
                                                                                                          
2020 – 2021 ж. түзүлгөн ЭТМб -1-20 жана ЭТМб -2-20  тобунун 

куратордук планы 

№ Иш чаралардын аталышы Аткаруу 

мөөнөтү 

Өткөргөн 

орду 

Жооптуу 

1 2 3  4 

Уюштуруу иш чаралары 

1 2020 – 2021 ж. биринчи курстун окуу 

планы жана окуу процессинин тартиби 

менен таанышуу 

Август-

сентябрь 

 

 

Куратор 

2 Медициналык кароо Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

3 Куратордук сааттарды өткөрүү Сентябрь  Куратор 

4 И. Раззаковдун юбилейине карата өмүр 

баяны менен таанышуу үчүн киносун 

көрүү   

Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

5 Идеялык-тарбиялык мүнөздөгү иш чара-

ларды жүргүзүү 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

6 КМТУнун тарыхы, түзүлүшү, өсүү 

перспективасы, башкаруу системасы 

менен таанышуу 

Сентябрь  Куратор 

7 Кыргыз Республикасынын символдору 

менен тааныштыруу. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу  

Сентябр 

Ноябр 

 

 Куратор 

староста 

Жалпы универстеттик жана факультеттик иш чаралар 

1 Биринчи курстардын «Студенттике ар-

ноо» салтанаттуу майрамына катышуу 

Октябрь  Куратор 

2 Жаңы жылды майрамдоо иш чараларына 

катышуу 

Декабрь  Куратор 

3 Илимий-техникалык конференцияга ка-

тышуу 

Март  Куратор,  

студенттери 

4 Университетте жана факультетте боло 

турган майрамдык иш чараларга каты-

шуу.  

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

5 Предметтик олимпиадаларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

6 Спорттук иш чараларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

Студенттери 

7 Кыргыз тилим- эне тилим аттуу кечеге 

катышуу 

сентябр  Куратор  

8 Мугалимдер күнүнө карата иш чарага 

катышуу  

Октябр  БАЗ Куратор 

староста 

9 Жаңы жылдык кечеге катышуу  декабр КМТУ Куратор 

 



Тобунун иш чаралары 

1 Аймактарды жакшылоо жана тазалоо 

ишембиликтерге катышуу 

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор, 

студенттери 

2 Таза шаар аттуу акция боюнча 

ишенбилик 

Сентябрь 

Апрель  

  

2 Ооруларды алдын алуу: эмдөөлөр жана 

флюрография 

Күздө, 

жазда 

 Куратор, 

студенттери 

3 «Автомобиль транспорту» кафедрасы-

нын лабораториялык бөлүмдөрүндөгү 

жабдыктар менен таанышуу 

Ноябрь  Куратор, 

тобунун 

студенттери 

4 Шаардык маданий жана тарыхый-

архитектуралык имараттар менен таа-

нышуу (театр, музей ж.б.) 

Жыл 

ичинде 

 Куратор, 

тобунун 

студенттери 

5 17 ноябр студенттердин күнүнө карата  

студенттерди куттуктоо  

Ноябр   Куратор 

староста  

Куратордук сааттардын темасы 

1 Студенттердин укуктары жана милдетте-

ри 

Сентябрь  Куратор 

2 Этика жүрүм-туруму жана маданияттуу 

баарлашуу 

Октябрь  Куратор 

3 Сабактарга катышуу жана жакшы ийги-

ликтерге жетишуу – окуу процессине 

көнүү көрсөткүчү 

Октябрь  Куратор 

4 Өз убактыңды туура уюштуруу Жыл 

ичинде 

 Куратор 

5 Кыргыз Республикасынын символдору: 

гимн, герб жана желек. Авторлору жана 

кабыл алынган жылдары. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу 

Октябр  

Ноябрь 
 Куратор 

6 Студенттердин сабактарга катышуусун, 

аралык жана жыйынтыктоочу рейтинг-

тердин жыйынтыктарын анализдөө 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

7 Студенттердин жайкы сессиясын 

көзөмөлдөө FX тин тапшыруу мөөнөтүн 

тактоо 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

  

«Автомобиль транспорту» 

кафедрасынын башчысы 

т.и.д., профессор 

 

У.Р. Давлятов 

Академикалык тобунун 

куратору, окутуучу   

 

А. Н. Мамцев 

 

                                                                

 

                                                           

                                                                                 

 



 
2020 – 2021 ж. түзүлгөн ЭТМб-2-19 жана ЭТМ(б)т -1-19(20) тобунун 

куратордук планы 

№ Иш чаралардын аталышы Аткаруу 

мөөнөтү 

Өткөргөн 

орду 

Жооптуу 

1 2 3  4 

Уюштуруу иш чаралары 

1 2020 – 2021 ж. биринчи курстун окуу 

планы жана окуу процессинин тартиби 

менен таанышуу 

Август-

сентябрь 

 

 

Куратор 

2 Медициналык кароо Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

3 Куратордук сааттарды өткөрүү Сентябрь  Куратор 

4 И. Раззаковдун юбилейине карата өмүр 

баяны менен таанышуу үчүн киносун 

көрүү   

Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

5 Идеялык-тарбиялык мүнөздөгү иш чара-

ларды жүргүзүү 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

6 КМТУнун тарыхы, түзүлүшү, өсүү 

перспективасы, башкаруу системасы 

менен таанышуу 

Сентябрь  Куратор 

7 Кыргыз Республикасынын символдору 

менен тааныштыруу. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу  

Сентябр 

Ноябр 

 

 Куратор 

староста 

Жалпы универстеттик жана факультеттик иш чаралар 

1 Биринчи курстардын «Студенттике ар-

ноо» салтанаттуу майрамына катышуу 

Октябрь  Куратор 

2 Жаңы жылды майрамдоо иш чараларына 

катышуу 

Декабрь  Куратор 

3 Илимий-техникалык конференцияга ка-

тышуу 

Март  Куратор,  

студенттери 

4 Университетте жана факультетте боло 

турган майрамдык иш чараларга каты-

шуу.  

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

5 Предметтик олимпиадаларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

6 Спорттук иш чараларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

Студенттери 

7 Кыргыз тилим- эне тилим аттуу кечеге 

катышуу 

сентябр  Куратор  

8 Мугалимдер күнүнө карата иш чарага 

катышуу  

Октябр  БАЗ Куратор 

староста 

9 Жаңы жылдык кечеге катышуу  декабр КМТУ Куратор 

Тобунун иш чаралары 



1 Аймактарды жакшылоо жана тазалоо 

ишембиликтерге катышуу 

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор, 

студенттери 

2 Таза шаар аттуу акция боюнча 

ишенбилик 

Сентябрь 

Апрель  

  

2 Ооруларды алдын алуу: эмдөөлөр жана 

флюрография 

Күздө, 

жазда 

 Куратор, 

студенттери 

3 «Автомобиль транспорту» кафедрасы-

нын лабораториялык бөлүмдөрүндөгү 

жабдыктар менен таанышуу 

Ноябрь  Куратор, 

тобунун 

студенттери 

4 Шаардык маданий жана тарыхый-

архитектуралык имараттар менен таа-

нышуу (театр, музей ж.б.) 

Жыл 

ичинде 

 Куратор, 

тобунун 

студенттери 

5 17 ноябр студенттердин күнүнө карата  

студенттерди куттуктоо  

Ноябр   Куратор 

староста  

Куратордук сааттардын темасы 

1 Студенттердин укуктары жана милдетте-

ри 

Сентябрь  Куратор 

2 Этика жүрүм-туруму жана маданияттуу 

баарлашуу 

Октябрь  Куратор 

3 Сабактарга катышуу жана жакшы ийги-

ликтерге жетишуу – окуу процессине 

көнүү көрсөткүчү 

Октябрь  Куратор 

4 Өз убактыңды туура уюштуруу Жыл 

ичинде 

 Куратор 

5 Кыргыз Республикасынын символдору: 

гимн, герб жана желек. Авторлору жана 

кабыл алынган жылдары. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу 

Октябр  

Ноябрь 
 Куратор 

6 Студенттердин сабактарга катышуусун, 

аралык жана жыйынтыктоочу рейтинг-

тердин жыйынтыктарын анализдөө 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

7 Тобунун студенттери менен жекече 

сүйлөшөө 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

  

 

«Автомобиль транспорту» 

кафедрасынын башчысы 

т.и.д., профессор 

 

У.Р. Давлятов 

Академикалык тобунун 

куратору, улук окутуучу   
 

У.А. Калназаров 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2020 – 2021 ж. түзүлгөн ЭТМб -1-19 тобунун 

куратордук планы 

№ Иш чаралардын аталышы Аткаруу 

мөөнөтү 

Өткөргөн 

орду 

Жооптуу 

1 2 3  4 

Уюштуруу иш чаралары 

1 2020 – 2021 ж. биринчи курстун окуу 

планы жана окуу процессинин тартиби 

менен таанышуу 

Август-

сентябрь 

 

 

Куратор 

2 Медициналык кароо Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

3 Куратордук сааттарды өткөрүү Сентябрь  Куратор 

4 И. Раззаковдун юбилейине карата өмүр 

баяны менен таанышуу үчүн киносун 

көрүү  жана талкулоо 

Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

5 Идеялык-тарбиялык мүнөздөгү иш чара-

ларды жүргүзүү 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

6 КМТУнун тарыхы, түзүлүшү, өсүү 

перспективасы, башкаруу системасы 

менен таанышуу 

Сентябрь  Куратор 

7 Кыргыз Республикасынын символдору 

менен тааныштыруу. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу  

Сентябр 

Ноябр 

 

 Куратор 

староста 

Жалпы универстеттик жана факультеттик иш чаралар 

1 Биринчи курстардын «Студенттике ар-

ноо» салтанаттуу майрамына катышуу 

Октябрь  Куратор 

2 Жаңы жылды майрамдоо иш чараларына 

катышуу 

Декабрь  Куратор 

3 Илимий-техникалык конференцияга ка-

тышуу 

Март  Куратор,  

студенттери 

4 Университетте жана факультетте боло 

турган майрамдык иш чараларга каты-

шуу.  

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

5 Предметтик олимпиадаларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

6 Спорттук иш чараларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

Студенттери 

7 Кыргыз тилим- эне тилим аттуу кечеге 

катышуу 

сентябр  Куратор  

8 Мугалимдер күнүнө карата иш чарага 

катышуу  

Октябр  БАЗ Куратор 

староста 

9 Жаңы жылдык кечеге катышуу  декабр КМТУ Куратор 

 



Тобунун иш чаралары 

1 Аймактарды жакшылоо жана тазалоо 

ишембиликтерге катышуу 

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор, 

студенттери 

2 Таза шаар аттуу акция боюнча 

ишенбилик 

Сентябрь 

Апрель  

  

2 Ооруларды алдын алуу: эмдөөлөр жана 

флюрография 

Күздө, 

жазда 

 Куратор, 

студенттери 

3 «Автомобиль транспорту» кафедрасы-

нын лабораториялык бөлүмдөрүндөгү 

жабдыктар менен таанышуу 

Ноябрь  Куратор, 

тобунун 

студенттери 

4 Шаардык маданий жана тарыхый-

архитектуралык имараттар менен таа-

нышуу (театр, музей ж.б.) 

Жыл 

ичинде 

 Куратор, 

тобунун 

студенттери 

5 17 ноябр студенттердин күнүнө карата  

студенттерди куттуктоо  

Ноябр   Куратор 

староста  

Куратордук сааттардын темасы 

1 Студенттердин укуктары жана милдетте-

ри 

Сентябрь  Куратор 

2 Этика жүрүм-туруму жана маданияттуу 

баарлашуу 

Октябрь  Куратор 

3 Сабактарга катышуу жана жакшы ийги-

ликтерге жетишуу – окуу процессине 

көнүү көрсөткүчү 

Октябрь  Куратор 

4 Өз убактыңды туура уюштуруу Жыл 

ичинде 

 Куратор 

5 Кыргыз Республикасынын символдору: 

гимн, герб жана желек. Авторлору жана 

кабыл алынган жылдары. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу 

Октябр  

Ноябрь 
 Куратор 

6 Студенттердин сабактарга катышуусун, 

аралык жана жыйынтыктоочу рейтинг-

тердин жыйынтыктарын анализдөө 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

7 Тобунун студенттери менен жекече 

сүйлөшөө 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

  

«Автомобиль транспорту» 

кафедрасынын башчысы 

т.и.д., профессор 

 

У.Р. Давлятов 

Академикалык тобунун 

куратору, улук окутуучу   
 

Ч.С. Абдылдаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2020 – 2021 ж. түзүлгөн ЭТМб -1-18 жана ЭТМб-2-18 тобунун 

куратордук планы 

№ Иш чаралардын аталышы Аткаруу 

мөөнөтү 

Өткөргөн 

орду 

Жооптуу 

1 2 3  4 

Уюштуруу иш чаралары 

1 2020 – 2021 ж. биринчи курстун окуу 

планы жана окуу процессинин тартиби 

менен таанышуу 

Август-

сентябрь 

 

 

Куратор 

2 Медициналык кароо Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

3 Куратордук сааттарды өткөрүү Сентябрь  Куратор 

4 И. Раззаковдун юбилейине карата өмүр 

баяны менен таанышуу үчүн киносун 

көрүү   

Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

5 Идеялык-тарбиялык мүнөздөгү иш чара-

ларды жүргүзүү 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

6 КМТУнун тарыхы, түзүлүшү, өсүү 

перспективасы, башкаруу системасы 

менен таанышуу 

Сентябрь  Куратор 

7 Кыргыз Республикасынын символдору 

менен тааныштыруу. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу  

Сентябр 

Ноябр 

 

 Куратор 

староста 

Жалпы универстеттик жана факультеттик иш чаралар 

1 Биринчи курстардын «Студенттике ар-

ноо» салтанаттуу майрамына катышуу 

Октябрь  Куратор 

2 Жаңы жылды майрамдоо иш чараларына 

катышуу 

Декабрь  Куратор 

3 Илимий-техникалык конференцияга ка-

тышуу 

Март  Куратор,  

студенттери 

4 Университетте жана факультетте боло 

турган майрамдык иш чараларга каты-

шуу.  

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

5 Предметтик олимпиадаларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

6 Спорттук иш чараларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

Студенттери 

7 Кыргыз тилим- эне тилим аттуу кечеге 

катышуу 

сентябр  Куратор  

8 Мугалимдер күнүнө карата иш чарага 

катышуу  

Октябр  БАЗ Куратор 

староста 

9 Жаңы жылдык кечеге катышуу  декабр КМТУ Куратор 

 



Тобунун иш чаралары 

1 Аймактарды жакшылоо жана тазалоо 

ишембиликтерге катышуу 

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор, 

студенттери 

2 Таза шаар аттуу акция боюнча 

ишенбилик 

Сентябрь 

Апрель  

  

2 Ооруларды алдын алуу: эмдөөлөр жана 

флюрография 

Күздө, 

жазда 

 Куратор, 

студенттери 

3 «Автомобиль транспорту» кафедрасы-

нын лабораториялык бөлүмдөрүндөгү 

жабдыктар менен таанышуу 

Ноябрь  Куратор, 

тобунун 

студенттери 

4 Шаардык маданий жана тарыхый-

архитектуралык имараттар менен таа-

нышуу (театр, музей ж.б.) 

Жыл 

ичинде 

 Куратор, 

тобунун 

студенттери 

5 17 ноябр студенттердин күнүнө карата  

студенттерди куттуктоо  

Ноябр   Куратор 

староста  

Куратордук сааттардын темасы 

1 Студенттердин укуктары жана милдетте-

ри 

Сентябрь  Куратор 

2 Этика жүрүм-туруму жана маданияттуу 

баарлашуу 

Октябрь  Куратор 

3 Сабактарга катышуу жана жакшы ийги-

ликтерге жетишуу – окуу процессине 

көнүү көрсөткүчү 

Октябрь  Куратор 

4 Өз убактыңды туура уюштуруу Жыл 

ичинде 

 Куратор 

5 Кыргыз Республикасынын символдору: 

гимн, герб жана желек. Авторлору жана 

кабыл алынган жылдары. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу 

Октябр  

Ноябрь 
 Куратор 

6 Студенттердин сабактарга катышуусун, 

аралык жана жыйынтыктоочу рейтинг-

тердин жыйынтыктарын анализдөө 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

7 Тобунун студенттери менен жекече 

сүйлөшөө 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

  

«Автомобиль транспорту» 

кафедрасынын башчысы 

т.и.д., профессор 

 

У.Р. Давлятов 

Академикалык тобунун 

куратору, улук окутуучу   
 

Р.Т. Бопушев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2020 – 2021 ж. түзүлгөн ЭТМб -1-19 тобунун 

куратордук планы 

№ Иш чаралардын аталышы Аткаруу 

мөөнөтү 

Өткөргөн 

орду 

Жооптуу 

1 2 3  4 

Уюштуруу иш чаралары 

1 2020 – 2021 ж. биринчи курстун окуу 

планы жана окуу процессинин тартиби 

менен таанышуу 

Август-

сентябрь 

 

 

Куратор 

2 Медициналык кароо Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

3 Куратордук сааттарды өткөрүү Сентябрь  Куратор 

4 И. Раззаковдун юбилейине карата өмүр 

баяны менен таанышуу үчүн киносун 

көрүү   

Сентябрь  Куратор,  

студенттери 

5 Идеялык-тарбиялык мүнөздөгү иш чара-

ларды жүргүзүү 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

6 КМТУнун тарыхы, түзүлүшү, өсүү 

перспективасы, башкаруу системасы 

менен таанышуу 

Сентябрь  Куратор 

7 Кыргыз Республикасынын символдору 

менен тааныштыруу. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу  

Сентябр 

Ноябр 

 

 Куратор 

староста 

Жалпы универстеттик жана факультеттик иш чаралар 

1 Биринчи курстардын «Студенттике ар-

ноо» салтанаттуу майрамына катышуу 

Октябрь  Куратор 

2 Жаңы жылды майрамдоо иш чараларына 

катышуу 

Декабрь  Куратор 

3 Илимий-техникалык конференцияга ка-

тышуу 

Март  Куратор,  

студенттери 

4 Университетте жана факультетте боло 

турган майрамдык иш чараларга каты-

шуу.  

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

5 Предметтик олимпиадаларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

студенттери 

6 Спорттук иш чараларга катышуу Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор,  

Студенттери 

7 Кыргыз тилим- эне тилим аттуу кечеге 

катышуу 

сентябр  Куратор  

8 Мугалимдер күнүнө карата иш чарага 

катышуу  

Октябр  БАЗ Куратор 

староста 

9 Жаңы жылдык кечеге катышуу  декабр КМТУ Куратор 

 



Тобунун иш чаралары 

1 Аймактарды жакшылоо жана тазалоо 

ишембиликтерге катышуу 

Өткөрүү 

мөөнөтү 

 Куратор, 

студенттери 

2 Таза шаар аттуу акция боюнча 

ишенбилик 

Сентябрь 

Апрель  

  

2 Ооруларды алдын алуу: эмдөөлөр жана 

флюрография 

Күздө, 

жазда 

 Куратор, 

студенттери 

3 «Автомобиль транспорту» кафедрасы-

нын лабораториялык бөлүмдөрүндөгү 

жабдыктар менен таанышуу 

Ноябрь  Куратор, 

тобунун 

студенттери 

4 Шаардык маданий жана тарыхый-

архитектуралык имараттар менен таа-

нышуу (театр, музей ж.б.) 

Жыл 

ичинде 

 Куратор, 

тобунун 

студенттери 

5 17 ноябр студенттердин күнүнө карата  

студенттерди куттуктоо  

Ноябр   Куратор 

староста  

Куратордук сааттардын темасы 

1 Студенттердин укуктары жана милдетте-

ри 

Сентябрь  Куратор 

2 Этика жүрүм-туруму жана маданияттуу 

баарлашуу 

Октябрь  Куратор 

3 Сабактарга катышуу жана жакшы ийги-

ликтерге жетишуу – окуу процессине 

көнүү көрсөткүчү 

Октябрь  Куратор 

4 Өз убактыңды туура уюштуруу Жыл 

ичинде 

 Куратор 

5 Кыргыз Республикасынын символдору: 

гимн, герб жана желек. Авторлору жана 

кабыл алынган жылдары. Студенттерге 

арналуу аттуу иш чарага катышуу 

Октябр  

Ноябрь 
 Куратор 

6 Студенттердин сабактарга катышуусун, 

аралык жана жыйынтыктоочу рейтинг-

тердин жыйынтыктарын анализдөө 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

7 Тобунун студенттери менен жекече 

сүйлөшөө 

Жыл 

ичинде 

 Куратор 

  

«Автомобиль транспорту» 

кафедрасынын башчысы 

т.и.д., профессор 

 

У.Р. Давлятов 

Академикалык тобунун 

куратору, улук окутуучу   
 

Ч.С. Абдылдаев  

 

 


