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И. Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Балта шаарындагы филиалында 2020-2021-окуу жылында мамлекеттик 
тилди ишмердуул¥ктУн баардык багыттарында кецири колдонууну жогорулатуу жана тил саясатын

еркундетуу боюнча иш-чаралардын
ПЛАНЫ

№ Аткарыла турган иш-чаралар Аткаруу
мввнету

Жооптуулар Эскертуу

I. Уюштуруучулук иште]р

I. И. 1П. IV. V.
1. 2020-2021-окуу жылы учун Мамлекеттик тилди еркундетуу боюнча 

аткарылуучу иш- чараларынын планын иштеп чыгуу жана аны 
филиалдын Окумуштуулар кецешинде бекитуу

Сентябрь 
2020-ж.

Мамлекеттик 
тилди енуктуруу 

боюнча
жетектоечу адис 

К.Т. Эдигеева
2 КРнын Мамлекеттик тил кунунун 31-жылдыгына арналган 

“ Кыргыз тилим -улуу тил!” деген темада топтордо куратордук саат 
еткеруу

23-сентябрь 
2020-ж.

Мамлекеттик 
тилди енуктуруу 

боюнча
жетектоечу адис 
К.Т. Эдигеева, 

кураторлор
3 Жыйындар залын Мамлекеттик тил кунуне карата дубал гезиттер, 

тил женундо учкул сездер, ураандар, гулдер менен жасалгалоо
23-сентябрь 

2020-ж.
Мамлекеттик 

тилди енуктуруу 
боюнча

жетектоечу адис



К.Т. Эдигеева
4. 1-2- курстун студенттерине “ Эне тилим эчен кылым карыткан, эч 

ким аны ечуре албайт тарыхтан!”деген темада дил баян жазуу 
сынагы

Сентябрь-
октябрь

Окуу белуму, 
К.Т. Эдигеева

5. 1-2- курстун студенттерине “ Кыргыз тили -  кызыл туусу 
элимдин!”деген темада керкем окуу сынагын еткеруу

Сентябрь-
октябрь

Окуу белуму, 
К.Т. Эдигеева

6. Мамлекеттик тил кунуне карата жана Манас кунун© карата “ Манас” 
айтуу боюнча сынак еткеруу

Сентябрь - 
декабрь

Окуу белуму, 
ТС.Т. Эдигеева

7 Филиалда Мамлекеттик тил боюнча керектуу ченемдик 
документтерди (буйруктар, токтомдор, жоболор, керсетмвлер ж.б.) 
даярдоо жана ишке ашыруу

Окуу жыл 
ичинде

Кадрлар болуму, 
Окуу белуму, 
К.Т.Эдигеева

8. Мамлекеттик тилди кецири колдонуу максатында К-БФда ар турдуу 
маалымат материалдарды, баяндамаларды даярдоо, тегерек 
столдорду, адабий кечелерди еткеруу

Окуу жыл 
ичинде

Окуу белуму, 
К.Т.Эдигеева

9. “ Ак жол сага, бутуруучу!” бутуруучулерго диплом тапшыруу 
аземине арналган адабий-музыкалуу кече уюштуруу жана еткеруу

Октябрь 2020-ж Окуу белуму, 
К.Т.Эдигеева

10. “ Манас” кунуне карата арналган 1. “ Манас”эпосу-улуттук 
кенчибиз!” викторина еткеруу.

4-декабрь
2020-ж.

ОКБ дун башч., 
Окуу белуму, 
К.Т.Эдигеева

11. 2-курстун студенттери менен Манасты окугансыцбы? - тест 
жаздыруу.

4-декабрь 
2021-ж.

ОКБдун башч., 
Окуу белуму, 
К.Т.Эдигеева

12. Улуу жазуучу Ч.Айтматовдун туулган кунуне карата: 1. Жазуучунун 
“ Биринчи мугалим” жана “Саманчынын жолу” повесттери боюнча 
окуу конференция уюштуруу жана еткеруу.
2. Ушул эле чыгармалар боюнча тест жаздыруу

12-декабрь
2020-ж.

ОКБдун башч., 
Окуу белуму, 
К.Т.Эдигеева

13. “ Айылдан чыккан Чыцгызым, ааламга таанытты кыргызын!” деген 
темада адабий викторина еткеруу

12-декабрь
2020-ж.

ОКБдун башч., 
Окуу белуму, 
К.Т.Эдигеева

14. Эл аралык Эне тил кунуне карата “ Улут болсом тилим менен 
улутмун!”деген темада адабий музыкалуу кече уюштуруу жана 
eTKoevv

21-февраль 
2021-ж.

Мамл. тил 
боюнча

TK-fvreirmfwv я лис



К.Т. Эдигеева
15. “ Нооруз” майрамына арналган “ Садам, Нооруз” адабий - 

музыкалуу кечени жана улуттук оюндарды уюштуруу
21-март 
2021-ж.

К.Т. Эдигеева,
У лук окутуучулар 
Могильная Т.Н. 
жана
Петрова Н.Н.

16. Улуу акын Алыкул Осмоновдун 106 жылдыгына карата арналган 
“Берчи, мага, - жарым кашык музыка! ’’Акындьг эскеруу кечесин 
уюштуруу

Март Мамл. тил 
боюнча

жетектеечу адис 
К.Т. Эдигеева

17. “ Алыкул Осмонов -  кыргыз поэзиясынын тац чолпону!”деген 
темада адабий викторина уюштуруу жана еткеруу

Март ОКБдун башч., 
Окуу болуму, 

Мамл. тил 
боюнча

жетектеечу адис 
К.Т. Эдигеева

18. КМТУга корсотулген тартипте Мамлекеттик тилди енуктуруу 
боюнча етулген иш-чаралар тууралуу мезгили менен отчет 
тапшыруу

Окуу жыл 
ичинде

Мамл. тил 
боюнча

жетектеечу адис 
К.Т. Эдигеева

II. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жургузуу
I. II. III. V. V.
1. Филиалдын тузумдук болумдерундо иш кагаздарын мамлекеттик 

тилде жургузуу
Окуу жыл 

ичинде
Белумдердун
жетекчилери

2. Филиалдын бардык децгээлдеги жыйындардын, чогулуштардын, 
протоколдорун мамлекеттик тилде жазууну улантуу

Окуу жыл 
ичинде

Белумдердун
жетекчилери

III. Окуу процессии кыргыз тилинде жургузу!( боюнча иш-чаралар
I. II. III. IV. У.
1. Окуу болумундогу иш кагаздарын (ведомосттор, журналдар, 

графиктер, сабактардын жугуртмелорун, окуу пландарын ж.б.)
Окуу жыл 

ичинде
Окуу б елуму, 

Мамл. тил



кыргыз тилине которууну ишке ашыруу боюнча
жетектеечу адис 

К.Т. Эдигеева
2. Дисциплиналар боюнча окуу усулдук-комплекстерди, жумушчу 

программаларды мамлекеттик тилде даярдоо
Окуу жыл 

ичинде
Белумдердун
жетекчилери

IV. Студенттерге тарбия беруудв, жаштар саясатын жургузууД0 жана маданий-массалык иштерди откерууц0 кыргыз
тилинин ролун кетвруу боюнча иш-чаралар:

I. II. Ш. IV. V.
1. Кыргыз элинин каада-салттары, маданияты, тили, адептуулук, ыйман 

ж.б. тууралуу студенттерге кураторлук сааттардын кебуреек 
откерулушун© жетишуу

Окуу жыл 
ичинде

Окуу топторунун 
кураторлору

2. Филиалда етулуучу салтанаттуу кечелерди, майрамдык иттт- 
чараларды, студенттик фестиваль-сынактарды ж.б. кыргыз тилинде 
©тушун© кемектешуу

Меенету
боюнча

Мамл. тил 
, боюнча 

жетектеечу адис 
К.Т. Эдигеева

3. Студенттердин арасында кыргыз тилине байланыштуу ар кандай 
сынак-конкурстарды, дилбаяндарды ©ткорууг© кемектешуу

Меенету
боюнча

Окуу белуму, 
Мамл. тил 

боюнча
жетектеечу адис 

К.Т. Эдигеева
V. К-БФда илимий иштерди, инновациялык технологияларды онуктурууД0 кыргыз тилин колдонуу чойросун

кецейтуу боюнча иш-чаралар:
I. II. III. IV. V.
1. Орус тилинде жазылган адистиктер боюнча бутуруу иштерине 

(дипломдук долбоорлор, дипломдук иштер) кыргыз тилинде 
аннотация жазуу талабын улантуу

Окуу жыл 
ичинде

Белумдердун
жетекчилери

2. Университеттин жана филиалдын сайтына кыргыз тилинде 
материалдарды жайгаштыруу

Окуу жыл 
ичинде

Белумдердун
жетекчилери

Мамлекеттик тилди енуктуруу боюнча жетектеечу адис К.Т.Эдигеева



Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим Министрлиги 
И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин

Кара-Балтадагы Филиалы

Мамлекеттик тилдин эки айлыгы

I

/

/

А 49



И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин 
Ректорунун 2020-жылдын 22-сентябрындагы №103 буйругун ишке ашыруу 
максатында Кара-Балтадагы Филиалында 2020-жылдын 21-сентябрынан 21- 
ноябрына чейин” Мамлекеттик тилдин эки айлыгына “арналган иш чаралар:

№
/ Аткарылуучу иштер Жооптуу

аткаруучу
Аткаруу
мооноту

1 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
тил кунунун 31 жылдыгына арналган 
“ Кыргыз тилим -улуу тил!” деген 
темада топтордо куратордук саат 
еткеруу

Мамлекеттик 
тилди ©нуктуруу 

боюнча
жетектоечу адис 
К. Т. Эдигеева

23-30-
сентябрь

2 Маалымат такталар мамлекеттик тилде 
жургузулуусун квзвмелге алуу.

Окуу болуму, 
К.Т. Эдигеева

Сентябрь-
ноябрь

3 Жыйындар залын тил кунуно карата тил 
жонундо учкул создор, ураандар менен 
жасалгалоо

Окуу болуму, 
кураторлор 

К. Т.Эдигеева

23-
Сентябрь

4 1 -2- курсдун студенттерине “ Эне тилим 
эчен кылым карыткан, эч ким аны 0чур0 
албайт тарыхтан!”деген темада дил баян 
жазуу сынагын еткеруу

Окуу болуму, 
К. Т.Эдигеева, 

кураторлор

23-30-
октябрь

5 1 -2- курстун студенттерине “Кыргыз 
тили- Кызыл туусу элимдин!” деген 
темада керком окуу сынагын отк©руу

Окуу болуму, 
К. Т.Эдигеева, 

кураторлор

1-10-
ноябрь

6 Улуу инсан Исхак Раззаковдун 110жыл 
жылдыгына арналган куратордук 
сааттарды откоруу

Окуу болуму, 
К. Т.Эдигеева, 

кураторлор

Октябрь-
ноябрь

7 “ Ак жол сага, бутуруучу!” 
бутуруучулорго диплом тапшыру 
аземине арналган адабий-музыкалуу 
кече еткеруу

Окуу болуму, 
К. Т.Эдигеева, 

кураторлор

Ноябрь

Жооптуу аткаруучу: 
Мамлекеттик тилди онуктуруу 
боюнча жетектоочу адис: К. Т. Эдигеева

/


