
ОТЧЕТ об участии сотрудников кафедры и «МАПП» на выставке-
ярмарке «Интеллектуальные и инновационные ресурсы Кыргызстана»

29-30 ноября 2022 года.

С целью демонстрации интеллектуальных и инновационных ресурсов

Кыргызской Республики, обмена опытом в сфере развития новых технологий

и оборудования, поиска потенциальных инвесторов для внедрения проектов, а

также для налаживания новых деловых контактов и

партнерских отношений 29-30 ноября 2022 года

Государственное агентство интеллектуальной

собственности и инноваций при Кабинете Министров

Кыргызской Республики (Кыргызпатент) провел

выставку «Интеллектуальные и инновационные

ресурсы Кыргызстана». На выставке приняли участие

изобретатели со всей республики, а также владельцы бизнеса, стартаперы,

ВУЗы, колледжи, школьные и внешкольные учреждения. Рамках проеденного

мероприятия были обсуждены ряд

вопросов такие как возможности и

механизмы межгосударственной

программы инновационного

сотрудничества государств-

участников СНГ на период 2030

года, как Стартапу выйти на рынок другой страны . Были рассмотрены ряд

стартапов по  IT-технологии, горнодобывающей отрасли, экологии, :

инновации в образовании.

Несомненный интерес произвел на

выставке выставленные разработки

кафедры МАПП – макеты «Боз уй»

(Садиева А.Э.), пятизвенный кулачковый

механизм (Коколоева У.У.), установка для

получения национального напитка «Бозо»

(Тилемишова Н.Т.).

Зав. кафедрой МАПП
д.т.н., профессор                                                    Садиева А.Э.



2022-жылдын 29-30-ноябрындагы “Кыргызстандын интеллектуалдык
жана инновациялык ресурстары” көргөзмө-жарманкесинде “Тамак-аш
өндүрүшүнүн машиналары жана аппаратары” кафедрасынын
кызматкерлеринин Отчету.

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык жана инновациялык

ресурстарын көрсөтүү, жаңы технологияларды жана жабдууларды өнүктүрүү

чөйрөсүндө тажрыйба алмашуу, долбоорлорду ишке ашыруу үчүн

потенциалдуу инвесторлорду издөө, жаңы

бизнес байланыштарды жана өнөктөштүк

мамилелерди түзүү максатында 29-30-чу

ноябрьда Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетине караштуу

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар

мамлекеттик агенттиги (Кыргызпатент)

“Кыргызстандын интеллектуалдык жана

инновациялык ресурстары” аталышындагы көргөзмө

өткөрду. Көргөзмөнун алкагында 2030-жылга чейинки

инновациялык кызматташтыгынын мамлекеттер

аралык программасынын мүмкүнчүлүктөрү жана

механизмдери. Стартап кантип башка өлкөнүн

рыногуна чыга алат денен көйгөйлүү маселелер дагы каралды. Андан

сырткары стартаптар, IT-технологиялар, өнөр жай, тоо-кен, экология жана

билим берүүдөгү инновациялар каралды. Көргөзмөгө мамлекеттик органдар,

эл аралык уюмдар, ата мекендик ойлоп табуучулар, креативдүү индустриянын

өкүлдөрү жана авторлор, ишкерлер,

стартапчылар, жогорку жана орто окуу

жайлар, мектеп жана мектептен

тышкаркы билим берүү мекемелери

катышышты. Тамак-аш өндүрүшүгдөгү

машиналар жана аппаратар

кафедрасынын иштери – «Боз үй»

(Садиева А.Э.),  «Бешзвендук муштумча

механизми» (Коколоева У.У.) макеттери жана Бозо улуттук суусундукту



чыгаруучу орнотмосу (Тилемишова Н.Т.) көптөн көп кызыгуу менен кабыл

алышты.

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


