
профессор А.Искендеровдун жаркын элесине арналган «Студенттердин 

физика-математикалык, табигый жана техникалык илимдер 

тармагындагы илимий ишмердүүлүктөрүн калыптандыруудагы 

кесиптик өзгөчөлүктөрү» темасында студенттик илимий-практикалык 

конференциянын отчету 

 

Конференциянын секциялык иштеринин жүрүшүндө ар бир секциядан эӊ 

жакшы 3 докладка I, II, III даражадагы дипломдор жана акчалай сыйлыктар 

менен сыйлоо каралган.  

Секция:  №1.  Жалпы билим берүүчү мектептерде табигый – математикалык 

багыттагы предметтерди окутууда окуучулардын негизги жана предметтик 

компетенцияларын калыптандыруу; 

Секция жетекчилери: ЧОКОЕВА Г.С. – п.и.к., доцент; 

Катчысы: ШАРШЕНОВА Х. – доценттин м.а. 

Секциялык ишке баардыгы болуп 30 доклад тушкөн, алардын 19 доклады 

угулду. Алардын ичинен: 

1- даражадагы диплом Абдуллаев А.Э., С.Нааматов атындагы НМУнун 

4-курсунун студенти; 

2- даражадагы диплом Жакшылык кызы К., И.Арабаев атындагы 

КМУнун 4-курсунун студенти; 

3- даражадагы диплом Болотбек кызы С., И.Арабаев атындагы 

КМУнун 4-курсунун студенти. 

Секцияларга докладдарды бөлүштүрүүдө башка тармактар да каралып 

калган, келечекте ошолорду эске алуу. 

 

Секция:  №2.   Педагогикалык, табигый жана техникалык жогорку билим 

берүүнүн  сапаты: тажрыйба, проблемалар, натыйжалуулукту жогорулатуу 

боюнча сунуштар; 

Секция жетекчилери:  ТОКОНБЕКОВА К.Ч.- т.и.к., доцент; 

Катчысы: СУЛТАНБАЕВА Г. – п.и.к., доценттин м.а. 

Секциялык ишке баардыгы болуп 14 доклад тушкөн, алардын 9 доклады 

угулду. Алардын ичинен: 

1-даражадагы диплом Абдыкадыров Д., КМЮУнун 1-курсунун 

студенти; 

2- даражадагы диплом Кусеинова Б., И.Арабаев атындагы КМУнун 

магистранты; 



3- даражадагы диплом Эмилбек кызы А., И.Арабаев атындагы КМУнун 

4-курсунун студенти. 

1. проф. А.Искендеровдун жаркын элесине арналган конференция 2 

жылда 1 жолу уюштурулсун; 

2. проф. А.Искендеровдун атындагы математикалык кибинет ачылсын; 

3. Студенттик конференция КРнын жана Чет мамлекеттик деңгээлде 

уюштурулсун; 

4. ФМББжМТ факультетинин эң мыкты окуган студенттерин илимий 

ишке тартуу менен КРнын ЖОЖнын арасында өткөрүлгөн башка 

конференцияларга катыштыруу демилгеси көтөрүлсүн. 

 

Секция:  №3.   Колдонмо математика, информатика жана механиканын 

актуалдуу маселелери. 

 Секция жетекчилери: СОЛТОНКУЛОВА Ж.М., ф.-м.и.к., доцент, 

Катчысы:  АСАНБЕКОВА Н., ага окутуучу. 

Секциялык ишке баардыгы болуп 32 доклад тушкөн, алардын 16 доклады 

угулду. Алардын ичинен: 

1-даражадагы диплом Жумашов О., Ж.Баласагын атындагы КУУнун 4-

курсунун студенти; 

2- даражадагы диплом Качкынбай кызы Н., И.Арабаев атындагы 

КМУнун 4-курсунун студенти; 

3- даражадагы диплом Дүйшөнбиева С., И.Арабаев атындагы КМУнун 

3-курсунун студенти (Манас таануу жана лингвистика). 

Жыйынтыгында баардык докладчыларга сертификаттар жана аларды 

жетектеп келген илимий кызматкерлерге ыраазычылык кат 

тапшырылды. 

 

 


