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ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ ИНЖЕНЕРДИК ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛЫК
КАДРЛАРДЫ ДАЯРДООЧУ БОРБОР
Макалада Ош технологиялык университетинин тарыхы, андагы адистиктер, кадрларды
даярдоо маселеси, студенттердин кызыгуусу тууралуу баяндалат.
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технологиялык кадрларды даярдоо.
OSH TECHNOLOGICAL UNIVERSITY IS ENGINEERING AND TECHNOLOGY TRAINING
CENTER
In this article was given description about the history of the University, and its specialties, training
personnel, student’s interest.
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Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963-жылы Фрунзедеги политехникалык
институттун (ФПИ) Ош шаарындагы жалпы техникалык факультети ачылган күндөн башталат. Бул
факультетти ачуунун негизги максаты Ош жергесиндеги иштеп жаткан жаштарга жогорку
техникалык билим берүү болгон. 1963-жылы факультеттин “Автомобил транспорту” адистигине 75,
“Өнөр жай жана атуулдук курулуш” адистигине 75, “Өнөр жайларды жана шаарларды электр менен
камсыздоо” адистигине 25, бардыгы болуп 175 студент кабыл алынган. Факультеттин коомдук
башталыштагы деканы болуп Оштогу насос заводунун башкы инженери Ицик Ефим Исакович
дайындалган. Ицик Е.И. черчение предметинен сабак берген. Жалпы химияны, жогорку
математиканы жана сызма геометрияны Ош пединститунун окутуучулары Аталиев А., Назаров М.,
Опенлендер Б. окутушкан. Факультеттин окуу бөлүмүнүн иштерин Шарлаева Л.Г. аткарган. Факультет
Ош пединститунун башкы корпусунун 2 этажында жайгашкан. Студенттер кечки саат 1900 дөн 2200
гө чейин окушкан. Факультеттин биографиясы мына ушинтип башталган.
1964-жылы факультетке декандык жана окутуучулар үчүн штаттык бирдик бөлүнгөн.
Жалпы техникалык факультеттин деканы болуп техника илимдеринин кандидаты
Абдылдаев Мукаш Юнусалиевич дайындалган. Факультетти аудиториялык фонд,
лабораториялар,
кабинеттер,
окуу
китептери
менен
камсыз
кылууда
Ош
пединститутунун ректору Ешмамбетов Б.Е., окуу иштери боюнча проректору, доцент
Кац А.Л., кафедра башчысы доцент Заитов Ф.Н. ж.б. жакындан жардам беришкен.
1966-жылы факультет биринчи бүтүрүүчүлөрдү чыгарган. Студенттер кечки бөлүмдө үч
жылга чейин гана окушуп, кийинки курстардагы окуусун Фрунзедеги политехникалык институтунда
улантышкан.
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1966-жылы педагогикалык коллектив жаңы окутуучулар менен толукталган: Токоев М., Сыдыков Т.,
Турумбеков А.Т.
1967-жылы факультеттин жаңы деканы болуп педагогика илимдеринин кандидаты,
доцент
Койчуманов
Мамет
Койчуманович
дайындалган.
М.К.Койчумановдун
жетекчилиги астында факультетте чоң өзгөрүүлөр болгон. 1972-73-окуу жылынын
акырында 17 штаттык окутуучу иштеген.
1976-жылы ФПИнин Оштогу жалпы техникалык факультети ФПИнин Оштогу кечки факультети
болуп түзүлгөн. Факультете «Өнөр жай жана атуулдук курулуш», «Автомобилдер жана
автомобилдик чарба» адистиктери боюнча студенттер 1-курстан 5-курска чейин окушуп, диплом
алуу укугуна ээ болушкан. 1978-1983-жылдары факультетти физика-математика илимдеринин
кандидаты, доцент Текенов Жапар Текенович жетектеген. Бул мезгилде факультетте
илимий-изилдөө иштери жогорулаган. 1979-жылы биринчи жолу адистер бүтүрүп чыгышкан.
1983-1986-жылдары факультетти техника илимдеринин кандидаты, доцент Шүкүрбеков Алманбет
Шүкүрбекович жетектеген. Ал факультеттин окуу-материалдык базасын кеңейтүүгө жана чыңдоого чоң салым
кошкон. Мындан тышкары анын жетекчилиги астында университеттин № 2-окуу-лабораториялык корпусу
курулуп, ишке киргизилген. 1979-1986-жылдары ФПИнин Оштогу жалпы техникалык факультетин
800дөн ашык студенттер бүтүрүшүп, «инженер-механик» жана «инженер-куруучу» деген
квалификацияларды алышкан.
1986-1990-жылдары ФПИнин Оштогу кечки факультетинин деканы болуп техника илимдеринин
кандидаты, доцент Орозбеков Эмил Тентиевич иштеген. Бул мезгилде университеттин №
3-окуу-лабораториялык корпусу жана университеттин жатаканасы курулган жана ишке киргизилген. 1988, 1989
жана 1990-жылдары ФПИнин Оштогу кечки факультети Ош шаарындагы окуу жайларынын арасында
биринчи орунду ээлеген жана партиянын Ош шаардык комитетинин шаардык аткаруу комитетинин
Кызыл байрагы менен сыйланган. 1988-жылы Оштогу кечки факультет ФПИнин Оштогу филиалы
болуп өзгөртүлгөн жана анын күндүзгү, кечки жана сырттан окуу бөлүмдөрү ачылган.
1988-жылы Ошто жана ФПИнин Оштогу филиалында илимий-изилдөө иштерин
өнүктүрүү үчүн “Түштүк Кыргызстандагы окуу- илимий борбор” («Южнокыргызский
учебно-научный центр» (ЮКУНЦ)) түзүлүп, анын директору болуп т.и.д., профессор
Джаманбаев А.С. дайындалган. Бул илимий борборго ФПИнин Оштогу филиалы
структуралык бөлүмү катары кирген. Анын деканы Орозбеков Э.Т. борбордун директорунун окуу
иштери боюнча орун басары, ал эми Текенов Ж.Т. – директордун илимий иштери боюнча орун
басары болгон.
1990-жылы ФПИнин Оштогу филиалы өз алдынчалуулукка ээ болгон жана анын жетекчилигине
техника илимдеринин кандидаты, доцент Мавлянов А.С. дайындалат.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1991-жылдын 21-январындагы № 17 Токтому менен
ФПИнин Оштогу филиалы өз алдынча укукка ээ болгон Жогорку окуу жайына – Ош технологиялык
колледжине айланган жана анын ректору болуп экономика илимдеринин доктору, профессор
Купуев Пирмат Купуевич дайындалган.
1993-жылы Ош технологиялык колледжинин ректору болуп химия илимдеринин доктору, профессор
Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович дайындалган. 1996-жылы
24-февралда
Кыргыз
Республикасынын Президентинин № 21 Указы менен Ош жогорку технологиялык колледжинин
базасында Ош областында техникалык жана технологиялык багыттагы кадрларды даярдоонун
сапатын жакшыртуу максатында Ош технологиялык университети (ОшТУ) түзүлөт.
1997-жылы Мурзубраимов Б.М. №1-окуу-лабораториялык корпусту курууну улантууга жетишти. 1997-жылы
ОшТУ биринчи жолу Мамлекеттик аттестациядан өттү жана жогорку профессионалдык билимдүү адистерди
даярдап чыгарууга укук алды.
1998-жылы ОшТУнун ректору болуп КРнын УИАнын мүчө-корреспонденти, биология илимдеринин доктору,
профессор Токторалиев Биймырза Айтиевич дайындалган. Бул мезгилде университеттин №
1-лабораториялык-окуу корпусун жана окуу корпустарынын арасындагы галереяларды куруу улантылган.
КРнын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 29-апрелиндеги № 234 Токтому менен Ош технологиялык
университетинде ЖОЖдор аралык аскер кафедрасы түзүлгөн. Ал 2000-жылы ЖОЖдор аралык
аскер факультетине өзгөртүлүп түзүлгөн. Аскердик адистиктер боюнча окууну бүтүргөндөргө
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КРнын Куралдуу күчтөрүнүн запастагы “лейтенант” аскердик наамы ыйгарылат.
2000-2003-жылдары ОшТУнун ректору болуп КРнын УИАнын академиги, техника
илимдеринин доктору, профессор Шаршеналиев Жаныбек Шаршеналиев дайындалган. Бул
мезгилде университеттин № 1-лабораториялык-окуу корпусунун жана окуу корпустарынын арасындагы
галереялардын курулушу толугу менен бүткөрүлгөн жана эксплуатацияга берилген. Кандидаттык
диссертацияларды коргоо боюнча атайын кеңеш ачылган. “Известия ОшТУ” атуу илимий журнал
түзүлгөн.
2003-2006-жылдары ОшТУнун ректору болуп КРнын УИАнын мүчө-корреспонденти, техника
илимдеринин доктору, профессор Бекболотов Турсунбек Бекболотович иштеген. Бул мезгилде
ОшТУда информациялык технологияны өнүктүрүүгө негизги көңүл бөлүнгөн: компьютердик
класстар жана лабораториялар, лингафондук кабинеттер түзүлгөн, радиолокациялык станциялар
алынган.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү окутуунун сапатын жогорулатуу жана билим берүүнүн
үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу максатында 2004-жылдын 19-мартында “Ош курулуш жана соода
колледждерин, У.Салиева атындагы мектеп-лицей интернатын Ош технологиялык университетинин
окуу-илимий-өндүрүштүк комплексине бириктирүү жөнүндөгү” Токтому менен Ош технологиялык
университетинин Окуу-илимий-өндүрүштүк комплекси түзүлгөн.
2004-жылы Ош технологиялык университетине көрүнүктүү кыргыз окумуштуусу, Кыргыз
ССРинин Илимдер Академиясынын академиги, геологиялык-минералогиялык илимдеринин
доктору, профессор Муса Мырзапаясович Адышевдин аты ыйгарылган.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 31-майдагы № 390 Токтому менен Ош
курулуш жана Ош соода колледждери, У.Салиева атындагы мектеп-лицей интернаты Ош
технологиялык университетинин Окуу-илимий-өндүрүштүк комплексинен чыгарылган.
М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети 1997, 2002 жана 2007-жылдары
мамлекеттик аттестациялардан ийгиликтүү өткөн.
2006-жылдын августунан баштап ОшТУнун ректору болуп химия илимдеринин доктору, профессор
Токтомаматов Абдибали Токтомаматович эмгектенип келе жатат. Бүгүнкү күндө ОшТУда 42 кафедрада
500дөн ашуун профессордук-окутуучулук курам эмгектенет. Алардын ичинен 1 КР УИАнын
мүчө-корреспондентин, 5 Эл аралык жана республикалык, инженердик, педагогикалык,
экологиялык академиялардын мүчө-корреспонденттерин, 24 илимдин докторлорун жана
профессорлорун, 90 илимдин кандидаттарын жана доценттерин, КРнын илимине эмгек сиңирген
ишмерлер, КРнын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмерлер, Даңк медалынын ээлерин жана
Билим берүүнүн мыктыларын өзгөчө бөлүп көрсөтсөк болот. Мындай эмгек жамааттын окутуусунда
азыркы учурда университетте күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 12000 ден ашуун
студенттер билим алып жатышат.
Азыркы учурда университетте жогорку квалификациялуу адистерди даярдоонун заманбап
технологиясы болуп саналган билим берүүнүн кредиттик технологиясына өтүү процесси жүрүп
жатат.
ОшТУ мындай технологияга өтүү боюнча Республиканын түштүгүндөгү жогорку окуу
жайларынын арасынан пилоттук университет катары тандалып алынган.
Университетте өтө бай китепкана, кенен окуу залдары, электрондук китепкана, маалымат
заманынын эң акыркы үлгүдөгү компьютерлери менен жабдылган мультимедиалуу дисплей
класстары, виртуалдык лабораториялар, маданий-эстетикалык тарбия берүү жана элдик
чыгармачылык, Славян-Евроазиялык маданий, Кыргызстандын ЖОЖдорун Болондук процессте
интеграциялоо, Кыргыз-Америка ишкердүүлүк борборлору, Мамлекеттик тил борбору, Корея
маалымат борбору, Жаштар Комитети, Студенттик Акыйкатчы, студенттик «Жаштык»
телерадиостудиясы, окуу жайдын коомдук, маданий «Студ таймс» гезити, дүйнөлүк маалымат
түйүнүнө туташтырылган «Internet» борбору, комплекстүү лингафондук кабинеттери,
бизнес-борбору, оперативдүү басмакана, комплекстүү жабдылган спорттук машыгуу залдары,
«Айза» студенттик модельерлер үйү, студенттик ашканалар, жатакана, чакан өндүрүштүк
ишканалары студенттердин кеңири катышуусу менен иштеп жатат.
Университеттин студенттери өздөрү тандаган адистиктери боюнча кесиптик билим алуу менен
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бирге маалымат технологиясын, англис, немец, кытай, корей, араб тилдери сыяктуу дүйнөлүк
тилдерди, экономикалык адистиктерди жана башка ар түрдүү кошумча адистиктердин 1-4 айлык
курстарын окуп өздөштүрүү менен атайын сертификаттарды алуу мүмкүнчүлүктөрүнө да ээ
болушат.
Ушул максатта электрондук окуу куралдары аркылуу дүйнө жүзү боюнча Интернеттен керектүү
маалымат алууга мүмкүн болгон электрондук китепкана түзүлгөн. Бул китепкана бүгүнкү күндө
5000ден ашуун электрондук китептер менен жабдылган. Мындан сырткары улан студенттер
ОшТУнун курамындагы жогорку окуу жайлар аралык Аскердик факультетте кесиптик билим алуу
менен бирге, КРнын Куралдуу күчтөрүнүн «Запастагы офицер» наамын ала алышат.
Эл аралык билим берүү программаларына катышуу үчүн университетте кээ бир адистиктер
боюнча окутуу англис тилинде да жүргүзүлөт.
Бүгүнкү күндө Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин
структуралык курамы төмөнкүдөй:
1. Инженердик экономика факультети;
2. Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети;
3. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети;
4. Инженердик курулуш факультети;
5. Энергетика факультети;
6. Автоунаа факультети;
7. Башкаруу жана эл аралык мамилелер факультети;
8. Жогорку окуу жайлар аралык аскердик факультети;
9. Инженердик педагогика факультети;
10. Кадрларды кайра даярдоо факультети;
 Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту;
 Прикладдык илимдер жана экология институту;
 Академик Б.М.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технологиялар жана билим берүү институту;
 ОшТУнун алдындагы Технологиялык колледж;
 Жалалабат технологиялык жана башкаруу колледжи;
 Алай гуманитардык технологиялык колледжи.
Жаштар комитети
Жаштар комитети студенттерден түзүлгөн окуу жайдагы негизги структуралардын бири.
Комитетте ар бир факультеттеги студенттик сенаторлор, студенттик Акыйкатчы, КВН, SIFE
командасы, студенттердин дүйнөгө болгон көз карашын тереңдетүү максатында түзүлгөн бир топ
ийримдер («Поэзия», «Руханият», «Саясий сабаттуулук», «Сынчыл ойлоо», «Жаштык»),
дебаттык-дискуссиялык клубдар иштейт. Булардын баардыгы студенттерге укуктук, социалдык,
маданий, материалдык жактан колдоо көрсөтүп, алардын арасында, жалпы эле университетте ар
тараптуу
диспуттарды,
конкурстарды,
майрамдык
кечелерди
уюштуруп
турушат.
Студент-жаштардын колдоосу менен түзүлгөн студенттик фондунун атынан активдүү студенттерге,
конкурстук командаларга финансылык жардамдарды көрсөтүшөт. Ошондой эле, башка окуу
жайлардын Жаштар комитеттери, шаардык, облустук Жаштар департаменттери менен да тыгыз
байланышта иш алып барышат. Комитеттин алдында Ч.Айтматов атындагы студенттик “Курулуш
отряды” түзүлгөн.

«Жаштык» телестудиясы
Ош технолгиялык университетинин «Жаштык» телестудиясы окуу жайдын турмушун коомго
жеткирүүчү, көрсөтүп, тартуулоочу негизги маалымат каражаты болуп эсептелет. Бул телестудия
жалпы студенттердин жана жаштардын эстетикалык табитин жогорулатуу, кругозорун өстүрүү,
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алардын билим деңгээлин жана окуу жайда болуп жаткан иш-чараларды коомчулукка ачык айкын
чагылдыруу максатында уюштурулуп, учурда чыгармачыл, кызыккан студенттер менен тыгыз
байланышта иштөөдө. Университеттин ийгилик, жетишкендиктерин, студенттердин социалдык
турмушун, көйгөйлүү маселелерин, дегеле окуу жайдын бардык жаңылыктарын эфирге
чагылдырып, студенттердин маданий эс алуусуна көмөктөшкөн ар түрдүү кызыктуу теле
берүүлөрдү даярдайт. Алдыңкы, мыкты окутуучулардын лекцияларын, практикалык,
лабораториялык сабактарын эфирге даярдоо менен аларды студенттердин пайдалануусуна бардык
мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Студенттер ар түрдүү, пайдалуу жана кызыктуу көрсөтүүлөрдү
даярдашат.
«Студ таймс» гезити
«Студ times» - Ош технологиялык университети тууралуу маалыматтар чагылдырылган
коомдук-маданий гезит.

Бул гезит ОшТУнун студенттеринин жана мугалимдеринин эң сүймөнчүк гезити. Айына бир
жолу ар кандай көлөмдө жарык көрүп, студенттер менен мугалимдердин талашып окуусуна
жетишкен. Окуу жайдагы болуп жаткан иш-чараларды ачык-айкын чагылдырат. Ошондой эле
кызыккан студенттер менен байланышып, алар менен биргеликте иш жүргүзөт.
Бүгүнкү күндө «Студ times» гезитине дүйнөлүк жаңылыктар, өлкөдөгү жаңылыктар,
студенттердин, мугалимдердин илимий иштери, чыгармалары, макалалары, ырлары, ар тараптуу
назик ойлору, купуя сезимдери, көйгөйлүү маселелери жана окуу жайдын илимий чөйрөсүндө болуп
жаткан окуялар, ийгилик-жетишкендиктер, кемчиликтер кеңири жарыяланат.
Мультимедиалык-маалыматтык компьютердик борбор

2007-жылы эң акыркы үлгүдөгү 80 компьютер, сервер, сканер жайгаштырылган
Мультимедиалык-маалыматтык компьютердик борбор түзүлгөн. Бул борбор университеттин ар бир
интернет классын, ар бир деканатын, кафедрасын, бөлүмдөрүн өтө тез ылдамдыктагы ИНТЕРНЕТ
менен камсыз кылып, автоматташтырып, компьютердик-түйүндүк системаны камсыз кылып турат.
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Мындагы интернеттин негизги өзгөчөлүгү – жөнөкөй интернеттен ылдамдыгы 4 эсе тез. Ошондой
эле университеттеги компютердик жана автоматташтыруу тармактарын жакшы өздөштүргөн
студенттер бул борбордо иштөө мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Бүгүнкү күндө бул борбордо жана анын
бөлүмдөрүндө күчтүү, дүйнөлүк олимпиаданын катышуучулары болгон програмисттер,
электронщиктер, системщиктер эмгектенишет.
Борбор замандын зарылчылыгына жараша, окуу жайдын студенттерге электрондук билим берүү
ишмердүүлүгүнө көмөк көрсөтүүнүн негизги ролун ойнойт жана окуу процессин автоматташтыруу
кызматын кызуу алып барууда.
Электрондук китепкана
Ош технологиялык университетинин негизги максаттарынын бири – бул жаштарга
электрондук-технологиялык билим берүү болуп эсептелет. Мунун негизинде студенттер үчүн
атайын электрондук китепкана түзүлгөн. Ал жердеги компьютерлерге мугалимдер өздөрүнүн
лекцияларынын электрондук варианттарын кийирип коюшкан. Каалоочу студенттер ушул
китепканадан эле мугалимдин лекцияларын компьютердин жардамында пайдаланса болот. Сырттан
окуган студенттер үчүн бул китепкананын пайдасы чоң. Анткени окутуучулардын лекцияларын
Интернет аркылуу ушул китепканадан ала алышат.
Студенттерди, магистранттарды, аспиранттарды жана окутуучуларды электрондук материалдар
менен камсыз кылып жаткан бул китепкана быйылкы жылы окуу жайдын ректорунун демилгеси
менен жаңы окуу материалдары менен толукталган, б.а., Россиянын Москва шаарындагы «Жогорку
мектеп» басмаканасынан 12 DVD дискке жана 5 CD дискке жазылган 14118 электрондук басылма
алынып келинген. Алардын ичинде ар түрдүү журналдар, колдонмолор, монографиялар, китептер,
дегеле билим алууга керектүү түрдүү окуу материалдары бар.
ОшТУнун электрондук сайты
Дүйнөлүк байланыш түйүнү болгон интернетте көптөгөн абитуриенттердин эңсөөсү болгон,
ордолуу Ош технологиялык университетинин менчик сайты иштейт. Мындан Ош технологиялык
университети тууралуу бардык маалыматтарды алууга болот: www.oshtu.kg. ОшТУнун электрондук
почтасы: oshtu2007@rambler.ru
Кыргызстандын ЖОЖдорун Болондук процесте
интеграциялоо борбору
2000-жылдын январь айында ОшТУда «Кыргызстандын ЖОЖдорун Болондук процессте
интеграциялоо» улуттук борбору түзүлгөн. Ачылган борбордун зарылчылыгы Түштүк
Кыргызстандын элдерине Болондук процесске тиешелүү болгон бардык маалыматтарды таратууга
багытталат.
Борбордо чогултулган, басмадан чыккан жана электрондук материалдар жогорку билимдин
реформасына байланыштуу негизги түшүнүктөрдү тез кабыл алууга жардам берет. Алардын эң
башкылары болуп, кредиттик системага жана эки циклдүү окууга киришүү, билим берүүнү
көзөмөлгө алуу жана окутуучулар менен студенттердин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат.
Болондук процесстин принциптери менен окуган студент бакалавр жана магистр даражаларын
алууга мүмкүнчүлүк алат.
Славян-Евроазиялык маданий борбору
ОшТУда былтыркы окуу жылында орус-кыргыз маданиятынын байланышын чыңдоо, түштүк
Кыргызстандагы орус мекендештердин башын бириктирүү, орус тилин жана адабиятын өнүктүрүү
максатында Славян-Евроазиялык маданий борбор түзүлгөн. Бул борбордун жана студенттердин
керектүү жабдыктарын Евроазиялык изилдөө институтунун өнүктүрүү фонду камсыз кылып, жыл
сайын окуу жайдын мыкты окуган 2 студентине Д.И.Менделеев атындагы стипендиясын берип
турат.
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Борбордо студенттер менен окуучулар үчүн Россиянын коомдук турмушундагы жана
маданиятындагы жаңылыктар менен жакындан таанышууга, орус тилин жана маданиятын
үйрөнүүгө, ар түрдүү курстарга, ийримдерге катышууга, семинарларды, дебаттарды өткөрүүгө
мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
Кыргыз-Америка ишкердүүлүк борбору
ОшТУдагы борборлордун дагы бири – KASEC. б.а., «Кыргыз - Америка ишкердүүлүк» борбору
(KACES – Kyrgyz–American Center for Entrepreneurship Studies).
KASECтин негизги максаты жергиликтүү бизнесмендерге жана фермерлерге жардам берип,
алардын иштерин жандандыруу, келечектеги бизнес лидерлерин окутуп даярдоо, университеттин
мурдагы системасын азыркы системага өзгөртүү, изилдөө жана Батыштын бизнесиндеги
ишкердүүлүктүн күнүмдүк кыймылы, ыкмалары, методдору менен жакындан тааныштырып,
түштүк регионуна жайылтуу болуп эсептелет. KACESти финансылык жактан эл аралык «USAID»
уюму каржылап турат жана анын менеджерлери болуп ОшТУнун студенттери, мугалимдери
эмгектенип, эл аралык деңгээлде иш алып барышат. KACES борбору көбүнчө студенттер,
жергиликтүү бизнесмендер менен тыгыз байланышта иш алып барышып, биздин бизнеске жардам
көрсөтүү менен бирге эл аралык конкуренцияга кошууга көмөктөшөт. Бизнес багытындагы
семинарларды, мөөнөтүнөн тездетилген студенттик курстарды жана тренингдерди өткөрөт.
Мамлекеттик тил борбору

2007-жылы ОшТУда мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында Мамлекеттик тил борбору
түзүлгөн. Анын негизги максаты болуп кыргыз тилин билим берүүдө, окуу процессинде түздөн-түз
колдонуу, иш кагаздарын мамлекеттик тилде уюштуруу, студенттерди патриоттуулукка тарбиялоо,
чет элдик студенттерге кыргыз тилин үйрөтүү болуп саналат. Борбордун ишин жандандыруу жана
аны көзөмөлгө алуу “Мамлекеттик тил” кафедрасы тарабынан жүргүзүлөт. Борбордо жыл сайын
23-сентябрда “Мамлекеттик тил” күнүн салтанаттуу белгилөө салтка айланды. 2007-жылдын январь
айынан баштап ОшТУда иш кагаздары официалдуу түрдө мамлекеттик тилде жүргүзүлө баштады.
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында жыл сайын “Мамлекеттик тилдин үч айлыгы” өткөрүлүп
турат.
Корея маалыматтык борбору
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2008-жылы октябрь айында ОшТУда кыргыз-корея маданиятынын байланышын чыңдоо, корея
тилин үйрөнүү, студенттерди Кореяга окууга жөнөтүү, илимий-усулдук изилдөөлөрдү улантуу үчүн
Корея маалыматтык борбору түзүлдү. Корея Республикасынын билим берүү борборунун директору
Чо Ёнг тун демилгеси менен бул борбор компьютерлер, оргтехника, Окуу куралдары жана башка
жабдыктар менен камсыз болду. Борбор эң жакшы окуган 5 студентке стипендия да берет.
SIFE командасы
Студенттеринин катарынан «SIFE» командасы түзүлгөн. Бул команданын негизги иш аракети
окуу жайыбызда билим алып жаткан ар бир студентти окууда болгон кыйынчылыктардан
арылтууга, аз камсыз болгон студент-жаштарга материалдык жардам көрсөтүүгө багытталат.
Команданын курамындагы студенттер өздөрү түзүп алышкан программанын негизинде ар кандай
акцияларды, бизнес-пландарды, семинарларды, тренингдерди, марафондорду өткөрүшүп, андан
түшкөн акча каражаттарын жогоруда көрсөтүлгөн студент-жаштарга жумшашат. Ошондой эле,
шаардагы балдар үйлөрүнө, майыптарга да жакындан жардам беришет. SIFE командасы өкмөттүк
структурадагы, өкмөттүк эмес, ошондой эле, эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышта өзүнүн
жасаган иштеринин өнүгүшүнө умтулат. Команданын курамындагы студенттердин бардыгы чет
тилин эң жакшы өздөштүрүп, эркин сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан.
Китепкана

ОшТУнун китепканасы 4 окуу залынан, 3 методикалык кабинетинен жана абонементтен турат.
Китепканада 104480 ден ашык китеп фонду бар. Бул китеп фонду ар жаңы окуу жылында жаңы
китептер менен толукталып турат. Окуу залдарында абдан ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кенен жана
жарык, заманбап эмеректер менен жабдылган.
Китепканадан студенттер мөөнөтү менен үйлөрүнө китеп алып кетип окушат. Ал эми окуу
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залдарынан каалаган окуу китептерин алышып, бош убактыларында даярданышат. Ал тургай,
газета, журналдардын бардык түрлөрү менен да тааныша алышат.
Студенттер үйү
Ош технологиялык университетинин студенттер үйү – Оштогу жогорку окуу жайлардагы
жатаканаларынын эң мыктысы болуп эсептелет. Анткени мында студенттердин жашоосу үчүн эң
эле ыңгайлуу шарттар түзүлүп, студенттерге ылайыктуу эс алуу бөлмөсү, окуу залы, китепкана,
компьютердик класстары, душ, кир жуучу бөлмөсү, студенттик ашканасы студенттердин терең
билим алып, тынч жашашына жооп бере алат. Башка окуу жайлардын жатаканаларынан
айырмаланып, жатакана акысы арзан. Бул жерде ар улуттуу жана алыскы райондордон, шаардын
четтеринен келип окуган студенттер жашашат. Ошондой эле мындагы студенттер эч качан бош
убактыларын текке кетирбестен окуу залында ар түрдүү китептерди окуп, телевизор менен
алектенип, дискотекаларды, конкурстарды, концерттик кечелерди, диспуттарды, кызыктуу
КВНдерди өткөрүшүп турушат. Студенттер үйү окуу жайдын жанында жайгашып, студенттердин
окууга баруусу үчүн жол акысын да, убактысын да талап кылбайт.
Тест борбору
Студенттердин билимин так, туура аныктоо жана коррупция, пара алуу, пара берүү менен
күрөшүү максатында ОшТУда атайын «Тест борбору» иш алып барат. Студенттер сессия убагында
зачет же экзамен тапшыра турган болсо, кааласа мугалимге, кааласа атайын түзүлгөн комиссияга,
кааласа Тест борборуна келип компьютердин жардамында билимин текшерсе болот.
Борбордо бардык предметтердин экзамендик суроолору түзүлгөн. Аларды атайын «Шифр» коюу
ыкмасы менен текшеришет. Бул борбор студенттердин билимин так аныктоочу, алардын экзамен
тапшыруусундагы коррупция менен күрөшүүчү борбор болуп эсептелээрин айтпасак да белгилүү.
Студенттер мониторинги
Ордолуу окуу жайыбызда студенттердин сапаттуу билим алуусуна өзгөчө көңүл бурулат. Бул
максатта 2003-жылы билим сапатын жогорулатуу бөлүмү түзүлгөн. Бул бөлүмдүн негизи
студенттердин, окутуучулардын билимин жана педагогикалык чыгармачылыгын мониторингден
өткөрүү, ошондой эле, университеттин лабораториялык базасын мониторингден өткөрүүгө
багытталат. Мониторинг мезгилинде студенттер атайын баракча менен тесттен өтүшөт, же негизги
окуу курсунан жазуу иштерин жазышат. Билим сапатын жогорулатуу бөлүмү тарабынан
окутуучулардын катарынан түзүлгөн комиссия мониторингдин жыйынтыгын анализдеп,
студенттердин билимин көрсөткөн көрсөткүчтү кафедраларга таратат, ошондой эле,
окутуучулардын ишин өзгөртүүгө рекомендацияларды берет.
Басмакана
Ош технологиялык университетинде 1996-жылы оперативдүү басмакана түзүлүп, азыркы учурга
чейин иштеп келе жатат. Алгач бул басмаканадан 200 нускага чейин усулдук колдонмолор жарык
көрө баштаган. Ал эми бүгүнкү күндө бир топ методикалык колдонмолорду жана бир топ илимий
иштердин жыйнактарын, авторефераттарды, монографияларды, брошюраларды, буклерттерди,
диплом-грамоталарды, календарларды, куттуктоо баракчаларын, визиткаларды, чакыруу
баракчаларды, концерттик билеттерди, дипломдорду, сертификаттарды даярдар басмадан
чыгарууда. Ошондой эле эсепкана үчүн түрдүү бланкаларды, кадрлар бөлүмү, окуу бөлүмү,
деканаттар үчүн түрдүү ордерлерди, окуу карточкаларын, сынак баракчаларын да чыгарып, кээ бир
документтерди, материалдарды ламинациялоого да мүмкүнчүлүк түзүлгөн. ОшТУнун
мугалимдеринин жана студенттеринин илимий иштеринин жыйынтыктары бул басмаканадан
акысыз чыгарылууда жана акыркы үлгүдөгү басмакана жабдуулары менен жабдылган.
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Долбоорлор жана эл аралык байланыштар борбору
ОшТУда жаңы билим берүү технологиялары, илим изилдөө программалары боюнча чет
мамлекеттердеги алдыңкы ЖОЖдор, илимий борборлор менен кызматташууну жүзөгө ашырып
жаткан проекттер жана эл аралык байланыштар борбору бар. Эл аралык жарыяланган программалар
жана боло турган конференциялар тууралуу маалыматтарды камсыз кылат, ОшТУда окуган чет
элдик жана ал жакка баруучу студенттер, чет мамлекеттерден бизге келип иштеген же ал жакка
жөнөнй турган окутуучулар менен иштеп, визалык каттоо документтерин жөнгө салууда. Ошонжой
эле «Сорос-Кыргызстан» фонду, АКШнын тынчтык корпусу, «Ага-Хан» фонду, Карана USAID
корпорациясы, Борбордук Азиядагы Евроазия фонду, DAAD, IREX, ACCELC, «Евроазия изилдөө
институтунун» фонду, EDNET, Темпус, ж.б., менен тыгыз кызматташууда. Бул борбордун
студенттердин түрдүү проекттер менен иштөөгө, чет элдик ар кандай илимий иштер менен
байланышууга, түрдүү уюмдар менен кызматташууга, чет элге барып окууга, стажировкадан өтүүгө,
глобалдуу семинарларга, конференфияларга катышуусуна зор өбөлгөсү бар.
«Шумкар» коопсуздук отряды
Университеттеги коомдук тартипти окуу жайда, студенттер үйүндө жана башка жерлерде бекем
сактоодо жана окуу жайдын айланасын коргоодо «Шумкар» отрядынын аткарган кызматы абдан
зор. Бул отрядта ОшТУнун атайын даярдалган 15 спортсмен-студенттери эмгектенет. Аларга
шаардык мэрия тарабынан атайын күбөлүктөр тапшырылган. Иш кийимдерин, күнүмдүк
тамак-ашын окуу жай өзү камсыз кылып, ай сайын стипендия берилип турат. Жыл сайын отряддын
курамы жаңы студенттер менен толукталып турат.
«Намыс» спорт клубу

Спорт – ден-соолуктун булагы. Спортсуз жакшы окууну элестетип да болбойт. ОшТУда атайын
студенттердин, мугалимдердин демилгеси менен «Намыс» спорт клубу түзүлүп, клубдун
мүчөлөрү-спортсмендер менен Кыргызстандын түштүгүндөгү спорттук зор жетишкендиктерди эч
кимге бербей келатат. Бул спорт клуб студенттерди спорттун 10 дон ашык түрү менен машыктырып,
ар түрдүү, жогорку окуу жайлар аралык, шаардык, облустук, регионалдык, республиклык жана эл
аралык мелдештерге даярдап келет.
Мында «Дене тарбия» кафедрасынын окутуучулары эмгектенип, ошондой эле окуу жайдын
жетекчилиги тарабынан студенттер акыркы үлгүдөгү спорттук шаймандар, зор колдоолор менен
камсыздалып турушат.

Известия ОшТУ, 2008 №1

6

Студенттердин, мугалимдердин ден-соолугун чыңдоо, аларды машыктырып, алдыңкы жана эл
аралык аренага алып чыгуу максатында ОшТУда атайын спорттук машыгуучу тренинг залы
түзүлгөн. Ал чет өлкөдөн келген акыркы үлгүдөгү спорттук шаймандар менен жабдылган.
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