
ОшМУда жарыяланган “Онлайн эл аралык, регионалдык видеоконференциялардын жумалыгынын” алкагында 

факультет, колледждерде уюштурулуучу видеоконференциялардын графиги 

№ Факультеттин 

аталышы 

Конференциянын 

аталышы 

Конок баяндамачылар, катышуучулар 

 

Убактыс

ы 

Эскертүү 

 

1.  Орус 

филологиясы 

факультети 

  “Илимий 

эмгектерди Scopus, 

Web of Science  

системаларына 

жарыкка чыгаруу” 

-Назарбаев университетинин профессору 

Дүйшөн Шаматов 

-Факультеттин окутуучулар жамааты, 

магистранттар, студенттер, башка  

ЖОЖдордон өкүлдөр 

26-

апрель, 

15-00 

 

2.  Чыгыш таануу 

жана тарых 

факультети 

“Коомдук-

гуманитардык 

билим берүү 

тармагындагы 

актуалдуу 

маселелер” 

-ОшТУ, ОшМЮИ, Борбордук 

Азиядагы Америка университеттеринин 

окумуштуулары  

-Факультеттин окутуучулар жамааты, 

магистранттар, студенттер, башка  

ЖОЖдордон өкүлдөр 

28-

апрель, 

11-00 

 

3.  Кыргыз-Түрк 

факультети  

“Журналисттин кеп 

этикети”  

онлайн конок  

лекция 

-Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз 

улуттук университетинин журналистика 

факультетинин жана КТУ Манас 

университетинин коммуникация 

факультетинин ага окутуучусу, 

тележурналистикада 20 жылдык стажы бар 

журналист Чынара Капарова 

- Факультеттин окутуучулар жамааты, 

студенттер, башка  ЖОЖдордон өкүлдөр 

28-

апрель, 

21-30 

Конференциянын 

идентификатору: 

793 0999 8134 

Пароль: 1xZujX 

4.  Физика-техника 

факультети  

“Физика-

техникалык 

көйгөйлөрдү 

чечүүдө жаш 

окумуштуулардын 

ролу” 

-И.Арабаев атындагы КМУнун, И.Раззаков 

атындагы КМТУнун, Б.Осмонов атындагы 

ЖАМУнун, БатМУнун, ОшТУнун, 

КӨУнун, КР УИАнын белгилүү 

окумуштуулары 

- Факультеттин окутуучулар жамааты, 

28-

апрель, 

14.00  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/7361236093 



магистранттар, студенттер, башка  

ЖОЖдордон өкүлдөр 

5.   

Эл аралык 

мамилелер 

факультети 

“Илимий изилдөө 

жүргүзүүнүн 

негиздери” 

-Философия илимдеринин доктору, 

профессор  Исаков К.А. 

- Факультеттин окутуучулар жамааты, 

магистранттар, студенттер, башка  

ЖОЖдордон өкүлдөр 

28-

апрель,  

12-00 

Конференциянын 

идентификатору: 

751 7543 3146 

Паролу: 000474 

6.  Эл аралык 

мамилелер 

факультети 

“ОшМУда 

студенттердин 

академиялык 

мобилдүүлүгү: 

перспективасы, 

өнүгүүсү” 

-Казакстандын Л.Н.Гумилев атындагы 

Евразия мамлекеттик университети, 

Россиянын Түштүк -Урал мамлекеттик 

университети 

-ОшМУнун Эл аралык байланыштар 

департаменти 

-Факультеттин чет өлкөлөрдө окуп келген 

студенттери, окутуучулар жамааты, 

студенттер, магистранттар, 

ЖОЖдордун каалоочу окутуучулары, 

студенттери, магистранттары 

29-

апрель, 

15-00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/73538274312 

7.  Кыргыз 

филологиясы 

жана 

журналистика 

факультети 

“Кандидаттык жана 

докторлук 

диссертацияларды 

коргоодогу 

талаптар” 

-КРдин УИАсынын корреспондент-мүчөсү,  

Д10.97.340 диссертациялык кеңешинин 

төрагасы, ф.и.д., профессор С.Мусаев 

-Оштогу ЖОЖдор, филология 

тармагындагы бардык адистер  

29-

апрель, 

10-00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/8477978325?

pwd=MDZQdU1ye

TRnRnAyMkdnRH

pPZGRCZz09 

8.  Искусство 

факультети 

“Маданий окуу 

жайлардагы 

дистантык 

окутуунун күнгөй 

тескейлери"  

-И. Арабаев  атындагы Кыргыз 

мамлекеттик университети,  Б. 

Бейшеналиев  атындагы кыргыз 

мамлекеттик маданиятынын  жана 

искусство университети, ОшМУ 

- Факультеттин окутуучулар жамааты, 

30-

апрель, 

10-00 

 



магистранттар, студенттер, башка  

ЖОЖдордон өкүлдөр 

9.  Эл аралык 

байланыштар 

департементи 

"Риторики о Второй 

Мировой Войне в 

контексте миграции 

кыргызстанцев в 

РФ" 

-Борбордук Азиядагы Америка 

университетинин (АУЦА) профессору 

Руслан Рахимов 

-Борбордук Азиядагы Америка 

университетинин, ОшМУ,  ЖОЖдордун 

каалоочу окутуучулары, студенттери, 

магистранттары 

29-

апрель, 

11-00 

 

10.  Эл аралык 

байланыштар 

департементи 

"Современные 

онлайн 

образовательные 

платформы: 

проблемы и 

перспективы" 

-Борбордук Азиядагы Америка 

университетинин (АУЦА) профессору 

Руслан Рахимов 

-Борбордук Азиядагы Америка 

университетинин, ОшМУ,  ЖОЖдордун 

каалоочу окутуучулары, студенттери, 

магистранттары 

29-

апрель, 

12-40 

Конференциянын 

идентификатору-

494-560-8221, 

паролу-654321 

11.  Дүйнөлүк тилдер 

жана маданият 

факультети 

"Перевод - 

инструмент 

коммуникации" 

онлайн мастер-класс 

-МГУнун профессору, филология 

илимдеринин доктору  

М. Конурбаев  

-Факультеттин окутуучулар жамааты, 

студенттер, магистранттар, 

ЖОЖдордун каалоочу окутуучулары, 

студенттери, магистранттары 

29-

апрель, 

15.00 

Конференциянын 

идентификаторы-

494-560-8221, 

паролу-654321 

12.  Теология 

факультети 

"Учурубузда шия 

агымынын ислам 

дүйнөсүндөгү орду" 

-Түркия мамлекетинин Чукурова 

университетинин теология факультетинин 

окутуучусу, доц. док. Юсуф Гөкалп  

- Факультеттин окутуучулар жамааты, 

магистранттар, студенттер, башка  

ЖОЖдордон өкүлдөр 

29-

апрель, 

14-00 

 

13.  Юридика 

факультети 

«Жарандардын – 

Өзгөчө абал 

-К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык 

университети, Баткен мамлекеттик 

29-

апрель, 

Подключиться к 

конференции Zoom 



учурундагы 

укуктук-

психологиялык 

абалдары» 

университети,Жалал –Абаддагы Эл аралык 

университет, Жалал-Абад мамлекеттик 

университети 

-Факультеттин окутуучулар жамааты, 

студенттер, магистранттар, 

ЖОЖдордун каалоочу окутуучулары, 

студенттери, магистранттары 

14-00   

https://us04web.zoo

m.us/j/77349627900 

14.  Кабыл алуу 

комиссиясы 

"ОшМУга кабыл 

алуунун эрежелери 

жана 

өзгөчөлүктөрү" 

-ОшМУнун Кабыл алуу комиссиясы 

-Мектеп бүтүрүүчүлөрү жана ата-энелер 

29-

апрель, 

21-00 

Подключиться к 

конференции 

Zoomhttps://us04we

b.zoom.us/j/442296

9469 Zoom. 

15.  Кыргыз-Кытай 

факультети 

«Пробелемы и 

перспективы в 

онлайн обучении 

китайского языка»  

 

-Синцзяньский педагогический 

университет, КНР 

-Факультеттин окутуучулар жамааты, 

студенттер, магистранттар, 

ЖОЖдордун каалоочу окутуучулары, 

студенттери, магистранттары 

30-

апрель,  

13:00 

 

16.  Индустриалдык-

педагогикалык 

колледж 

"Дистанттык 

технологияларды 

колдонуу менен 

орто кесиптик 

билим берүүдө 

педагогикалык  

практиканы 

өткөрүүнүн  

ыкмалары"   

-ОГПИ, ОшКУУ,  Балыкчы, ЖАМУ,  

Сүлүктү катышат 

-Колледждердин директорлору,  

ИПКнын кафедра                                                                                               

башчылары, окутуучулар, методисттер 

катышат  

30-

апрель, 

14-00 

 

17.  Финансы-

юридикалык 

колледж  

"Аралыктан билим 

берүүдөгү 

практикаларды 

уюштуруу жана 

-Экономика багытындагы орто кесиптик 

окуу жайлардын ассоциациясынын мүчө 

колледждери кафедра  башчылары,  

окутуучулар, методисттер, каалоочулар  

30-

апрель, 

14:00 

 

 



анын көйгөйлөрү" 

18.  Өзгөн 

медициналык 

колледжи  

Пути 

усовершенствования 

подготовки  

медицинских 

специалистов со 

средним 

специальным 

образованием с 

учѐтом уроков 

борьбы с пандемией 

коронавируса в 

Кыргызстане и 

целом мира. 

 

 

 

Баардык медициналык колледждердин  

директорлору,  жамааты 

 

 

 

 

1-май, 

16-00 

 

19.  Медициналык 

колледж 

20.  Кыргыз-Түрк 

факультети  

“Прогнозы 

современной 

журналистики” 

-Каракалпакстан мамлекеттик Бердах 

атындагы университетинин журналистика 

факультетин доценти Малика 

Джумамуратова 

-Факультеттин окутуучулар жамааты, 

студенттер,  ЖОЖдордун каалоочу 

окутуучулары, студенттери, 

магистранттары 

1-май,  

21-00 

 

 

21.  Юридика 

факультети 

“Юридика 

факультетинде 

өзгөчө абал 

учурунда 

дистанттык 

технологияларды 

колдонуу менен 

өндүрүштүк 

практикаларды 

-К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык 

университети, Баткен мамлекеттик 

университети, Жалал –Абаддагы Эл аралык 

университет, Жалал-Абад мамлекеттик 

университети 

-Факультеттин окутуучулар жамааты, 

студенттер, магистранттар, 

ЖОЖдордун каалоочу окутуучулары, 

студенттери, магистранттары 

1-май, 

14-00 
 



уюштуруу” 

22.  Эл аралык 

медицина 

факультети 

  “Илимий 

эмгектерди Scopus, 

Web of Science  

системаларына 

жарыкка 

чыгаруунун 

тартиптери” 

-Ассоциациянын президенти 

Ольга Кириллова 

-Факультеттин жамааты,  ЖОЖдордун 

каалоочу окутуучулары, студенттери, 

магистранттары 

2-май 

(убактыс

ы 

айтылат) 

 

23.  Математика 

жана 

информациялык 

технологиялар 

факультети 

“Окутууну 

санариптештирүүдө

гү онлайн ачык 

билим берүү 

платформасы” 

-Түштүк регионундагы ЖОЖдор 

Факультеттин окутуучулар жамааты,  

-ЖОЖдордун каалоочу окутуучулары, 

студенттери, магистранттары 

2-май, 

15-00 
 

24.  Медицина 

факультети 

"Актуальные 

вопросы в 

стоматологии".  

-ОшМУдан "Ортопедическая и 

терапевтическая стоматология", 

"Хирургическая стоматология с курсом 

детской стоматологии". 

- КММА дан "Ортопедическая 

стоматология" 

факультеттин профессордук–окутуучулук 

жамааты, студенттер, республикабыздын 

башка аймактарынын ЖОЖдорунун 

өкүлдөрү да катышат 

2-май, 

12-00  
 

25.  Тарбия 

департаменти 

“Академиялык 

чынчылдык: 

аралыктан билим 

алуу шартында бул 

эмне үчүн 

маанилүү, 

студенттердин/ 

жаштардын бул 

Спикерлер: 

-Мырза Каримов – БАУнун кооперативдик 

билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси; 

-Кеңешбек Сайназаров – SFCG Эл аралык 

уюмунун Борбордук Азия боюнча 

координатору;  

-Урмат Тыналиев – Венгрия өлкөсүндө 

иштеген мугалим; 

2-май, 

саат 

14.00 

 



маданиятын кантип 

көтөрүүгө болот” 

-Элзар Эшаров – ТГАСУнун доценти, 

Россия; 

-Канышай Шералиева -  магистрант, 

Metropolitan University Prague, Чехия. 

Катышуучулар:  

-Студенттик Жаштар комитети, Акыйкатчы 

аппараты,  факультеттердин тарбия иштер 

боюнча декандын орун басарлары, активист 

студенттер, кураторлор 

26.  Бизнес жана 

менеджмент 

факультети 

“Пандемия и его 

экономические 

последствия в 

России и 

Центральной Азии” 

ОшГУ, МГИМО (Россия), ТНУ 

(Таджикистан) и др. 

2-май, 

14-00 
 

27.  Табият таануу 

жана география 

факультети  

 

«Борбордук Азияда 

курчап турган 

чөйрөнү коргоо: 

мейкиндик 

усулдарын колдонуу 

менен кырсыктар 

тобокелчиликтерин 

башкаруу” 

-И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университети, Ургенч мамлекеттик 

университети (Өзбекстан) менен 

онлайнконференция  

-Факультеттин окутуучулар жамааты, 

магистранттар, студенттер, башка  

ЖОЖдордон өкүлдөр 

7-май, 

13.00. 
 

28.  Сырттан жана 

дистанттык 

окутуу бөлүмү 

"Актуальные 

вопросы 

применения 

дистантных и 

информационных 

технологий в 

образовании"   

Спикер: Т. Жумабаева 

 

-Россия Федерациясы, Казакстан, 

Өзбекстан,  Туркия, Кыргызстандагы 

ЖОЖдордон окумуштуулар 

Факультеттердин профессордук–

окутуучулук жамааты, студенттер, 

республикабыздын башка аймактарынын 

ЖОЖдорунун өкүлдөрү,  

16-май, 

11-00 
 



 

Оштогу бала бакча, мектептерден, юрист, 

адвокат, банктардан каалоочулар 


