
План издания учебно-методической документации 

кафедры «ФиСН» на 2020-20201уч.год по КГТУ им. И.Раззакова 

(по энергетическому факультету) 

 

№ 

1 

Ф.И.О. Наименование МУ  

 с указанием специальности 

Краткая аннотация Объем в 

уч.изд. 

листах 

 

Тираж 

экземпляр Срок пред. 

ВОП ИЦ 

«Техник» 

1 Акунов А. Кыргыз Республикасынын 

соңку жаңы тарыхы (1990-

2020-ж.ж.) Жалпы 

маалыматтар, расмий 

документтер, асыл ойлор, 

хронология. 

Бул окуу куралда Кыргызстандын 

заманбап тарыхын түшүнүү үчүн өзөктүү 

мааниге ээ болгон маселелердин жана 

окуялардын кеңири чөйрөсү каралды. 

Колуңуздагы китеп түзүмү боюнча төрт 

бөлүктөн турат. Бул басылманын 

материалдары Кыргызстандагы коомдук 

жашоонун бардык тармактары боюнча 

бүгүнкү абалын түшүнүүгө, ички жана 

тышкы саясаттын кайсыл багытта 
баратканын аныктоого, өнүгүүнүн негизги 

оң факторлорун жана ага тоскоолдук болуп 

жаткан көйгөйлөрдү билүүгө ой булак 

катары жардам берет.  

 

50 б/т 100 Январь 2021г 

2 Бапиев А.С. 

 

“Философия” 

для всех специальностей 

МУ для семинарских занятий по 

философию 

 
1 п.л. 

 
35 

 

Апрель 2021 г. 

     3 Тоголоков А.М. «Философия» бардык 

багыттагы студенттер үчүн. 

Философия предмети боюнча 

семинардык сабактар үчүн усулдук 

колдонмо. 

1 п.л. 35 Апрель 2021 г. 

4 

Садыкулов З.С., 

Утуров Э.З. 

 

 

«Кыргызстандын жана 

кыргыз элинин ХХ 

кылымдын  башынан 

бүгүнкү күнгө чейинки 

тарыхы» бардык багыттагы 

студенттер үчүн 

Методический   пособия для 

студентов по всех направлении на 

кыргызском языке 

16 п.л. 70 Май 2021 г. 

5 Бийгельдиева Ч.А. “Манас таануу” бардык 

багыттагы студенттер үчүн. 

“Манас таануу” семинардык 

сабактар үчүн усулдук колдонмо. 

1 п.л. 35 Май 2021 г. 

6 Искендерова А.К. “Манас таануу” бардык 

багыттагы студенттер үчүн. 

“Манас таануу” семинардык 

сабактар үчүн усулдук колдонмо. 

1 п.л. 35 Май  2021 г. 

7 Куттбекова В.М. “История Кыргызстана” 

для всех специальностей 

МУ к семинарским занятиям по 

Истории Кыргызстана 

1 п.л. 35 Апрель 2021г. 

8 

Рыспаева С.Ж. 

“Курс лекции по 

правоведении” для всех 

Методический   пособия для 

студентов по всех направлении на 

4 п.л. 50 Май 2021 г. 



специальностей русском языке 

9 Кунтабаева А.А. “Эпос Манас” как 

исторический и 

этнографический источник” 

для всех специальностей 

МУ по манасоведению для 

студентов всех специальностей. 

3 п.л. 35 Январь 2021 г. 

10 Элтинде кызы 
Эсенкүл 

«Кыргызстандын 

географиясы» бардык 

багыттагы студенттер үчүн 

МУ для семинарских занятий по 

манасоведению на кыргызском 

языке 

1п.л. Электр. 
вариант 

Март 2021г. 

 

Зав. каф. «ФиСН»         Акунов А.А. 

 


