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«Электрэнергетика» кафедрасынын 2021/2022 окуу жылына карата  

кыргыз тилин ѳнүктурүү боюнча иш планы  

№ Аткарыла турган иш -чаралар Аткаруу мѳѳнѳтү Жооптуулар 

I. Уюштуруучулук иштер 

1.1 2021-2022-окуу жылы үчүн аткарылуучу иш-

чараларынын планын иштеп чыгуу жана аны 

кафедранын кенешинде бекитүү   

Сентябрь, 2021-ж. Бузурманкулова Ч.М. 

1.2 2021-2022-окуу жылы учун  кыргыз тилинде 

окуу жана илимий эмгектер боюнча КМТУ де  

жарыялана турган  сынакка даярдануу 

Окуу жыл ичинде Бузурманкулова Ч.М., 

кафедранын окутуучулары 

1.3 КМТУда жана ЭФде Мамлекеттик тил боюнча 

уюштурулган   тегерек столдорго катышуу  

Окуу жыл ичинде Бузурманкулова Ч.М., 

кафедранын окутуучулары 

1.4 Кафедрадагы иш кагаздарын  кыргыз тилинде 

жүргүзүүгѳ иш аракеттерди кѳрүү 

Окуу жыл ичинде Бузурманкулова Ч.М., 

кафедранын окутуучулары, 

методистер, кураторлор ж.б. 

II. Окуу процессин кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча иш-чаралар 

2.1 Кыргыз тилинде окутула турган адистиктер 

боюнча дисциплиналардын жана техникалык 

терминдердин  аталыштарын кыргыз тилине 

которуу боюнча кафедрада жалпыланган 

терминдерди (кыргызча) колдонуу боюнча иш 

алып баруу. 

 

Окуу жыл ичинде Бузурманкулова Ч.М., 

кафедранын окутуучулары, 

методистер 



 
 

2.2 Адистиктер боюнча кыргыз тилинде басылып 

чыккан окуу куралдарына, окуу китептерине, 

усулдук эмгектерге  жана окуу-усулдук 

комлекстерге (ОУК) КМТУ тарабынан 

уюштурулган конкурска катышуу. 

 

Окуу жыл ичинде Бузурманкулова Ч.М., 

кафедранын окутуучулары 

III. Илимий иштер, инновациялык технологиялар боюнча иш-чаралар 

3.1 Электроэнергетика илимий багытындагы 

илимий макалаларды чыгарып туруу. 

Окуу жыл ичинде Бузурманкулова Ч.М., 

кафедранын окутуучулары 

3.2 

IV.  

V.  

VI.  

 

Мамлекеттик тилде илимий  изилдѳѳлѳрдү 

жүргүзүүгѳ, диссертацияларды жактоого колдоо 

кѳрсѳтүү жана кѳмѳктѳшүү 

Окуу жыл ичинде Бакасова А.Б., 

Суеркулов М.А., 

Бузурманкулова Ч.М. 
 

ІV.Студенттерге тарбия берүүдө, жаштар саясатын жүргүзүүдө жана маданий-массалык иштерди 

өткөрүүдө кыргыз 

тилинин ролун көтөрүү боюнча иш-чаралар: 

4.1 

 

 

Кыргыз элинин каада-салттары, маданияты, 

кыргыз тили, адептүүлүк, ыйман ж.б. тууралуу 

студенттерге кураторлук сааттарын ѳткѳрүү 

Окуу жыл ичинде 

 

 

Бузурманкулова Ч.М., 

окуу топторунун кураторлору. 

 

4.2 

 

 

 

 

 

КМТУда өтүлүүчү салтанаттуу кечелерди, 

майрамдык иш-чараларды (Нооруз, Жаңы-Жыл, 

8-март ж.б.), студенттик фестиваль-сынактарды 

ж.б. кыргыз тилинде өтүшүнө көмөктөшүү. 

 

 

Окуу жыл ичинде 

 

 

 

Бузурманкулова Ч.М., 

кафедранын окутуучулары 

 


