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ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНДЕГИ ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ 

ИШТЕРИНИН 2017 –ЖЫЛДАГЫАБАЛЫ, АЛАРДЫН ПРИОРИТЕТТИК БАГЫТТАРЫ 

ЖАНА ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН ЭФФЕКТИВДҮҮЛҮГҮ БОЮНЧА ОТЧЕТУ  

 
Илим жана инновация боюнча проректору, 

А -ч.и.д., проф. Б.Н. Шамшиевдин баяндамасы 
 

1. Илимий-изилдөө иштеринин негизги формалары жана багыттары 

 

ОшТУнун илимий-изилдөө иштери: колдонмо илимдер институтунда, 4 илимий 

лабораторияда (колдонмо илимдер жана техника; табигый илимдер жана экологиялык 

көйгөйлөр; илимий 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 34 кафедрада, жана 20дан ашуун илимий - окуу лабораторияларда жүргүзүлөт. 

ОшТУда илимий-изилдөө иштери жана илимий багыттагы уюштуруу иш-аракеттери 

төмөнкү формаларда жүргүзүлөт: 

 Кафедраларда тиешелүү илимий багыттар боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү; 

 ОшТУнун докторанттары, аспиранттары, изденүүчүлөрү жана магистранттары 

тарабынан илимий-изилдөө иштерин аткаруу; 

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 

каржыланган илимий-изилдөө иштерин аткаруу; 

 Студенттердин илимий-изилдөө иштерине катышуусу; 

 ОшТУнун окумуштууларынын эл аралык программаларга, долбоорлорго катышуусу; 

 Окуу китептерин, колдонмолорду, илимий багыттагы эмгектерди жарыкка чыгаруу; 

  Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо; 

 Аспирантура, докторантура, атайын адистештирилген кеңештердин иш алып баруусу; 

 Илимий багыттагы иш-чараларды уюштуруу. 

 

2. Профессордук- окутуучулук курамдын сандык көрсөткүчтөрү 

 

2018-жылдын 1-январына карата университеттин жалпы профессордук-окутуучулук 

курамынын саны – 311, анын ичинен: КР УИАнын - 1, Эл аралык тармактык Инженердик 

академиялардын анык мүчөлөрү жана мүчө-корреспонденттери – 20, билим берүүгө эмгек 

сиңирген ишмерлер – 3, илимге эмгек сиңирген ишмерлер –2, “Данк” медалынын ээлери –2, КР 

билим берүүнүн мыктысы –78. 2018-жылдын декабрь айына карата университетте 96 илимдин 

кандидаты жана 12 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 2017-жылы 38,0% түздү. 

2018-жылдын 1-январына карата университеттеги жалпы профессордук-окутуучулук 

курамдын сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү 1-2 -таблицаларда көрсөтүлгөн.  

Профессордук-окутуучулук курамдын сапаттык көрсөткүчтөрүнүн факультеттеринин 

мисалдарында көрүүгө болот: технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинде - 

51,5%, Экономика жана башкарууда- 47,8%, Табигый-техникалыкта - 47,3%, Энергетикада- 

36%, Архитектура - курулушта- 34,6%, Кибернетика жана маалымат технологияларда- 25,5%, 

Тилдерди даярдоо жана эл аралык долбоорлор институтунда- 23%, Автоунаада-17%. 

Жалпы университеттин жогорку илимий потенциалы илимдин түрдүү багыттары боюнча 

илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө, илимий-педагогикалык кадрларды даярдоого мүмкүндүк 

берет. 
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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 жана 

маалымат 

технологиялар  

1 6+(1) 4 6 

2.  Архитектура - 

курулуш  

3+(2) 10+(1) 8 1 

3.  Экономика жана 

башкаруу  

2+(1) 21 10 11 

4.  Автоунаа  1 4 1 3 

5.  Энергетика  - 9 2 2 

6.  Табигый-техникалык  2+(1) 17+(2) 6 3 

7.  Технология жана 

жаратылышты 

пайдалануу  

2+(1) 19+(1) 10 5 

8.  Тилдерди даярдоо 

жана эл аралык 

долбоорлор институту  

1 4 3 4 

9.  Баары:  12+(5) 90+(5)   
10.  Технологиялык 

колледжи  

- 7+(1) - 2 

 Жалпысынан:  12+(5) 97+(6) 44 37 

 

 

 

2-таблица  

ОшТУнун Факультеттер боюнча илимий кадрдык потенциалы 2017-ж. 
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1  ТжЖПФ  

49  44  5  3  2  1  20  19  1  

47,7  10,2  57,9  

2  ЭжБФ  
50  48  2  3  2   1  21  21  -  

45,8  2,0  47,8  

3  ТТФ  
50  46  4  3  2  1  19  17  2  

41,3  6  47,3  

4  ЭФ  
25  25  -  -  -  -  9  9  -  

36  -  36  

5  АжКФ  
53  48  5  5  3  2  11  10  1  

27  5,6  32,6  

6  ТДжЭАББПИ  

22  22  -  1  1  -  4  4  -  

23  -  23  

7  КжМТФ  
32  31  1  1  1  -  7  6  1  

22,5  3  25,5  

8  АТ  
30  29  1  1  1  -  4  4  -  

17  -  17  

БААРДЫГЫ  

311  293  18  17  12  5  95  90  5  
34,8  

3,2  38,0  

КОЛДОНМО ИЛИМДЕР ИНСТИТУТТУ 

3. ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШТЕРДИН ИШ-АРАКЕТТЕРИ 

ЖАКтын уруксаты менен ОшТУда2016-жылы 1 Мамлекеттер аралык диссертациялык 

кеңеш илимдин 5 адистиктери боюнча кандидаттык жана доктордук диссертацияларды 

коргоону уюштурушту. Д. 06.16.540 Мамлекеттер аралык диссертациялык кеңеште ОшТУ жана 

КРдин Улуттук илимдер академиясынын Түштүк бөлүмү, Тажикстан Республикасынын 

илимдер Академиясы, Ш.Шотемур атындагы Тажик агрардык университети, К.Тыныстанов 

атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети алдындагы(биология илимдеринин доктору 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн) 06.01.07 - өсүмдүктөрдү коргоо, 03.02.08- 

экология,06.03.02- Токой таануу, токойчулук, токойду куруу жана токой таксациясы) жана 

03.02.05 – энтомология, 03.02.11 (паразитология адистиги боюнча илимдин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн)адистиктери боюнча 2017 жылы жана 2018 

жылдын башында кеңеште 1 докторлук жана 6 кандидаттык диссертация ийгиликтүү корголду 
 

ОшТУнун Диссертациялык кеңешинде корголгон доктордук жана кандидаттык 
диссертациялар 

 

№ Аты, жөнү Илимийжетекчиси Даражасы Мөөнөтү 

1.  Самиева Ж.Т. д.с.-х.н, профессор -Смаилов Э.А. Д.б.н. 06/06/2017 

2.  Саматова А.А. Д.п.н., проф. Чоров М. Ж. К.б.н. 26/05/2017 

3.  Жеентаева Ж.К. д.б.н, профессор Токторалиев Б.А. К.б.н. 26/05/2017 

4.  Амиров З.Г. д. б. н., профессор Саидов А.С. К.б.н. 22/12/2017 

5.  Искандаров Ф.М. д.б.н, профессор Понировский Е.Н. К.б.н. 22/12/2017 

6.  Курчиев М. Ю. д.в.н., профессор Разиков Ш. Ш. К.б.н. 19/01/2018 
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Университеттин илимий потенциалын жогорулатууда, илимий жана илимий 

педагогикалык кадрларды даярдоодо Диссертациялык кеңеш орчундуу салым кошуп келе 

жаткандыгын баса белгилөөгө болот.  

Учурда ОшТУнун бир топ окумуштуулары республикада көптөгөн 

адистештирилгенкандидаттык жана доктордук диссертациялык жана ЖАКтын эксперттик 

кеңештин мүчөлөрү, катарында тиешелүү илимий адистерди даярдоого өз салымдарын кошуп 

келишет Мисалы: ректор Абидов А.О., профессорлор: 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.  
 

ОшТУнун окумуштуулары тарабынан корголгон доктордук жана кандидаттык 
диссертациялар 

 

2017-жылда ОшТУнунокумуштууларытарабынан 9 кандидаттык, 1 докторлук 

диссертацияларкорголду.Учурда 6 кандидаттык жана 1 докторлук диссертация Кыргыз 

Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссия тарабынан бекитилди. 

 Дагыбир топ 

докторлукжанакандидаттыкдиссертацияларкоргооалдындаДиссертациялыккеңештердекезектет

урат. 

Доктордук диссертациялар – 1 

1. Ташбаев Азизбек МазановичАзык-түлүк базарын өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү: 

теориялык, методологиялык жана практикалык аспектилери(Кыргыз Республикасынын 

мисалында). Адистиги 08.00.05 –Экономика жана эл чарбасын башкаруу(экономика), 

Бишкек, 28.04.2017Илимий кеңешчиси э .и.д,проф. Атышов К. 

Кандидаттык диссертациялар –9. 
1. Саадалов Төлөнбай Ысманович (ф-м. и. к) Төртүнчү тартиптеги псевдопараболалык 

жана гиперболикалык теңдемелер үчүн жалгаштыруу маселелер 01.01.02- динамикалык 

системадагы жана оптималдуу башкаруудагы  дифференциалдык теңдемелер. Илимий 

жетекчиси ф.- м. и. д. Сопуев А.А. Ош шаары, 23.12.2016. 

2. Мамазиаева Эльмира Амановна( ф-м.и.к.) Исследование решений не линейных интегро 

– дифференцияльных уровнений в частных производных второго порядка методом 

дополнительного аргумента 01.01.02- динамикалык системадагы жана оптималдуу 

башкаруудагы  дифференциалдык теңдемелер , Илимий жетекчиси д-р физ.-мат. наук, 

проф. Аширбаева А.Ж. 30.03.2017ж. Бишкек шаары 

3. Рысбекова Элмира Сатаровна(т.и.к) Усовершенствование методов расчета конструкций 

зданий и сооружений с учетом ихреальной работы. 05.23.17-Строительная 

механикат.и.к., 22.02. 2017ж. т.и.д., проф. Маруфий А. Т. 

4. Култаева Акмарал Кубанычбековна (Г.и.к.) Аймактын табигый-туристтик потенциалын 

баалоонун геоэкологиялык маселелери(Кыргызстандын түштүк аймагынын мисалында) 

25.00.36 – “геоэкология” Илимий жетекчиси Низамиев А.Г. 

5. Ишембаева Шахтыбүбү Карпеевна (э.и.к.) Ош облусунун социалдык-экономикалык 

өнүгүүсүн башкаруу (08.00.05. Экономика жана эл чарбасын башкаруу. ОшМУ Илимий 

жетекчисиэ.и.д., проф. Абдумаликов К. 

6. Мамашов Канжар Асилбекович Чакан жана орто бизнес ишканалардын 

ишмердүүлүгүнүн экономикалык анализи үчүн оптималдаштыруу 08.02.12 

Бухгалтердик эсеп, статистика. Илимий жетекчиси э.и.д., проф. Узенбаев 

Р.А.31.01.2017 КРСУ, Бишкек. 

7.  Кадырова Г.Б. д.б.н, доцент Калдыбаев Б.К. К.б.н. 19/01/2018 
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7. Астанова Саламат (э.и.к.). Ош облусунда аялдар ишкердигине колдоо көрсөтүү 

түзүмүнүн өнүгүүсү 08.00.05. Экономика жана эл чарбасын башкаруу. Илимий 

жетекчиси э.и.к., доц. Кулуева Ч.Р.01.04.2017.ОшМУ, Ош ш. 

8. Турдуев Иляс Эрмекович Мал чарбасында Микро ГЭСти колдонуу менен 

электрэнергиясын үнөмдөөчү топтук технологиясы 05.20.01Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства Илимий жетекчиси ОсмоновЫ.Дж. 

9. Абжапарова Динара Амалбековна Разработка методики выбора вида и параметров 

специальных геодезических проекций при выполнении инженерно-геодезических работ 

25.00.32 – Геодезия. Новосибирск ,19 декабря 2017 г. Илимий жетекчиси т. и. д., доц. 

Мазуров Борис Тимофеевич. 

3-таблица 

ОшТУда 2017-жылда 

корголгондиссертациялардынФакультеттержанаструктураларбоюнчакөрсөткүчү 

 

№ Факультеттержанаструктуралар 
Корголгондисс-дын саны 

Докторлор Кандидаттар 

1.  Кибернетика жанамаалыматтехнологиялар -  - 

2.  Архитектура -курулуш -  2 

3.  Экономика жанабашкаруу 1 3 

4.  Автоунаа - - 

5.  Энергетика - 1 

6.  Табигый-техникалык - 2 

7.  Технология жанажаратылыштыпайдалануу - 1 

8.  Тилдердидаярдоожана эл аралыкдолбоорлор 

институту 

- - 

9.  Технологиялык колледжи - - 

 Жалпысынан: 1 9 

4. КАРЖЫЛАНГАН ИЛИМИЙ ДОЛБООРЛОР 

Илим – изилдөөдолбоорлорунаткаруу 

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.  

2017-жылы илимдин 4 приоритеттүү багыты боюнча 1576,1 миң сомго каржыланган 

илимий долбоорлор иш жүргүздү. Бардык долбоорлоор боюнча жарым жылдык КР ББжИ 

министрлигине өз убагында тапшырылган. 

2017-жылы каржыланган долбоорлордун саны, каржылоонун көлөмү 4-таблицада 

көрсөтүлгөн.  

4-таблица  

Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана Илим Министрлиги тарабынан 

каржыланган долбоорлордун көрсөткүчтөрү (2017 ж.)  

 

№ ИИИ боюнча бөлүктөрдүн аталыштары 2017 

1. КИЭИ боюнчааткарылгантемалардынжалпы саны 4 

2. Аныничинен:Экологиялыктемалардын саны 2 

3. Темалардынжалпысанынан:- колдонмо 

- фундаменталдык 
2 

4. Каржылоонунжалпыкөлөмү, миң сом 1576,1 
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5. Эмгекакы фонду, миң сом  1250,0 

6. Кызматкерлердин саны, киши 42 

 

 
 

Диаграмма 1. Каржыланган долбоорлордун көрсөткүчтөрү (2012-2017ж.)  

 

Аталган долбоорлор боюнча каржыланган илимий иштердин отчеттору 2017-жылдын 

декабрь айында Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык жалпы Түштук 

региондогу ЖОЖ дордун отчеттору ОшТУда каралды. Жыйынтыгында атайын комиссиясынын 

жана түштүк региону боюнча түзүлгөн эксперттик кеңеши окумуштууларыбыздын илимий 

отчёттору тактыгы жана илимий деңгээлинин жогорулугунбелгилеп кетти.  

Ал эми 2017-жылдагы илимий-изилдөө долбоорлорунун тизмеси 5-таблицадаберилген. 

 

5-таблица  

2017-жылы аткарылган КР ББжИМ уюштурган илимий-изилдөө иштердин 

тематикасы 

 

 

№ 

пп 

 

Илимийдолбоорлордунаталышы 

 

Жетекчиси 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Каржыло

онун 

көлөмү,  

миң 

сом 

1. Разработка энергоустановки для тепло-и 

электроснабжения мобильных жилых 

объектов 

т.и.д.,проф. 

Абидов А.О. 

2017 200,0 

2. Защита биоразнообразия лесных экосистем 

в контексте Национальной стратегии 

устойчивого развития Кыргызской 

Республики 

а-ч.и.д.,проф. 

Шамшиев Б.Н. 

2017 300,0 
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3. Изучение инвазии дендрофильных 

насекомых и оценка риска экологических 

воздействий чужеродных видов на леса 

Кыргызстана 

б.и.к.,доц. 

Аттокуров А.Т. 

2017 400,0 

4. Технология переработки горнопро-

мышленных отходов методом 

механохимической активации 

т.и.к.,проф. 

Калдыбаев Н. 

2017 350,0 

 

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 (ЭРАЗМУС+ программасы) 

1. IUCLAND долбоору(International University Cooperation on Land Protection in European-

Asiatic Countries 561841-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP) 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; 

2017 жылы IUCLAND долбоорунун алкагында март айында ОшТУда Кыргызстандагы 

жер деградация көйгөйлөрү боюнча онлайн семинар өткөрүлдү Бул семинарда ОшТУнун 

окумуштуулары тарабынан 4 доклад баяндалды.  

2017 жыл ичинде 11 онлайн семинар өткөрүлүп, ОшТУнун командасы IUCLAND 

долбоорунун семинарларына активдүү катышышты. 

Проектин алкагында 2017 жылы 3 жайкы мектептер уюштурулуп өткөрүлдү Жайкы 

мектептерде катышуучулар жер деградациясы боюнча лекция, практикалык сабактарга 

катышып, акырында экзамен тапшырышын, 4 ECTS кредитке ээ болушту. I-жайкы мектеп 

Италиядагы Молизе университетинде өткөрүлдү, бул жайкы мектепке ОшТУдан профессор 

Шамшиев Б.Н. жана 2 ЭиП-14 тайпасынын студенттери (Биймамат уулу Уланкадыр, Авазбек 

уулу Акбуура) катышып, экзамендерди ийгиликтүү тапшырып, эл аралык сертификатка ээ 

болушту. II-жайкы мектеп Словакиядагы. Нитра шаарындагы Агроуниверситетте өткөрүлдү, 

ОшТУдан Тешебаева З. жана 3 магистрант (Калыкова Ж., Кочконбаева Б., Абсатаров Р.) барып 

катышып, экзамендерди ийгиликтүү тапшырып, эл аралык сертификатка ээ болуп келишти III-

жайкы мектеп Бишкекте, Кыргыз Мамлекеттик техникалык университетте (КМТУ) өткөрүлдү 

Бул жайкы мектеп КМТУнун жана ОшТУнун окумуштуулары тарабынан уюштурулуп, мыкты 

деңгээлде өткөрүлдү ОшТУнун окумуштуулары тарабынан 11 лекция жана практикалык 

сабактар окутулду.  

2.MIND долбоорунун (Management — Innovation — Development561539-EPP-1-2015-

1-ES-EPPKA2-CBHE-JP)алкагында студенттер лидерликтин негиздери жана бизнести 

башкаруу, ченемдик укуктун негиздерин үйрөнүшөт жана бул багытта өздөрүнүн 

артыкчылыктарын баалап жана аныктай алышат. 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; 
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жаңыдан түзүлгөн жана иштеп жаткан ишканаларга кеңеш берүү системасы жөнгө салынат; 

студенттер үчүн стартап шарттары түзүлөт; университеттеги инновациялык жана 

консультациялык ишмердүүлүк өнүгөт.  

Илимий окуу лабораториялары: Билим берүү жана илимий-изилдөө иштеринде 

лабораториялар илим боюнча окуу-изилдөө бөлүмүнүн күчөтүүнүн жана новатордук 

ыкмаларды ишке ашыруу, билим берүүнүн бардык баскычтарында мамилелерге тиешелүү 

маселелер боюнча кызматкерлерди окутуу менен камсыз кылат. 

2014-жылы. КР Өкмөтүнүн токтомуна ылайык (23-март, 2012-жылдын "Кыргыз 

Республикасынын билим берүү системасын өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары жөнүндө" 

201 №), жана КРнын ББжИМнин буйругунун негизинде 3 илимий лаборатория 

түзүлгөн:колдонмо илимдер жана техника; табигый илимдер жана экологиялык 

көйгөйлөр;илимий эсептөө лабораториясы. Ал эми 2017-жылы. климаттын өзгөрүшү жана жер 

пайдалануу көйгөйлөрү лабораториясы түзүлдү.  

ИЗВЕСТИЯ ОшТУ” журналы.Университеттин окумуштууларынын илимий эмгектерин 

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

рецензиялануучу басылмаларынын тизмесине киргизилген. 2017-жылдын “ИЗВЕСТИЯ 

ОшТУнун” 4-жыйнагы даярдалып басмадан чыкты. (табл.6.) 
6-таблица  

“ОшТУнун жарчысы ”илимий журналына жарык көргөн илимий макалалар  
 

Багыттар  

Изв.2017 

№1  

саны  

Изв.2017 

№2  

саны  

Изв.2017 

№3 

саны 

Изв.2017 

№4 

саны 

Жалпы 

саны  
%  

Техникалык 17 13 33 16 79 55,3 

Табигый 10 6 10 1 27 19 

Экономикалык 3 2 2 2 9 6,2 

Социалдык-

гумунитардык 

8 8 5 7 28 19,5 

Жалпы 38 29 50 26 143  

 

ИЛИМ БӨЛҮМҮ 

5. ОшТУнун факультеттери жана кафедралары боюнча илимий изилдөө жана 

илимий-уюштуруу жумуштарынын 2017-жылдагы негизги көрсөткүчтөрү 

Университеттин факультеттеринде жана кафедраларында аткарылган илимий изилдөө 

иштерин алып баруу жумуштарынын жыйынтыгы рейтингдик көрсөткүчтөр боюнча талдоого 

алынган жана анын жыйынтыгы боюнча төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот.  

ОПК тарабынан аткарылган илимий изилдөө иштерин жыйынтыктоо критерийлербоюнча 

(ОПКнын сапаттык курамы, жарыяланган илимий эмгектеринин саны, РИНЦке кирген 

журналдарда, монография, окуу усулдук колдонмо, эл аралык жана республикалык долбоорго 

катышуу, диссертация коргоо, стажировка, патенттөө, семинар,конференция откоруу ж.б.)  

Эң жогорку көрсөткүчтөр төмөнкү кафедраларда байкалат:1 орунда Бизнести 

башкаруу жана социалдык иши кафедрасы -1263 балл,(доц.Кедейбаева Ж.А.);2 орунда 

Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы- 1107 балл (проф. Узенбаев Р.А.), 3 орунда Курулуш 

оңдуруш кафедрасы -830(проф. Сеитов Б.М.), 4 орунда Колдонмо математика кафедрасы - 

806балл (проф. Аширбаева А.Ж.), жана Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасы – 

673 балл(доц. Артыков А.Ж.). 

 



9 
 

 
 

Диаграмма 2- Университеттин кафедраларынын 2017- ж. аткарган илимий жумуштарынын 

жалпылаштырылган көрсөткүчтөрү 

Орто көрсөткүчтөр ээ болгон кафедралар бул Пайдалуу кендердин геологиясы 

кафедрасы-480 (доц. Дубанакулов М. С.);Электроэнергетика кафедрасы -469(проф. Тешебаев 

А.), Экология жана айлана чөйрөнү коргоо кафедрасы - 465(доц.Джапарова Ш.), ИТиУ каф.- 

380 (проф. Сатыбаев А.), АДиА .- 377(Доц. Жалалдинов М.), Физика каф.- 350 (Доц. 

Сатыбалдиев А.),МжОТ каф. - 321 (Доц. Саттарова А.Т.), ФиК -305 (Доц. Кутманбекова А.), 

ЭС-295(Доц. Абдылдаев Р.), Пмех. – 275(Доц. Каримов Э.М.), ТИжТТ-267(Ст. преп. 

Жакыпджанова В.С.), КИ каф. - 266 (доцент Мамытов У.), КЛ-259(Ст.преп. Шерматова А.), 

Ал эми төмөнкү көрсөткүчтөр:ФВ Кулуев Б.,Химия жана химиялык технология 

кафедрасы -57(доц. Мурзакулова Б.), Сызма геометрия жана графикалык дизайн кафедрасы - 

66(доц.Токтосунов А.), ТЛиТС кафедрасы -110 (ага окут. Кариев Б),Информатика кафедрасы -

110(доц. Матисаков Ж.), Жеңил өнөр жай технологиясы кафедрасы -113(доц. Садыкова Ж.), 

Кесипке билим берүүнүн технологиясы кафедрасы -153(доц. Алдашов М.), омур тиричилик 

коопсуздугу кафедрасы - 158(доц. Жумабаев К.), ССиСТ кафедрасы - 166(доц. Мойдунов Т.) 

ТПиСХП- 180 (проф. Токтомаматов А.Т.), ЭЖиЭЖ- 219 (Доц.Каражанова Р.) АЯ– 223 (Доц. 

Кулубекова А.),ТиМ– 230 (Доц. Атабеков А.)ПОВТАС- 236 (Доц. Кутунаев Ж.), АДиГ- 245 

(Доц. Джусуев У.), Экономика и бизнес-247(Доц. Жусубалиева А.Т.),кафедраларда 

байкалды.Баса белгилөөчү маселе бардык эле факультеттерде эл аралык жана республикалык 

деңгээлдеги конкурстарга катышып, грант утуп алуу боюнча жетишээрлик деңгээлде иштер 

колго алынган эмес.  
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Диаграмма 3- Университеттин факультетер арасында 2017- ж. илимий жумуштарынын 

жалпылаштырылган көрсөткүчтөрү 

 

6. ИЛИМИЙ МАКАЛАЛАРДЫ ЖАРЫЯЛОО БОЮНЧА КӨРСӨТКҮЧТӨР 
 

Учурда университеттеги кафедраларда тиешелүү багыттар боюнча илимий жана илимий-

усулдук изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Илимий жана илимий-усулдук иштердин 

жыйынтыктары макала, монография үзгүлтүксүз жарыкка чыгарылып келетОшТУнун 

кызматкерлери тарабынан басмадан чыгарылган илимий эмгектер тууралуу маалымат төмөнкү 

7 таблицада көрсөтүлгөн: 

7-таблица  
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каф.ТПО 4 4 - 4 - - 3 

каф. П.мат-ка 30 27 3 25 4 - 6 

каф. Инф-ка 3 3 - 3  - 1 

каф. Физика 12 10 2 10 - - 1 

каф. КИ 11 9 2 8  - 3 

каф. АЯ 8 8 

 

7 

 

-  

каф. КиРЯ 16 7 9 7 9 2  

каф. АДиГ 7 7 - 7 - - 2 

каф. П.механика 7 7 - 7 - - 4 

каф. АДиА 10 6 4 6 4 - - 

каф. СП 34 32 2 24 2 - 2 

каф. ФиК 11 2 9 2 2 1 1 

каф.БУиА 38 17 21 17 21 1 3 

ФЭиУ

ИСФ

ЭФ

ЕТФ

ИЯПиМЦ

ФКИТ

ФТИП

ФАТ
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каф. Менеджмент 6 2 4 2 4 - - 

каф. Экономики и 

бизнеса 5 1 4 1 4 - - 

каф. УБиСР 43 18 25 25 18 2 1 

каф. ПИвЭ 24 14 10 14 10 - 2 

каф. ТИиТТ 4 3 1 3 1 - 1 

каф. НГиЧ 2 2 - 2 

 

- 1 

каф. ТЛжТТ 4 3 1 3 1 - - 

каф. ФВ - -  - - - - 

каф. БЖД 5 5 

 

4 - - 1 

каф. ЭиООС 11 9 2 9 2 - - 

каф. ГПИ 15 9 6 6 6 1 1 

каф. ТЛП 3 2 1 2 1 - - 

каф. ХиХТ 2 2 - 2 - - 1 

каф. ТПСХ 5 2 3 2 3 - 1 

каф. ЭЭ 16 8 8 8 8 - - 

каф. ЭС 10 10 - 7 - - 1 

каф. ЭЖиЭЖ 8 4 4 4 4 - - 

каф. УИТС 12 8 4 4 8 - - 

каф. ССиСК 8 7 1 6 - - - 

каф. ПОВТАС 5 4 1 4 1 - 1 

каф. КЛ 8 8 - 8 - - 4 

 

 2017-жылда факультеттер боюнча илимий макалаларды жарыялоо боюнча  көрсөткүчтөр 4 

диаграмма берилди. 

 

 
 

Диаграмма 4- 2017-жылда факультеттер боюнча илимий макалаларды жарыялоо боюнча 

көрсөткүчтөр (кафедралардын берген маалыматы боюнча) 

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 
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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 россиялык аналитикалык базасы.  

8-Таблица  

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОШТУ (за весь период) 

 

 Название показателя Значение 

Число публикаций на elibrary.ru 774499 

Число публикаций в РИНЦ 661100 

  

Число цитирований публикаций на elibrary.ru  190 

Число цитирований публикаций в РИНЦ 129 

  

Число цитирований публикаций на elibrary.ru  190 

Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru  6 

Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ 5 

  

g-индекс 8 

i-индекс 2 

Число авторов 115 

Число авторов, зарегистрированных в ScienceIndex 145 

 

9 - Таблица 

2017-жыл ичиРИНЦте жарыяланганмакалалар (22.02.2017) 

 

2017-жыл ичиРИНЦте 

жарыяланганмакалалардынжалпы 

саны 

 

 

 

 

Жалпы 

РИНЦте 

жарыяланган

макалаларды

нкатышы (%) 

 

ИФ нөлдүк 

көрсөткүч-

төгү 

журналдар

(%) 

 

Нөлдөн 

жогорку 

көрсөтк

үч-

көрсөтк

үч- 

төгү ИФ 

(%) 

Конференциялардын жыйнактарында:                20 12,0 
  

Мезгилдуу илимий 

басылмаларда:аныничинен: 
146 

   

РИНЦ чет элдик басылмаларда: 18 10,8 11,1 88,9 

РИНЦ КРде басылмаларда: 128 77,2 40,6 59,4 

Жалпы 166 100% 
  

 

2017-жылы ОшТУнун кызматкерлери илимий макалаларды РИНЦке кирген эл аралык 

жана Кыргызстандагы РИНЦке кирген илимий журналдарда жарыялоонун санын көбөйтүштү. 

Жалпысынан 2017-жылы  РИНЦте 166 илимий макала жана 1 макала Scopus системасындагы 

индекстүү журналда жарык көрдү. 

http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13913&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=1
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=13913&show_sotr=1&show_refs=0&show_option=0
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Диаграмма 5.  Распределение публикаций ОшТУ по годам (в РИНЦе) 

 

 “Web of Science” маалымат базасы дүйнөлүк масштабдагы импакт-фактору жогору 

болгон, табигый жана так илимдер, социалдык илимдер, искусство, адам жана коом тармагында 

жарыяланган 12.800ден ашуун илимий журналдарды, 12.000 конференция материалдарын 

камтыйт. Маалымат база Clarivate Analytics (Thomson Reuters) компаниясына таандык көп 

дисциплинардык шилтеме индекстеринен турат.  

Кыргыз Республикасында 2017-жылдын январынан ноябрына чейин 33 жогорку окуу 

жайлары жана илимий уюмдары ошонун ичинде Ош технологиялык университети дагы Web of 

Science платформасына кошулушту, ал эми сурамдардын саны 14,239ду түздү (38% га 

жогорулады). Университетибиз үчүн Clarivate Analytics (Thomson Reuters) компаниясынын 

InCites системасына 2017-жылдан сыноочу байланыш ачылды. Web of Science Core Collection 

маалымат базадагы профили түзүлгөн мекемелердин гана анализин чыгарат. 

Азыркы учурда ошТУда Web of Science платформасы менен кантип иштөө керектиги  

жөнүндө маалымат берилди. Ошондой эле 2017 ж. конкреттүү маселелер боюнча, макалаларды 

жарыялоо үчүн журналдарды тандап алууга, изилдөөнүн тиешелүү багыттарын аныктоо, 

биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана каржылоо булактары тууралуу профессор Б.Н. 

Шамшиев тарабынан лекция семинарлар ОшТУда өтүлдү. 

10-Таблица  

Web of Science платформасына каттоо туралуу көрсөткүчтөрү 

 

Жалпы Регистрировано Нерегистрировано  

Доктор наук - 14 9 64% 5 36% 

По совместительтсву-3 2 67% 1 33% 

Кандидаты наук-96 64 67% 32 33% 

По совместительтсву-3 - - 3 100% 

 

 

Изэлектронного ресурса базы данных Web of Science Core Collection 

Период=1999-2018гг.  

Указатели=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI. 
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публикаций
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Д.- 6. Опубликованные за каждый год 

документы 

 

 

Базы данных  

Web of Science Core Collection 
 

Д.-7. Числоцитированийвкаждомгоду 

 

11-Таблица  

 

№ АВТОРЫ НАЗВАНИЕ СТАТЕЙ Web of Science Core 

Collection 

1 Polovinko, G. P.; 

Yaroslavtseva, O. N.; 

Teshebaeva, Z. A.; 

Kryukov, V. Yu. 

Dominating Species of 

EntomophilousAscomycetesAnamorphs 

in West Siberia, PrimorskyKrai, and 

Kyrgyzstan 

CONTEMPORARY 

PROBLEMS OF 

ECOLOGY Том:3 

Выпуск:5 С.: 515-521 

Опубликовано: SEP-OCT 

2010 

2 Khodyrev, V. P.; 

Teshebaeva, Z. A.; 

Toktoraliev, B. A.; 

Bakhvalov, S. A. 

Entomopathogenic Microorganisms in 

the Foci of the Gypsy Moth 

(Lymantriadispar L.) in Nut-Fruit 

Forests of the South of Kyrgyzstan 

CONTEMPORARY 

PROBLEMS OF 

ECOLOGY Том:3 

Выпуск:5 С.: 509-514 

Опубликовано: SEP-OCT 

2010 

3 Gonenc, I. Ethem; 

Toktoraliev, Biymyrza; 

Wolflin, John P, 

Attokurov, Aibekидр.. 

Sustainable use and development of 

watersheds - Introduction 

SUSTAINABLE USE AND 

DEVELOPMENT OF 

WATERSHEDS 

Сериякниг: NATO Science 

for Peace and Security 

Series C-Environmental 

Security С.: 3-+ 

Опубликовано: 2008 

4 Travush, V. I.; Tsoi, A. 

V.; Marufii, A. T. 

Influence of local wetting of loess soil 

on the redistribution of reactive 

pressures under foundations 

SOIL MECHANICS AND 

FOUNDATION 

ENGINEERINGТом: 53 

Выпуск: 2 С.:67-70 

Опубликовано: MAY 2016 

5 Khodyrev, V. P.; 

Teshebaeva, Z. A.; 

Toktoraliev, B. A.; 

Glupov, V. V. 

Distribution of Bacillus thuringiensis in 

the complex of spore-forming bacteria 

of the genus Bacillus Cohn in the soils 

of the nut-fruit forests of southern 

CONTEMPORARY 

PROBLEMS OF 

ECOLOGY Том:2 

Выпуск:3 С.: 169-173 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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javascript:;
javascript:;
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Kyrgyzstan Опубликовано: JUN 2010 

6 Wolflin, JohnP.; Russo, 

RosemarieC.; Burak, 

Selmin; Karakaya, 

Nusret; Orbi, Abdellatif; 

Razinkovas, Arturas; 

Toktoraliev, Biimyrza; 

Uzun, Guven; Salas, 

Jessica; Amanaliev, 

Mars; Attokurov, Aibek, 

Messahel, Mekki; Haci, 

Mihriban; Lagutov, 

Viktor; Torun, Yasin 

Decision making, policy and financing SUSTAINABLE USE AND 

DEVELOPMENT OF 

WATERSHEDS 

Сериякниг: NATO Science 

for Peace and Security 

Series C-Environmental 

Security С.:513-+ 

Опубликовано: 2008 

7 Satyvaldiev, A; 

Sagyndykov, Z; 

Abdukarimov, AA; 

Osmonkanova, GN 

Electrochemical dissolution of hard 

alloys based on tungsten carbide 

RUSSIAN JOURNAL OF 

APPLIED CHEMISTRY 

Том:72 Выпуск: 9 С.: 

1643-1644 

Опубликовано:SEP 1999 

 

Scopus–мультидисциплинардык реферативдүү базасы(толук тексттүү эмес), мында 

англис тилиндеги 30 млнго жакын макалалар, 15 миң илимий журналдар боюнча илимий 

маалыматтар топтолгон. 

 

7. ОШТУда 2017-ЖЫЛЫ ӨТКӨРҮЛГӨН ИЛИМИЙ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, 

СЕМИНАРЛАР, ЖАНА ТЕГЕРЕК ҮСТӨЛДӨР 

 

Ош технологиялык университетинде 2017- жылы 40 дан ашуун илимий иш-чаралар 

(илимий-практикалык конференциялар, илимий семинарлар, тегерек үстөлдөр ж.б.) өткөрүлгөн. 

 2017-жылдын 20-октябрында техника илимдеринин кандидаты, курулуш өндүрүш 

кафедрасынын профессору С.А.Акматовдун 75 жылдык мааракесине арналган Республикалык 

илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Жалпысынан конференцияга 52 илимий 

баяндамалар топтолуп, илимий конференция 2-багытта өз ишин алып барды: Архитектура, 

курулуш, жана имараттардын сейсмотуруктуулугунун койгойлору; табигый жана гуманитардык 

илимдер. Бүткүл дүйнөлүк Илим күнүнө карата (9-ноябрда 2017-ж.) илимде жакшы ийгиликке 

жетишкен окутуучуларга жана студенттерге ардак грамоталар жана баалуу сыйлыктар 

тапшырылды. Бул иш-чара илимдер бөлүмү тарабынан өткөрүлдү. Ошондой эле бир топ 

илимий конференциялар, семинарлар, тегерек үстөлдөр 2017-жылы факультеттер ичинде 

өткөрүлдү, бул көрсөткүчтөр төмөнкү таблицада келтирилген (табл.12.). 

12-таблица 

Ош технологиялык университетинде 2017-жылы өткөрүлгөн илимий практикалык 

конференциялар, семинарлар, тегерек столдор, илимий иш чаралар 

Конференциялар 

 

 

№ 

 

 Иш чаранын аталышы 

Өткөрүлгөн 

күнү, орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

ЖОЖдын 

аталышы, 

кафедралар 

1.  2017-жыл - 20 апрель т.и.к., 

курулуш өндүрүш каф.проф., 

С.А.Акматовдун 75 жылдык 

мааракесине арналган 

Республикалык илимий-

практикалык конференция 

ОшТУ, 

Ош шаары 

20-октябрь, 

2017 

ОшТУнун 

Илим бөлүмү,  

курулуш 

өндүрүш 

кафедрасы 

ОшТУ, 

ИжИБ, 

факультеттер, 

кафедралар 

javascript:;
javascript:;
http://www.scopus.com/
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2.  “Ыйман, адеп жана маданият” 

жылына жана манасчф Сагымбай 

Оразбаковдун 150 жылдыгына 

карата Аймактык илимий 

практикалык студенттердин  

конференциясы “ИЛИМ жана 

СТУДЕНТ -2017” 

26 апрель 

2017ж. 

Чоң актылар 

залы, ОшТУ 

Илим бөлүмү, 

каф. 

башчылары 

ОшТУ 

3.  “Биз 21-кылымдын 

интеллектуалдарыбыз” эл аралык 

жаштардын кароо сынагы Ош 

областтык туру 

март, ОшТУ  Илим бөлүмү,  

областтык 

балдардын 

чыгармачылык 

Борбору  

Катышуучулар-

дын жалпы 

саны  150 дөй 

адамды түздү.  

4.  Бүткүл дүйнөлүк Илим күнүнө 

карата ”Илим. Инновация. 

Технологиялар”  илимийи ш чара. 

9 ноябрь, 2017 

ж., Ош 

обл.драм театр 

Илим бөлүмү ОшТУ 

5.  12-апрель Космонавтика күнүнө 

карата илимий конференция 

11-апрель 

2017ж. 

Айтназарова А. 

Кылычова Н.Э.  

ОшТУ«Физика

» кафедрасы 

6.  2016-жылдын ОшТУдагы илимий-

изилдоо иштердин  жыйынтыгы 

боюнча Илимий сессия 

январь, 2017 ж. 

ОшТУ,  

Илим болуму ОшТУ, 

китепкананын 

окуу залы 

7.   “Бизнес информатика ” багыты 

боюнча ОшГУнун БИМ 

факультетинин ОГПИнин жана 

КӨУнин окуган студенттер менен 

биргеликте илимий конференцүция 

ОшТУ , 14, 17 

апрель 2017ж. 

Экономикадаг

ы колдонмо 

информатика” 

кафедрасы 

ОшТУ 

8.  «АПК Кыргызстана и его развитие в 

условиях ЕАЭС» илимий 

конференция 

 

2017-ж.9-10-

январында 

ОшТУ 

«Э жана Б» 

факультети  

ОшТУ 

9.  ЭРАЗМУС+ программасы боюнча 

UICLAND жер деградациясы 

долбоору боюнча жайкы мектеп 

10-15 июль 

2017- ж. 

Бишкек 

Илим болуму КМТУ менен 

биргеликте 

 

13-Таблица  

Инновациялык багыттагы илимий практикалык семинарлар тренингдер 

 

 

№ 

 

 Иш чаранын аталышы 

Өткөрүлгө

н күнү, 

орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

ЖОЖ 

аталышы, 

кафедралар 

10.  “Совершенствование профессиональных 

навыков молодых ученых и преподавателей” 

илимий семинар 

12-13. 01.17 Илим болуму ОшТУ, 

китепканан

ын залы,  

11.  ЭРАЗМУС+ программасы IUCLAND 

долбоору Work shop онлайн семинар  

09- март 

2017-жыл 

Илим болуму Ош ТУ 

МИКЦ 

12.  “TEMPUS”проекти боюнча уюштурулган 

семинар, конференцияларга катышуу. 

17-28 09.17 Эл аралык болуму ОшТУ 

13.  “5-июнь айлана чөйрөнү коргоо” күнүнө 

карата  чыгармачыл иш чара 

16- май  

2017-жыл 

ЭжАЧК кафедра, 

илим болуму 

ОшТУ 

14.  «Физиканы окутууда инновациялык 

технологияны пайдалануунун  ролу» семинар 

01-2017 ж. Физика кафедрасы ОшТУ, 
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15.  «Физика курсу боюнча электрондук окуу 

куралдарын т\з\\» семинар 

март-2017 

ж. 

Физика кафедрасы ОшТУ, 

16.  «Лабораториялык сабактарды ът\\н\н 

усулдары» 

май-2017 ж. Физика кафедрасы ОшТУ, 

17.  «Окутуунун традициялык эмес усулдары» 09-2017 ж. Физика кафедрасы ОшТУ, 

18.  «Физиканы окутууда инновациялык 

технологияны пайдалануунун  ролу»  

апрель 

2017ж. 

Сатыбалдыев А.Б., 

С. Бердибекова 

ОшТУ 

Физика каф. 

19.  Коргозмо  “Творческий альянс студентов” 09, 2017 НГиЧ кафедрасы  

20.  Организация дегустационной оценки 

консервированных продуктов из местного 

сырья, семинар 

2017 апрель Карымшакова М.У., 

Танаков Н.Т. 

Каф 

ТПиСХП, 

21.  Организация дегустационной оценки мучных 

хлебных и кондитерских изделий из местных 

сортов пшеницы, семинар 

2017 май  Сакибаев К.Ш., 

Ирматова Ж.К. 

Каф 

ТПиСХП, 

22.  Международная Региональную Выстпвка  

“Women Expo”  Шелковый путь 

2017, 13-15 

Апрель, 

Шакиров К.А., 

Модошова А. Б. 

Каф. ТЛП 

Ош ОКДТ 

23.  Живопись сабагынын өтүлүшүнүн 

методикасы 

3/201,  

23.11.2017 

Шакиров К.А. ОшТУ, Каф. 

ТЛП 

24.  ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жына 

өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо”  

01.07.2017 

ОшТУ 

Токтобаева Г.Т каф. 

НГиЧ 

 

25.  “Introduction to Remote Sensing” семинар 15-25.05.17 каф. ПОВТАС,  ОшТУ, 

26.  “Thanksgiving day” майрамы  Март, 2017 Джусуева А.А.  КЛ  

27.  “New Year Party” майрамы  01, 2017 Кудайбердиева А. Каф. КЛ 

28.  The creative work. Tim Vicory “White 

death”чыгармачылык кече  

Декабрь, 

2017 

Исаков С.И. жана 

кафедра жамааты 

Каф. КЛ 

29.  “Азыркы кездеги Эсептоо палатасындагы 

озгоруулор жана текшеруудогу 

озгочолуктор”  

14-апрель 

2017-ж   

КРсынын Эсептоо 

Палатасыны 

Кочкоров К.А.  

Ош ТУ.  

 

30.  “Коомдук сектордогу бухгалтердик эсептин 

жана салык маселелеринин өзгөчөлүктөрү”.  

6-ноябрь  

2017-ж 

 “Укуктук 

мейкиндик” коом 

Усенов С.   

Ош ТУ.  

31.  “Бюджеттик мекемелерде аудит өткөрүү 

маселелери” 

22-ноябрь  

2017-ж   

“Аудит: финучет” 

Осмоналиев И  

Ош ТУ.  

32.  “Профессионалдык ийгиликке жетүү 

жолдору”   

 05-декабрь  

2017-ж 

“Укуктук 

мейкиндик” коом  

Ош ТУ.  

 

14-Таблица  

Тегерек столдор 

 

 

№ 

 

 Иш чаранын аталышы 

Өткөрүлгөн 

күнү, орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

 

33. 1  “Сапат саясаты”  тегерек столу  26.05.2017 Информатика каф. ОшТУ, 

34.  Унаа жана жол кызматкерлеринын 

күнүнө карата “Ош шаарындагы 

жол кыймылынын көйгөйлөрү” 

темадагы тегерек стол 

октябрь 2017 жыл ТИжТТ»кафдрасы ОшТУ, 

35.  Роль языка в современном мире. 

тегерек стол 

20-02, 2017 ж. Мамлекет жана 

орус тилдер 

кафедрасы  

ОшТУ, 

36.  Ч.Айтматов – улуу жазуучу 

дуйнолук адабияттын кеменгери. 

тегерек стол 

12-декабрь, 2017 

ж. 

Мамлекет жана 

орус тилдер 

кафедрасы 

ОшТУ, 
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37.  Магисранттардын билим 

денгээлин жогорулатуу максатта 

ишкана жетекчилер менен тегерек 

үстөл 

Октябрь, 2017 Кутунаев Ж.Н. ОшТУ, 

8. ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН ИЛИМИЙ ИШ-ЧАРАЛАРГА 

КАТЫШУУСУ, КВАЛИФИКАЦИЯЛАРЫН ЖОГОРУЛАТУУСУ 

2017-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 .  

2017-жылы окутуучулук профессордук курам Республикалык жана Эл аралык илимий 

долбоорлордун иш чараларына, илимий практикалык конференцияларга, симпозиумдарга, 

илимий жана окуу методикалык иштери боюнча семинарларга катышууга Германияга, 

Азербайжанга, Грецияга,Италияга, Словакияга, Австрияга,Индияга, Кытайга, Малаазияга, 

Россияга, Узбекистанга, Таджикистанга, Туркменистанга, Казакстанга жана Бишкектеги 

КГУСТА,КРСУ, АУЦА,  КР ИА, КР УИА, КГТУ, КМТУ, КУАгр. университетерине, ИТжПМ 

УИА КР,  КТНУ жана башка ЖОЖга (анын ичинде Кыргызстандын облустарына жана 

шаарларына жалпысынан 80ден ашуун иш сапарына барып келишкен.(табл.15) 

15-таблица 

Ош технологиялык университетинин окутуучулук-профессордук курамынын 2017- жылы 

Эл аралык, республикалык, аймактык илимий иш чараларга катышуусу 

Эл аралык илимий иш-чараларга катышуу 

№ Иш-чаранын аталышы Өткөрүлгөн 

күнү, орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

ЖОЖдын 

аталышы, 

кафедралар 

1 ТЕМПУС долбоорунун 

алкагында жүргүзүлүп жаткан 

стажировкадан өтүү максатында 

Берлин ш., 

Германия, 

18-02. 

6-03.17 

Сатыбалдиева 

Ч.Г., 

студент 

Улугбек к. Д. 

“КЛ” 

кафедрасы, 

КжМТФ, 

ОшТУ 

2 “Компьютердик жана 

инженердик графика” предмети 

Бүткүл Россиялык III олимпиада 

Новосибирс 

шаары, РФ, 

20-22.03.17-ж. 

Акыш уулу 

Нурсеит 

ИВТ-1-15 

тайпасынын 

студенти,  

3 “ХХ кылымдын тарыхындагы 

татаал суроолор боюнча жаш 

окумуштуу тарыхчылар мектеби” 

эл аралык семинар 

ГИМАУ, 

ЖТИ, РФ 

Москва ш. 

22-28.09.17-ж. 

 

ага окутуучу 

Бахрамжанова  

Н.М. 

ББжСИ 

кафедрасы, 

ЭжБФ, 

ОшТУ 

4 Гумилев атындагы Евразиялык 

улуттук университетинин 

базасында өтүүчү Түрк 

дүйнөсүнүн математикалык 

коомунун VI конгресси 

Л.Н. Гумилев 

атын. ЕУУ 

Астана шаары 

Казакстан  

2-6.10.17-ж. 

Аширбаева А.Ж. 

Мамазияева Э., 

Мамбетов Ж., 

Зикирова Г. 

КМат 

кафедрасы, 

ТТФ, ОшТУ 

МжС 

кафедрасы, ТК 

5 “NAMA” фонду тарабынан 

өткөрүлүп жаткан семинарга 

катышуу 

Малайзия 

мамлекети, 

16-23.10.2017 

ага окутуучу 

Наралиев Т.А. 

Менеджмент 

кафедрасы,  

ЭжБФ, ОшТУ 

6 Эрасмус +2016-18 долбоорунун 

алкагында түзүлгөн келишимдин 

негизинде  тажрыйба алмашуу  

Афина шаары 

Греция24–  

5-11.17-ж. 

доцент 

Мурзакулов 

Н.А. 

ЭЭ кафедрасы, 

ЭФ 

ОшТУ 
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7 Долбоордун алкагында 

кирешелерди башкаруу боюнча 

эл аралык тренинг 

Баку ш., 

Азербайжан  

27.11–6-12. 17 

окутуучу 

Сайпидинов 

И.М. 

ЭжБ 

кафедрасы, 

ЭжБФ, 

8 “Talent Management Centre” 

борбору тарабынан уюштурулуп 

жаткан Борбордук Азия 

аймактарындагы ЖОЖдорду 

өнүктүрүү маселелери  

Москва 

РФ 

5-8.11. 2017 

 

проф. 

Аттокуров У.Т., 

проф. 

Абидов А.О. 

СБжӨ боюнча 

проректор, 

ректор 

ОшТУ 

9 Диссертациялык жумушту 

жактоо үчүн 

СМГжТУ, РФ 

Новосибирск  

11-30.11. 17 

ага окутуучу 

Абжапарова 

Д.А. 

АжА 

кафедрасы, 

АжКФ, 

10 EPPKA 2 – CBHE-

JPERASMUS+IUCLANDдолбоор

дун бир жылдык отчетун 

тапшыруу үчүн эл аралык 

семинарга катышуу 

Усть-

Каменогорск 

Казакстан 

48-14 май 

2017ж. 

Шамшиев Б.Н., 

Тешебаева З.А., 

Кадырбердиева 

Б.М. 

ИжИ боюнча 

проректор, ИБ 

башчысы 

11 “Бухгалтердик эсептин, 

анализдин жана аудиттин 

актуалдуу проблемалары” аттуу 

эл аралык илимий конференция 

ТМУ 

Душанбе ТР 

18-21-май 

2017-ж. 

 

проф.  

Узенбаев Р.А. 

 

БУиА,  

ФЭУ, ОшТУ 

12 EPPKA 2 – CBHE-

JPERASMUS+IUCLAND  

эл аралык кызматташтык 

долбоорунун  жайкы мектебине 

катышуу 

Компабассо  

Италия,  

 3 - 12 июнь 

2017-ж. 

Шамшиев Б.Н., 

Авазбек уулу А., 

Биймамат улу У. 

Проректор,  

 ЭиП-14 

тайпасынын  

студенттери 

(ТжЖПФ) 

13 EPPKA 2 – CBHE-

JPERASMUS+IUCLAND  

эл аралык долбоорунун  жайкы 

мектебине катышуу 

 Нитра ш, 

Словакия,  

 24 июнь  3 

июль, 2017ж. 

Тешебаева З.А., 

Кочконбаева Б., 

Абсатаров Р.Р. 

Калыкова Ж.Б., 

ИБ башчысы 

ПОВТАС каф. 

ЭжАЧК каф. 

лаборанты 

14 561539-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA 

2-CBHE-JP “Менеджмент-

Инновация-Өнүгүү” долбоору 

семинар-тренинг 

Братислава  

Словакия 

27-май- 4- 

июнь, 2017-ж. 

Атабеков А.К., 

Усанова Ж.У., 

Ташиев Н.,  

Ергешова Г.,  

Токтомамтова З. 

ОшТУ, 

ЭжБФ, 

кареьера, 

ФКжМТ, 

аспирант. башч 

15 Темпус Промис эл аралык 

долбоорунун жыйынтыктоо 

семинарына катышып келүү 

максатында 

Астана 

Казакстан 

13-17-июнь, 

2017 

Айтиев М.А., 

Аттокуров А.Т. 

ОПУББС, 

КИИ 

директорлору 

 

16 ЭРАЗМУС+ долбоорунун 

“Транспорт” багытындагы 

квалификациясын жогорулатуу 

максатында 

Зальбург  

Австрия, 

 8- 22 октябрь 

2017ж. 

проф. 

Жоробеков Б.А. 

Автоунаа 

факультети, 

ОшТУ 

Илимий конференциялар 

 

№ 

 Иш-чаранын аталышы Өткөрүлгөн 

күнү, орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

ЖОЖдын 

аталышы, 

кафедралар 

17 “Евразия алкагында КР 

экономикалык өнүгүүдөгү 

перспективалары жана 

көйгөйлөрү” эл аралык илимий-

практикалык конференция 

КУУ, 

Бишкек ш., 

21-22-апрель 

2017-ж. 

доцент 

Абдиев М.Ж. 

БУжА 

кафедрасы, 

ЭжБФ, 

 ОшТУ 
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18 “Илимий-техникалык жана 

билим берүү алкагында 

интеграциялык процесстер” эл 

аралык илимий-техникалык 

конференцияга катышуу 

РККТУ, 

Бишкек ш., 

21-23-

сентябрь, 

2017-ж. 

проф. 

Абидов А.О. 

ОшТУнун 

ректору 

19 Филол.и.д., проф. М.Дж. 

Тагаевдин 70 жылдык 

мааракесине арналган “Языки в 

диалоге культур” аттуу эл аралык 

конференцияга катышуу 

КРСУ, 

Бишкек ш., 

8-13-октябрь, 

2017-ж. 

проф. 

Атакулова М.А. 

Магистратура 

бөлүмүнүн 

башчысы, 

ОшТУ 

20 КЭУнин 20 жылдыгына арналган 

“ЕАЭБ шартындагы 

ишмердүүлүктү  өнүктүрүүдө 

социалдык-экономикалык 

көйгөйлөр” эл аралык илимий-

практикалык конференция 

КЭУ, 

Бишкек ш., 

20-21-

октябрь,  

2017-ж. 

проф. 

Ташбаев А.М. 

ЭжБФ, 

ОшТУ 

21 КТУнин 60 жылдык мааракесине  

арналган илимий конференцияга 

катышуу 

КТУ, 

Бишкек ш., 

22-24.11. 17 

Токоев М.П., 

доцент 

Абдылдаев Р.Н. 

ЭС кафедрасы, 

ЭФ, 

ОшТУ 

22  “Кыргызстандын заманбап 

архитектурасы” аттуу  эл аралык 

илимий-практикалык 

конференцияга катышуу 

КМКТАУ, 

 Бишкек ш., 

7-9-декабрь, 

2017-ж. 

доцент 

Джусуев У.С., 

окутуучу 

Алимбетов С.Ш. 

АДжГ 

кафедрасы, 

АжКФ, 

 ОшТУ 

23 “Совершенствование системы 

прогнозирования, снижения и 

смягчения ущербов от  

опасностей”  эл аралык илимий-

практикалык конференция 

КРСУ, 

Бишкек ш., 

15-декабрь, 

2017-ж. 

проф. 

Сеитов Б.М. 

КӨ кафедрасы, 

АжКФ, 

ОшТУ 

24 “Финансы, экономика жана 

табигый илимдер боюнча 

орчундуу маселелер” деп аталган 

эл аралык илимий конференция 

КУУ, 

Алматы ш., 

Казакстан, 

26-28.11, 17 

проф. 

Сатыбаев А.Дж. 

ИТК 

кафедрасы, 

КжМТФ, 

ОшТУ 

25  “Жаштардын илимий-

техникалык чыгармачылыгынын 

жана билим берүүнүн өнүгүү 

стратегиясы” аттуу эл аралык 

илимий-практикалык 

конференцияга катышуу  

Мамлекеттик 

резиденция 

№1, Бишкек  

17 -21- 04. 

2017г. 

проф.  

Шамшиев Б.Н., 

доц.  

Калдыбаев Н.А. 

ИжИ боюнча 

проректор,  

 

ТжИИКБнун 

жетекчиси,  

 

26 III жогорку окуу жайлар аралык    

жаш изденүүчүлөр үчүн “КРнын 

жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу: 

абалы жана өнүгүүсү – 2017” 

илимий-практикалык конф-ция  

Өнүктүрүү 

саясат 

институту, 

Бишкек 

шаары 

Касымова С.М., 

СР-15 

тайпасынын 

студент 

Ирисбаев А.А. 

 

ЭжБФ, 

ОшТУ 

27 “Актуальные проблемы теории 

управления, типологии и 

операторных уравнений” эл 

аралык илимий конференция 

КРСУ, 

Бишкек ш., 

19-22-июнь, 

2017-ж. 

проф. 

Аширбаева А.Ж. 

ПМат, 

ЕТФ, 

ОшТУ 

28 проф. А. Керимбековдун 70 жыл 

юбилейине арналган 

конференция 

КРСУ, 

Бишкек  

19-22-06. 17 

проф. 

Сатыбаев А.Дж. 

МТжБ, 

КжМТФ, 

ОшТУ 

29 Махмуд Кашгари Чыгыш ЧУБишкек ш., проф.  ректор  
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университетинде өтүлүүчү 

илимий конференцияга катышуу. 

27-июнь, 

2017-ж. 

Абидов А.О. ОшТУ 

Инновациялык багыттагы тренингдер, илимий практикалык семинарлар 

№  Иш-чаранын аталышы Өткөрүлгөн 

күнү, орду 

Жооптуу 

уюштуруучу 

ЖОЖдын 

аталышы, 

кафедралар 

1 Борбордук Азиядагы 

профессионалдык билим берүү 

программасынын семинары 

Бишкек ш. 

16-17-февраль 

2017-ж. 

Жорокулов Д.А. 

 

 

ТжЖПФ, 

ОшТУ 

2  “Инициатива прозрачности 

добывающих отраслей” КРдагы 

Концорциумдун жолугушуусуна  

Бишкек ш., 

14-16-февраль 

2017-ж. 

Сайпидинов И.  ЭжБ 

кафедрасы, 

ЭжБФ, ОшТУ 

3 “Определение сметной 

стоимости строительства” 

курстук окууга  катышуу 

КББ Бишкек  

13-24-март, 

2017-ж. 

улук окутуучу 

Исмаилова Н.Э. 

“КӨ” каф., 

АжКФ, ОшТУ 

4 “Организация развитие системы 

менеджмента качества 

образования в ВУЗе и 

прохождение аккредитации”  

семинарга катышуу 

ББжИМ КР, 

Бишкек ш., 

10-12-март, 

2017-ж. 

проф. 

Абидов А.О.,  

проф.  

Мансуров К.Т. 

 

ректор, 

проректор по 

УР ОшТУ 

 

5 Кыргызстанда жаштардын 

лидерлик жөндөмүн өркүндөтүү 

багытында  “Natonal  Leadeship 

Development conference” AIESEC 

улуттук семинарга катышуу 

Лазурь отели, 

Ысык-Көл 

облусу, 

17-19-март, 

2017-ж. 

 

Маматов Р., 

Мамадалиева К. 

 

ПИвЭ-16 

тайпасынын, 

ИВТ-16 

тайпасынын 

студенттери, 

6 Казак-немец университети менен 

биргеликте КРСУнин базасында 

өткөрүлүп жаткан Борбордук 

Азиянын суу ресурстарын 

интеграциялык башкаруу эл 

аралык турнирдик олимпиада 

КРСУ, 

Бишкек ш. 

27-29-март 

2017-ж. 

Авазбек уулу А., 

Биймамат у. У., 

Анарбаев Э. 

 

ЭиП-14 , 

ГСПМ-14 

тайпасынын 

студенттери, 

ОшТУ 

7 “Салттык педагогикалык 

маданият жана балдар дүйнөсү” 

VIII республикалык илимий-

практикалык симпозиум 

ББжИМ 

Бишкек ш., 

13-16-апрель, 

2017-ж. 

 

Ташиев Н. 

Карьера 

борборунун 

жетекчиси, 

ОшТУ 

8 ЖОЖ аралык VI аймактык 

студенттик олимпиада 

ЭжИУ 

Жалалабад ш. 

15-04, 2017-ж. 

доцент 

Умаров С. 

ЭжБФ, 

ОшТУнун 

студенттери 

9 “Биз ХХIкылымдын 

интеллектуалдарыбыз” эл аралык 

конкурстун облустук туруна 

калыс катарында катышуу 

“Келечек” 

БЧБ, 

Ош  

4-042017-ж.  

доцент 

Атамкулов У., 

ага окутуучу 

Бердибекова С. 

Автоунаа 

факультети, 

Физика 

кафедрасы,  

10 “Информатика-кошумча 

адистик” магистрдик программа 

боюнча мониторингге катышуу 

КМТУ, 

Бишкек  

7-09, 2017-ж. 

проф. 

Аттокуров У.Т.  

СБжӨ боюнча 

проректор, 

ОшТУ 

11 Россия-Кыргыз техникалык 

университеттеринин (РКТУ) 

консорциумунун   түзүлгөнүнүн 

5 жылдыгына арналган эл аралык 

жаш окумуштуулар жана 

магистранттардын Форуму 

Аврора 

пансионаты, 

Ыссык-Көл 

облусу, 

22-сентябрь, 

2017-ж. 

доцент 

Сагыналиев М.Д 

доцент 

Шабданов М.Д.,  

Максутов А., 

Галова А. 

ТДжЭБИнун 

директору, 

АжКФ, 

ЭОЭТ-1-16, 

ДАС-11 

студенттери,  
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12 561539-EPP-1-2015-1-2015-ES-

EPPKA2-CBHE-JP “Менеджмент 

-Инновация-Өнүгүү” долбоору 

алкагында семинар-тренингге  

КУУ 

Бишкек ш., 

23-28-09,  

2017-ж. 

Ташбаев А.М., 

Атабеков А.К., 

Маатова З.М., 

Абдибали к.Ү. 

ЭжБФ, 

Менеджмент 

кафедрасы, 

ОшТУ 

13  “Эл аралык маалымат базаларын 

пайдалануу менен патент 

маалыматтарын издөө” тренинг 

Кочкор-Ата 

колледжи, 

27-28-10.17 

доцент 

Калдыбаев Н.А. 

ИжТК 

борборунун 

жетекчиси,  

14 Кыргызпатенттин автордук укук 

маселелерин чечүү боюнча иш 

чарага катышуу 

КМТУ, 

Бишкек ш., 

23-25-11.17 

проф. 

 Маруфий А.Т. 

КМех 

кафедрасы, 

АжКФ, 

15 GIZ долбоору тарабынан 

уюштурулуп жаткан долбоорду 

пландоо боюнча семинар  

Бишкек ш., 

22-24-нояюрь, 

2017-ж. 

проф. 

Абидов А.О. 

ОшТУнун 

ректору 

16  “Бишкек инвестициялык 

Форуму – 2017” семинар 

Бишкек ш., 

 

ага окутуучу 

Ташиев Н. 

Карьера 

борборунун  

17 Кыргызпатент тарабынан 

уюштурулуп жаткан “Технопарк” 

боюнча маселеге катышуу  

Кырызпатент, 

Бишкек ш., 

20-23-11,17. 

Абидов А.О., 

Калдыбаев Н.А. 

ОшТУнун 

ректору, 

ИжТК  

18  “Web of Science” платформасы 

боюнча семинарга катышуу  

Бишкек ш., 

13-16.06.17г. 

проф.  

Шамшиев Б.Н. 

проректор, 

ОшТУ 

19 Студенттердин жана 

окутуучулардын мобилдүүлүгү 

боюнча тренинге катышуу 

КМТУ,Кыргы

з-Корей 

борбору,  

проф. 

Аттокуров У.Т. 

Проректор 

ОшТУ 

20 VII Республикалык ЖОЖдор 

аралык олимпиадага катышуу 

үчүн (Бухгалтердик эсеп, анализ 

жана аудит боюнча) 

Бишкек ш., 

19-21-май, 

2017-ж. 

доцент  

Абдиев М.Ж., 

Бекмурзаева А., 

Таласбай к. А. 

БУжА, 

ФЭУ, 

ОшТУ 

21 Промис программасы оюнча 

академиялык билим алмашууга 

тууралуу семинарга катышуу  

КТУ,  

Бишкек ш. 

22-26-05.17 

Арзимтов А., 

Эргеш уулу Б. 

ИТП-16 

тайпаларынын 

студенттери, 

22  “Алтын түйүн” инженердик-

техникалык академиясы 

тарабынан өткөрүлүп жаткан эл 

аралык жаштар конкурсу 

Бишкек 

шаары,  

17-21-апрель, 

2017-ж. 

Калдыбаев Н.А., 

ГСПМ-14 

тайпасынын 

студенттери 

ГПИ,  

ФТиП,  

ОшТУ 

Илимий иш чаралар 

1 Илимий изилдөө иштерин 

аткаруу үчүн 

Бишкек ш.,  

10-13-01. 2017 

ага окутуучу 

Зикирова Г. 

МжС каф.,ТК  

2 Илимий иштерин улантуу 

максатында 

КНТУ, 

Бишкек 9-14-

январь, 2017 

доц. 

Токторбаева 

Э.И. 

ЖӨЖТ 

кафедрасы, 

ФТиП 

3 Илимий ишин жыйынтыктоо 

үчүн 

КРСУ,Бишкек  

30-01, 1-02.17 

ага окутуучу 

Алишева П.К. 

БУиА ЭжБФ, 

ОшТУ 

4 Диссертациялык кеңештин 

отурумуна катышуу үчүн 

Бишкек ш., 

3-02. 2017-ж. 

проф.  

Жолдошов Б.М. 

КӨ кафедрасы, 

АжКФ, 

5 Илимий иштерин жүргүзүү үчүн Бишкек ш.,  

27-03-1.04.17 

Джапарова Ш.Д. ЭжАЧК ФТиП, 

 

6 ОшТУнун ИИИнин техникалык 

тапшырмасын тапшыруу үчүн 

Бишкек ш. 

24-25-03 2017 

доцент 

Аттокуров А.Т. 

КИИ, 

ОшТУ 

7 Илимий маселелерди чечүү 

максатында  

Бишкек ш. 

29-31-03.17 

проф. 

Нурунбетов Б.А. 

“КИ”  

ТТФ, ОшТУ 

8 Диссертациялык жумушту Бишкек ш., окутуучу АДжГ, 
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тууралуу маселелерди жетекчи 

менен кеңешүүгө 

30-март – 1-

апрель 2017ж. 

Осмонова А. ФАТ, ОшТУ 

9 Илимий иштерин аткаруу  үчүн КТУ,Бишкек  

4-5-04.2017 

Баатыр уулу А. АЧ бөлүмү 

ОшТУ 

10 КТУнин окуу-илимий 

лабораториялары менен 

таанышып келүү максатында 

Бишкек ш., 

4-6-апрель, 

2017-ж. 

ага окутуучу 

Кармышакова М 

ТПиСХП 

кафедрасы, 

ОшТУ 

11 Аспиранттардын илимий иштери 

тууралуу КРнын ББжИМ не 

табыштамаларды берүү үчүн 

Бишкек ш., 

19-22-09 2017 

проф. 

Шамшиев Б.Н. 

ИжИ боюнча 

проректор, 

12 КР Илим күнүнө карата иш 

чарага катышуу 

Бишкек ш., 

10-11, 2017-ж. 

проф. 

Шамшиев Б.Н. 

ИжИ боюнча 

проректор, 

13 Илимий ишин жүргүзүү үчүн  Кубань РФ 

10-25-11, 2017 

доцент 

Сакибаев К.Ш. 

ТПиСХП 

кафедрасы, 

14 Диссертациялык кеңеште 

официалдык оппонент катары  

Бишкек ш., 

30-11, 2017-ж. 

доцент 

Атамкулов У.Т. 

Автоунаа 

факультети, 

15 Агроинженерия багыты боюнча 

окуу планы, окуу методикалык 

комплекси менен таанышуу үчүн 

Бишкек ш., 

21-23-декабрь 

2017-ж. 

Абдурахманов 

С. 

ТЛжТТ каф., 

автоунаа 

факультети,  

16 Илимий изилдөөнүн үстүндө 

иштөө максатында 

Бишкек ш., 

9-14.03, 2017 

доцент  

Абдиев М.Ж. 

БУиА каф., 

ЭжБФ,  

17 ЖАК илимий жана илимий-

педагогикалык кадр системасын 

аттестациялоо маселелери 

боюнча кеңешмеге  

ЖАКсы, 

Бишкек ш., 

20-21-апрель, 

2017-ж. 

ОшТУнун 

окумуштуу 

катчысы 

Усарова З. 

 

ОшТУ 

18 Д.06.17.545 Диссертациялык 

кеңеште диссертациялык иш 

тууралуу баяндама жасоо  үчүн 

ЖАК,Бишкек 

26-27-апрель, 

2017-ж. 

доцент 

Танаков Н.  

ТПиСХП, 

ФТиПП, 

 ОшТУ 

19 Диссертациялык кеңештин 

ишине катышуу  үчүн 

НИИЭЭ, 

Бишкек 27-

29-04, 2017-ж. 

доцент  

Тешебаев А.Т. 

“ЭЭ” 

кафедрасы, 

ЭФ 

20 Илимий ишин жыйынтыктоо 

максатында 

КЭУ,Бишкек  

23-30-03, 2017 

доцент  

Ташбаев А.М. 

ФЭУ, 

 ОшТУ 

21 Илимий иштерин жүргүзүү үчүн Математика 

институту 

доцент 

 Артыков А.Ж. 

ПИвЭ, 

ФЭУ, 

22 Диссертациялык ишти аткаруу 

үчүн 

Машинакуруу 

институту, Б. 

аспирант  

Бакирова Н. 

ЖӨЖТ, 

ОшТУ 

23 Диссертациялык кеңештин 

отурумуна катышып келүү үчүн 

Бишкек ш. проф.  

Жолдошов Б.М. 

“КӨ”, 

АжКФ, 

24 Диссертациялык ишти жактоо 

үчүн 

Душанбе ш., 

26.0512.06.17 

ага окутуучу 

Турдуев И.Э. 

“ЭмЖ” 

кафедрасы, 

25 Докторлук диссертациясынын 

үстүндө иштөө үчүн  

Бишкек ш. 

14-30-06, 2017 

доцент 

Саттарова А.Т. 

Мамлекеттик 

тил кафедрасы,  

26 Илимий консультант менен 

жолугуп, диссертация иштөө  

г. Бишкек 

16-19 05.2017 

доцент  

Сапарова Г.Б. 

ПМат, 

ЕТФ, ОшТУ 

27 Илимий ишин  аткаруу 

максатында илимий жетекчиге 

жолугуу үчүн 

КТУ Манас  

Бишкек ш., 

15-18-05,17 

ТИжСӨД 

директору  

Ыдырысов Р. 

 

ОшТУ 

28 КРнын ЖАКнын отчеттук 

эксперттер жыйынына катышуу 

ЖАК,Бишкек  

14-15-06 2017 

проф.  

Узенбаев Р.А. 

БУиА, 

ФЭУ 

29 Илимий иштерин аткаруу үчүн Бишкек 22- окутуучу ПКГ, 
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июнь, 2017-ж. Дуванакулов М. ТжЖПФ, 

30 КРнын Жогорку аттестациялык 

комиссисынын 25 жылдык 

мааракесине арналган иш-чара 

ЖАК,Бишкек  

1-07. 2017 

проф. 

 Абидов А.О. 

ректор 

 ОшТУ 

31 Илимий иштерди жүргүзүү 

максатында 

Бишкек ш., 

29-30-06 2017 

доц. 

Каримов Э.М. 

КМех, 

АжКФ, 

32 Жалалдинов М.М. кандидаттык 

диссертациясын жактоо   

КГТУ,  

28-06. 2017г.  

проф. 

Маруфий А.Т. 

КМех, 

АжКФ, 

 

9. СТУДЕНТТИК ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ 
Факультеттерде илимий-изилдөө иштеринин жүрүшүн, натыйжасын жана сапатын 

текшерүүнүн негизги формаларынын бири катары көп жылдардан бери адатка айланган илим 

жумалыктарын өткөрүп келет. 2017-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 2017-жылдын 26-

апрелинде салтка айланган жыл сайын өткөрүлүүчү “Илим жана студент-2017” аймактык 

илимий-практикалык конференция “Ыйман, адеп жана маданият” жылына жана манасчы 

Сагымбай Орозбаковдун 150 жылдык мааракесине арналып өттү. Конференцияда 

Кыргызстандын Түштүк аймагындагы актуалдуу илимий проблемаларга арналган 45 секциядан 

турган 882 баяндамалар, анын ичинен башка ЖОЖдордон 135 илимий баяндама: ОшМУдан- 

25, ОшМСУдан-39; КИТЕП БатМУдан-8; ОГПИден-8; ОшМЮИден – 6, ЖУЭПтен-21, 

ЖАГУдан-8,Өзгөн технология жана билим берүү колледжинен ӨТжББК (Өзгөн ш.) -34 илимий 

баяндамалар талкууланды жана пленардык отурумда 4 илимий баяндама кызык талкууну 

жаратты. 

Конференциянын жыйынтыгы боюнча жалпысынан 150 студент алдыңкы орундарга ээ 

болушту, анын ичинен: 1 – орунга 51 студент; 2 - орунга 55 студент ; 3 –орунга 55 студент. 

Пленардык отурумда 4 студент өздөрүнүн маңыздуу, баалуу илимий баяндамалары үчүн 

диплом менен сыйланышты. Пленардык отурумдагы илимий баяндамачылар: 1. “Манас 

эпосунун көөнөрбөс адептик-ыймандык, патриоттук дөөлөттөрү-улуттун руханий кенчи” 

Баяндамачы: Арстанбек кызы Айжамал ОшТУнун ИВТ-1-16 тайпасынын студенти. Илимий 

жетекчилери: филол. и. к., доц. Саттарова А., ага окутуучу Турганбаева Н. 2. “Азыркы 

мезгилдеги миграциялык процесстердин кыргыздардын коомдук турмушуна жана маданиятына 

тийгизген таасири”. Баяндамачы: Сүйүтбеков Баяман Равшанбекович ОшМУнун тарых 

факультетинин  И(Б)-1-15 тайпасынын студенти. Илимий жетекчиси: т.и.к., доцент Чыныкеева 

Г.Э. 3. “Создание адаптивного сайта с помощью FRAMEWORK BOOTSTRAP 3”. Баяндамачы:  

Акыш уулу Нурсейит ОшТУнун ИВТ-1-15 тайпасынын студенти. Илимий жетекчиси: т.и.к., 

доцент Кутунаев Ж.Н. 4. “Кыргызстандагы жер деградация көйгөйлөрү”. Баяндамачы: Орозбай 

уулу Адилет ЗЧС-15 тайпасынын студенти. Илимий жетекчиси: б. и. к., доцент Тешебаева З.А. 

20 сентябрь 2017- жылы Россия-Кыргызстан техникалык университеттеринин 

консорциуму уюштурган студенттердин, магистранттардын жана жаш окумуштуулардын эл 

аралык форумунда А. Б. Сатыбалдыевдин жетекчилиги менен Энергетика факультетинин 

студенти Максытов Абдулазиз жасаган доклад эң мыкты деп табылып диплом менен сыйланды. 

2017-жылдын март айы ичинде факультеттер аралык адистик предметтер жана жалпы 

кесиптик дисциплиналар боюнча олимпиадалар өткөрүлүп, I, II,III-орундарга ээ болгон 

студенттерибиз  VI аймактык олимпиадага жолдомо алышты. 

2017-жылдын 15-апрелинде Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик 

университети тарабынан өткөрүлүүчү туштук аймактык ЖОЖдор аралык VI аймактык 

студенттик олимпиадасына ОшТУ дан 79 студент жана 31 окутуучулук-профессордук курам 

барып келишти.  
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Университеттин командасы 1-орунду камсыз кылган жок; 2-орунга 11 студент, 3-орунга 

6 студент татыктуу болушту. Байгелүү орундарды ээлеген студенттерге ОшТУнун ректорунун 

буйругу менен акчалай сыйлыктар берилди. VI аймактык студенттик олимпиадасына ОшТУнун 

студенттери төмөнкү көрсөткүчтү берди (таблица 16) 

 

16-Таблица  

Түштүк аймактык ЖОЖдор аралык VI аймактык студенттик олимпиадасын 

ОшТУ боюнча жыйынтыгы 

 

 

 

№ 

 

Студенттин аты 

жону 

 

Факультеттин 

аталышы жана 

адистиктер 

 

Курс, 

группа 

 

Жооптуулардын 

аты жону 

телефону 

 

Орун 

 

1.Математика(профильная) -  орун жок 

Математика (непрофильная) -  орун жок 

Информатика (профильная) 

1 Акимназар кызы Ч. ЕТФ ПИ-14,III курс  

Бекташова  Р.А. 

II. 

III 2 Абдулазим  кызы Н. ЕТФ ПИ-14,III курс 

Информатика (непрофильная) -  орун жок 

Физика  (непрофильная) 

1 АбдималиккызыН. ЭФ ТЭиТТ-1-16,I курс Бердибекова С.К. III 

II 2 Болбуров Баястан ФТИП ЗЧС-ГСПМ-1-16         

Химия  (профильная) -  орун жок 

Химия  (непрофильная)-  орун жок 

Экология (профильная) -  орун жок 

Экология (непрофильная)-  орун жок 

Кыргызский  язык и литература  (непрофильная) 

баштоочу тайпа 

1 Мансурова З. ФТиП ДО-16,I курс Турганбаева Н. III 

Улантуучу тайпа 

1 Абдулла кызы Ш. ФЭУ УБ-1-16,I курс Нурмаматова Г. III 

Русский  язык и литература  (непрофильная)- орун жок 

Английский  язык (профильная) 

1 Абдыраев Н.Н. ФКиТ КЛ-14, III курс Джусуева А.А. 

 

II 

II 

 
2 Шамурзаева А. Ш. ФКиТ КЛ-15, II курс 

Английский  язык (непрофильная) 

1 Турсунов С. ФКИТ ИВТ-16, I-курс Тургунбаева К.Т. II 

Манастаануу(непрофильная) – орун жок 

Философия (непрофильная) 

1 КамчыеваА. ФЭУ ПиВЭ-1-15,II курс Мамытов У.Ж. II 

История Кыргызстана (непрофильная)- орун жок 

Педагогика (непрофильная) 

1 Усманова Г.            ТТФ ПО-16, I курс Касымбеков Э.А. II 

Психология (непрофильная) орун жок 

Экономика (непрофильная) 

1 Садыр уулу Кудурет ФКИТ ИСТ-15,II курс Дыйканова Г.А. II 

Менеджмент  (профильная) 
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1 Кутбали кызы Айзат ФЭУ МНЖ-15,II курс Наралиев Т.А. II 

Финансы (профильная) - орун жок 

Налог и налогооблажение(профильная) - орун жок 

Банковское дело(профильная) - орун жок 

Статистика (профильная) 

1 Эргешова Асылзат ФЭУ БУиА-1-15,II курс Молдалиева Ж.К. II 

Бухгалтерский учет (профильная) 

1 ТаласбайкызыАсел ФЭиУ Э(БУ)-13,IV курс Абдиев М. Ж. III 

Экономический анализ (профильная) 

1 Бекмурзаеа Аймээрим ФЭиУ   Э(БУ)-13,IV курс Хамзаева А.М. II 

Аудит (профильная) 

1 Туйтуева Дарыгүл ФЭиУ   Э(БУ)-13,IV курс Алишева П.К. III 

Алгоритмические языки и программирование(профильная) - орун жок 

 

Жыйынтыктап кетсек, ЖЭжИУдеги олимпиадада биздин студенттерэкинчи орунду – 

информатика (профиль), физика (профиль эмес), англис тили (профиль), англис тили (профиль 

эмес), философия (профиль эмес), педагогика (профиль эмес), экономика (профиль эмес), 

менеджмент (профиль) статистика, экономикалык анализ предметтери боюнча алышкан. 

Үчүнчү орунду – информатика (профиль), физика (профиль эмес),  кыргыз тили (баштоочу 

жана улантуучу тайпа) (профиль эмес), бухгалтердик эсеп, Аудит предметтери боюнча 

камсыздашты. 

Ал эми математика (профиль, профиль эмес), информатика (профиль эмес), химия 

(профиль, профиль эмес), экология (профиль,профиль эмес), орус тили (профиль эмес), 

Манастаануу (профиль эмес), Кыргызстандын тарыхы (профиль эмес), психология (профиль 

эмес), экономика (профиль), финансы, налог и налоргообложение, алгоритмические языки и 

программирование предметтери боюнча бир да студент орун ээлебей келишкен. Ушул 

кафедралар олимпиадага жакшы даярдыктарды коруу зарыл. 

Бишкекте өткөрүлгөн VI Республикалык олимпиадада “Эконом анализ” предмети б-ча 

Э(БЭжА)-15 тайпасынын студенти Бекмурзаева А. 3-орунга ээ болду. Сыйлык -2000 сом 

(даярдаган Хамзаева А.) 

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. 

 

АСПИРАНТУРА ЖАНА ДОКТОРАНТУРА БӨЛҮМҮ 
 

10. ИЛИМИЙ -ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО 

 

2018-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. 

2017-2018 - окуу жылына Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү 

Министрлиги тарабынан берилген пландын негизинде, аспирантурага 10 адам (5 күндүзгү, 5 

сырткы) кабыл алынган. Тармактар боюнча: техникалык-3, экология -3, педагогика - 

1,филология - 2,эл аралык-1 адам кабыл алынды. (табл.17) 
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Кабыл алынган аспиранттар менен ОшТУнун 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 болушту. 

 

17 -таблица  

2010-2017- 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 - 

8 2017 44 10 10 - 

 

2017-жылы университеттин аспирантурасын 9 адистик боюнча 10 адам бүтүрүп чыкты, 

анын ичинен 2 күндүзгү, 8 сырткы бөлүмдөн. 

Изденүүчүлүк. Изденүүчүлөрдүн жалпы саны 37. Анын ичинен 2017-жылдын май 

айында “Информатика” кафедрасынын ага окутуучусу Маматкасымова А. кандидаттык 

диссертациясын ийгиликтүү коргоду.Бүгүнкү күндө аспиранттарга жана изденүүчүлөргө 

илимий жетекчилик кылгандардын жалпы саны -46, анын ичинен: илимдин докторлору – 32, 

илимдин кандидаттары – 14.2017 жылда КР ЖАКтан академиялык наамдыалган 

кызматкерлердин тизмеси. (табл.18). 

18-таблица 

2017 жылда КР ЖАКтан академиялык наамдыалган кызматкерлердин тизмеси 

№ ФИО Должность 
Ученая степень, дата 

утвержд. 

Уч. 

звание, 

дата 

утвержд. 

1.  Бекмурзаева Г. К. Доцент ОшТУ к.и.н. - НАК КР - 25.11.2010 27.04.17 

2.  Сапарова Г. Б. Доцент ОшТУ к.ф.-м.н. - НАК КР 11.11.2011 26.10.17 

3.  Баймуратов А.А. Доцент ОшТУ к.э.н. - НАК КР 01.04.2010 30.03.17 

4.  Мурзакулов Н.А. Доцент ОшТУ к.т.н. - ВАК КР - 06.03.2014 23.06.17 

5.  АкматовБ.Ж. Доцент ОшТУ к.т.н. - ВАК КР - 26.04.2012 21.01.17 

 

19-таблица 

КР ЖАК тарабынан академиялык илимий наамын ала элек кызматкерлердин тизмеси 

№ ФИО Должность 
Ученая степень, дата 

утвержд. 

Уч. 

звание, 

дата 

утвержд. 

ЕТФ 

1 АтамкуловаМ.Т. Доцент ОшТУ к.т.н. - ВАК КР - 02.05.2013 <нет> 

2 Матисаков Ж. К. Зав.кафедрой к.т.н. - НАН КР - 04.03.2010 <нет> 
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3 ОтамбаевТ.А. Доцент ОшТУ к.и.н. - ВАК КР - 21.12.2012 <нет> 

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

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

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

7 Сатаров Жоомарт Профессор ОшТУ д.ф.-м.н. - ВАК РФ 09.04.1999  доцент 

8 БокоевК.А. Начальник к.т.н. - НАК КР - 23.06.2011 <нет> 

ФАС 

1 АкимжановАлмамат Доцент ОшТУ к.т.н. - ВНИИ ГТ11.07.1989 <нет> 

ФАТ 

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

ФКИТ 

1 Шамурзаев А.Ж. Доцент ОшТУ к.фил.н. - НАК КР -28.06.2001 <нет> 

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

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

ФТиП 

1 Ждан А. В. Доцент ОшТУ к.г.-м.н. - ФПИ - 17.05.1985 <нет> 

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

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

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

5 ТешебаеваЗ.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> 

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

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

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

ТК 

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

 

20-Таблица  

КР ЖАК тарабынан академиялык наамы жоктордун көрсөткүчтөрү 

 

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

ЕТФ 7         2 3 1 1 

 
1 1 

ФАС 1  1                 

  ФАТ 1       1               

ФКИТ 3   2         1         

ФТИП 5 1   1       1 2       

ФЭ 4             1 1 2     

ФЭУ 6         1 1   2 2 

  ТК 1         1             

 Итого: 28 2 2 1 1 4 4 4 6 4 1 1 
 

11 МАГИСТРАТУРА БӨЛҮМҮ 
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Бүгүнкү күндө ОшТунун магистратура бөлүмү кафедралар менен биргеликте 10 багыт 

боюнча 11 адистикти даярдап жатат. 1. Колдонмо математика жана информатика 2. 

Электроэнергетика жана электротехникаадистиги: Электр менен жабдууадистиги: 

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 

технолгияларыадистиги: Экономикадагы маалымат системалары. Ал эми 3 адистикке ушул 

жылда лицензия алынды:Курулуш; Колдонмо информатика;Агроинженерия.  

Магистранттарда тиешелүү компинтентүүлүктөрдү 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 ийгиликтүү өтүп 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 иштөө үчүн окутуучулук тажрыйбаларды канаттыраарлык деңгээлде үйрөнүп 

жатышат.Ал эми “Информатика жана программалоо технологиясы” багытынан Германия 

мамлекетине TEMPUS программасынын PROMIS проектиси боюнча 2 магистрант барып 

келишти:1. Сатыбалдиева Чинара – ИиТП-15 тайпасынын студенти;2. Улугбек кызы Дарыгүл – 

ИиТП-16 тайпасынын студенти. Магистратура бөлүмүндө 13 илимдин докторлору, 18 илимдин 

кандидаты, 11 магистр сабак өтүшөт.2016-2017-окуу жылында 123 магистрант окуп жатышат. 

Алардын 97си 1-курста, 26сы 2-курста. 

21-таблица 

2016-2017 жылдардагы магистранттардын кыймылы 

 

 Кафедралар Тайпасы Курсу Баары 

I II 

1.  ЭТжАСПК (Кутунаев Ж.) Картография жана 

геоинформатика  
27 2 29 

2.  Эсептөө техникасы жана 

автоматташтырылган 

системаларды программалык 

камсыздоо (Кутунаев Ж.) 

 

Информатика жана 

программалоонун технологиясы 

 

12 

 

11 

 

23 

3.  Техникалык системалары 

башкаруу жана информатика 

(Сатыбаев А) 

Маалымат системалары жана 

технологиялары- Экономикадагы 

маалымат системалары жана 

технологиялары 

 

9 

 

1 

 

10 

4.  Электр менен камсыздоо 

(Абдылдаев Р.) 
Электр менен жабдуу  6 3 9 

5.  Электроэнергетика (Тешебаев А.) Электрдик системалар жана тору  10 7 17 

6.  Автомобильдик транспорт Унаа процесстеринин 

технологиясы  

0 0 0 

7.  Транспорту иштетүү жана 

туруктуу технологиясы 

(Жакыпжанова В.) 

“Курулуш” (TEMPUS) -

Калыбына келүүчү энергия 

булагы жана имараттардын 

энергоэффективдүүлүгү 

 

- 

 

15 

 

15 

8.  Колдонмо математика Колдонмо математика жана 11 3 14 



30 
 

(Аширбаева А.Ж.) информатика 

9.  Электр жабдыктары жылуулук 

энергетикасы (Каражанова Р.) 

Агроинженерия 7 8 15 

10.  Курулуш өндүрүшү (Сеитов Б.М.) Курулуш 9 9 18 

11.  Колдонмо информатика 

(Матисаков Ж.) 

Колдонмо информатика 10 7 17 

12.  Азык заттар жана айыл чарба 

азыктары (Токтомаматов А.) 

Айыл чарба азыктарын 

өндүрүүнүн жана кайра 

иштетүүнүн технологиясы 

8 0 8 

13.  Экология жана айлана чөйрөнү 

коргоо (Джапарова Ш.) 

Жаратылышты колдонуу жана 

экология 

9 0 9 

14.  Байланыш тармактары жана 

телекоммуникация системалары 

 (Мойдунов Т.) 

Инфокоммуникациялык 

технологиялар жана байланыш 

системасы 

10 0 10 

 Жалпы магистранттардын 

саны: 

 128 66 194 

 

22 -Таблица  

Магистратура боюнча жалпы жылдар боюнча кыймылы 

  Адистиктер 2013  2014 2015 2016 2017 

1.  Экология жана жаратылышты  

пайдалануу 

2 1 - - - 

2.  Экономика 19 24 - - - 

3.  Колдонмо математика жана информатика - - 7 4 3 

4.  Энергетика жана электротехника - - 10 3 10 

5.  Калыбына келүүчү энергия булагы жана 

имараттардын энерго-эффективдүүлүгү 

- -  7 15 

6.  Транспорттук технологиянын процесстери - - - - - 

7.  Картография жана геоинформатика - 8 2 - 2 

8.  Маалымат системалары жана технологиялары - - 3 6 1 

9.  Информатика жана программалоонун 

технологиясы 

- - - 5 11 

10.  Агроинженерия - - - - 8 

11.  Курулуш - - - - 9 

12.  Колдонмо информатика - - - - 7 

13.  Айыл чарба азыктарын өндүрүүнүн жана 

кайра иштетүүнүн технологиясы 

- - - - - 

14.  Инфокоммуникациялык технологиялар жана 

байланыш системасы 

- - - - - 

  Жалпы: 21 33 22 25 66 

 

2007-жылдан 2017-жылга чейин жалпысынан 199 магистрант магистрдик 

диссертациясын ийгиликтүү коргоду, 8и артыкчылык диплому менен “магистр” академиялык 

даражасына ээ болду. 

 

12. УНИВЕРСИТЕТТИН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК ИШ АРАКЕТТЕРИ 

 

Илим-изилдөө жумуштарынын жыйынтыктарын өндүрүшкө киргизүү жана пайдалануу 
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Ош технологиялык университети тарабынан бир топ илимий-инновациялык долбоорлор 

иштелип чыгып, өндүрүшкө жана билим берүү мекемелерине кийирилүүдө. 

2017-жылдагы ОшТУда аткарылган илим-изилдөө жумуштарын өндүрүшкө киргизүү 

жана пайдалануу, о.э. ойлоп табуучулук жана патенттик-лицензиялык жумуштарынын 

жыйынтыктары төмөнкү 23 таблицаларда келтирилген.  
23-таблица 

 
2017-ж. ойлоп табуучулук жана патенттик-лицензиялык жумуштар 

 

 

№ 

 

Ойлоптабуунунаталышы 

Патент, патент-тин 

же авт. күбөлүктүн 

номери, каттоо 

номери 

Датасы Ойлоп табуунун 

автору 

1.  Электромеханический перфоратор 

ударно-поворотного действия 
Евроазиялык 

Патент№(21) 

201501118 (13) A1 

31.05. 

2017 
Абдраимов Э.С., 
Абидов А.О, 
ИсмановО.М. 

2.  «Создание технологии получения 

тепловой энергии на основе 

металлотермических веществ” 

Кыргызпатент» 

№3201 
18.09. 

2017 
Ташполотов Ы., 

Кыдыралиев Т.А., 

Ысманов Э. М., 

Абдалиев У. К. 

3.  Физико-химическая энергия 

кремниевого силиката» 
«Кыргызпатент»№24

68 
13.10. 

2017 
Баймуратова 

Г.А,Омурбекова 

Г.К. 

4.  Напряженно-деформированное 

состояние бесконечной плиты, 

лежащей на винклеровском 

упругом основании с учетом 

влияния различных вариантов 

продольных усилий, приложенных 

в срединной плоскости плиты и 

неполного контакта с основанием, 

в виде одной траншеи, 

расположенной в центральной 

части под плитой, вдоль оси Y 

Автордукукук, 

КЫРГЫЗПАТЕНТ, 

 №3214 

20.10. 

2017г. 

Бишкек 

Маруфий А Т., 

Рысбекова Э.С.  

 

5.  Расчет бесконечной плиты на 

упругом основании с учетом 

влиянияпродольных 

растягивающих и  сжимающих 

усилий в двух направлениях по 

осям X и Yи неполного контакта с 

основанием, в виде двух траншей, 

расположенных под плитой 

симметрично относительно оси Y 

Автордукукук, 

КЫРГЫЗПАТЕНТ, 

 № 3215  

20.10. 

2017г. 

Бишкек 

Рысбекова Э.С. 

Маруфий А.Т. 

 

6.  Расчет бесконечной балки на двух 

параметрическом упругом 

основании с одним участком 

неполного контакта  с основанием 

при действии кососимметричной 

нагрузки 

Автордукукук, 

КЫРГЫЗПАТЕНТ, 

 № 3213 

20.10. 

2017 

Маруфий А.Т., 

Эгембердиева 

А.А. 
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7.  Геодезические проекции для 

инженерно-геозедических работ в 

горных районах 

Автордукукук, 

КЫРГЫЗПАТЕНТ 

№448 

10.03. 

2017 

Абжапарова Д.А. 

 

Ош технологиялык университети менен Ош областтык балдардын чыгармачылык 

Борборунун (ОБЧБ) ортосунда түзүлгөн өз ара кызматташуу жөнүндөгү келишимдин 

негизинде, 2017-жылдын март айында ОшТУнун базасында “БИЗ XXI-КЫЛЫМДЫН 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДАРЫБЫЗ” аталышындагы жаштардын кароо-сынагы өткөрүлдү. 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.  

Инновацияларды жана технологияларды колдоо борборунун жетекчиси 

Н.А.Калдыбаевдин жетекчилиги менен ОшТУнун курама командасы 2017 жылдын 17-

апрелинен 21 –апрелине чейин Бишкек шаарындагы “Алтын Түйүн” республикалык балдардын 

инженердик-техникалык чыгармачылык Академиясында (РБИТА) өткөрүлгөн жаштардын эл 

аралык “Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз” сынагына жана РБИТАнын 55 жылдык 

мааркесине арналган эл аралык конференцияга катышышты. Сынакка Казакстан, Россия, ж.б. 

СНГ мамлекеттеринен жана Кыргызстандын баардык аймактарынан жыйырма жашка чейинки 

таланттуу, чыгармачыл, ойлоп табуучулук жөндөмү бар 187 окуучу жана студент жаштар 

катышты. Жалпысынан 7 секция боюнча 200гө жакын долбоор сынакка катышты. ОшТУнун 

командасы "Жаңы теориялык иштеп чыгуулар жана моделдер" секциясына тоо кен өнөр жайын 

өнүктүрүүгө багытталган эки долбоор (макеттери жана көргөзмө куралдары менен) даярдап 

барды. ОшТУнун жаштар курама командасы «Биз – ХХI кылымдын интеллектуалдарыбыз» эл 

аралык жаштар конкурсунун жыйынтыктоочу турунда 3-орунду ээледи жана хрусталь 

статуэтка менен сыйланды. 

ОшТУнун илим боюнча проректору, оргкомитеттин мүчөсү Шамшиев Б.Н. жана 

ТИКБнын жетекчиси Н.А. Калдыбаев Ала-Арча резиденциясында өткөрүлгөн «Стратегия 

развития научно-технического творчества и образования учащейся  молодежи» 

аталышындагыэл аралык конференцияга катышып, ОшТУнун атынан “Инновационная 

деятельность ОшТУ и ее роль в развитии научно-технического творчества студенческой 

молодежи” жана “Современные методы и инструменты для формирования инновационного 

мышления учащейся молодежи” аталышындагы эки баяндама жасалды. 

Студенттер менен такай алып барылган инновациялык иш-чаралардын негизинде 

ОшТУнун эки студентине 2017 ж. апрель айында Кыргызпатенттин ар бири 5000 сом 

өлчөмүндөгү стипендиясы ыйгарылды (жеңүүлөр ГСПМ-14 тайпасынын студенттери Анарбаев 

Эрнест жана Элдияр уулу Адилет). 

КР Интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматы уюштурган “ 

Интеллектуалдык менчик” конкурсунда эссе жазып, ОшТУнун суденти Элдияр уулу А. 2017 ж. 

ноябрь айында 1-орунду ээледи жана 4000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. 

ИТКБнун кызматкерлери Кыргызптаент тарабынан өткөрүлгөн “Инновациялык 

менеджменттин негиздери. Инновациялык проекттерди башкаруу” ж.б. аталыштагы семинар-

тренингдерге катышып, квалификациясын жогорулатып келишти. 

ОшТУнун Инновацияларды жана технологияларды колдоо Борбору КР ИМ ж И 

мамлекеттик кызматы жана КР ББ ж И министрлиги тарабынан уюштурулган  

университеттерде “Технопарктарды түзүү” боюнча конкурска катышып, 3 этаптан тең 

ийгиликтүү өттү жана жеңүүчү деп табылып , 2 млн сомдук грантка кол коюлуу алдында турат. 

Жакынка аралыкта университетте 3 илимий –өндүрүштүк группа түзүлүп, инновациялык 

продукцияларды чыгара башташат. Бул үчүн университет тарабынан атайын иш бөлмөлөрдүн 

жана акча каражаты бөлүнүп берилиши максатка ылайыктуу. 

Илим-изилдөө иштеринин жыйынтыктарын өндүрүшкө тартуу жана инновациялык 

ишмердүүлүктү жайылтуу максатында 4 иш-чара өткөрүлдү (1 сынак, 3 семинар-тренинг). 
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Окутуучулук-профессордук курамдын квалификациясы республикалык жана эл аралык 

деңгээлде жогорулатылып, информациялык маалыматтардын булактары тынымсыз 

толукталууда.  

ЖОЖдордун рейтингин республикалык денгээлде аныктоодо, инновациялык 

ишмердүүлүк да өзүнчө бир критерий экенин эске алып, ОшТУнун жетекчилиги инновациялык 

ишмердүүлүктү колдоосу зарыл. Окутуучулук-профессордук курамды патенттик документация 

менен иштөөгө 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. 

 

13. РЕДАКЦИЯЛЫК-БАСМА БӨЛҮМҮ ТАРАБЫНАН 2017- ЖЫЛДА 

АТКАРЫЛГАН ЖУМУШТАР 

 

2017-жылдын январь айынын 2018-жылдын январына чейин ОшТУнун редакциялык-

басма бөлүмүндө 21 окуу усулдук көрсөтмөлөр жана авторефераттар, программалар басылып 

чыгарылды. Мындан сырткары  университеттин бардык бланкалары (бюллетендер, экзамендик 

листтер, индив. графиктер, договорлор, Ардак грамоталар, дипломдор ж.б.), Кабыл алуу 

комиссиясынын жумуштары бланктары -106860 сомдук ( буклеттер, рекламалык листтер, кабыл 

алуу комиссиясынын кагаздары ж.б.) үзгүлтүксүз чыгарылып турду.Жалпы 1400 экз окуу 

куралдары чыгарылды, авторлорго 10 экз. берилди, калган экз. библиотекага тапшырылды. 

Отдел “Наука” Известия ОшТУ нун 2017 №1;2;3;4 саны, авторефераттар, конференциянын 

програмаларыжана башка кагаз жумуштары. 

 
14. ИЛИМИЙ ТЕХНИКАЛЫК ИШТЕРДИ УЮШТУРУУ  

 
Илимий сыйлыктар жана жетишкендиктер 

2016-жылдын 3-ноябрындагы ректордун №09-04/294 буйругу менен түзүлгөн 

«Номинациялар боюнча 2017-жылдын мыктыларын» аныктоочу комиссиянын 2017-жылдын 

20-декабрындагы №3токтомунун негизинде төмөндөгүкөрсөтүлгөндөр 2017-жылдын 

мыктылары деп табылды. (табл. 24). Мыктылар I-даражадагы диплом жана акчалай сыйлык 

менен сыйланышты комиссиянын төрагасы Сатыбалдыев А.Б. 

24- Таблица 

 

№ Номинациянынаталышы Жеңүүчү\, атыжөнү, структуралыкбөлүм 

1 “Жылдын мыкты факультети” Архитектура жанакурулушфакультети, декан 

Шабданов Муса Добулович. 

2 “Жылдын мыкты кафедрасы” Бухгалтердикэсеп жана аудиткафедрасы, 

каф.баш.Узенбаев Расулбек Аширбекович. 

3 “Жылдын мыкты лектору” а)БаймуратовАбдимиталипАбдиллаевич,«ФжК» 

кафедрасынындоценти. 

б)КылычеваНурияЭсеналиевна, Физика 

кафедрасынын ага окутуучусу. 

4 “Жылдын мыкты илимий 

изилдөөчүсү” 

Сатарова Азиза Тешебаевна, “Кыргыз жана орус 

тилдер” кафедрасынын башчысы. 

5 «Жылдын мыкты окуу -

усулдук колдонмосу» 

“Инженердик графика”, Жусупов А.А., Садыков А.Ч. 

6 “Жылдын мыкты аспиранты” Ташибеков Тарэл Чубакович, ТК“Информатика, 

программалоо жана байланыш” каф. Окутуучусу. 

7 “Жылдын мыкты 

магистранты” 

КөкчөеваСалияБакытбековна, “Электр менен 

жабдуу”кафедрасынынокутуучусу. 

8 «Жылдын мыкты окуу-

усулдук лабораториясы» 
«Электр мененжабдуу» лабораториясы, 

Технологиялык коллеждин “Энергетика”  кафедрасы. 
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9 «Жылдын мыкты 

администиративдик башкаруу 

жана чарба кызматкери» 

Эргешов Кутпидин Абсатарович, ОшТУнун 

метриалдык бухгалтери. 

10 “Жылдын мыкты студенти” Максытов Абдулазиз Жапарович, ЭОиЭТ-

16тайпасынынстуденти,Энергетика факультети. 

11 «Жылдын мыкты куратору» Курманалиевна Гүльзат Салыевна, ПИвЭ-14 

тайпасынын куратору. 

ОшТУнун Илимий-техникалык кеңешинин (ИТК) иш-аракети 

2017-жылы ИТК нын 3отуруму өткөрүлгөн жана алардын жүрүшүндө илим жана 

инновация сферасындагы эң маанилүү маселелер каралды. ИТКнын отурумдарында 3 

кандидаттык жана 2 докторлук диссертация талкууланып, диссертациялык кеңешке коргоого 

сунушталды.  

 

 

ОшТУнун 2017-жылдагы илим изилдөө жумуштарынын маанилүү жыйынтыктары: 

 

Отчеттук 2017-жылда университеттин изденүүчүлөрү жана аспиранттары тарабынан 10 

диссертациялык иш жакталды, анын ичинен 1ү докторлук, 9кандидаттык диссертация. 

Натыйжада, профессордук-окутуучулук курамдын сапаттык деңгээли дээрлик 2,5%га 

жогорулады.  

Ош технологиялык университетинде 2017-жылы мамлекеттик бюджеттин эсебинен жалпы 

суммасы 1576,1 миң сом болгон 4 илимий изилдөө иштери аткарылды.  

2017-жылы университеттин профессордук-окутуучулук курамы тарабынан РИНЦги 

жогорку импакт-фактордук көрсөткүчтүү журналдарда жарыяланган илимий макалалардын 

сапаттык көрсөткүчү импакт фактор нөльдөн жогору55 % түздү (2016 жылы - 15 %түзгөн). 

2017-жылдын январынан ноябрына чейин Ош технологиялык университети Web of 

Science платформасына кошулду.Азыркы учурда ОшТУда Web of Science платформасы 

кызматкерлери тарабынан 75 окумуштуу жана 27 магистр катталды.  

2017-жылдын 20-октябрында КРнын билимине эмгек сиңирген ишмер, техника  

илимдеринин кандидаты, курулуш өндүрүш кафедрасынын профессору С.А.Акматовдун 75 

жылдык мааракесине арналган Республикалык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.  

2017-жылы 26- апрель айында “Ыйман, адеп жана маданият” жылына жана манасчы 

Сагымбай Орозбаковдун 150 жылдыгына карата “Илим жана студент 2017” аттуу 

студенттердин аймактык илимий-техникалык конференциясы өткөрүлүп, жалпысынан 882 

баяндама талкууланды.  

2017-жылы март айында  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.  

2017-жылдын 15-апрелинде Жалал-Абад шаарындагы Экономика жана ишкердик 

университети тарабынан өткөрүлгөн туштук аймактык ЖОЖдор аралык VI аймактык 

студенттик олимпиадасына ОшТУ дан 79 студент жана 31 окутуучулук-профессордук курам 

катышты, 17 студент байгелүү орундарды ээлешти.  

Бишкекте өткөрүлгөн VI Республикалык олимпиадада “Экономикалык анализ” предмети 

боюнча  Э(БЭжА)-14 тайпасынын студенти Бекмурзаева А. 3-орунга ээ болду. Ректорат 

тарабынан 2000 сом менен сыйланды (даярдаган э.и.к., ОшТУнун доценти Хамзаева А.) 

2017ж 12-13 январь айында илим бөлүмү тарабынан “Совершенствование 

профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” илимий практикалык семинар 

өткөрүлдү 

2017-жылдын 23-январь айында 2016-жылдагы кафедралардын, факультеттердин 

аткарылган илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча I илимий сессия илим бөлүмү 

тарабынан өткөрүлүп, талкууга алынды. 
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2017-жылдагы кафедралардын, факультеттердин аткарылган илимий-изилдөө иштеринин 

жыйынтыгы боюнча II илимий сессия 2018-жылдын 22-25 январь айында өткөрүлдү. 

Жыйынтыгында кафедралардын 2017- жылы аткарган илимий изилдөө иштери талкууга 

алынып, илимий изилдөө иштери боюнча кафедралардын рейтинги аныкталды.  

2017-жылдын кафедралардагы илимий изилдөө иштеринин аткарылышы боюнча 

“Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасы (каф.башчысы доц. Кедейбаева Ж.) 1263 

балл менен биринчи орунду, экинчи орунду 1107 балл менен «Бухгалтердик эсеп жана аудит” 

кафедрасы (каф.баш. проф. Узенбаев Р.А.), үчүнчү орунду 830 балл менен курулуш өндүрүш 

кафедрасы (каф.баш.проф. Сеитов Б.М.) көрсөттү. 

2017-жылда илимий изилдөө иштердин жыйынтыктары боюнча эң төмөнкү көрсөткүчтү 

“Химия жана химиялык технология” (каф. башчысы доц. Мурзакулова Б.), “Сызма геометрия 

жана графикалык дизайн” (каф. башчысы доц.Токтосунов А.), “Транспорттук логистика жана 

тейлөөнүн технологиясы” (каф. башчысы ага окут. Кариев Б), “Информатика” (кафедра 

башчысы доц. Матисаков Ж.), “Жеңил өнөр жай технологиясы” ( каф. башч.доц. Садыкова Ж.), 

“Кесипке билим беруунун технологиясы” (каф. башчысы доц. Алдашов М.), “Байланыш 

тармактары жана телекоммуникация системалары” ( каф. башчысы доц.Мойдунов Т.) 

кафедралары көрсөттү . 

2017-ж. 12-13 январь айында илим бөлүмү тарабынан жаш окумуштуулардын жана 

окутуучулардын илимий профессионалдык тажрыйбасын жогорулатуу боюнча илимий 

практикалык семинар өткөрүлдү. Бул эки күндүк семинарга 180 окутуучу катышып, илимий 

макалаларды, диссертациялык ишти жазуу боюнча негизги тартиптер жана талаптар, КР 

жогорку аттестациялык комиссиянын жаңы токтомдору, жоболору, нормативдик актылары, 

ошондой эле eLIBRARY.ru-системасына катталүү жана эл аралык рейтингдүү РИНЦ, Web of 

Science, Scopus аналитикалык системасына кирген импакт фактору жогорку илимий 

журналдарда макала жарыялоо, Эл аралык, республикалык илимий гранттарды жазуу, 

табыштама берүү жана конкурстарга катышуу боюнча кеңири маалыматтарды алышты. 

Жыйынтыгында бардык катышуучулар тест тапшырышып, сертификатка ээ болушту. 

Инновацияларды жана технологияларды колдоо борборунун жетекчиси 

Н.А.Калдыбаевдин жетекчилиги менен  ОшТУнун курама  командасы 2017 жылдын 17-

апрелинен 21 –апрелине чейин Бишкек шаарындагы “Алтын Түйүн” республикалык балдардын 

инженердик-техникалык чыгармачылык Академиясында (РБИТА) өткөрүлгөн жаштардын эл 

аралык “Биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз” сынагына катышып 3-орунду ээледи жана 

хрусталь статуэтка менен сыйланды. 

2017-жылы март жана ноябрь айларында “Илим, өндүрүш, техника” жумалыгынын 

алкагында “Келечек” балдар чыгармачылык жана “Мээрим” балдар билим борборунун 

окуучулары ОшТУнун материалдык-техникалык базасы менен таанышып, анда т.и.к., доцент 

Сатыбалдиевдин А.Б. “Энергия жана альтернативдик энергия булактары” жана илим бөлүмү 

тарабынан даярдалган илимий-популярдуу баяндамалар угулуп, кызуу талкууланды.  

Жыл ичинде ОшТУнун окумуштуулары тарабынан автордук укуктук коргоо боюнча 7 

патент алынды.  

2017-жылда ОшТУда 1 Мамлекеттер аралык Д.06.16.540 диссертациялык кеңеш өз ишин 

алып барды, бул кеңеште 1 доктордук жана 6 кандидаттык диссертация ийгиликтүү корголуп, 1 

докторлук жана 2 кандидаттык диссертация КР Жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан  

бекитилди.  

2017-ж. 9 март айында Илим бөлүмү тарабынан IUCLAND долбоорунун алкагында 

“Кыргызстандагы жер деградация көйгөйлөрү” онлайн веб-семинар ОшТУнун МИКС залында 

өткөрүлдү. Бул семинарда ОшТУнун окумуштуулары тарабынан 4 илимий доклад англис 

тилинде баяндалып, кызыктуу талкууга алынды (лекторлор проф. Шамшиев Б.А., доц. 

Тешебаева З.А., ага окут. Кадырбердиева Б., ага окут. Кочконбаева Б.). Семинарга жалпысынан 

64 угуучу катышты (долбоордун Италия, Словакия, Хорватия, Кытай, Казакстан жана 

Кыргызстан мамлекеттеринин өнөктөш жогорку окуу жайларынын студенттери, 

магистранттары, аспиранттары жана окутуучуу-окумуштуулары). 
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2017 –жылы IUCLAND долбоорунун алкагында 12 онлайн веб- семинар жана 3 жайкы 

мектептер өткөрүлдү. ОшТУнун командасы IUCLAND долбоорунун онлайн веб-

семинарларына жана жайкы мектептерине активдүү катышышты. Биринчи жайкы мектеп 

Италия мамлекетинин Молизе университетинде, июнь айында өттү, ОшТУдан проф. Шамшиев 

Б.Н. жана ЭиП-14 тайпасынын студенттери Авазбек уулу Акбуура жана Биймамат уулу 

Уланкадыр катышышты. Италияда өткөн жайкы мектепте проф. Шамшиев Б.Н. англис тилде 

Кыргызстандын жер деградациясы боюнча лекция окуду.  

Экинчи жайкы мектеп Словакия мамлекетинин Нитра шаарындагы Агро университетинде 

өткөрүлдү. Катышуучулар доц. Тешебаева З., ага окут.Кочконбаева Б., магистранттар Калыкова 

Ж. жана Абсатаров Р. Экинчи Словакияда өткөн жайкы мектепте доц. Тешебаева З. лекция 

окуду.  

Үчүнчү жайкы мектеп 5-10 июлда Бишкекте, Кыргыз мамлекеттик техникалык 

университеттин базасында уюштурулуп өткөрүлүп, анда 64 угуучу катышты (Италия, 

Словакия, Хорватия, Кытай, Казакстан жана Кыргызстан мамлекеттеринин өнөктөш жогорку 

окуу жайларынын студенттери, магистранттары, аспиранттары жана окутуучуу-

окумуштуулары). ОшТУнун окумуштуулары тарабынан бул жайкы мектепте Кыргызстандын 

жер кыртышынын бузулушу жана аны сактоо боюнча 11 лекция англис тилинде окулду 

(Лекторлор: проф. Шамшиев Б.Н.; доц. Аттокуров А.Т.; доц.Тешебаева З.А.; ага 

окут.Кадырбердиева Б.М.; ага окутуучу Кочконбаева Б.). Долбоордун алкагында ОшТУдан 6 

окумуштуу, 4 студент жана 3 магистрант жер деградациясы боюнча экзаменди ийгиликтүү 

тапшырышып, Эл аралык сертификатка ээ болушту. 

Университеттин илим бөлүмү тарабынан ОшТУнун бир нече кызматкерлерине эл аралык 

рейтингдүү илимий журналдарга макала жарыялоо боюнча илимий-усулдук жардам 

көрсөтүлдү. 

2017 жылда ОшТУнун илимий техникалык “Известия ОшТУ” журналынын 4 

чыгарылышы чыгып, 149 илимий макала жарыяланды. 

 

Илимий изилдөө жана инновациялык иштердин аткарылуусундагы төмөндөгү 

мүчүлүштүктөрдү жана көйгөйлөрдү белгилеп кетүүгө болот: 

 

 Профессордук-окутуучулук курамдын көпчүлүгү илимий изилдөө иштери менен 

алектенбегендиги; 

 Глобалдашып бараткан университет чөйрөсүндө адистердин англис тилин жетик 

билбегендиги; чет тилин жакшы билбегендиктен (англис тилин), чет өлкөдөгү 

кесиптештер менен байланыша албагандыгы; 

 Эл аралык конференцияларга катышуу жана эл аралык илимий макалаларды даярдоо 

төмөнкү деңгээлде;эл аралык деңгээлдеги илимий макалалардын аздыгы; 

 Илимий мектептерди өнүктүрүү; 

 Илимий иш- чараларга каражаттардын аз тартылуусу;каржы ресурстарынын 

жетишсиздиги; 

 Мамлекеттик жана эл аралык илимий долбоорлордун аздыгы; келишим менен аткарылган 

илимий тематикалардын  көлөмүнүн төмөндүгү; 

 Окутуучу-профессордук курамга мотивациянын жетишсиздиги;инновациялык 

технологиялык ишмердүүлүктү өнүктүрүүгө инфраструктуралык шарттардын 

түзүлбөгөндүгү; өндүрүш жана бизнес менен болгон байланыштынжетишсиздиги; 

 Эл аралык аккредитациянын талабына ылайык окутуучу-профессордук курамдын 

жетишкендиктерин, рейтингин баалоо механизимине өттү; 

 Окутуучу-профессордуккурамда, кафедра жана факультетте 

башкаруусистемасындаотчеттуулуктунначардыгы; 

Мүмкүнчүлүктөр 
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 Башка эл аралык уюмдардын колдоосунан пайдаланып жаны илимий долбоорлорду иштеп 

чыгуу; 

 Чет 

элдикуниверситеттермененкызматташтыктаболуунуннегизиндеинновациялыктехнологиял

арды жана ыкмалардыуниверситетибизгежайылтуу; 

 Материалдык-техникалыкбазанычыңдоо жана инновациялыкпотенциалдыколдонуу; 

 КыргызстандагыЖОЖдор,Академиялар менен тыгызбайланыштүзүү; 

 Мамлекеттик жана мамлекеттикэмесдолбоорлормененишалыпбаруу; 

 Мотивациялык фонд түзүү жана окутуучу- профессордуккурамдысыйлоо; 

 

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

Шамшиевдин «Ош технологиялык университетиндеги илимий изилдөө иштеринин 2017 - 

жылдагы  абалы, алардын приоритеттик багыттары жана илимий изилдөөлөрдүн  

эффективдүүлүгү” боюнча отчётун угуп жана талкуулап, ОшТУнун окумуштуулар кеңеши  

 

ТОКТОМ КЫЛАТ 

 

Ош технологиялык университетиндеги 2017-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. Университетин окумуштулары eLIBRARY.ru-системасынатолук катталсын жана эл 

аралык рейтингтүү Web of Science, Scopus аналитикалык системасына кирген импакт фактору 

нөлдөн жогорку илимий журналдарда 2-ден  кем эмес макала жарыялоосу индикатордук 

көрсөткүч катары белгиленсин.  

2. Кадрлык потенциалдын сапатын жакшыртуу максатында кафедра башчысы кызмат 

орундарына илимий даражалуу доценттик, профессордук наамы баргана адамдарды дайындоо 

ишке ашырылсын жана 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. ОшТУда эл аралык жана республикалык олимпиадаларды өткөрүү тажрыйбасын эске 

алыпматематика, информатика, Кыргызстан тарыхы, менеджмент, экология, химия, 

информациялык системалар жана технологиялар, алгоритм тилдери жана программалоо, 

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

переводоведение, англис тили, финансы, банктык иши  предметтери боюнча студенттерди 

даярдоодо көбүрөөк көңүл бурулсун, байгелүү орундарды камсыздаган окутуучуларга 

сыйлыктын өлчөмү көбөйтүлсүн. 

5. Илим-изилдөө жумуштарынын натыйжалуулугун арттыруу максатында ар бир 

кафедрада приоритеттүү багыттар боюнча илимий, окуу лабораторияларды, эксперименталдык 

аянтчаларды түзүү жана жөнгө салуу иштери каф.башчыларынын жоопкерчилигине алынсын 

жана университеттеги илим изилдөө иштеринин материалдык-техникалык базасын чыңдоо 

максатында лабораториялар жаңы илимий жабдуулар, алеттер (приборлор) менен толукталсын. 

6. Токтомду аткаруу ОшТУнун Илим жана инновация боюнча проректору, а.- ч.и.д., 

профессор Б.Н.Шамшиевге жүктөлсүн. 

 

 


