
Технология факультетинин КТАТ кафедрасынын 2020-2021-окуу 

жылы үчүн отурумдар 

ПЛАНЫ 

№ Иштердин аталышы Аткаруу 

мөөнөтү 

Жоопкер адамдар 

1. Кафедранын иш пландарын бекитүү сентябрь Кошоева Т.Р. 

2. Кафедранын отурум пландарын бекитүү сентябрь - I I -  

3. Кафедранын штатын, окуу жүктөмүнүн эсеп-

бөлүштүрүүсүн бекитүү 

сентябрь - I I -  

4. Окутуучулардын өздук пландарын бекитүү сентябрь - I I -  

5. Академ. кенешчилердин пландарын бекитүү сентябрь Академкенешчилер 

6. Кураторлордун өздук пландарын бекитүү сентябрь 
Кураторлор 

7. Профбагыттоолордун иш пландарын бекитүү сентябрь - I I -  

Акбанова К. А. 

8. Сабактарга ич ара катышуу графиктерин бекитүү сентябрь - I I -  

9. Жаны окуу жылга лабораториялардын даярдыгы сентябрь - I I -  

Лабораториялардын 

башчысы 
10. Кафедра мүчөлөрүнө коомдук милдеттерди жана 

тапшырмаларды бекитүү 

сентябрь Кошоева Т.Р. 

11. Окуу жана өндүрүш практикаларын 

жыйынтыктоо 

сентябрь Практика 

жетекчилери 

12. Жайкы экзамендик сессияны жана академиялык 

карыздарды жоюу боюнча студенттер менен 

жекече иштерди 

сентябрь Окутуучулар 



 

 

 

 уюштурууну жыйынтыктоо 
  

13. Курстук иштердин темаларын бекитүү сентябрь Кошоева Т.Р. 

14. Күзгү семестрдеги сабактарга катталуунун жана 

кайра катталуунун жүрүшү 

сентябрь- 

октябрь 

Академкеңешчилер 

15. Курстук иштердин аткаруулусунун жүрүшү октябрь Жетекчилер , 

16. Илим боюнча жылдык отчетторду даярдоо октябрь- 

ноябрь 
Окутуучулар, илим 

боюнча жооптуу адам 

17. Студенттердин сабактарга катышуу жана 

жетишүүсун анализдөө (бакалаврлар жана 

магистрлер) 

октябрь- 

ноябрь 

Кошоева Т.Р. 

18. Окуу-усулдук иштерди уюштуруу иштери октябрь- 

ноябрь 

 
- I I -  

19. Учурдагы рейтингдик контролдун 

жыйынтыктарын талкуулоо (бакалаврлар жана 

магистрлер) 

ноябрь  
- I I -  

20 Документтерди аккредитацияга даярдоо Октябрь –
ноябрь  

- I I -  

21 Иш берүүчүлөр менен бирге тегерек стол 

өткөрүү 

Декабрь  Кошое ва  Т .Р  с  
ра ботода телям и  
 
 
 
 

  2 2 .  Илим боюнча жылдык отчетту бекитүү декабрь - I I -  

23. Курстук иштердин аткарылышын талкуулоо декабрь Жетекчилер 

24. Окуутучулардын өздук пландарынын 

аткарылышы 

декабрь Окуутучулар 

25. Окуутучулардын сабактарына ич ара 

катышуусунун жыйынтыктарын талкуулоо 

декабрь Окуутучулар 

26. Студенттердин жетишкендиктерин анализдөө 

(бакалаврлар жана магистрлер) 

декабрь Кошоева Т.Р. 

27. Экзамендик билеттерди бекитүү декабрь - I I -  

28. МАКнын мучөлөрүн бекитүү декабрь- 

январь 

ОБ, 

Кошоева Т.Р. 

29. Кышкы экзамендик сессиянын жыйынтыктарын 

талкуулоо 

 

 

январь Окутуучулар 



30. 
Биринчи жарым жылдыктагы өздүк пландар 

боюнча ПМКдын отчетторду бекитүү 

январь 

 

Кошоева Т.Р. 

31. Биринчи жарым жылдыктагы академ 

кенешчилердин отчетторун бекитүү 

январь Академ кецешчилер 

32. Биринчи жарым жылдыктагы кураторлордун  

отчетторун бекитүү 

январь Кураторлор 

33 Жазгы семестрдеги сабактарга катталуунун 

жүрүшү 

январь- 

февраль 

Академ кецешчилер 

34 Курстук иштердин жана магистрдик 

диссертациялардын темаларын бекитүү 

февраль - I I -  

35 Мамлекеттик экзамендерди өткөрүү боюнча иш-

чараларды уюштуруу 

  

36 Курстук ишьердин аткаруу жүрүштөрүн 

анализдөө 

март Долбоор 

жетекчилери 

37 Бакалаврлардын практика орундарын бекитүү март Практика 

жетекчилери 
38 Бакалаврлардын бүтүрүү иштеринин 

жекечилерин  бекитүү 
 
 

март-апрель  Кошоева Т.Р 

39 Бакалаврлардын бүтүрүү иштеринин темаларын 

бекитүү 

март- 

апрель 

- I I -   

40 Бакалаврлардын бүтүрүү иш алдындагы практика 

боюнча отчеттордун тапшыруусунун жүрүшү 

апрель- 

май 

Практика 

жетекчилери 

 

41 Учурдаты рейтингдик контролдун, БКИнин 

жыйынтыктарын талкуулоо (бакалаврлар жана 

магистрлер) 

апрель Окуутучулар  

42 Бүтүрүү квалификациялык иштердин аткаруу 

жүрүштөрүн анализдөө 

апрель ДД жетекчилери  

43 Жайкы экзамендик сессияга даярдык апрель Окуутучулар  

44 Бакалаврлардын мамлекеттик экзамендерин 

тапшыруу иштерин уюштуруу 

апрель Кошоева Т.Р  

45 Сын баяндоочуларды бекитүү май -!!-  

46 Бүтүрүү иштеринин аткаруу жүрүштөрүн 

анализдөө 

май 

БИ жетекчилери 

 

47 Жайкы экзамендик сессиянын жыйынтыктарын 

талкуулоо (бакалаврлар жана магистрлер) 

май Окуутучулар  

48 Академиялык карыздарды жоюу боюнча 

студенттер менен жекече иштерди уюштуруу 

май Окуутучулар  



49 Күзгү семестрдеги сабактарга катталуунун 

жүрүшү 

май Окуу жылы учун 

ПМКдын отчеттордун 

бекитуу 50 БКИлерди коргоо графиктерди бекитүү май-июнь Кошоева Т.Р. 

51 
2 жана 3 курстун студенттерин, 1 курстун 

магистрлерин практикага бөлүштүрүү 

май-июнь Практика 

жетекчилери 

52 МАнын жыйынтыктарын анализдөө июнь Кошоева Т.Р 

53 Окуу жылы   үчүн  ПМКДЫН отчеттордун бекитүү июнь 

<• 

- I I -  

54 Окуу жылы  үчүн  кафедранын отчетун 

бекитүү 

июнь - I I -  

55 Экинчи жарым жылдык үчүн академ 

кенешчилердин отчетторун бекитүү 

июнь  

56 Экинчи . жарым жылдык  үчүн  кураторлордун  

отчетторун бекитүү 

июнь - I I  - 

  
 
 
 
 
 
З 
З 
 
 

  
 
 
 



 



2020-2021-окуу жылы үчүн КТАТ кафедрасынын кызматчыларынын  
илимий-изилдөө иштери боюнча 

ПЛАНЫ 

              КТАТ кафедрасынын башчысы                                                   Кошоева Т.Р.                  

№   
Көйгөйлөр Илимий 

иштердин 

темалары 

Күтүлгөн 

жыйынтыктар 

Аткаруучулар 

1. 
Тамак аш 

технологияларын 

иштеп чыгуу 

1.Эт 

азыктарынын 

технологияларын 

иштеп чыгуу 

2. Наабайкана 

өндүрүшү жана 

коомдук 

тамактануу 

азыктарынын 

технологиясын 

жана 

технологиясын 

иштеп чыгуу 

 

1.0йлоп табууларга 

табыштама берүү 

2.Макалаларды 

чыгаруу 

3 .Конференцияларга 

катышуу 

1.Жаңы тамактарга 

жана нан азыктарына 

ТТК иштеп чыгуу 

2. Макалаларды 

чыгаруу 

3. .Конференцияларга 

катышуу 

1. ТамабаеваБ.С. 

2. КошоеваТ.Р. 

3. Аширбекова Г.Б. 

4.Абдыкалыкова С.С. 

1. Кошоева Т.Р. 

2.Акбанова К. А. 

2 -//- Топоздун этин 

комплекстүү кайра 

иштетүүнүн илимий-

практикалык 

аспектилери 

Доктордук 

диссертациялык иш 

үстүндө иштөө  

(алдыңкы коргоо) 

1. Кошоева Т.Р. 

 

3.   

Диссертациялык иш 

үстүндө иштөө 

1 .Аширбекова Г.Б. 

2. Абдыкалыкова С.С. 

3. Абакирова Э.М. 

4. Султаналиева А. 

5. Байгазиева А.С 

6. Азисова М.А. 

7. Алмазбекова А.А. 

 



2020-2021-окуу жылы учун КТАТ кафедрасынын студенттеринин илимий -изилдөө 

иштери боюнча 

ПЛАНЫ 

№ Иштердин аталышы 
Аткаруу 

мөөнөтү  

Жооптуулар 

1 Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин темаларын 

иштеп чыгуу 

сентябрь Кафедра башчысы, 

окуутучулар 

2 Диплом алдындагы практикага илимий мүнөздөгү  

тапшырма иштеп чыгуу 

февраль-
март 

Кафедра башчысы, 

окуутучулар 

3 Конференция иштерине катышуу  үчүн  студенттердин 

илимий иштерин даярдоо 

ноябрь- 

декабрь 

Жетекчилер 

4 Кафедрада студенттер арасындагы илимий техникалык 

конференция өткөрүү жана жыл сайын өтүүчү 

университеттик жана факультеттик студенттер 

арасындагы илимий техникалык конференцияларга 

катышуу жана макалаларды чыгарууга даярдык 

март 

апрель 

Кошоева Т.Р 

 Жетекчилер 

5 Студенттик иштердин аткаруулусунун жыйынтыгы 

боюнча ойлоп табууларга табыштама берүү 

ноябрь- 

декабрь Тамабаева Б.С.  

Кошоева Т.Р. 

6 Кафедранын СИИИ стендин жасалгалоо жыл  
ичинде 

 

Бардык окутуучулар 

7 СИИЖ боюнча отчетторду даярдоо май Кошоева Т.Р 

КТАТ кафедрасынын башчысы Кошоева Т.Р. 



2020/2021-окуу жылы учун КТАТ кафедрасынын профессионалдык 

багыттоо иштери боюнча 

ПЛАНЫ 

№ Иштердин аталышы 

Аткаруу 

мөөнөттөрү 

Аткаруучулар 
1. 

Кыргызстандын мектептериндеги жана Казакстандын 

жакынкы райондорундагы окуучуларына 

профессионалдык багыттоо иштерин жүргүзүү 

жыл  бою Кафедранын 

бардык 

кызматчылары 

2. 
КМТУнун лицейине профессионалдык багыттоо 

иштерин жүргүзүү  

апрель 
Кошоева Т.Р. 

Акбанова К. А. 

3 Окуу мекемелерине баруу боюнча кафедранын 

окуутучулары график түзүү 

ноябрь Акбанова К. А. 

4. 
Профессионалдык багыттоо иштерин жүргүзүү 

а) практика убагында кызматчы жаштарга; 

б)№ 10, №91 профессионалдык лицейлерге. 

Практика 

мезгилинде 

февраль- 

июнь 

Практика 

жетекчилери 

Кафедранын 

бардык 

кызматчылары 

5. Телевидениеге, басмага чыгуу. Профессионалдык 

багыттоо иштери боюнча университетте, факультетте 

өткөзүлүүчү иштерге катышуу 

февраль- 

апрель 
Акбанова К. А. 

Кошоева Т.Р. 

6. “Ачык эшиктер куну”иштерине катышуу март Кошоева Т.Р 

Акбанова К. А. 

7. Адистик боюнча стендти жасалгалоо 

 

апрель-июнь Баардык 

окуутучулар 

 КТАТ кафедрасынын башчысы Кошоева Т.Р. 



2020/2021 окуу жылы учун КТАТ кафедрасынын кызматчыларынын  

тарбиялоо иштери боюнча 

ПЛАНЫ 

№ Иштин мазмуну 
Аткаруу 

меенету 

Жооптуулар 

?• 

1. Тандалган кесип боюнча маек жүргүзүү(онлайн) сентябрь-ноябрь Кошоева Т.Р. 

академ. кенешчилер 

2. И. Раззаков атындагы КМТУда отүүчү 

маарекелерге студенттерди тартуу 

жыл  бою академ. кенешчилер 

3. “Биринчи курстардын балы” кечесине 

катышуу(онлайн) 

октябрь академ. кенешчилер 

4. Медициналык, санитарно-гигиеналык билимдерди 

пропагандалоо, медициналык контролду уюштуруу 

жыл бою академ. кенешчилер 

5. Өздук жана жекече ишти уюштуруу жана аткаруу 

боюнча маектерди өткөрүү 

жыл  бою Кошоева Т.Р. 

 

6. Ишембиликтерди өткөрүүгө студенттерди тартуу жыл  бою Бардык окутуучулар 

7. 0зун алып жүрүү, турмуш, этика, адеп боюнча 

маектерди жүргүзүү 

жыл  бою Академ. кенешчилер 

8. Улуттук тамактардын өзгөчөлүктөрө боюнча, 

маектерди уюштуруу 

март 
Акбанова К.А. 

Аширбекова Г.Б. 

Ашиобекова Г.Б. 

9. “Нооруз” майрамына арналган конкуска катышуу март академ. кенешчилер 

10. Кафедранын студенттерин факультеттин көркөм 

ишмердүүлүгүнө тартуу 

жыл  бою академ. кенешчилер 

11. ЖОЖдор арасындагы маарекелерге катышуу жыл  бою Бардык окутуучулар 

12. Ар кайсы майрамдарга дубал гезиттерин даярдоо, 

конкурстарга катышуу 

жыл  бою Окутуучулар 

13. 
Студенттердин ата-энелери менен байланышта 

болуу 

жыл  бою академ. кенешчилер 

    

КТАТ кафедрасынын башчысы 
Кошоева Т.Р. 



2020/2021 окуу жылы учун КТАТ кафедрасынын кызматчыларынын 

окуу иштери боюнча 

ПЛАНЫ 

№ Иштер Меенеттер Жооптуулар 

1. 
Кафедранын окуутучулары арасында окуу 

жүктөмдөрүн эсептеп бөлүштүрүү 

август- 

сентябрь 

Кошоева Т.Р. 
. 

2. 
ПМКдын жана ОЖКдын штаттык 

расписаниесин аныктоо 

15 сентябрга 

чейин 

Кошоева Т.Р. 
. 

3. Курстук иштердин жана долбоорлордун 

темасын иштеп чыгуу 

сентябрь, 

февраль 

Аширбекова Г.Б 

4. 
Курстук иштерди жана долбоорлорду 

консультациялоо жана артта калган 

студенттер менен иштешүү графиктерин 

түзүү 

сентябрь Кошоева Т.Р. 
. 

5. Учурдагы рейтингдик контролду жана 

экзамендик сессиянынын жыйынтыктарын 

анализдөө жана талкуулоо 

жыл бою Окуутучулар 

6. Академиялык карыздарды жою боюнча 

студенттер менен жекече иштерди 

уюштуруу 

жыл  бою Окуутучулар . 

7. Окуутучулардын ич ара сабактарына 

катуушусун контролдоо жана талкуулоо, 

сабактарды өтүлүшүнүн сапатын 

жакшыртуу боюнча иштерди  иштеп 

чыгуу 

жыл бою Кошоева Т.Р. 

8. 
Дипломдук долбоорлордун жана бүтүрүү 

иштеринин темаларын иштеп чыгуу 

февраль-март Кошоева Т.Р. 
Окуутучулар 

9. Дипломдук, курстук долбоорлордун,  

бүтүрүү  иштеринин аткарылышын 

контролдоо, аттестацияларды жүргүзүү 

март-июнь Кошоева Т.Р. 

Окуутучулар 

10. МАКнын жыйынтыктарын, дипломдук 

долбоорлорун жана бүтүрүү иштерин 

коргоолорду талкуулоо 

июль Кошоева Т.Р. 
. 

КТАТ кафедрасынын башчысы                                           Кошоева Т.Р. 
 



2020/2021 окуу жылы учун КТАТ кафедрасынын кызматчыларынын  

окуу-усулдук иштери боюнча 

ПЛАНЫ 

№ Иштер Меонеттер Жооптуулар 
1 Кафедрадагы сабактардын окуу иш 

программаларын иштеп чыгуу, жана ондоп 

тузөө, о.э. кредиттик технология боюнча 

сентябрь- 

ноябрь 

Окутучулар 

S -  

2 
Бакалаврлар үчүн кафедрадагы сабактарга 

силлабус иштеп чыгуу 

сентябрь- 

май 

Окуутучулар 

 
 
3 Кафедрадагы сабактарга кредиттик 

технология боюнча ОУКтерди иштеп чыгуу 

жана аларды КМТУнин порталына жуктөө 

жыл бою Окуутучулар 

/ 
4 Сабактардын усулдук камсыздануусун 

көзөмөлдөө 

жыл бою Кошоева Т.Р. 
 

 
 
5 

Кафедрадагы сабактарга керектуу окуу 

усулдук адабияттарды пландоо жана басып 

чыгарулуусун көзөмөлдөө 

жыл бою Кошоева Т.Р. 
. 

6 
Окуу сабактарынын жана экзамендердин 

журушун көзөмөлдөө 

жыл бою Кошоева Т.Р. 
 

 
 
7 

КТАТ, РБК адистиги боюнча.; студенттердин 

келүүсүн жана  жетишкендиктерин 

көзөмөлдөө 

жыл бою 

Кошоева Т.Р. 

Окуутучулар 

8 
Практиканын бардык турлөрүн жетектөө 

жана  көзөмөлдөө 

Н | -  
 
 
 жыл бою Кошоева Т.Р. 

Окуутучулар 

 
 
9 

Кафедранын материалдык, усулдук базасын 

жакшыртуу иштери(аспаптар, шаймандар, 

байланыштарды түзүү) 

 
 

жыл бою 

Кошоева Т.Р. 

. Окуутучулар 

 
 
 
10 

Окуутучулардын сабактарга ич ара 

катуушусун талкуулоо жана сунуштарды 

киргизүү менен бирге уюштуруу 

Ч | ~  
 

 
 
 

 
 
 

 жыл бою 

Кошоева Т.Р. 

Окуутучулар 



 
11 Мамлекеттик экзамендерди жана курстук, 

дипломдук иштерди жана долбоорлорду 

коргоону уюштуруу 

• 1  
 
жыл 
бою 

Кошоева Т.Р. 
 

 
 
12 Курстук, дипломдук иштердин жана 

долбоорлордун аткаруулусун көзөмөлдөө 

4  

жыл 
бою Кошоева Т.Р. 

Окуутучулар 

5- 

  

 

KTAT кафедрасынын башчысы                                      Кошоева Т.Р. 

 


