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“Буткул дуйнелук эне тил” кунуне 
карата иш-чараларды еткеруу женундо”

Студенттерди ез эне тилин барктоого багыттоо, эне тилинде, расмий 
жана башка чет тилдеринде суйлеп, турмушунда пайдалана билген жогорку 
кесипквй жаш муундарды тарбиялоо, улуттар аралык ынтымак, достук, 
кызматташтыкты чындоо жана “21 -февраль - Буткул дуйнелук эне тил” кунун 
белгилве максатында буйрук берем:

1. 2021-ж. 15-26-февраль кундеру университетте “Эл аралык эне тил” 
жумалыгы жарыялансын, анын жыйынтыгы боюнча “Тил -достуктун 
ачкычы” аталышында тегерек стол уюштурулуп еткорулсун.

2. Эл аралык эне тил жумалыгына карата “Кыргыз тили”, “Орус тили”, 
“Чет тилдер” кафедраларынын башчылары, СТОТИД департаменти, Кыргыз- 
Корей маалыматты жеткируу, Турк тили, Немис тили борборлорунун, 
Конфуций классынын жетекчилери, Илимий-техникалык китепкананын 
директору жана университеттин окуу тузумдук болумдорунун башчылары 
окуу, усулдук, тарбиялык, маданий-массалык, маалыматтык ж.б. багыттар 
боюнча тиешелуу иш-чараларды уюштуруп откерушсун:

• 2021-ж. 8-февралына чейин тиешелуу иш-чаралардын планын тузуп, 
Мамлекеттик тил болумуне(1/465каб.) тапшырышсын;

• “Дуйно элдеринин тили жана маданияты” - эне тилди баалоо, 
барктоо багытындагы ачык сабактар откерулуп, презентациялар жана 
видеороликтер иштелип чыксын;

• Эне тил кунуне карата студенттерге кураторлук сааттарды етуу;
• Мамлекеттик тилде жарыяланган эмгектердин кергезмесу 

уюштурулсун (китептер, илимий макалалар, окуу-усулдук 
колдонмолор, диссертациялар ж.б.)

• Студенттер арасында «Дил бермети -  тил» темасында дилбаян, эссе 
жазуу боюнча конкурстар;

• “Тилин менен, салтын менен -  улутсун, Кийимин менен, наркын 
менен - улуксун!» Презентация.

• “Эне тил -  элдин кузгусу” темасынын алкагында тегерек столдор;
• “Тил -достуктун ачкычы” студенттер арасында керкем окуу сынагы.



• “Элсиз тил болбойт, тилсиз эл болбойт”, тематикасы боюнча 
(китептер, суреттер, плакаттар ж.б.) коргезме.

• Кеп тилдуулук ~ ынтымакка ебелге” аталышында жыйынтыктоочу 
тегерек стол етулсун.

3. МТ белу-му жогорудагы тузумдердун иш-чаралар планынын 
негизинде университет боюнча жалпы планды тузушсун жана аткарылган 
иштердин жыйынтыгын чыгарышсын.

4. Маалыматтарды интернет булактарына жана университеттин сайтына 
жайгаштыруу А.Султановага жана иш-чараны музыкалык апаратура жана 
техникалык жактан камсыздоо Д. Тунгатаровго жуктелсун.

5. Берилген буйрукту кеземелдее иши внугуу жана мамлекеттик тил 
боюнча проректор Б.Т. Теребековго жуктелсун.

Ректор М. К. Чыныбаев

'УИБ башчысы А. Ж. Исраилов



“21 -  февраль - Буткул дуйнвлук эне тил” кунунв карата иш- 
чаралардын уюштуруу жана еткеруу 

ПЛАНЫ

№ Иш-чаралардын аталышы Откеруу
убактысы

Орду Жооптуулар

1. Эл аралык эне тили 
майрамына карата 
еткерулуучу иш-чараларды 
уюштуруунун жана 
еткеруунун программасын 
даярдоо, макулдашуу жана 
бекитуу.

1.02.2021-ж. КМТУ Теребеков Б.Т. 
Мамлекеттик тил белуму 
СТОТИД департамента 
Тузумдердун мамлекеттик 
тил боюнча жооптуу 
кызматкерлери

2. “Дуйне элдеринин тили жана 
маданияты” - эне тилди 
баалоо, барктоо багытьшдагы 
ачык сабактар, 
презентациялар жана 
видеороликтер;

15.02.- 
26.02.2021-ж.

Мамлекеттик тил белуму 
Кыргыз тили кафедрасы, 
Чет тилдер кафедрасы, 
Орус тили кафедрасы, 
Немис тили борбору

3. Мамлекеттик тилде 
жарыяланган эмгектердин 
кергезмосу (китептер, илимий 
макалалар, окуу-усулдук 
колдонмолор, диссертациялар 
ж.б.)

15.02.-
26.02.2021-ж.

КМТУнун
Илимий

техникалык
китепканасы

Илимий техникалык 
китепкананын директору

4. Эне тил кунуне карата 
студенттерге кураторлук 
сааттарды етуу

15.02.- 
26.02.2021-ж.

СТОТИД департамента 
Тузумдердун тарбия 
иштери боюнча орун 
басарлары 
Кураторлор

5. Студенттер арасында, «Дил 
бермети -  тил» темасында 
дилбаян, эссе жазуу боюнча 
конкурстар

15.02,-
26.02.2021-

ж..

Мамлекеттик тил белуму 
Кыргыз тили кафедрасы, 
Чет тилдер кафедрасы, 
Орус тили кафедрасы, 
Немис тили борбору

6. “Тил -  достуктун ачкычы” 
студенттер арасында керкем 
окуу сынагы.

15.02.- 
26.02.2021-ж.

Кыргыз тили кафедрасы

7. “Кеп тил - бир дуйне” 
аталышындагы салтанат. Тил 
борборлорунун 
презентациялары.

24.02.2021 -  
14.00

КМТУнун чоц 
жыйындар 

залы

Мамлекеттик тил белуму, 
СТОТИД департамента, 
Немис тили, Турк тали, 
Кыргыз-Корей 
маалыматты жеткируу 
борборлорунун 
жетекчилери, Кыргыз 
тили, Чет тилдер, Орус 
тили кафедраларынын 
башчылары, ИТКнын 
директору.



8. “Тилин менен, салтын менен — 
улутсун,
Кийимин менен, наркын 
менен - улуксун!» 
Презентация

24.02.2021-ж. КМТУнун чоц 
жыйындар 

залы

Кыргыз тили кафедрасы

9. “Эне тил -  элдин кузгусу” 
темасынын алкагында тегерек 
столдор;

25.02.2021-ж. Мамлекеттик тил белуму 
Кыргыз тили кафедрасы, 
Чет тилдер кафедрасы, 
Орус тили кафедрасы, 
Немис тили борбору

10. “Элсиз тил болбойт, тилсиз ЭЛ 
болбойт”, тематикасы боюнча 
(китептер, суреттер, плакаттар 
ж.б.) кергезмо.

15.02.-
26.02.2021-ж.

Мамлекеттик тил белуму 
Кыргыз тили кафедрасы, 
Чет тилдер кафедрасы, 
Орус тили кафедрасы, 
Немис тили борбору

И. “Кеп тилдуулук -  ьштымакка 
ебелге” аталышында 
жыйынтыктоочу тегерек стол

26.02.2021-ж. КМТУнун
кичи

жыйындар
залы

Теребеков Б.Т., СТОТИД 
департамента, 
Мамлекеттик тил белуму, 
Немис тили, Турк тили, 
Кыргыз-Корей 
маалыматты жеткируу 
борборлорунун 
жетекчилери, Кыргыз 
тили, Чет тилдер, Орус 
тили кафедраларынын 
башчылары,

12. Маалыматтарды интернет 
булактарына, университеттин 
сайтына жайгаштыруу

15.02.-
26.02.2021-ж.

Пресс-катчы

13. Концерттик белукту 
музыкалык аппаратура жана 
микрофон менен камсыз 
кылуу

15.02,- 
26.02.2021-ж.

КМТУнун
фойеси
МАЗ

Тунгатаров Д.

14. КМТУнун ыктыярчыларын 
уюштуруу

15.02.-
26.02.2021-ж.

КМТУнун
фойеси

СТОТИД департаменти 
Абдусаматова Ж.К.

КМТУнун Онугуу жана мамлекеттик тил 
боюнча проректору Б.Т. Теребеков


