
 

 

 

 

 



 

7 Составление плана 

на 2020 год учебно-

методических 

указаний и пособий 

по дисциплинам 

учебного плана, 

закрепленным за 

кафедрой 

Тоймырзаева С.О., 

преподаватели 

декабрь 2020 

 

План изданий 

учебно-

методических 

материалов 

8 Утверждение 

контрольно-

измерительных 

материалов-тестов, 

экзаменационных 

билетов на 

2020/2021 учебный 

год 

Зав. кафедрой  ноябрь 2020 Протокол  

заседания 

кафедры 

9 Анализ итогов 

текущих, 

промежуточных и 

итоговых модулей 

по группам 

Ответственные ППС  По точкам 

мониторинга 

Протокол 

заседания 

кафедры 

10 Участие в работе 

Ученого и учебно-

методического  

советов ИЭФ  

Члены советов Ежемесячно в 

соответствии с 

планами работ 

Отметка в 

индивидуальном 

плане 

преподавателей 

11 Проведение 

учебно-

методических 

семинаров 

Ответственная 

Тоймырзаева С.О. и 

преподаватели 

Ежемесячно в 

соответствии с 

планом работ 

Отметка в плане-

графике 

Протокол  

заседания 

кафедры 

12 Пополнение базы 

электронных 

учебно-

методических 

материалов по 

дисциплинам, 

закрепленным за 

кафедрой 

преподаватели В течение года Протокол  

заседания 

кафедры 

13 Размещение 

ЭУММ по 

дисциплинам 

кафедры на портале 

КГТУ 

преподаватели В течение года Совместно с 

УМС  

2. Научно-исследовательская работа кафедры 

 

1 Участие в работе 

международных, 

республиканских, 

региональных 

научных и научно-

практических 

конференций 

ППС кафедры  В течение года Индивидуальный 

план работы 

ППС 



2 Публикация статей 

в научных 

журналах и 

сборниках 

ППС кафедры В течение года Индивидуальный 

план работы 

ППС 

3. Воспитательная работа  

1 Участие в 

реализации плана 

ИЭФ и КГТУ по 

воспитательной 

работе 

Риферт К.П. Согласно плану   

2 Организация и 

проведение 

собраний в группах 

кураторы Ежемесячно в 

соответствии с 

планами работы 

кураторов 

Отметка о 

выполнении 

плана 

3 Контроль 

успеваемости и 

посещаемости 

учебных занятий 

студентами 

Кураторы, 

академические 

советники 

Ежемесячно  

5 Проведение 

плановых 

субботников 

кураторы. В соответствии с 

планом 

Отметка о 

выполнении 

плана 

6 Индивидуальная 

работа со 

студентами 

Кураторы, 

академические 

советники 

Ежемесячно Отметка о 

выполнении 

плана 

7 Проведение 

тематических 

кураторских часов 

кураторы В соответствии с 

планом работы 

кураторов 

Отметка о 

выполнении 

плана 

8 Привлечение 

студентов к 

профориентационн

ой работе 

Ответственная за проф. 

ориентационной работы 

Май-июнь  Отчет куратора 

9 Проведение 

культурно-

воспитательных 

мероприятий 

(посещение театра, 

исторического 

музея, музея         

И. Раззакова, 

Манас-айылы) 

            Кураторы Октябрь, ноябрь, 

апрель 

Отчет куратора 

10 Помощь 

Петровскому дома-

интерната, дома 

престарелых 

Кураторы Октябрь, ноябрь Отчет куратора 

11 Изучение 

символики 

кыргызского 

государства (герб, 

флаг, гимн и др.) 

Кураторы В течение года Отчет куратора 

  



4. Организационная работа 

1 Формирование 

учебной нагрузки 

на 2020/2021 

учебный год 

Зав. кафедрой 

 

май, август 2020  

2 Взаимодействие с 

кафедрами  ИЭФ и 

КГТУ по вопросам 

деятельности 

кафедры 

ППС кафедры  В течение года Служебные 

записки, рапорта 

3 Взаимодействие с 

ОМКО  по 

вопросам 

деятельности 

кафедры 

ППС кафедры В течение года  Служебные 

записки, 

рапорта, приказы 

4 Участие в 

проведении Дней 

открытых дверей 

ИЭФ и КГТУ 

Зав. кафедрой По плану, апрель 

2021 

Протокол 

заседания 

кафедры 

7 Отчёты о 

выполнении 

учебной нагрузки 

преподавателями 

кафедры за 

2020/2021 учебный 

год  

ППС кафедры  Январь, июнь 2021 Протокол 

заседания 

кафедры 

8 Отчет заведующего 

кафедрой о 

проделанной 

работе за 2020/2021 

учебный год 

Зав. кафедрой Июнь 2021 Протокол 

заседания 

кафедры 

9 Поддержка сайта – 

виртуального 

представительства 

кафедры, 

обновление 

информационных 

данных, ведение 

колонки новостей 

Риферт К.П. В течение года  Сайт 

10 Анализ результатов 

успеваемости 

учебных групп по 

итогам семестров и 

проведение 

мероприятий по 

ликвидации 

задолженностей 

Зав. кафедрой, 

академические 

советники 

По точкам 

мониторинга 

Протокол 

заседания 

кафедры 

11 Методическое 

обеспечение 

кафедры 

Зав. кафедрой, методист В течение года  

План работы кафедры обсуждён и утверждён на заседании кафедры «Менеджмент» 

 протокол №____    от   ___________ 
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К
ат

ар
 

н
о
м

ер
 Мазмуну Жооптуу Аткаруу мөөнөтү Эстеп кой 

1. Окуу-методикалык иши 

1 МССтин алкагында 

аткарылуучу иш-

чаралардын 

тизмегин бекитүү 

Кафедра башчысы, 

мугалимдер 

Сентябрь 2020 Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

2 2020-2021 окуу 

жылына 

окутуучуларынан 

кафедранын  

жүктөлгөн окутуу 

иштерди аныктоо 

Кафедра башчысы  Август 2020 

Май 2021 

Окуу 

башкармалыгы 

менен бирге 

3 Кафедрага 

бекитилген 

сабактардын, 

багыттардын 

жумушчу 

програмаларын 

оңдоп түзөө 

Кафедра мүчөлөрү Сентябрь-октябрь 

2020 

КМТУнун 

порталына 

жайгаштыруу 

4 Мугалимдердин 

адистигин 

жогорулатуу жана 

стажировкадан 

өтүү 

Кафедра башчысы План боюнча окуу 

жыл ичинде 

Аткарылгандыгы 

жөнүндө белги 

5 Ачык окуу-

сабактарды 

өткөрүү жана 

аларды талдоо 

Кафедра мүчөлөрү Ачык сабактарды 

өткөрүүнүн 

мөөнөттөрүнө 

ылайык 

Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

6 Окуу иш-

аракеттерге жаңыча 

жүргүзүүнүн 

түрлөрүн киргизүү 

(кыргыз тилинде) 

Кафедра мүчөлөрү План боюнча окуу 

жыл ичинде 

Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 



7 Окуу планында 

кафедрага 

бекитилген 

сабактар боюнча 

окуу-методикалык 

көрсөтмөлөрдү 

жана окуу 

куралдарды жаратуу 

Кафедра мүчөлөрү жана 

жооптуу Тоймырзаева 

С.О. 

 

декабрь 2020 

 

Окуу 

методикалык 

материалдарды 

чыгаруунун 

планы 

8 2020/2021 учебный 

окуу жылга 

экзамендик 

билеттердин 

көзөмөлгө 

ылайыкташтырылг

ан текшерүүлүчү 

тесттерди, суроо-

жоопторду бекитүү 

Кафедра башчысы  ноябрь 2020 Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

9 Тайпалар боюнча 

жыл үстүндөгү 

аралыктын жана 

жалпы 

модулдардын 

талдоосу 

Кафедра мүчөлөрү Иликтөөнүн 

чекиттерине 

ылайык 

Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

10 ИЭФтин 

окумуштуулар 

жана окуу-

методикалык 

кеңештерине 

катышуу 

Кеңештин мүчөлөрү Иш пландын 

мөөнөттөрүнө 

ылайык, ай сайын 

Мугалимдердин 

өздүк планында 

белгилөө 

11 Окуу методикалык 

семинарларды 

өткөрүү 

Кафедра мүчөлөрү жана 

жооптуу Тоймырзаева 

С.О. 

Иш пландын 

мөөнөттөрүнө 

ылайык, ай сайын 

Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

12 Кафедрага 

бектилген сабактар 

боюнча 

электрондук окуу-

методикалык 

материалдардын 

базасын (түрүмүн) 

толуктоо 

Кафедра мүчөлөрү Жыл бою Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

13 Кафедранын 

сабактары боюнча 

КМТУнун 

порталына 

ЭУММди 

жайгаштыруу 

Кафедра мүчөлөрү Жыл бою Окуу 

методикалык 

совет менен 

бирге 

2. Илимий-изилдоо иштери 

 

1 Эл аралык, 

республикалык, 

аймактык илимий 

жана практикалык 

конференцияларды 

ишине катышуу 

Кафедра мүчөлөрү Жыл бою ППСтин өздүк 

пландарына 

ылайык 



2 Илимий 

журналдарга, 

жыйнактарга 

макалаларды 

чыгаруу  

Кафедра мүчөлөрү Жыл бою ППСтин өздүк 

пландарына 

ылайык 

3. Тарбиялык иштер 

1 КМТУнун, 

ИЭФтин тарбиялык 

иштер боюнча 

пландарын ишке 

аткаруусуна 

катышуу 

Риферт К.П. Планга ылайык   

2 Тайпаларга 

жыйналыштарды 

уюштуруу жана 

өткөрүү 

Кураторлор Кураторлодун 

пландарына 

ылайык 

Планды 

аткаруунун 

белгиси 

3 Студенттердин 

окууга келүүсүн 

жана сабактарга 

жетишүүсүн 

көзөмөлдөө 

Кураторлор, 

академиялык кеңештер 

Ай сайын Планды 

аткаруунун 

белгиси 

5 Пландуу 

ишембиликтерди 

өткөрүү 

кураторлор Планга ылайык  Планды 

аткаруунун 

белгиси 

6 Маданий-

тарбиялык иштерди 

өткөрүү 

кураторлор Ай сайын Планды 

аткаруунун 

белгиси 

7 Куратордук 

сааттарды өткөрүү 

кураторлор  Планды 

аткаруунун 

белгиси 

8 Профориентацияло

о багыты боюнча 

студенттерге багыт 

берүү 

Жооптуулар Белекова 

Г.Ш., Риферт К.П. 

Май-июнь  Куратордун 

отчету 

9 Маданий 

тарбиялык иштерди 

өткөрүү  

            Кураторлор Октябрь, ноябрь, 

апрель 

Куратордун 

отчету 

10 Петровкадагы үй – 

интернатка, 

карылар үйүнө 

жардам көрсөтүү 

Кураторлор Октябрь, ноябрь Куратордун 

отчету 

11 Кыргыз 

мамлекетинин 

символикаларын 

окуп-чыгуу 

Кураторлор Ай сайын Куратордун 

отчету 

4. Уюштуруу иштери 

1 2020-2021 окуу 

жылына окуу 

жүүгүн (милдетин) 

Кафедра башчысы 

 

май, август 2021  



2 Кафедранын 

иштери боюнча 

КМТУнун жана 

ИЭФтин 

кафедралары менен 

өз ара мамилелер 

Кафедра мүчөлөрү  Жыл бою  

3 Кафедранын өз ара 

аракеттенүү менен 

ОМКО ишинин 

маселелери боюнча 

Кафедра мүчөлөрү Жыл бою  

4  КМТУнун жана 

ИЭФтин 

катышуусу менен 

ачык эшиктер  

күнүн өткөрүү 

Кафедра башчысы План боюнча Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

7 2020-2021 окуу 

жылындагы 

кафедранын окуу 

жүктөмүнүн 

аткарылышынын 

отчету 

Кафедра мүчөлөрү Январь, июнь 2021 Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

8 Кафедранын  

башчысы 2020-

2021 окуу 

жылындагы 

жасаган иштери 

жөнүндө отчету  

Кафедра башчысы Июнь 2021 Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

9 Колдоо сайтынын – 

виртуалдык 

өкүлчүлүктүн 

кафедрасынын 

жаңыртуу 

маалыматтык 

маалыматтар 

жүргүзүү  

Риферт К.П. Жыл ичинде  сайт 

10 Окуу 

группаларынын 

жетишүүсү боюнча 

талдоо жана 

карыздарын жоюу 

боюнча иш-

чараларды өткөрүү 

Кафедра башчысы, 

академ советниктер 

Мониторинг 

чекиттеринде 

Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

11 Кафедранын окуу 

методикалык 

жагын камсыздоо 

 

Кафедра башчысы Жыл ичинде 

 

Кафедра 

жыйынынын 

протоколу 

“Менеджмент” кафедрасынын 2020-2021 окуу жылынын иш планы кафедранын 

отурумунда талкууланып бекитилген 

 протокол №____      ___________ 
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