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«Техносфералык коопсуздук» 
кафедрасынын 2020-21-окуу жылынын 

ОТУРУМУНУН ИШ ПЛАНЫ

№ 1
1. 2020-2021-окуу жылына иш жүктөмдөрүн, иш 
пландарын, өздүк окуу пландарын, милдетерин 
бөлүштүрүү жана бекитүү
2. Бакалавриат жана магистратуранын 1-курсуна 
студенттерди кабыл алуунун жыйынтыгы
3. Окутуу сабактарын ZOOM, GOOGL MEET жана 
башкаларда колдонууга дардык
4. 2020 окуу жылына карата МУнун басылышын 
ишке ашыруу
5. Педагогикалык жамааттын жана студенттердин 
маалыматтык технологияларга жеткиликтүүлүгү, 
ПОКтун онлайн окутуу иштерин жүргүзүү
6. MODIL тутумун билим берүүнүн сапат тутумунда 
колдонуу
7. Жаңыртылган вариантьщагы УМКны порталга 
жүктөө
8. 2020-2021 -окуу жылына даярдык

№2
1. Багыттар боюнча тайпалардын кураторлорун 
дайындоо
2. Кафедрага бекитилген бакалавр жана магистратура 
сабактарынын жумушчу программаларын бекитүү
3. Окуу акысын төлөө түрүндө академиялык 
аткаруучулардын ишин даярдоо
4. кафедра мугалимдеринин сабакка катышуу 
графигин түзүү
5. 2020 -2021-окуу жылы үчүн магистранттарды 
аттестациялоо
6. Ар түрдүү суроолор______

Көзөмөл

Омуров Ж.М.

Аткаруучу Мөөнөтү

ПОК сентябрь

№3

Омуров Ж.М.

1. Рейтингтик сынактын биринчи аралык жыйынтыгы
2. 2020- окуу жылына басып чыгаруу планы жөнүндө
3. 2021 -жылга басып чыгаруу планын бекитүү
4. БОТту колдонуп, сырттан окутуунун окуу 
процессии окуу-методикалык камсыздоо боюнча 
ишти уюштуруу
5. Ар түрдүү суроолор

№4
1. Кышкы экзамендик сессияга даярдануу жөнүндө

Омуров Ж.М.

ПОК октябрь

ПОК ноябрь

Омуров Ж.М. Топтордун декабрь



(экзамендик билеттерди иштеп чыгуу жана бекитүү, 
комиссиялардын курамын бекитүү жана КП, КР 
кабыл алуу графиги ж.б.)
2. 2-курстун магистранхтарынын отчету жана аларды 
аттестациялоо
3. Окутулган сабактар боюнча усулдук жабдуу 
боюнча мугалимдердин отчеттору
4. Ар түрдүү суроолор

кураторлору,
ПОК

№ 5
1. Кышкы экзамендик сессиядан өткөн студенттердин 
жыйынтыгы
2. Мамлекеттик экзаменге даярдоо жана профилдер 
боюнча бүтүрүү квалификациялык иштеринин 
темаларын жана жетекчилерин бекитүү
3. Магистранттардын кышкы экзамендик сессияга 
даярдыгы
4. 1-жарым жылдыктын жеке планын аткаргандыгы 
жөнүндө мугалимдердин отчету
5. Академиялык кеңешчилердин отчету ТБ(б)-1-17, 
ТБ(б)-1-18 жана ТБ(б)-1 -19
6. Ар түрдүү суроолор

Омуров Ж.М. ПОК январь

№ 6
1. DOTtv колдонуу менен күндүзгү жана сырттан 
окуу формасындагы “ТБ” багытында мамлекеттик 
экзамендерди уюштуруу жана өткөрүү
2. 20201 -  жылдын март-апрель айларына арналган 
конференция
3. Кафедранын кесипке багытка үгүтөө жумуштары
4. Студенттердин академиялык карыздарын жоюуну 
уюштуруу
5. Диплом алдындагы, өндүрүштүк жана окуу 
практикалары
6. Ар түрдүү суроолор

Омуров Ж.М. ПОК
Топтордун

кураторлору
Практиканын
жетекчилери

февраль

№ 7
1. Кесипке багыт берүү иштери
2.Студенттердин илимий жана техникалык 
конференциясына даярдануу
3. Алдын ала квалификациялык практика жана ВКР 
жетекчилиги жөнүндө
4. А.Асаналиев атындагы КМГУ менен биргеликте 
“Курчап турган чөйрөнү коргоо жана жаратылыш 
ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу департаменти” 
менен конок сабактарын өткөрүү
5. Ар түрдүү суроолор

Омуров Ж.М. ПОК,
ожк

март

№ 8
1. Аралык рейтингтик сынактын жыйынтыктары
2. Бакалавр жана магистранттардын жетишкендигине 
байкоо салуу
3. Студенттердин илимий-техникалык 
конференциясынын жыйынтыктары
4. Басып чыгаруу пландарынын аткарылышы

Омуров Ж.М. ПОК апрель



t

5. Бүтүрүүчү квалификациялык иштерди аткаруу 
боюнча жетекчилердин отчеттору
6. Жаңы окуу жылында студенттерди кабыл алуу 
боюнча кесиптик багыт берүү иштери жөнүндө
7. А.Асаналиев атындагы КМГУ менен биргеликте 
“Курчап турган чөйрөнү коргоо жана жаратылыш 
ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу департамента” 
менен кызматташуу боюнча студенттердин 
катышуусунда профессордук-окутуучулук курамдын 
академиялык мобилдүүлүгү форматында билим 
сапатын жогорулатуу
8. Ар түрдүү суроолор

№ 9
1. Жайкы экзамендик сессияга даярдык (рейтинг 
боюнча суроолорун даярдоо, экзаменге билеттерди 
ж.б. даярдоо)
2. Окуу жылынын жыйынтыгы
3. Өргүүгө чыгуу графиги
4. 2020-2021 - окуу жылына магистранттарды 
аттестациялоо
5. Бүтүрүүчүлөрдүн иштерин антиплагиаттан өткөрүү
6. Ар түрдүү суроолор

Омуров Ж.М. ПОК,
ОЖК

май

№ 10
1. Жайкы экзамендик сессиянын жыйынтыктарын 
талдоо
2. 2020-2021 жылдын жана П-жарым жылдыкка 
ПОКтун өздүк окуу пландарынын аткарылышынын 
отчету
3. Кафедранын профессордук-окутуучулук 
курамынын ишинин жыйынтыгы
4. 2020-2021 окуу жылына кафедранын отчетун 
бекитүү
5. 2021-2022 окуу жылына карата окуу жүгүг эсептөө 
жана бөлүштүрүү
6. Ар түрдүү суроолор

Омуров Ж.М. ПОК июнь

«ТБ» кафедрасынын башчысы / Ж.М. Омуров
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