган. Тармактар боюнча: 

техникалык-5, экономика-4, экология -1,педагогика-2,филология-2,эл 

аралык-1 адам кабыл алынды.  

Кабыл алынган аспиранттар менен Ош ТУнун жетекчилигинин 

катышуусунда жолугушуулар өткөрүлүп, анда аспиранттардын келечектеги 

иш пландары, милдеттери жана укуктары жөнүндө талкуу жүргүзүлүп, 

түшүндүрмөлөр берилип, ар бир аспирант окуу процессинде керектөөчү иш 

кагаздары менен камсыз болушат. 2016-жылы университеттин 

аспирантурасын 9 адистик боюнча 10 адам бүтүрүп чыкты, анын ичинен 2 

күндүзгү, 8 сырткы бөлүмдөн. 

Изденүүчүлүк. Изденүүчүлөрдүн жалпы саны 37. Анын ичинен 2016-

жылдын май айында “Информатика” кафедрасынын ага окутуучусу 

Маматкасымова А. кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоду. 

8-таблица 

2010-2016-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 

7 2016 - 37 

Бүгүнкү күндө аспиранттарга жана изденүүчүлөргө илимий 

жетекчилик кылгандардын жалпы саны -46, анын ичинен: илимдин 

докторлору – 32, илимдин кандидаттары – 14. 

9-таблица 

КР ЖАК тарабынан академиялык наамы жок илимий даражасы бар 

кызматкерлердин тизмеси 

№ ФИО Должность Ученая степень, дата утвержд. 
Уч.зв., дата 

утвержд. 

ЕТФ 

1 Арзиев Жоромамат  Профессор ОшТУ д.т.н. - ВАК КР - 28.11.2013 доцент  

2 Атамкулова М.Т. Доцент ОшТУ к.т.н. - ВАК КР - 02.05.2013 <нет> 

3 Маматкасымова А.Т. Доцент ОшТУ 

к.ф.-м.н. - ВАК  КР - 

24.11.2016 <нет> 

4 Матисаков Ж. К. Зав.кафедрой к.т.н. - НАН КР - 04.03.2010 <нет> 

5 Отамбаев Т.А. Доцент ОшТУ к.и.н. - ВАК КР - 21.12.2012 <нет> 

6 Абдыразакова З. М. Доцент ОшТУ к.и.н. - НАК КР-17.05.2011 <нет> 

7 Тобакалов Ч.Б. Доцент ОшТУ к.и.н. - НАК КР - 27.01.2011 <нет> 

8 Мамытов У.Ж. Доцент ОшТУ к.и.н. - НАК КР 30.04.2010 <нет> 

9 Мендибаев Нуратбек  И.о доцент д.с.н. - ВАК КР - 29.09.2016 доцент 

10 Бекмурзаева Г. К. Доцент ОшТУ к.и.н. - НАК КР - 25.11.2010 <нет> 

11 Аширбаева А. Ж. Зав.кафедрой, 

д.ф.-м.н. - ВАК КР - 

25.12.2014 доцент  

12 Зулпукаров Ж. А. Доцент ОшТУ 

к.ф.-м.н. - НАК КР- 

24.12.2015 <нет> 

13 Сапарова Г. Б. Доцент ОшТУ к.ф.-м.н. - НАК КР 11.11.2011 <нет> 

14 Сатаров Жоомарт  Профессор ОшТУ д.ф.-м.н. -.ВАК  РФ - 04.1999  доцент 

15 Касымбеков Э.А. Доцент ОшТУ к.п.н. - НАК КР - 02.06.2015 <нет> 

16 Бокоев К.А. Начальник к.т.н. - НАК КР - 23.06.2011 <нет> 

АСФ 

1 Мамытов  А. С. Доцент ОшТУ к.т.н. - НАК КР - 24.12.2015 <нет> 

2 Шекербеков У.Т. Доцент ОшТУ к.т.н. <нет> 

3 Болотбек  Темир  Профессор ОшТУ д.т.н. доцент 

4 Самиев М.С. Доцент ОшТУ к.т.н. - ВАК КР- 28.04.2016г. <нет> 

5 Жолдошов Б.М. И.о доцент д.т.н. - ВАК КР - 23.04.2015 доцент  

6 Акимжанов Алмамат  Доцент ОшТУ к.т.н. - ВНИИ ГТиМ - 07.1989 <нет> 

ФАТ 

1 Токтосунов А.А. Зав.кафедрой к.п.н. - НАК КР 24.12.2009 <нет> 

2 Атамкулов У.Т. Доцент ОшТУ к.т.н. - НАК КР - 26.11.2015  <нет> 

ФКИТ 

1 Шамурзаев А.Ж. Доцент ОшТУ к.фил.н. - НАК КР - 06.2001 <нет> 

2 Сактанов У.А. Доцент ОшТУ к.ф.-м.н. - ВАК КР 21.02.2012 <нет> 

3 Сопубеков  Н. А. Доцент ОшТУ к.т.н. - ВАК КР - 25.02.2016 <нет> 

4 Джанибеков Т.Ж. Доцент ОшТУ к.т.н. - НАК КР 22.02.2001 <нет> 

ФТиП 



1 Ирматова Ж.К. Зам.декана по УР к.т.н. - НАК КР- 31.03.2015 <нет> 

2 Ждан Алексей В. Доцент ОшТУ к.г.-м.н. - ФПИ - 17.05.1985 <нет> 

3 Сыдыкова  Ж.А. Доцент ОшТУ к.т.н. - МГУ ДиТ - 29.02.2012 <нет> 

4 Боронбаева А. А. И.о.доцент ОшТУ к.б.н. - НАК КР - 27.03.2008 <нет> 

5 Исраилова Г.С. Ст.преподаватель к.б.н. - НАК КР - 21.02.2013 <нет> 

6 Капарова М.К. Ст. преподаватель к.б.н. - ВАК КР - 28.04.2016 <нет> 

7 Тешебаева З.А. Начальник ОН к.б.н. - ВАК КР - 21.02.2013 <нет> 

ФЭ 

1 Каражанова Р.Т. Зав.кафедрой к.т.н. - ВАК КР - 06.03.2014 <нет> 

2 Абдылдаев Р. Н. Зав.кафедрой к.т.н. - НАК КР - 28.06.2012 <нет> 

3 Элчиева М.С. Доцент ОшТУ к.э.н. - ВАК КР - 31.01.2014 <нет> 

4 Мурзакулов Н.А. Доцент ОшТУ к.т.н. - ВАК КР - 06.03.2014 <нет> 

5 Акматов Баатыр  . Доцент ОшТУ к.т.н. - ВАК КР - 26.04.2012 <нет> 

ФЭиУ 

1 Умаров С.Т. МиП к.э.н. - НАК КР - 26.12.2013 <нет> 

2 Эсенбаев Н.С. Доцент ОшТУ к.э.н. - ВАК КР - 25.12.2014 <нет> 

3 Самиева К.Т. Доцент ОшТУ к.э.н. - ВАК КР - 25.12.2014 <нет> 

4 Хамзаева А.М. Доцент ОшТУ к.э.н. - ВАК КР - 28.04.2016 <нет> 

5 Узенбаев Р.А. Зав.кафедрой, д.э.н. - ВАК КР - 23.04.2015 доцент 

6 Усанова  Ж.У. Доцент ОшТУ к.э.н. - ВАК КР - 28.01.2016 <нет> 

7 Наралиев Т.А. Преподаватель к.э.н. - ВАК КР-27.12.2016 <нет> 

8  Зикирова Г.А. Доцент ОшТУ к.п.н. - НАК КР - 02.06.2015 <нет> 

9 Мамытов У.Ж. Доцент ОшТУ к.и.н. - НАК КР 30.04.2010 <нет> 

10 Зикираев М.Т. Доцент ОшТУ к.э.н. - НАК КР - 02.07.2013 <нет> 

11 Баймуратов А.А. Доцент ОшТУ к.э.н. - НАК КР 01.04.2010 <нет> 

12 Сайпидинов И.М. Доцент ОшТУ к.э.н. - НАК КР - 27.01.2011 <нет> 

13 Турдубаев С.К. Профессор ОшТУ д.э.н. доцент 

ТК 

1 Суранова Н. Р. Зав.кафедрой 

к.фил.н. - ВАК КР - 

21.05.2015 <нет> 

2 Култаева Д. Ч. Ст. преподаватель к.п.н. - ВАК КР -24.11.2016  <нет> 

3 Маткаримов Н.Т. Преподаватель к.с.н. - СПб. ГУ- 14.09.2010 <нет> 

 

10-Таблица  

КР ЖАК тарабынан академиялык наамы жок кызматкерлердин 

сандык көрсөткүчтөрү 

 
Факультеты к.н. 1985 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 д.н. 1999 2015 2016 

ЕТФ 13         3 3 1 1 1 2 2 2 1   1 

ФАС 3                   2 1 1   1   

ФАТ 2       1           1           

ФКИТ 4   2         1       1         

ФТИП 8 1   1       1 2   2 1         

ФЭ 6             2 1 3             

ФЭУ 13         2 1   3 3 1 3 1   1   

ТК 3         1         1 1         

  52 1 2 1 1 6 4 5 7 7 9 9 4 1 2 1 

 

 

 



5. МАГИСТРАТУРА 

Бүгүнкү күндө ОшТунун магистратурабөлүмү кафедралар менен 

биргеликте 10 багыт боюнча 11 адистикти даярдап жатат. 

1. Колдонмо математика жана информатика 

2. Электроэнергетика жана электротехника 

адистиги: Электр менен жабдуу 

адистиги: Электроэнергетикалык тармактар жана тору 

3. Картография жана геоинформатика 

4. Информатика жана программалоо технологиясы 

5. Унаа процесстеринин технологиясы 

6. Курулуш (ТЕМПУС долбоор боюнча) 

7. Маалымат системалары жана технологиялары 

адистиги: Экономикадагы маалымат системалары 

Ал эми 3 адистикке ушул жылдан лицензия алынды:Курулуш, Колдонмо 

информатика, Агроинженерия - бул тизме жылдан жылга өсүүдө. 

2016-2017-окуу жылында 125 магистрант окуп жатышат. Алардын 99-

у 1-курста, 26-сы - 2-курста. 

11-таблица 

2016-2017 жылдардагы магистранттардын кыймылы 

 

№ АДИСТИКТЕР курсу Баары 

I II 
1 520500 Картография жана геоинформатика  7 0 7 

2 510200Колдонмо математика жана информатика 4 4 8 

3  640200 Электр менен жабдуу  5 1 6 

4 640200 Электрдик системалар жана тору  8 2 10 

5 670300Унаа процесстеринин технологиясы  2 0 2 

6 710200Экономикадагы маалымат системалары 

жана технологиялары 

6 6 12 

7 530793 Курулуш (TEMPUS) 19 8 27 

8 544319 Информатика жана программалоонун 

технологиясы 

19 5 24 

9 610300 Агроинженерия 9 0 9 

10 750500 Курулуш 12 0 12 

11 710300 Колдонмо информатика 8 0 8 

 Жалпы магистранттардын саны: 99 26 125 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Таблица 12 

2016-2017- окуу жылындагы магистратура бъл\м\н\н 

кышкы сессиясынын жыйынтыгы (1-2-курстар). 

№ Адистиктер 
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1 Картография жана 

геоинформатика 

7 2 2 1 28,5% 

Информатика жана 

программалоо 

технологиясы 

24 14 12 4 50% 

Маалымат 

системалары жана 

технологиялары 

12 7 6 0 50% 

2 Колдонмо 

математи-ка жана 

информатика 

8 3 2 1 25% 

Колдонмо 

информатика 

8 8 8 4 100% 

3 Унаа процесстери-

нин технологиясы 

2 0 0 0 0 

Курулуш (Темпус) 27 18 14 1 52% 

4 Электр менен 

жабдуу 

6 3 2 1 33,3% 

Электр 

системалары жана 

торлору 

10 9 5 2 50% 

Агроинженерия 9 2 2 0 22,2% 

5 Курулуш 12 10 8 3 67% 

 Жалпы: 125 76 61 17 49% 

 



2007-жылдан 2016-жылга чейин жалпысынан 199 магистрант 

магистрдик диссертациясын ийгиликтүү коргоду, 8и артыкчылык диплому 

менен “магистр” академиялык даражасына ээ болду. 

Магистранттарда тиешелүү компенттүүлүктөрдү калыптандырууну 

ишке ашыруу үчүн окуу процессинде сабактарды өтүүнүн түрдүү жолдору, 

интерактивдүү, активдүү формалары жана атайын адистерди, 

профессорлорду чакыруу сунушталып, окуу жылынын башынан эле 

“Картография жана геоинформатика”, “Информатика жана программалоо 

технологиясы” адистиктеринде окуган магистранттарга чет өлкөдөн тактап 

айтканда Австриядагы Зальцбург университетинин Z_GIS геоинформатика 

институтунун профессору Маттлбок Манфред жана Польшадан физика-

математика илимдерини доктору, профессор Марик, ага окутуучу Элизабетта 

Марик келишип, семинарларды ийгиликтүүөтүп кетишти. Семинарга 

магистратура бөлүмүнүн КиГ-16, ИиТП-15, ИиТП-16 тайпаларынын 

магистранттары катышып сертификаттарга ээ болушту.  

Магистранттар жогорку окуу жайларда, атайын орто окуу жайларында, 

лицейлерде жана орто мектептерде иштөөүчүн окутуучулук тажрыйбаларды 

канаттыраарлык деңгээлде үйрөнүп жатышат. 

Ал эми “Информатика жана программалоо технологиясы” багытынан 

Германия мамлекетине TEMPUS программасынын PROMIS проектиси 

боюнча 2 магистрант жөнөп жатышат. 

1. Сатыбалдиева Чинара – ИиТП-15 тайпасынын студенти; 

2. Улугбек кызы Дарыгүл – ИиТП-16 тайпасынын студенти 

Жыл сайын өткөрүлгөн “2016-жылдын мыктылары” конкурсу 

уюштурулуп, конкурстун жыйынтыгынын негизинде магистранттардын 

активдүү сабакка катышуусу, илимий макалаларын чыгарган жана сабагын 

эң жакшы деген бааларга окуган ЭСиС-15 тайпасынын магистранты 

Карыбекова Бермет “Жылдын мыкты магистранты” аталды. 

Магистратура бөлүмүндө 13 илимдин докторлору, 18 илимдин 

кандидаты, 11 магистр сабак өтүшөт. 

 

6. ИЛИМИЙ МАКАЛАЛАРДЫ ЖАРЫЯЛОО БОЮНЧА  

КӨРСӨТКҮЧТӨР. 

 

Университеттин кафедраларынын 2016ж.  аткарган илимий 

эмгектери 

 

Учурда университеттеги кафедраларда тиешелүү багыттар боюнча 

илимий жана илимий-усулдук изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Илимий жана 

илимий-усулдук иштердин жыйынтыктары макала, монография үзгүлтүксүз 

жарыкка чыгарылып келет. Талкууланган баяндамалар, конференция, 

семинарлардын   материалдары «Известия ОшТУ» илимий –техникалык 

журналында  жана башка басылмаларда жарык   көрөт.   

  ОшТУнун профессордук-окутуучулук курамы  жыл сайын эл аралык, 

республикалык илимий  конференцияларга катышып келишет. Алсак, 2016-



жылы ОшТУнун окумуштуулары 395 илимий баяндамаларды илимий-

практикалык конференцияларда баяндап, анын ичинен 127си башка 

мамлекеттердеги  эл аралык илимий конференцияларда, илимий журналдарга 

жарыяланган. 

 

Авторлордун жана уюмдардын  макала жарыялоодогу активдүүлүгүнүн 

негизги көрсөткүчтөрү 

Учурда  дүйнө жүзү боюнча илимпоздордун, илим-изилдөө 

мекемелеринин жана жогорку окуу жайлардын жумуштарын обьективдүү 

баалоо максатында төмөндөгү   индекстер-илимий көрсөткүчтөр колдонулат. 

•    макалалардын жалпы саны 

•    макалалардын цитата келтирүү индекси 

•    Хирштин индекси (h-индекс) 

ЖАКтын талабына ылайык Кыргызстанда да бул көрсөткүчтөр менен 

баалоо турмушка ашырылууда.  

Негизги илимди баалоо боюнча көрсөткүчтөр төмөндөгү маалымат 

булактарында  чагылдырылат: 

 База данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) –

Россия жана жакынкы чет өлкөлөрдө колдонулган «Илимий Электрондук-

библиотекалык система»  - илимий цитата келтирүүнүн  

россиялыканалитикалык базасы.  

 Scopus – мультидисциплинардык реферативдүү базасы(толук 

тексттүү эмес), мында англис тилиндеги 30 млнго жакын макалалар, 15 миң 

илимий журналдар боюнча илимий маалыматтар топтолгон. 

  Web of Science Core Collection – мында көбүнесе табигый жана 

гуманитардык илимдер боюнча илимий макалалардын библиографиялык 

базасы жыйналган.  

 ОшТУнун кызматкерлери тарабынан басмадан чыгарылган илимий 

эмгектер тууралуу маалымат төмөнкү  таблицада  көрсөтүлгөн: 

13-таблица 

ЖАЛПЫ КӨРСӨТКҮЧТӨР 

№ Көрсөткүчтүн аталышы Саны 

1.  Число публикаций организации в РИНЦ 302 

2.  Число цитирований публикаций организации в РИНЦ 87 

3.  Число авторов 35 

4.  Число авторов, зарегистрированных в Science Index 34 

5.  h-индекс (индекс Хирша) 5 

6.  g-индекс 8 

7.  i-индекс 2 

 

14-таблица 

ЖЫЛДАР БОЮНЧА КӨРСӨТКҮЧТӨР 

 



 
 Көрсөткүчтүн 

аталышы 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Общее число 

публикаций за год 

2 2 4 4 7 6 5 36 90 129  

 Число статей в журналах 2 2 4 4 7 6 4 32 87 119  

 Число статей в журналах, 

входящих в Web of 

Science или Scopus 

0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

 Число статей в журналах, 

входящих в RSCI 
0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 

 Число статей в журналах, 

входящих в ядро РИНЦ 
0 1 2 2 0 1 0 2 0 2 

 Число статей в журналах, 

входящих в перечень 

ВАК 

1 2 2 2 0 0 1 3 4 9 

 Число монографий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Число патентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Число публикаций с 

участием зарубежных 

авторов 

1 1 2 2 0 0 2 0 1 1 

 Число цитирований всех 

публикаций за год 
1 0 0 0 0 2 1 1 3 70 

 Средневзвешенный 

импакт-фактор 

журналов, в которых 

были опубликованы 

статьи 

0,112 0,460 0,201 0,199 0,046 0,003 0,013 0,047 0,054 0,188 

 Число авторов, 

зарегистрированных в 

Science Index 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 29 

 

 

15-таблица 

5 ЖЫЛДЫК КӨРСӨТКҮЧТӨР (2012-2016) 

№  Көрсөткүчтүн аталышы Саны 

1.  Общее число публикаций за 5 лет 266 

2.  Число статей в зарубежных журналах 164 (61,7%) 

3.  Число статей в российских журналах 84 (31,6%) 

4.  Число статей в российских журналах из перечня ВАК 17(6,4%) 

5.  Число статей в российских переводных журналах 2 (0,8%) 



6.  Число статей в журналах, входящих в RSCI 2(0,8%) 

7.  Число статей в журналах, входящих в Web of Science 

или Scopus 
3(1,1%) 

8.  Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ 5(1,9%) 

9.  Число статей в журналах с ненулевым импакт-фактором 131 (49,2%) 

10.  Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 12 (4,5%) 

11.  Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с 

другими организациями 
35 (13,2%) 

12.  Число публикаций с участием зарубежных авторов 4 (1,5%) 

16-таблица 

МАКАЛАЛАРДЫН  ЖУРНАЛДАР БОЮНЧА ТАРАЛЫШЫ  

 

 № Журналдын аталышы Саны 

Журналдын 

импакт 

фактору 

1. Наука. Образование. Техника 78 Н/Д 

2. Известия ВУЗов Кыргызстана  24 0,003 

3. Наука, новые технологии и инновации  16 0,006 

4. Экономика 15 Н/Д 

5. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук  14 0,211 

6. Applied Solar Energy(Scopus) 10 0,65 

7. Территория науки  10 0,598 

8. Вестник Кыргызско-Российского славянского университета  8 0,065 

9. Проблемы современной науки и образования  8 2,065 

10. NovaInfo.Ru  6 0,080 

11. Вестник Ошского государственного университета  5 Н/Д 

12. Известия Кыргызской академии образования  5 Н/Д 

13. Известия Национальной Академии наук КР  5 Н/Д 

14 Soil Mechanics and Foundation Engineering (Scopus) 1 0,20 

 

2016-жылы ОшТУнун кызматкерлери илимий макалаларды РИНЦке 

кирген эл аралык жана Кыргызстандагы РИНЦке кирген илимий 

журналдарда жарыялоонун санын көбөйтүштү. Жалпысынан 2016-жылы  

РИНЦте 129 илимий макала жана 1 макала Scopus системасындагы 

индекстүү журналда жарык көрдү. 

  

 

17-таблица  



2016-жылда факультеттер боюнча илимий макалаларды жарыялоо 

боюнча  көрсөткүчтөр (кафедралардын берген маалыматы боюнча) 
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ТТФ 75 61 11 1 20 14 1 12 

ИЯПиМЦ 16 13 3 - 2 - - - 

ИСФ 68 57 13 - 42 13 1 12 

ФЭиУ 84 41 43 - 16 33 1 4 

ФАТ 10 8 2 - - 2 - - 

ФТИП 62 31 31 4 6 30 2 14 

ЭФ 24 19 5 - 7 5 - 3 

ФКИТ 22 12 10 - 7 11 - 4 

Техколледж 37 28 9 - 17 8 - 6 

Жалпы: 398/5 270 127 5 117 116 5 55 

 

2016-жылда ОшТУнун окутуучулук профессордук курамы тарабынан 

даярдалган 5 монография жарык көрдү. ОшТУнун окутуучуларынын 

автордук укук (патент, күбөлүк) алуу көрсөткүчтөрү 2015-жылга 

салыштырмалуу төмөндөп кеткен.  

Университеттин окумуштууларынын илимий эмгектерин жарыялоо 

максатында “ИЗВЕСТИЯ ОшТУ” журналы басылып чыгарылат жана ал КР 

УАК тын рецензиялануучу басылмаларынын тизмесине киргизилген. 2016-

жылдын  “ИЗВЕСТИЯ ОшТУ” нун 2-жыйнагы даярдалып басмадан чыкты. 

(табл.19.) 

 

18-таблица  

 

 “ОшТУнун жарчысы ” илимий журналына  жарык көргөн илимий 

макалалар  

 

Багыттар 
2016ж. №1 

саны 

2016ж. №2 

саны 

 

Техникалык  19 17 

Табигый 9 12 

Экономикалык 7 7 

Социалдык-гумунитардык 5 18 

Жалпы 40 54 

 
 



7. РЕДАКЦИЯЛЫК-БАСМА БӨЛҮМҮ ТАРАБЫНАН  2016- ЖЫЛДА 

АТКАРЫЛГАН ЖУМУШТАР 

 

2016- жылдын январынан  2016-жылдын декабрь айына чейин  

ОшТУнун редакциялык-басма бөлүмүндө 32 окуу  усулдук көрсөтмөлөр 

жана 2 автореферат, “Известия ОшТУ” журналынын 2 саны, “Жаны багыт 

жана жаны технологиялар” журналы, “Универ kg” журналынын юбилейлик 

саны басылып чыгарылды.  

Мындан сырткары  университеттин  бардык бланкалары (экзамендик 

листтер, индив. графиктер, договорлар, Ардак грамоталар, дипломдор ж.б.), 

Кабыл алуу комиссиясынын жумуштары ( буклеттер, рекламалык листтер, 

кабыл алуу комиссиясынын кагаздары ж.б.) үзгүлтүксүз чыгарылып турду. 

 

 

 

19-таблица  
№ Окуу куралдарынын аты Авторлор Көлөмү Нуска 

сы 

баасы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Руский язык 1часть Жаныбекова Б. 250 50 8136 

2.  Строительные материалы иизделия Эргешова Г. 110 50 3186 

3.  Гуманитардык  багытт. Бакалаврлар 

үчүн УК 

Кедейбаева Ж. 138 50 4745 

4.  Руководство к решению 

осн.прак.задач по Сопрамату 

Маруфий А.Т. 100 100 5600 

5.  Строительство Сеитов Б. 72 100 2874 

6.  ТШИ Камбарова Б. 64 50 2600 

7.  Сап даярдыгы Самудинов Ж. 36 30 1874 

8.  Инженерная  разведка Самудинов Ж. 32 30 1676 

9.  Научно-ислдов.работа в семинарах Атакулова  М. 20 30 688 

10.  Телефонный справочник Ыдырысов Р. 36 100 2815 

11.  Гаубица боюнча корсотмо Кебеков А. 44 30 1490 

12.  Учебник сапера 1ч. Юлдашев  124 30 2550 

13.  Экономика производства Абдыкалыкова Т. 24 50 850 

14.  Паскаль АВС Бекташева Р. 104 50 3750 

15.  Финматематика Курманалиева Г. 84 50 3200 

16.  Астрономия Сатыбалдыев А. 24 20 860 

17.  Web тиркеме ОсековаГ. 70 30 2650 

18.  Артиллериядан ок атуу Кебеков А. 110 20 2074 

19.  Учебник сапера ч2 Юлдашев А 90 20 1746 

20.  Учебник сапера ч3 Юлдашев А 104 20 1900 

21.  Электр.част станций и подстанций Элчиева М. 76 50 3708 

22 Монтаж, наладка и испытание Жунусалиев А. 166 20 4065 

23 Экономика производства Карыбекова Б 76 50 3060 

24 Вычислительная математика Сапарова Г. 80 30 2220 

25 Искусство костюма  и текстиля Кубакова А. 42 30 1158 

26 Кванттык физика Горбачева А. 120 50 3660 

27 Руководство к решению основных  

прак.задач. СМАТ 

Маруфий А.Т. 174 100 8280 



28 Кыргыз  тилин  колледждерде окутуу Суранова Н. 106 100 6593 

29 Автомобильные двигатели Кочкоров А. 84 50 2670 

30 Лабпрактикум. ММ Артыков  А. 90 50 3014 

31 МУ Теория вероятностей и 

матем.статистики 

Атабаев С. 96 50 3699 

32 МУ к выполн.квалиф.работы Жусуев У. 68 50 2702 

   2316 1820 10093 

Жалпы 1820экз окуу куралдары чыгарылды, авторлорго 10экз.берилди, калган экз. библиотекага  

тапшырылды 

 

Бардык чыгымдар : 115750 сомдук  товар сатылып алынган.  

Анын ичинен 3700 сомго тигүүчү аппарат сатылып алынды. 

“Известия  ОшТУ” журналынын 2 номери  учун 27890. 

Кабыл алуу комиссиясынын  иштерине 12300с . акча каражаты 

сарпталды. 

 

8. Илим-изилдөө жумуштарынын жыйынтыктарын өндүрүшкө киргизүү 

жана пайдалануу 
 

Ош технологиялык университети тарабынан бир топ илимий-

инновациялык долбоорлор иштелип чыгып, өндүрүшкө жана билим берүү 

мекемелерине кийирилүүдө. 

ОшТУнун окумуштуулары  т.и.д., проф. А.О. Абидовдун 

жетекчилигинде КРнын Инженердик Академиясы менен  биргеликте 

өзгөрүлмө түзүлүштөгү механизмдердин негизинде багытталган 

машиналардын түрлөрү, анын ичинде кол менен иштелүүчү электрдик 

перфораторлор, кол менен уруп иштетилүүчү балка (электрдик жана 

гидравликалык приводу менен), жылуулук энергия берүүдө пайда болгон 

шлак-күлдөрдү тазалоочу машиналар, чоң көлөмдөгү ургучтар иштелип 

чыккан. 

Университетте жүргүзүлгөн илимий изилдөө иштердин натыйжасында 

сейсмологиялык туруктуу курулушту стандартташтыруу багытында илимий 

база түзүлгөн. 

Калыбына келүүчү энергия булактарын алуу багытында  

университеттин окумуштуулары тарабынан насостук агрегаттарды электрдик 

кыймылдаткыч же ички күйүүчү кыймылдаткычтардын ордуна  альтернатива 

катары  суу айдап берүүчү түзүлүштүн жаңы инновациялык варианты 

иштелип чыккан. Ал түзүлүштө электр энергиясы, күйүүчү майлар, газ 

колдонулбагандыктан ал сарамжалдуу, ишенимдүү жана экологиялык жактан 

таза кыймылдаткыч болуп саналат. Бир сутканын ичинде 24 саат бою иштей 

берет, айыл чарбасындагы кайрак  жерлерди өздөштүрүүгө жардам берет. 

 Университеттин көптөгөн иштелмелери өндүрүштө иштетип көрүү 

сыноосунда турат жана ал иштелмелерди кийирүүнүн натыйжасы 

экономикалык эффективдүү жыйынтыктарга алып келет.  

Ошондой эле ОшТУда илимий -консультациялык иштер ар дайым 

аткарылып келет: 



Мисалга алсак, “Автоунаа жолдору жана аэродромдор”  кафедрасы 

AIHANLAR иран фирмасынын кызматкерлерине геодезиялык изилдөөлөрдү, 

асфальт-бетон аралашмаларынын курамын тандоо жана Ош жана Жалал-

Абад шаарларынын көчөлөрүндө асфальт-бетон аралашмаларынын курамы 

менен жасалган  жол-ремонт иштеринин сапатын текшерүү, көзөмөлдөө 

боюнча кенеш берип, иштерин аткарганга көмөк көрсөтүшкөн. 

“Курулуш өндүрүшү” кафедрасы тарабынан  Мамлекеттик архитектура-

курулуш комитетинин эксперттик курамына лицензиялык документтерди 

даярдоо боюнча консультациялык иштер жүргүзүлдү. 

Ошондой эле башка уюмдар жана мекемелер менен  долбоорлорду 

иштеп чыгуу боюнча көптөгөн кеңештер берилген. Алсак, Ош шаарынын 

Курманжан-Датка мектебине, “Сымбат” АКу грант алуу боюнча долбоорлор 

биргеликте иштелип чыккан,     облустук жана мамлекеттик мүлк Фондунун 

өтүнүчү менен Ош облусунун Өзгөн жана Кара-Суу шаарларында 

коммуналдык-чарба өндүрүштөрүнүн бизнес-планын эксперттик баалоо 

боюнча долбоор иштелип чыккан. 

1.“Тузбель-Таш” ЖЧКсынын буюртмасы менен  Өзгөн районунда 

жайгашкан Сары-Таш акиташ-үлүлташ кенинин №17 жана №21 

участкаларына техникалык долбоор түзүлүп, ал экологиялык жана 

коопсуздук экспертизадан өткөрүлдү жана Геология, минералдык ресурстар 

Мамлекеттик агенттиги тарабынан бекитилип, азыркы учурда кен казып алуу 

жумуштары толук кандуу башталган (жооптуу атк.  Калдыбаев Н.А.).    

2.“Молдош” ЖЧКсы менен биргеликте Ош  областынын Чон-Алай 

районунда жайгашкан Шахдар гранодиорит кенинде геологиялык чалгындоо 

иштери жүргүзүлдү. Азыркы учурда кен жайгашкан 30 гектар аянттын  

топографиялык картасы түзүлүп, 6 метр терендикте тажрыйбалык карөер 

казылып башталды. Массивдин жаракалуулугу изилденүүдө жана 

технологиялык, лабораториялык пробалар алынып, Мамгеологиянын 

Борбордук лабораториясына анализге жөнөтүлдү (жооптуу атк.  Калдыбаев 

Н.А.).  

Ош кум кенинин №1 участкасында кен казып алуу боюнча программа 

жана долбоор даярдалып Мамгеологияга экспертизага жиберилди. 

3. 2016-жылда “Кызыл-Кыя БАМ” ЖЧКсынын буюртмасынын 

негизинде  “Какыр-2” жана  “Кызыл-Кийское” кум -шагыл кендеринде  

геологиялык чалгындоо иштери аткарылып, жалпы 150 миң кубометр запасы 

Кыргыз республикасынын ГКЗсында бекитилди (жооптуу атк.  Калдыбаев 

Н.А.).  

4. Чөкмө тоо тектерди гидрожардыруу методу менен тыгыздаштыруу 

боюнча тажрыйбалык долбоор “Мусай” ЖЧКсы тарабынан Ош шаарындагы 

“Кең-Сай” масссивинде суу резервуарларын курууда ишке ашырылды. 

5. Кыртыштуу чөкмө тоо тектерди гидрожардыруу методу менен 

тыгыздаштыруу боюнча ушундай эле инновациялык-курулуш долбоору Ош 

шаарындагы Кең-Сай массивин суу менен камсыздоо максатында  “Аблай” 

ЖЧКсы менен бирге ишке ашырылды.  



6. Жергиликтүү чийки зат материалдардан өндүрүлгөн кирпичтен өрткө 

чыдамдуу дубалдын конструкциясы сейсмикалык коркунучтуулугу 9 баллга 

жеткен райондордо турак жай куруу үчүн “Ай Кут” ЖЧКсы тарабынан 

колдонулду. 

Ош шаарынын Анар кичи районундагы 60 квартиралуу №16 үйдүн бир 

бөлүгүндөгү конструкциялык элементтердин бузулуп кетүүсүнүн себептерин 

аныктоо жана учурдагы абалына баа берүү боюнча экспертизалык корутунду 

“ДИА-С” ЖЧКсы менен биргеликте Ош шаардык мэриясына тапшырылды. 

7.“Мусай” ЖЧКнын  Ош облусундагы Кара-Суу районундагы Ак-Таш 

айыл өкмөтүнүн  Сары-Колот аймагындагы суу резервуарларын кайрадан 

куруу боюнча инженердик-куруу инструкциясы натыйжалуу иштелип 

чыккан. 

 

Баса белгилөөчү маселе бардык эле факультеттерде эл аралык жана 

республикалык деңгээлдеги конкурстарга катышып, грант утуп алуу боюнча 

жетишээрлик деңгээлде иштер колго алынган эмес. 

2016-жылдагы ОшТУда аткарылган илим-изилдөө жумуштарын 

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

патенттик-лицензиялык жумуштарынын жыйынтыктары төмөнкү 

таблицаларда келтирилген.  

 

20-таблица  

2016-ж.  ойлоп табуучулук жана патенттик-лицензиялык жумуштар 

 
     

№ 

 

Ойлоптабуунунаталышы 

Патент, патент-

тин же АК №, 

каттоо № 

 

Датас

ы 

Ойлоптабуунун 

автору 

1.  Электрофизикалык иондоштуруунун 

(ЭФИ) 

негизиндесуюктуктанэффективдүү 

жылуулук энергиясын иштеп чыгуучу 

түзүлүш 

Патент №1824 

Кыргызпатент 

29.01.

2016 

Акматов Б.Ж. 

2.  Математическое моделирование задачи 

об изгибе бесконечной балки на 

двухпараметрическом упругом 

основании с одним участком неполного 

контакта с основанием. 

КЫРГЫЗПАТЕ

НТ, 

Св.№ 2450 

, от 

31.10.

2016г 

Айтиев М.А. 

Маруфий А.Т., 

Рысбекова Э.С., 

Эгенбердиева 

А.А.,  

 

3.  Основы расчета линейных 

транспортных сооружений на 

деформируемом основании с локальным 

участком ослабленного контактного 

взаимодействия между ними. 

КЫРГЫЗПАТЕ

НТ, 

Св.№ №2451  

31.10.

2016г

. 

Маруфий 

А.Т.,Цой А.В., 

Жалалдинов М.М. 

4.  Суу дөңгөлөгүнүн калакчаларынын 

ыңгайлуу бурчтарын тандооүчүн 

программалык продукт. 

АК №414. 

Мам.реестр.катт. 

өтүнмө 

№20160015.6 

21.07. 

2016- 

Сатыбалдыев 

А.Б., Матисаков. 

Т.К. 



 

Университеттин инженердик багыттагы кафедраларында патенттик-

лицензиялык жана ойлоп табуучулук иш-аракеттер быйыл бир аз төмөндөдү. 

Андан сырткары илимий иштердин жыйынтыгын өндүрүшкө киргизүүгө 

көбүрөөк көңүл бурушубуз керек (айрыкча бүтүрүүчү кафедралар).  

  



9. УНИВЕРСИТЕТТИН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК ИШ 

АРАКЕТТЕРИ 

 

 Ош технологиялык университети менен Ош областтык балдардын 

чыгармачылык Борборунун (ОБЧБ) ортосунда түзүлгөн өз ара кызматташуу 

жөнүндөгү келишимдин негизинде, 2016-жылдын 11-мартында ОшТУнун 

базасында “БИЗ XXI-КЫЛЫМДЫН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДАРЫБЫЗ” 

аталышындагы жаштардын кароо-сынагы. Бул сынак КР ББ ж И 

министрлиги, КР өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик жана 

Инновация кызматы, “Алтын Түйүн” Республикалык балдардын 

инженердик-техникалык академиясы тарабынан жыл сайын өткөрүлүп келет. 

Областтык турда жалпысынан 100дөн ашуун  долбоор (макеттер, моделдер, 

өндүрүштүк үлгүлөр, баяндамалар, бизнес-пландар ж.б.), илимдин 

приоритеттүү делген 6 багыты (секция) боюнча каралып, катышуучулардын 

жалпы саны  150 дөй адамды түздү. Сынактын жүрүшү ЭлТР, ОшТВ жана 

ОшПирим телеканалдарынан чагылдырылды.  

2016-жылдын 27-апрелинде Ош технологиялык университети, Ош 

мамлекеттик университети, КР өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар Мамлекеттик кызматы менен биргеликте “Ойлоп 

табууларга автордук укук алуу жана инновациялык долбоорлорду жазуунун 

эрежелери” аталышындагы регионалдык семинар өткөрүлдү. Активдүү 

инновациялык ишмердүүлүгү үчүн ИжТКБ нун координатору Н.А. 

Калдыбаев КР Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик Фондусунун 

Ардак Грамотасы менен сыйланды.  

ИТК Борбору тарабынан Ош областтык балдардын чыгармачылык 

борбору жана Ош шаардык “Келечек” балдар чыгармачылык Борбору менен 

биргеликте жолугушуулар жана конкурстар өткөрүлдү. Март айында 

Фейсбукта өткөрүлгөн 2016-Тарых жана маданият жылына арналган 

“Кыргыз эли кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан” 

аталышындагы жазма акындар конкурсунда Н.А Калдыбаев жеңүүчү деп 

табылып, “Кыргыздар” ассоциациясынын демөөрчүлүгү менен Турция 

өлкөсүнө 8 күндүк   турпутевка менен сыйланды.  

ОшТУнун 2 талапкери (мугалимдер Акматов Б., Сатыбаев А. ) 2016-

жылдын 19-20-майында  Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматы уюштурган  “Идеялар 

жармаңкеси” сынагына катышышты, алардын эмгектери китеп-каталогго 

киргизилди жана НТСтелеканалынын “Чилистен” телекөрсөтүүсүнө 

сунушталды. ОшТУнун атынан 2 долбоор республикалык “Мыкты 

инновациялык долбоор-2016” сынагына катышты (авторлору Ирматова Ж. 

жана Калдыбаев Н.А.,  ФТиП). Борбордун координатору Калдыбаев Н.А.  

2016-жылдын 9-17-ноябрында Бишкек шаарында Кыргызпатент тарабынан 

уюштурулган «Инновациялык менеджменттин негиздери. Инновациялык 

долбоорлорду башкаруу» программасы боюнча квалификациясын 

жогорулатып келди. Окутуу процессин Россия Интеллектуалдык менчик 



академиясынын (Москва)  профессорлору ишке ашырып, катышуучуларга 

атайын кубөлүк-сертификат берилген.   

ИТКБ тарабынан 3 чарбалык келишимдерге кол коюлуп, жалпы 

суммасы 40 миң сомду тузгөн илимий изилдөөлөр аткарылды (заказчиктер 

ОсОО “Кызыл-Кыя БАМ”, ЧП Абдубапов, ОсОО “Бозбу-Ата”).  

Жалпысынан 2016-жылы ИТКБ тарабынан 10дон ашуун инвестициялык 

долбоорлор даярдалып, алардын 2си каржыланууга алынды. 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. 

ОшТУнун Инновация жана технологияларды колдоо Борбору  (ИТКБ) 

2013-жылдын май айында Кыргыз республикасынын Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар кызматынын демилгеси менен мурдагы 

Технопарктын ордуна өз ара кызматташуу тууралуу келишимдин негизинде 

түзүлүп, азыркы убакка чейин коомдук башталышта гана иш алып барууда. 

Ага карабастан көп сандаган конкурстарга, семинар -тренингдерге катышып, 

университеттин окутуучулары жана мугалимдери бир катар сыйлыктарга, 

байгелерге ээ болушкан, квалификациясын жогорулатышкан. Эл аралык 

деңгээлдеги байланыштар түзүлүп, СРДФ фондусунун (АКШ) 2000 доллар 

өлчөмүндөгү гранты утулуп алынган, жана бир нече чарбалык келишимдеги 

иштер аткарылган. “Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз” конкурсунун 

алкагында балдардын облусттук мелдештерин уюштуруп, университетти 

пропагандалап келет. Илим бөлүмү менен биргеликте быйылкы жылдан 

тартып макалалаларды жана долбоорлорду жазуу боюнча семинар 

уюштурулду. Учурда ИТКБнын иш-аракетине  Кыргыз республикасынын 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматы гана иш жүзүндө 

көмөк көрсөтүп, квалификация жогорулатууга шарт түзүп, моралдык болсо 

да жардам көрсөтүп келет жана методикалык-усулдук адабияттар менен 

камсыздоодо.  

ЖОЖдордун рейтингин республикалык денгээлде аныктоодо, 

инновациялык ишмердүүлүк да өзүнчө бир критерий экенин эске алып, 

ОшТУнун жетекчилиги инновациялык ишмердүүлүктү колдоосу зарыл. 

Мугалимдик-профессордук курамды патенттик документация менен иштөогө 

жана долбоор жазууга үйрөтүү үчүн ИТКБга, IT-технологиялар жана 

компьютер менен  жабдылган атайын иш бөлмөсүн бөлүп берип, борборду 

инновация жаатында штаттык бирдик менен камсыздоо зарылдыгы жыл 

сайын белгиленип келет.  Мындан сырткары, инновациялык ишмердүүлүктү 

жандандырып, кошумча киреше табуу максатында Стартап долбоорлорду 

ишке ашыруу, кызыктыруучу конкурстарды уюштуруу  үчүн аз өлчөмдө 

болсо да каражат бөлүнүп берилсе максатка ылайыктуу болмок. 

 

 



10. 2016-ЖЫЛЫ ОШТУда  ӨТКӨРҮЛГӨН ИЛИМИЙ 

КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, СЕМИНАРЛАР, ЖАНА ТЕГЕРЕК ҮСТӨЛДӨР 

 

Ош технологиялык университетинде 2016- жылы  30дан ашуун  илимий 

иш-чаралар (илимий-практикалык конференциялар, илимий семинарлар, 

тегерек үстөлдөр ж.б.) өткөрүлгөн. 

 Бүткүл дүйнөлүк Илим күнүнө карата (9-ноябрда 2016-ж.) ОшТУнун 

актылар залында илимий практикалык конференция өткөрүлдү. 

Ошондой эле  окууда, илимде жакшы ийгиликке жетишкен 

окутуучуларга жана студенттерге ардак грамоталар жана баалуу сыйлыктар 

тапшырылды.   Бул иш-чара илимдер  бөлүмү тарабынан өткөрүлдү.  

2016-жылдын 26-ноябрында “Кыргыз Республикасынын тарых жана 

маданият” жылына карата жана коомдук ишмер, КРнын эмгек сиңирген 

мугалими, тарых илимдеринин доктору, профессор Б.А. Нурунбетовдун 70 

жылдык мааракесине арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция 

өткөрүлдү. Жалпысынан конференцияга  85 илимий баяндамалар топтолуп, 

илимий эл аралык конференция  4-багытта өз ишин алып барды: Кыргыз 

элинин тарыхы, маданияты, мурастары (гуманитардык жана коомдук 

илимдер); табигый жана так илимдер; инженердик-техникалык илимдер; 

экономикалык, социалдык илимдер. Ошондой эле бир топ илимий 

конференциялар, семинарлар, тегерек үстөлдөр 2016-жылы  факультеттер 

ичинде өткөрүлдү, бул көрсөткүчтөр төмөнкү таблицада келтирилген 

(табл.22).  

  



21-таблица 

Ош технологиялык университетинде 2016-жылы өткөрүлгөн илимий 

практикалык конференциялар, семинарлар, тегерек столдор, илимий иш 

чаралар 

 
 

№ 

 

 Иш чаранын аталышы 

Өткөрүлгөн 

күнү, орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

ЖОЖ, 

кафедралар 

Конференциялар 

1.  2016-жыл - Тарых жана 

маданият” жылына карата жана 

коомдук ишмер, т.и.д., проф., 

КРнын Эл мугалими Б.А. 

Нурунбетовдун 70 жылдык 

мааракесине арналган эл аралык 

илимий-практикалык 

конференция 

 

ОшТУ, 
 

Ош шаары 

26-ноябрь, 

2016 

 

ОшТУнун 

ИжИ бөлүмү 

 

ОшТУ, 

ИжИБ, 

факультеттер, 

кафедралар 

2.  Аймактык илимий практикалык 

студенттердин  конференциясы 

“ИЛИМ жана СТУДЕНТ -2016” 

6-8 апрель 

2016ж. 

ЧАЗ, ОшТУ 

Илим бөлүмү, 

каф. башчылары 

ОшТУ 

3.  “Биз 21-кылымдын 

интеллектуалдарыбыз” эл аралык 

жаштардын кароо сынагы Ош 

областтык туру 

11-март, 

ОшТУ  

Илим бөлүмү,  

областтык 

балдардын 

чыгармачылык 

Борбору менен 

биргеликте 

Катышуучулар-

дын жалпы саны  

150 дөй адамды 

түздү. ОшТУнун 

студенттери 

тарабынан 4 

долбоор 

даярдалдалган. 

4.  VIII Назаровдук окуулар 

регионалдык илимий-

методикалык конференциясы   

27-май 2016ж. 

ОшТУ 

ТК, МжС 

кафедрасы 

ОшТУнун 

актылар залында  

5.  Бүткүл дүйнөлүк Илим күнүнө 

карата ”Илим. Инновация. 

Технологиялар”  илимий 

практикалык конференция. 

9 ноябрь, 

2016 ж. 

Илим бөлүмү ОшТУнун 

актылар залында 

6.  “Проблема предотврашения 

торговли людьми” илимий 

конференция 

21 октябрь 

2016 г. 

Илим бөлүмү ОшТУнун 

актылар залында 

7.  12-апрель Космонавтика күнүнө 

карата илимий конференция 

11-апрель 

2016ж. 

Айтназарова А. 

Кылычова Н.Э. 

«ФИЗИКА» 

кафедрасы 

8.  Тарых, маданият жана илим 

жумалыгы 

Март 2016 МжДТ 

кафедрасы 

ОшТУ, ТК 

9.  2016-жылдын ОшТУдагы 

илимий-изилдоо иштердин  

жыйынтыгы боюнча Илимий 

сессия 

Декабрь, 2016 Илим болуму ОшТУ, 

китепкананын 

окуу залы 

 

Инновациялык багыттагы семинар, тренингдер, 

Илимий практикалык семинарлар 
 

10.  Билим беруудо жаңы 

технологияларды колдонуу 

12-24 Январь 

2016ж. 

ИППК ОшТУ ИППК ОшТУ 



11.  TEMPUSMAPREE - 530793 

долбоору «Курулуш» - Калыбына 

келуучу энергия булагы жана 

имараттардын энергоэффек-

тивдуулугу багыты боюнча 

аймактык семинар  

январь  

2016 ж. 

ОшТУ, 

инженердик 

курулуш 

факультети 

ОшТУ, 

инженердик 

курулуш 

факультети 

12.  Организация учебной и  учебно-

методической и научной работы в 

высшей школе Кыргызской 

Республики и  РФ 

13-15-апрель, 

2016,   

Ош ТУ 

 3-корпус. Ауд 

2-216 

ОшТУ ОшТУ 

13.  «Ишмердуулукту онуктуруу аттуу 

темадагы» студенттик таймаш 

Апрель, 2016 Экономика 

кафедрасы 

Тех.коллдеж 

ОшТУ Экономика 

кафедрасы 

Тех.коллдеж 

14.  «Местное самоуправление в 

Кыргызской Республике: 

состояние и перспективы-2016» 

Апрель ,2016 Касымова 

С.М.  

“Мамлекеттикбаш

каруужана эл 

аралыкмамилелер 

кафедрасы” 

15.  Банк иштерин 

автоматташтыруудагы  маселелер 

жана көйгөйлөр 

Март,2016 Маатов К.М. “Экономикадагы 

колдонмо 

информатика”каф

едрасы 

16.  Илимий макалаларды жазуунун 

жолдору (лекция) 

Апрель,2016 Сатыбалдыев 

А.Б. 

«ФИЗИКА» 

кафедрасы 

17.  “Тарых жана маданият жылына 

карата Үркүндүн 100 жылдыгына, 

КАССРинин 90 жылдыгына, 

Кыргыз ССРинин 80 жылдыгына 

жана Эгемендүүлүктүн 25 

жылдыгына карата “Кыргыз 

мамлекеттүүлүгүнүн 

түптөлүшүнөн эгемендүүлүккө 

карай аттуу” 

Май,2016 Студенттер 

арасындагы 

таймаш 

“Коомдук 

илимдер 

“кафедрасы 

18.  Физиканы окутууда инновациялык 

технологияны пайдалануунун  

ролу 

апрель, 2016ж. Сатыбалдыев 

А., Кылычова 

Н.Э. 

«ФИЗИКА» 

кафедрасы 

19. 1 Математиканын информатиканын 

азыркы абалы жана алардын 

колдонулуштары 

ОшТУ 2016-

жылдын 31-май 

Аширбаева 

А., Сатаров ., 

Зулпукаров 

Ж., Сапарова  

“КМат” 

кафедрасы 

20.  Совместный научно-

образовательный проект ОшТУ 

«Экономическое развитие» и 

«Теоретические основы 

экономики переходного периода» 

11-15 январь, 

2016ж. ОшТУ 

Кедейбаева 

Ж.А. 

“МБжЭАМ” 

кафедрасы 

21.  Строительство и эксплуатация 

жилых и общественных зданий из 

теплоэффективных материалов 

Каф. СП. 

январь 2016ж. 

ОшТУ 

Салиева М.Г., 

Володина 

Т.Н. и КӨкаф. 

ОшТУ 

 

 

 

 



11. КАРЖЫЛАНГАН ИЛИМИЙ ДОЛБООРЛОР 

Илим – изилдөө долбоорлорун аткаруу  

Университеттин белдүү окумуштуулары бир топ жылдан бери Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан илимдин 

приоритеттүү багыттары боюнча жарыяланган сынактарга активдүү 

катышышып, тиешелүү багыттарда илим изилдөө иштерине белгилүү 

суммада каржы утуп келе жатышат.  

2016-жылы илимдин 2 приоритеттүү багыты боюнча 1079,0  миң сомго 

каржыланган илимий долбоорлор иш жүргүздү. Бардык долбоорлоор боюнча 

жарым жылдык КР ББжИ министрлигине өз убагында тапшырылган. 

2016-жылы каржыланган долбоорлордун саны, каржылоонун көлөмү 

23-таблицада көрсөтүлгөн.  

22-таблица  

Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим Министрлиги 

тарабынан каржыланган долбоорлордун көрсөткүчтөрү (2016ж.)  
 

№ ИИИ  боюнча бөлүктөрдүн аталыштары 2016 

1. КИЭИ боюнча аткарылган темалардын жалпы 

саны 

3 

2. Анын ичинен: 

Экологиялык темалардын саны 

 

2 

3. Темалардын жалпы санынан: 

- колдонмо 

- фундаменталдык 

 

1 

 

4. Каржылоонунжалпыкөлөмү,  

миң сом 
 

1079,0 

5. Эмгек акы фонду, миң сом  795,0 

6. Кызматкерлердин саны, киши 36 

 

 
 

Диагр. 1. Каржыланган долбоорлордун көрсөткүчтөрү (2010-2016ж.)  

Ряд1, 2010, 1637 

Ряд1, 2011, 2797.8 

Ряд1, 2012, 4513.1 

Ряд1, 2013, 2031.4 

Ряд1, 2014, 1452.3 

Ряд1, 2015, 645.1 

Ряд1, 2016, 1079 



 

Аталган долбоорлор боюнча каржыланган илимий иштердин отчеттору 

2016-жылдын 16-19 декабрында Билим берүү жана илим министрлигинин 

буйругуна ылайык (№1614/1 25.11.2016ж.) атайын комиссиясынын жана 

түштүк региону боюнча түзүлгөн эксперттик кеңешинде каралып, 

окумуштууларыбыздын илимий отчёттору тактыгы жана илимий 

деңгээлинин жогорулугу менен айырмаланды.  

Ал эми 2016-жылдагы илимий-изилдөө долбоорлорунун тизмеси 24-

таблицада берилген. 

 23-таблица  

2016-жылы аткарылган КР ББжИМ уюштурган илимий-изилдөө 

иштердин  тематикасы 
 

 

№ 

 

Илимий долбоорлордун аталышы  

 

Жетекчис

и 

Аткар. 

мөөнөтү 

Каржылоо,  

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-

2018 

345,1 

2. Научное прогнозирование экологических 

функций и биоразнообразия лесных 

экосистем Кыргызстана, для оптимиза-

ции их использования и воспроизводства 

Шамшиев 

Б.Н. 

д.с-х.н., 

профессор 

2016-

2018 

250,0 

3. Изучение и оценка экологических возде-

йствий чужеродных лесных организмов 

на леса Кыргызстана и их последствий 

Аттокуров 

А.Т. 

к.б.н.,  

доцент 

2016-

2018 

200,0 

 

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 патенттер, патенттик күбөлүктөр алынды, илимий ачылыштар үчүн 

буюртмалар тапшырылып, оң чечимдер алынды жана кандидаттык,  

докторлук диссертациялар даярдалууда.  

 

Эл аралык илимий долбоорлорду аткаруу 

1. “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, Түркменистанда, 

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, ангис тилин билүү деңгээлин жогорулатуу,  

студенттердин мобилдүүлүгүн арттыруунун негизинде жакшыртылат.  

 

2016-жылдын октябрында ОшТУнун магистранттары үчүн 1 жумалык 

семинарлар уюштурулуп сертификаттар берилди. Семинарда шериктеш 

Жождордун профессорлору: Люблин технологиялык университетинен 

(Польша) – проф.Марек Милош жана Элизабет Милош, Гренобль Алпы 

университетинен - проф. Жан-Мишель Адам жана проф. Петра Сауер – 

Колдонмо илимдер институтунан -Бэуз (Берлин).  

Ошондой эле  2016-жылдын май айында Борбордук Азия өлкөлөрүндөгу 

өнөктөштөр менен бирге 5-координациялык кенешме өткөрүлуп, долбоордун 

алгачкы жыйынтыктары жана келечектеги пландары талкууланды.  

 

ЭРАЗМУС+ программасы 

1.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 лидердик 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 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

(Испания). Бюджети: 777,886 Евро. Мөөнөтү: 24 ай 

 

2.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.  Тармак 

төмөндөгү тапшырмаларды чечүүгө багытталган:  

 Илим изилдөө жана билимди өткөрүп берүү багытындагы кызматташууну 

жөнгө салуу; жер ресурстарынын деградацияланышы боюнча изилдөөлөр 

жана  инновациялык ыкмаларды жайылтуу багытындагы жайкы мектеп-

семинарларды уюштуруу; 

 Окутуу программалары боюнча тажрыйба алмашуу . 

Максатка жетишүү окуу программаларынын негизинде долбоордун 

катышуучуларын кыска мөөнөттө стажировкага жиберүү , айлана чөйрөнү 

коргоо боюнча окутуу материалдарын таркатуу, билимин жана жөндөмүн 

жогорулатуу аркылуу ишке ашырылат.  

 Координатору:UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL MOLISE (Италия). 

Мөөнөтү: 36 ай. Бюджети: 954,514 Евро 

 

12.  ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН ИЛИМИЙ 

ИШ-ЧАРАЛАРГА КАТЫШУУСУ, КВАЛИФИКАЦИЯЛАРЫН 

ЖОГОРУЛАТУУСУ 

2016-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 

тууралуу маалымат таблицаларда көрсөтүлгөн .  

2016-жылы окутуучулук профессордук курам    Республикалык жана 

Эл аралык илимий долбоорлордун иш чараларына, илимий практикалык 

конференцияларга, симпозиумдарга, илимий жана окуу методикалык иштери 

боюнча семинарларга катышууга Индияга, Кытай, Россия, Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан, Казакстан жана Бишкектеги КГУСТА,КРСУ, 

АУЦА,  КР ИА, КР УИА, КГТУ, КМТУ, КУАгр. университети, ИТжПМ 

УИА КР,  КТНУ жана башка ЖОЖга (анын ичинде Кыргызстандын 

облустарына жана шаарларына (Чолпон Ата, Талас, Ыссык-Көл шаары., 

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

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

 

4-таблица 

Илимий иш-чараларга катышуу 
 

Эл аралык илимий иш-чараларга катышуу 

 

№ Иш-чаранын аталышы Өткөрүлгөн күнү, 

орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

ЖОЖ, 

кафедра 

1 Для участия и присоединения к 

альянсу университетов и ВШП по 

приглашению университета партнера 

в Ланджоуский университет 

с 16 по 30 сентября 
 

Ланджоус, 

КНР 

проф.   

Шамшиев Б.Н. 

ОшТУ, 
 

ОНиИ 

2 Для участия во Всероссийском 

фестивале науки СФУ 

г. Красноярск, РФ 

21-25 ноябрь, 2016 

проректор по 

ВСиР, доц. 

 

ОшТУ 



Аттокуров У.Т. 

3 Борбордук Азия Өлкөлөрүнүн 4-

форумуна катышууга 

Ченду шаары, КЭР 

17-22-октябрь, 2016 

проф. 

Абидов А.О. 

 

ОшТУ 

4 V Бүткүл Россиялык конгресске 

катышуу  

Екатеринбург, РФ 

18-22-октябрь, 2016 

доц.  

Меңдибаев Н. 

ОшТУ, 

“КИ”  

5 Калинга Индустриялык-технология-

лык университетинин ЖОЖдор ара-

лык байланыштары боюнча жолуг-у 

Индия, 

15-23-декабрь, 2016 

 

проф. 

Абидов А.О. 

ОшТУ, 

ректор 

6 Темпус Промис долбоорунун 

координациялык жолгушуусуна 

катышуу максатында 

г. Душанбе, РТ 

31.10.2016-

05.11.2016 

директор ИПН, 

доц. 

Аттокуров А.Т. 

 

ОшТУ 

7 “Инновация 2016” деп аталган 

XXIЭл аралык илимий-практикалык 

конференцияга катышуу 

Беруни ат. ТМТУ 

Ташкент, 

24-28-октябрь, 2016 

доц. 

Сапарова Г.Б. 

ОшТУ, 

КМат  

 

Илимий иш сапарлар жана иш чаралар 

 

№ 

 Иш-чаранын аталышы Өткөрүлгөн 

күнү, орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

ЖОЖдын 

аталышы, 

кафедралар 

22.  “Проблемы развития и повышения 

конкурентоспособ-ности  экономик в 

многополяр-ном мире” аттуу эл 

аралык илимий конференцияга 

катышуу 

31.08.2016.-

05.09.2016 
 

 Рыскулбеков 

атынд. КЭУ 
 

Чолпон-Ата ш 

проф. ОшТУ 
 

Ташбаев А.М. 

ОшТУ, 
 

ЭжБФ 

23.  “Усиление центров карьеры в 

университетах ЦА” деп аталган 

Темпус долбоорунун алкагында 

өтүлүүчү эл аралык конференция 

Бишкек ш., 

25-27-октябрь, 

2016 

 

проф. Абидов А. 

начальн. по УР 

Айтиев М., 

доц. Атабеков А. 

 

ОшТУ 

24.  Талас мамлекеттик университетинин 

20 жылдык мааракесине арналган эл 

аралык илимий конференцияга 

катышуу  

Талас шаары, 

19-22-октябрь, 

2016 

доц. 

Кутманбекова А, 

доц. Абдиев М. 

ОшТУ, 

ЭжБФ 

25.  М.И. Иманалиевдин 85 жылдыгына 

арналган илимий конференцияга 

катышуу 

ИТжКМ, 

Бишкек ш. 

13.09.-16.09 

2016 

ф.-м.и.д. 

Аширбаева 

А.Ж., ф.-м.и.к. 

Мамазияева Э. 

ОшТУ, 

КМат 

кафедрасы 

26.  А.Ж. Жайнаковдун 75 жылдык 

юбилейине арналган эл аралык 

илимий конференция 

2-10-октябрь, 

2016 

доц. Жанибеков 

М.Ж., проф. 

Сатыбаев А.Дж. 

ОшТУ, 

прорек. по 

ГЯ, 

ФКиТ 
 

Инновациялык багыттагы семинар, тренингдер, 

илимий практикалык семинарлар 
 

№  Иш-чаранын аталышы      ткөрүлгөн 

күнү, орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

ЖОЖдын 

аталышы, 

кафедралар 

27.  Для участия на семинар-тренинге 

Гос. службой интеллектуальной 

собственности инноваций при 

Правительстве КР 

ГСИСиИ при 

правит-ве КР, 

г. Бишкек 

10-12 ноября 2016 

проректор по 

НиИ, проф. 

Шамшиев Б.Н. 

 

ОшТУ 

 

28.  Инновациялык ишмердүүлүк 

боюнча квалификацияны 

Кыргызпатент 
 

Бишкек ш. 

доц. 

Калдыбаев Н.А. 

 

ОшТУ 



жогорулатуу боюнча семинарга 

катышуу 

8-17-ноябрь, 2016 

29.  КМШнын техникалык 

университеттеринин 

ЖОЖдорунун консорциумунун 

студенттеринин жана 

магистранттарынын эл аралык 

форумуна катышуу 

Бишкек-Ысык-Көл 

ш. 

13-16-декабрь, 2016 

проф. Абидов 

А.О., доц. 

Аттокуров У.Т.,  
 

ОшТУнун 

студенттери 

 

ОшТУ, 
 

ОшТУнун 

студенттери 

30.  “National Leadership Development 

Seminar” деген аталыштагы эл 

аралык семинарга катышуу 

Ысык-Көл ш. 

29.09.2016- 

02.10.2016      

ПИвЭ-16 

тайпасын.студен

ти  Маматов Р. 

ОшТУ, 

ЭжБФ 

31.  Кыргыз-Россия техникалык 

университетинин 

консорциумунун кезектеги 

отурумуна катышуу 

Чолпон-Ата ш 21-

23-сентябрь, 2016 

ОшТУнун 

ректору, 

проф. 

Абидов А.О. 

 

ОшТУ 

32.  Для участия в проекте MIND 

(Менеджмент - Инновация - 

Развитие)  

КНУ 

г. Бишкек 

Доц. 

 Атабеков А.К. 

ОшТУ 

ТиМ каф. 

33.  Обмен опытом в ВУЗах столицы КГУСТА, КГТУ, 

КРСУ 

проф. ОшТУ 

Сайдаматов Ш. 

ОшТУ, 

ФКиТ 

34.  ББжИМнин аккредитация 

боюнча семинарга катышуу 

АУЦА, КНАУ им. 

К. Скрябина 

Бишкек ш., 

13-16-декабрь, 2016 

СБжИ боюнча 

проректор, доц. 

Аттокуров У.Т. 

 

ОшТУ, 

СБжИ 

 

35.  Для участия в региональном 

семинаре “Геориски в 

управлении водными ресурсами 

в Кыргызстане” 

КСУ, 

г. Бишкек 

18-22-декабрь, 2016 

проф. ОшТУ 

Жумабаев К. 

ОшТУ, 

каф. БЖД  

 

Илимий иш чаралар 
 

36.  Для участия в стартовом 

заседании Межгосударств. 

Межведомственного 

диссертационного совета 

Д.06.15.540 при ОшТУ им. М. 

Адышева 

ВАК КР, 

г. Бишкек 

22-24-ноябрь, 2016 

проректор по 

НиИ, проф. 

Шамшиев Б.Н. 

директор ИПН, 

доц. Аттокуров 

А.Т. 

 

ОшТУ, 

ОНиИ, 

ИПН 

37.  Для сдачи отчета МДС К. 

03.14.492 в ВАК КР 

ВАК КР директор ИПН 

Аттокуров А.Т. 

ОшТУ, 

ИПН 

38.  Диссертациялык кеңештен 

документтер боюнча 

консультация алуу үчүн 

КЭУ, 

Бишкек ш. 

21-23-октябрь, 2016 

ОшТУнун 

профессору 

Ташбаев А.М. 

ОшТУ, 

ЭжБФ 

39.  Для сдачи научно-

исследовательских проектов  

департамент науки и научно-

технической информатизации. 

департамент ННТИ, 

г. Бишкек 

10-12 ноября 2016 

проректор по 

НиИ, проф. 

Шамшиев Б.Н. 

 

ОшТУ 

40.  КРнын ЖАКнын эксперттик 

отурумуна катышуу  

КР ЖАК, 

Бишкек ш., 

18-20-декабрь, 2016 

э.и.д. 

Узенбаев Р.А. 

ОшТУ, 

БУжА каф. 

41.  Диссертациялык ишти алдын ала 

коргоо 

КМУ,  

Бишкек ш. 

6-17-сентябрь, 2016 

   

окутуучу 

Култаева А. 

 

ОшТУ,   

ТК 



42.  Талаа-эксперименталдык 

иштерин жүргүзүү 

Исфана ш., 

29-30-ноябрь, 2016 

ага окут. Тешаев 

Э., окут. Эркали 

уулу У. 

ОшТУ,  

ТК 

43.  Для завершения работы над 

монографией  

институт ЯиЛ 

Бишкек 

31.10.2016- 

17.11.2016 

д.филол.н., 

зав. Отдел 

магистратуры 

 

ОшТУ 

 

44.  Для участия в диссертационном 

совете по защите дисертации 

аспиранта Рысбековой Э.С. 

КГУСТА, 

г.Бишкек 

29.09.2016-

01.10.2016 

проф. 

 Маруфий А.Т. 

ОшТУ 

45.  Для согласования работ по 

журналу “Известия ОшТУ” 

МОН КР,  Бишкек 

с 3 по 5 октября 

проф. 

Шамшиев Б.Н. 

ОшТУ 

46.  Диссертациялык Кеңештин 

ишине катышуу 

Бишкек ш. 

13-16-сентябрь, 2016 

д.ф.-м.н. 

Аширбаева А.Ж. 

ОшТУ 

47.  Илимий ишин жыйынтыктоо 

максатында 

КГУСТА, 

Бишкек ш. 

окутуучу 

Рысбекова Э. 

ОшТУ 

48.  Илимий изилдөө иштерин 

уюштуруу үчүн 

КТУ, Бишкек ш. 

26-30-сентябрь, 

2016, 

ага окутуучу 

Турдуев И. 

ОшТУ 

49.  Илимий иштерин тактоо 

максатында 

КГУСТА, Бишкек ш. 

26.09.2016-

01.10.2016 

ага окутуучу  

Жалалдинов 

М.М. 

ОшТУ 

50.  Аспирантурага тапшыруу үчүн Математика инстит., 

Бишкек ш. 

4-7-октябрь, 2016 

ага окутуучу 

Маатов К. 

ОшТУ 

51.  Илимий иштерин жүргүзүү үчүн ИА КР, Бишкек ш. 

10-16-октябрь, 2016 

ага окутуучу 

Исманов Ө. 

ОшТУ 

52.  Илимий иштерин улантуу 

максатында 

КРУИА, 

Бишкек ш. 

10-15-октябрь, 2016 

ф.-м.и.к. 

Зулпукаров Ж.А. 

ОшТУ 

53.  Илимий ишин улантуу үчүн УИА КР, 

Бишкек ш. 

10-15-октябрь, 2016 

доц. Алдашов М. ОшТУ,  

“ТПО” 

каф. 

54.  Илимий иштерин жүргүзүү үчүн КТУ,  

Бишкек ш.  

18-25-октябрь, 2016 

доц. 

Токторбаева 

Э.И. 

ОшТУ, 

ТЛП каф. 

55.  Диссертациялык ишин коргоо 

үчүн  

КРУИА, КМжТИ 

20.10.2016-

02.11.2016 

ага окутуучу 

Мамазияева Э. 

ОшТУ, 

 “КМат” 

кафедрасы 

56.  Диссертациялык ишин тактоо 

максатында  

КТУ, Бишкек ш.  

17-29-ноябрь, 2016 

аспирант 

Бакирова Н. 

ОшТУ, 

ТЛП каф. 

57.  Илимий изилдөө жумушун 

презентациялоо максатында 

Кыргызпатент 

Бишкек ш., 

24-25-ноябрь, 2016 

т.и.к. 

Ирматова Ж. 

ОшТУ, 

АЗжААТ  

каф. 

58.  Илимий жумуштарды 

жүргүзүүгө 

КМТУ,КРСУ, 

Бишкек ш. 

2-9-декабрь, 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

проф. 

Сеитов Б.М. 

ОшТУ, 

КӨ каф. 

59.  Диссертациялык ишин 

ийгиликтүү коргоп, дипломун 

алуу үчүн 

КР ЖАК, 

Бишкек ш. 

29-31-декабрь, 2016 

окутуучу 

Наралиев Т. 

ОшТУ, 

БУжА каф. 

 



13. СТУДЕНТТИК ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ 

 

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. 2016-жылдын апрель айларында университеттин бардык 

факультеттеринде ОшТУнун илим жумалыктарынын иш-чаралары 

өткөрүлдү. 

Илим жумалыгынын алкагында студенттердин илимге болгон 

кызыгуусун арттыруу, алардын илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктарын 

жарыкка чыгаруу, студенттердин ортосундагы достук мамилени чыңдоо 

жана илим изилдөөгө кызыккан студенттерге ар тараптуу колдоо көрсөтүү 

максатында Ош технологиялык университетинде  2016-жылдын 5-6-7-8-

апрелинде  салтка айланган жыл сайын өткөрүлүүчү “Илим жана студент-

2016” аталышындагы аймактык илимий-практикалык конференция болуп 

өттү. Конференцияда Кыргызстандын Түштүк аймагындагы актуалдуу 

илимий проблемаларга арналган 44 секциядан турган  805 баяндамалар, анын 

ичинен башка ЖОЖдордон:   ОшМУдан- 5, ОшМЮИден – 6,  ЖУЭПтен-6, 

ЖАГУдан-10,Өзгөн технология жана билим берүү институтунан ӨТжББИ 

(Өзгөн ш.) -60 илимий баяндамалар талкууланды жана пленардык отурумда 3 

илимий баяндама кызык талкууну жаратты.   

Конференциянын жыйынтыгы боюнча жалпысынан 135 студент 

алдыңкы орундарга ээ болушту, анын ичинен: 1 - орунга  44  студент; 2 - 

орунга   44 студент; 3 – орунга  44 студент. 

Пленардык отурумда 3 студент өздөрүнүн маңыздуу, баалуу илимий 

баяндамалары үчүн Ардак грамоталар жана баалуу белектер менен 

сыйланышты.     

Пленардык отурумдагы илимий баяндамачылар:1.“Кыргыз 

мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнөн эгемендүүлүккө карай” Баяндамачы:  

Турсунбай кызы Зульфия ТШИ-14 тайпасынын студенти жана Авазбек уулу 

Акбуура ЭиПЛД-14 тайпасынын студенти, илимий жетекчилери: Мамытов 

У. т.и.к., доцент; Бекмурзаева Г., т.и.к., доцент . 2. “GPS спутник 

маалыматтарын пайдалануу аркылуу мобилдик аппараттарды кардарларга 

сервердик түрүндө программалоо», баяндамачы:   Кочкорбай уулу 

Кутманбек, илимий жетекчиси: Кутунаев Ж., ф-м.и.к., доцент. 3. “Тигишсиз 

формаланган кийимдин бөлүктөрүн кийизден даярдоонун технологиясы”. 

Баяндамачы: Имарали кызы Зарина ИКТ-1-13 тайпасынын студенти Акбий 

кызы Шайыргул ТШИ-13 тайпасынын студенти, илимий жетекчиси: 

Сыдыкова Ж., т.и.к., доцент. 

2016-жылдын март айы ичинде факультеттер аралык адистик 

предметтер жана жалпы кесиптик дисциплиналар боюнча олимпиадалар 

өткөрүлүп, I, II,III-орундарга ээ болгон студенттерибиз  V аймактык 

олимпиадага жолдомо алышты. 



9-апрелде БатГУда өткөрүлгөн V аймактык студенттик олимпиадага 

122 cтудент катышып, университеттин командасынан  1-орунга 6 студент, 2-

орунга 16 студент, 3-орунга 20 студент, 4-орунга -8 студент  татыктуу 

болушту. Байгелүү орундарды ээлеген студенттерге ОшТУнун ректорунун 

буйругу менен акчалай сыйлыктар берилди.  

Белгилеп кетсек, БатГУдагы олимпиадада биздин студенттер 

философия, информатика, электр менен камсыздоо, сызма геометрия жана 

черчение, физика, транспорттук технологиянын процесстери предметтери 

боюнча 1-чи орунду камсыз кылышкан.  

Экинчи орунду - орус тили, теоретикалык механика, психология, 

педагогика, финансы жана кредит, жогорку математика, укук таануу, 

философия, информатика, сызма геометрия жана черчение, алгоритм тилдери 

жана программалоо, транспорттук технология процесстери, физика жана 

англис тили предметтери боюнча алышкан. 

Үчүнчү орунду - англис тили, кыргыз тили, психология, педагогика, 

бухгалтердик эсеп жана аудит, экономика, химия, электр менен камсыздоо, 

математика, экология, манас таануу, перевод и переводоведение предметтери 

боюнча камсыздашты. 

Ал эми Кыргызстандын тарыхы, менеджмент предметтери боюнча бир 

да студент орун ээлебей келишкен. 

ОшТУнун кафедраларында илимий  ийримдер (30га жакын) бар жана  

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

барышат. Ар бир ийримдин  курамына 10-20га  чейинки студенттер катышат.  

Ийримдин планы боюнча  студенттер тарабынан  илимий рефераттар, 

докладдар жазылат жана салтка айланып калган «Илим жана студент»  

илимий конференциясында илимий  докладдарын окушат. 

 

ОшТУнун 2016-жылдагы илим изилдөө жумуштарынын маанилүү 

жыйынтыктары: 
 

Отчеттук 2016-жылда университеттин изденүүчүлөрү жана 

аспиранттары тарабынан 9 диссертациялык иш жакталды, анын ичинен 1ү 

докторлук диссертация. Натыйжада, профессордук-окутуучулук курамдын 

сапаттык деңгээли дээрлик 2,5%га жогорулады.  

2016-жылы университеттин профессордук-окутуучулук курамы 

тарабынан  жарыяланган илимий макалалардын сандык көрсөткүчү 

былтыркы жылга салыштырмалуу бир кыйла өстү. Эл аралык Web  

of Science, Scopus, РИНЦ  жогорку импакт-фактордук көрсөткүчтүү 

журналдарда университеттин кызматкерлери  тарабынан илимий 

макалаларды жарыялоо быйыл жакшырды. 

2016-жылдын 26-ноябрында “Кыргыз Республикасынын тарых жана 

маданият” жылына карата жана коомдук ишмер, КРнын эмгек сиңирген 

мугалими, тарых илимдеринин доктору, профессор Б.А. Нурунбетовдун 70 

жылдык мааракесине арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция 



өткөрүлдү, конференциянын алкагында факультеттер аралык илимий-

практикалык көргөзмө да уюштурулду.  

2016-жылы 7-10- апрель айында “Кыргыз Республикасынын тарых жана 

маданият” жылына карата“Илим жана студент 2016” аттуу студенттердин 

аймактык илимий-техникалык конференциясы өткөрүлүп, жалпысынан 805 

баяндама талкууланды.  

2016-жылы 11-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.  

2016-жылдын БатГУдагыV аймактык студенттик олимпиадагаОшТУдан 

122 студент катышып, 50 студент байгелүү орундарды ээлешти.  

2016-жылдагы кафедралардын, факультеттердин аткарылган илимий-

изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча илимий сессия илим бөлүмү 

тарабынан өткөрулду. 

Университеттин жаш окумуштуулары 2016-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 тизмесиндеги ОшТУнун илимий техникалык “Известия 

ОшТУ” журналы  2016-жылдын октябрь айындаРоссиянын илимий шилтеме 

индексине (РИНЦке) кирди.   

ОшТУда башка мекемелер менен биргеликте 1 жаңы Мамлекеттик 

аралык Диссертациялык кеңеш ачылды. 

Жыл ичинде ОшТУнун окумуштуулары тарабынан автордук укуктук 

коргоо боюнча 4 патент алынды.  

Университеттин илим 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; 

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

менен байланыша албагандыктан,  эл аралык конференцияларга катышуу 

жана эл аралык илимий макалаларды даярдоо төмөнкү деңгээлде; 

 Илимий мектептерди өнүктүрүү максатында илимий изилдөө иштерге, 

илимий иш- чараларга каражаттардын аз тартылуусу; 

 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 2016 - жылдагы  абалы, алардын приоритеттик 

багыттары жана илимий изилдөөлөрдүн  эффективдүүлүгү” боюнча отчетун 

угуп жана талкуулап, ОшТУнун окумуштуу кеңеши  

 

токтом кылат 

Ош технологиялык университетиндеги 2016-жылы аткарылган 

илимий- изилдөө иштеринин негизги жыйынтыктары канааттандырарлык деп 

табылсын. 

Алынган жыйынтыктардын негизинде динамикалык өнүгүү 

максатында жана илимий-инновациялык инфраструктураны мындан ары 

өркүндөтүү үчүн төмөндөгү иш-чаралар белгиленсин: 

 

1. Илимий даражалуу кызматкерлер   eLIBRARY.ru - системасына  

катталсын жана эл аралык рейтингтүү РИНЦ, Web of Science, Scopus 

аналитикалык системасына кирген импакт фактору нөлдөн жогорку илимий 

журналдарда экиден кем эмес макала жарыялоосу индикатордук көрсөткүч 

катары белгиленсин. Бул көрсөткүчтү камсыз кылуу максатында 

журналдарга макала жарыялоо боюнча атайын семинарлар өткөрүлсүн. 

2. Кадрлык потенциалдын сапатын жакшыртуу максатында 

доценттик, профессордук, кафедра башчысы кызмат орундарына илимий 

даражалуу гана адамдарды дайындоо ишке ашырылсын жана ТТФ , АУФ, 

КжМТФ, ТжЖПФ, ЭФ, ЭжБФ факультеттеринин декандары тарабынан ОПК 

курамы өз убагында илимий наамдарды алуусу көзөмөлгө алынсын.   

3. Илимий иштерди уюштуруу иштеринин орчундуу мааниге ээ 

экенин эске алып, декандардын илимий иштер боюнча орун басарлары 

илимий даражасы бар, тажрыйбалуу кызматкерлерден гана дайындалсын 

жана аларга эмгек акы төлөнүп берилсин. 

4. Илим жаатында ийгиликке жетишкен кызматкерлерге 

материалдык стимул түзүү үчүн төлөнүүчү каражаттын көлөмү илимдин 

кандидаттык даражасын корголгондо 25 миң сом, докторлук даражага 50 миң 

сом өлчөмүндө жогорулатылсын.   

5. Университетте практикаланып келе жаткан айлык эмгек акыга 

илимий даражасы үчүн кошумча төлөмдөр кызматкердин жыл ичиндеги 

импакт-фактору бийик мезгилдүү журналдардагы макала жарыялоо 

активдүүлүгүн эске алуу менен жогорулатылып,   кандидаттарга 5 мин сом,  

докторлорго- 10 мин сом өлчөмүндө атайын каражаттын эсебинен төлөнүп 

берилсин. 

6. Университеттин инновациялык ишмердүүлүгүн жандандыруу 

жана бюджеттик эмес каржы булактарын тартып келүү максатында атайын 



Инновациялык бөлүм түзүлүп, ага кызматтык бөлмө, компьютердик 

жабдуулар жана штаттык бирдик бөлүнүп берилсин. 

7. ОшТУда эл аралык жана республикалык олимпиадаларды 

өткөрүү тажрыйбасын эске алып, Кыргызстан тарыхы, менеджмент, 

экология, химия, информациялык системалар жана технологиялар, 

бухгалтердик эсеп жана аудит, экономика, манас таануу, кыргыз тили, 

перевод переводоведение, англис тили  предметтери боюнча студенттерди 

даярдоодо көбүрөөк көңүл бурулсун, байгелүү орундарды камсыздаган 

окутуучуларга сыйлыктын өлчөмү көбөйтүлсүн. 

8. Университетте аткарылып жаткан илимий иштердин деңгээлине 

объективдүү баа берүү максатында жыл сайын ноябрь айында илимий сессия 

уюштурулсун жана “Мыктылардын мыктысы” сынагына катышкан илимий 

номинациялар боюнча жеңүүчүлөр сессиянын жыйынтыгы боюнча  

аныкталсын. 

9. Кыргыз Республикасында 2012-2020ж. Билим берүү 

стратегиясын эки жылдык (2016-2017-жж.) аракет планынын негизинде 

даярдалган КР өкмөтүнүн №100 (02.03.2016-ж) токтомун ишке ашыруу 

максатында ОшТУдагы жалпы каржылоо каражаттарынын 1% өлчөмүндөгү 

акча каражаты атайын илимий-изилдөө иштери үчүн бөлүнүп берилсин.  

10. Илим-изилдөө жумуштарынын натыйжалуулугун арттыруу 

максатында ар бир факультетте приоритеттүү багыттар боюнча илимий 

лабораториялар, эксперименталдык аянтчалар түзүлсүн.  

11. Университеттеги илим изилдөө иштеринин материалдык-

техникалык базасын чыңдоо максатында лабораториялар жаңы илимий 

жабдуулар, алеттер (приборлор) менен толукталсын жана Илим бөлүмү 

тарабынан көзөмөлгө алынсын. 

12. Токтомду аткаруу ОшТУнун Илим жана инновация боюнча 

проректору, а.- ч.и.д., профессор Б.Н.Шамшиевге жүктөлсүн. 
 
 


