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И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин

Технологиялык факультетинин “Тамак-аш инженериясы” кафедрасынын

базасыпда еткерулген

«Кыргыз Республикасындагы тамак-аш инженериясы боюнча кадрларды 

даярдоонун келечеги жана аиын койгейлеру» кереге кецешин еткеруу боюнча

ОТЧЕТ

2016-жылдын 27-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Технологиялык 

факультетинин «Тамак-аш инженерия» кафедрасынын демилгеси менен «Кыргыз 

Республикасындагы тамак-аш инженериясы боюнча кадрларды даярдоонун келечеги жана 

анын кейгейлору» деген аталыштагы кереге кецеш еткерулду. Кереге кенешке “TA0MA- 

ТАИ” кафедрасынын б ут ур ууч ул 6 Р тамак-аш жана кайрадан иштеп чыгаруучу 

ендуруштерунун жетекчилери, ЖОЖдун кафедра башчылары, Алматы Технологиялык 

Университетинин окутуучулары жана студенттери, КМТУнун “Технологиялык машинелер 

жана жабдуулар” багытында бил им алып жаткан студенттери катышышты.

Кереге кенешке ТАИ кафедрасынын бутуруучулеру жана жетекчилер-17 киши, 

КМТУнун ректоратынан жана деканаттан-4 киши,кафедра башчылары-6 киши, “ТАИ” 

кафедрасынын 15 студента жана АТУ ну н “Технологиялык машинелер жана жабдуулар” 

багытынын 5 студенти катышышты. Кереге кецештин катышуучуларынын жалпы саны ТАИ 

кафедрасынын жааматын кошкондо 61 кишини тузду.

Кереге кецештин планына жана программасына ылайык темендегу баяндамалар жасалды:

• Саламдашуу жана куттуктоо сездеру менен, КМТУнун окуу иштери боюнча биринчи 

проректору, т.и.к.,профессор Сартов Т.Э., Технологиялык факультетинин деканы 

х.и.д.,профессор Джунушалиева Т.Ш. суйлешту.

• “Кыргыз Республикасындагы тамак-аш ендурушундегу адистерди даярдоонун 

бугункусу жана келечеги” аталыштагы баяндаманы Кыргыз-Турк «Манас» 

университетинин биринчи проректору , т.и.д.,профессор, T0M A кафедрасынын 

бутуруучусу Кулмырзаев А.А. жасады.

• “Кыргызстандагы муздаткыч тармагы боюнча адистерди даярдоо” аталыштагы 

баяндаманы Кыргыз Республикасындагы Озон борборунун жетектеечу адиси

Жумалиев Ж. О. жасады.
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• “Тамак-аш инженерия” кафедрасынын адистерди даярдоо багыттары боюнча эл 

аралык кызматташтыкты енуктуруу”баяндамасын Кыргыз-Герман Техникалык 

Институтунун директору, т.и.к., доцент , T0M A кафедрасынын бутуруучусу 

Усупкожоева А.А жасады.

• “Тамак-аш инженериясы” багытында адистерди бакалавриат системасы боюнча 

даярдоо”баяндамасын КМТУнун Окуу методикалык кецешинин терегасынын орун 

басары т.и.к., КМТУнун профессору, T0M A кафедрасынын бутуруучусу Кочнева С.В. 

жасады.

• “Кыргыз Республикасында “Тамак-аш инженериясы”боюнча кадрларды даярдоодогу

“Тамак-аш инженериясы” кафедрасынын орду”баяндамасы менен “Тамак-аш

инженериясы” кафедрасынын башчысы, т.и.д., профессор Садиева А.Э. сез суйледу.

Кереге кецештин талкуулоосунда темондегулор жарыш сезго чыгышты:

• «Stewart Assay and Environmental Laboratories LLC/ALS Minerals Division» и «Gold 

Fields KR LLS» ЖЧКнын башчысы Садыров O.A.

• Кыргыз Республикасынын айыл-чарба жана мелиорация министирлигинин мал 

чарбасын енуктуруу боюнча башкармалыгынын башчысы Мамаев С.ТТТ

• TA0MA кафедрасынын бутуруучусу, Социалдык енуктуруу министрилигинин экс 

министиринин орун басары Алымбекова Ж.С.

• “Сабитахунова” жугеру таякчаларын чыгаруучу ендуруштун директору Сабитаху'нова 

Ж.С.

• “Аю Холдинг”нин “Топоз”акционердик бирикмесинин башкы технологу Акматов У.

• И.Раззаков атындагы КМТУнун илимий иштер жана сырткы байланыштар боюнча 

проректору, ф.-м.и.к.,доцент Чыныбаев М.К.

Кереге кецеште ТАИ кафедрасынын материалдык-техникалык базасын чындоого чоц 

салымын кошкон демерчулер: О.А. Садыровко, Ж.О. Жумалиевке, Н.К. Канаевка, 

С.Т.Чериковко ыразычылык кагаздары тапшырылды.

Кереге кецештин талкуулоосунун негизинде, Кыргыз Республикасындагы тамаш-аш 

инженериясы боюнча кадрларды даярдоонун сапатын жакшыртуу учун теменкулер сунуш 

кылынат:

• кафедралардын материалдык-техникалык базасын заманбап аппарат жана жабдыктар 

менен жакшыртуу;

методикалык (методикалык керсетме, усулдар, китептер) камсыз кылууну узгултуксуз



жакшыртуу;

• адистерди сапаттуу даярдоо максатында узгултуксуз ачык лекцияларды еткеруу жана 

сабак етуунун ыкмаларын жакшыртуу;

• аспирантура, докторантура жана квалификацияны жогорулатуу курстары аркылуу 

профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу;

• сабак етууде заманбап интерактивдуу ыкмаларды колдонуу;

• технологиялык жана инженердик-техникалык адистерди даярдоодо кайра иштетуу, 

кесиптик жана орто адистик билим беруу тармагындагы мекемелер менен мамилени 

чындоо;

• жумушчу окуу планынын тандоо курсуна экономикалык жана юридикалык 

сабактарды киргизуу;

• эл аралык акридитациядан етуу;

• ендурушту башкара турган адистерди даярдоо;

• чет тил дер ди уйроенуу учун кошу мча курстарды ачуу;

• елчеочу приборлорлорду уйретуу жана адистик кошумча сабактарды киргизуу.

ТАИ кафедрасынын

башчысы, т.и.д.,профессор Садиева А.Э.


