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Кафедранын окуу процессинин уюштуруу Иш планы 

2021-2022 окуу жыльша энергетика факультетнннн «Текноефералмк коопсуздук» 

кафедрасынын окуу процессинин уюштуруу

иш планы

№ Иштин аталышы Аткаруу
мооноту

Аткаруучу

1. Кафедранын окутуу иши
Г 1.1. 

1 ?

Кафедранын штаты жана окуу сабактарын 
эсептөө, бөлүштүрүү жана окутуучулар 
курамын кабьш алуу

сентябрь-
январь кафедра башчысы, 

В.О.Таштанбаева
I  .Z .

AVN-6 системасына жооптуу окуу жылы бою кафедранын 
инженери 

Касымбекова Г.Н1 .*). 

1 А

Профилдик сабактар боюнча “ӨПТК 
(БТПиП)” жана “ӨКК (ЗЧС)” УМКны 
жанылатуу жана кайра иштеп чыгуу

сентябрь,
ноябрь кафедранын ПОК

I  . т \

1 S

Кафедранын веб сайты окуу жылы бою
кафедранын 
лаборанты 

Нармухамедов Р.ТI  .Э.  

1 1 6

Студенттердин жайкы практикаларын 
өтүүдө, өндүрүштүк мекемелер менен 
келишим түзүү, даярдык көрүү

окуу жылы бою кафедра башчысы, 
ПОК

1 7

Окуу процессинде жаны технология боюнча 
студенттердин билимин текшерүүдө 
методикаларды киргизүү

окуу жылы бою Б.С.Жапакова
ОК-баары

1 . 1 .  

1 Я

11UK тун жекече иш пландарын жана окуу 
процесстеринин графиги боюнча 
пландаштыруу

сентябрь- I 
октябрь кафедранын ПОК

1 .о.

1 О

Кафедранын магистратурасынын жана 
бакалавриатынын окуу программаларын 
даярдоо, ондоп түзөтүү жана бекитүү

жыл бою кафедра башчысы, 
ПОК

1 .У.

Өтүлгөн сабактарга кирүү жана анализ
берүү

жыл бою

кафедранын ПОК

1.10. 

1 1 1

Экзамендик сессияны өткөрүү ( жайкы семестр кафедранын ПОК
1.11. Уз уоагында тапшыра албаган 

студенттерден экзамен алуу июнь-июль кафедранын ПОК



1.12. ТБ -  1 -21 профилинде окуган студенттерден 
мамлекеттик экзаменге даярдоо жана 
өткөрүүнү уюштуруу

июнь кафедра башчысы, 
ПОК

1.13. Магистратурада жана ТБ- 1-18, ТБ-1-19, ТБ- 
1-20 группаларына окуу жана өндүрүштүк 
практикаларды өткөрүү

июнь Уманова Н. Д.

1.14. ТБ профилинде окуган студенттеринин 
Бүтүрүү квалификациялык иштерин (БКИ) 
жактоону уюштуруу

январь кафедра башчысы, 
кафедранын ПОК

1.15. Өз убагында тапшыра албаган 
студенттердин аралыктагы жана азыркы 
рейтингтин жыйынтыгын талкуулоо жана 
анализдөө

окуу
процесиинин
графигинин
негизинде

каф. башчысы, 
кафедранын ПОК

1.16. Колледждерде, лицейлерде жана 
мектептерде кесипке багыттоо ишин 
жүргүзүү

март-июнь Жапакова Б. С.

1.17. Кафедранын окуу жана окуу усулдук 
куралдарынын камсыз болушун текшерүү сентябрь каф. башчысы, 

кафедранын ПОК
1.18. Профилдик сабактар боюнча окуу 

базаларын жаныртуу жана түзүү окуу жылы бою кафедранын ПОК

1.19. 2021 -2022-окуу жьшына студенттерди 
кабыл алууга уюштуруу иш пландарын 
түзүү

окуу жылы бою А.Н.Мурзаканов

1.20. Көп тепкичтүү окуу системасында 
студенттерди сапаттуу даярдоо, жаны 
методика боюнча сабактарды өтүү, 
электрондук окуу куралдары менен иш алый 
баруу, виртуалдык лаборатория жана 
макеттерди даярдоо.

окуу жылы бою 
ноябрь 

февраль

В.О.Таштанбаева
Б.С.Жапакова

А.К.Исагалиева
А.Н.Мурзаканов

2. Кафедранын окуу усулдук иши

2.1. Окуу усулдук көрсөтмөлөрдүн 
даярдалышын пландоо сентябрь - июнь каф. башчысы

2.2. Окуу усулдук көрсөтмөлөрдү 
рецензиялоо жана талкулоо сентябрь - июнь окутуучулар курамы

2.3. Типографиядан окуу -  куралдарын 
чыгаруу сентябрь - июнь окутуучулар курамы

2.4. Магистранттар жана студенттер үчүн 
окуу усулдук көрсөтмөлөрдү даярдоо сентябрь-июнь окутуучулар курамы

2.5. Экзамендик билеттерди, рейтинг 
суроолорду жана текшерүү иштерин 
даярдоо

сентябрь-июнь окутуучулар курамы

2.6. Магистратурага жана бакалавриата 
лекциянын жыйнагын даярдоо сентябрь-июнь окутуучулар курамы



2.7. Иш программасн жана текшерүү ишин 
даярдоо жана иштеп чыгуу сентябрь-июнь окутуучулар курамы

2.8. «1 ехносфералык коопсуздук» 
багытындагы магистратуранын 
сабактарынын окуу -усулдук жыйнагын 
иштеп чыгуу

сентябрь-июнь окутуучулар курамы

3. Уюштуруу- усулдук иштери

3.1.

1. Кафедранын иш планын иштеп чыгуу
2. Кафедранын жыйынын планын иштеп 
чыгуу
З.Окуутучуларынын жекече иш 
пландарын түзүү жана бекитүү
4.Лабораториялык аудиторияларды окуу 
жылына даярдоо
5.Кышкы жана жайкы семестрлерге 
берилүүчү сааттарды даярдоо

окуу жылы 
бою каф. башчысы, 

ПОК

3.2. Окуу топторуна кураторлорду жана 
академиялык кенешчилерди даярдоо сентябрь

каф. башчысы

3.3. Кафедрада чарба-иштерин алып баруу 
жана уюштуруу сентябрь-июнь лаборант, инженер

3.4.
Экология сабагы боюнча 2/610а жана 
2/616 аудиториясына лабораториялык 
стендцерди иштеп чыгуу

сентябрь-
октябрь

А.К.Калчороев
А.К.Исагалиева

Б.Бекташов
А.К.Мамбетакунов

3.5. 1-Курска студенттерди кабьш алуу 
тууралуу кыскача жыйынтык сентябрь А.Н.Мурзаканов

3.6. Профилдер боюнча күндүзгү жана 
сырттан окуу үчүн РУП+БУП+ПУП 
иштеп чыгуу

окуу жылы 
бою В.О.Таштанбаева

3.7.
МАК ны уюштуруу окуу жылы 

бою
секретарь МАК

3.8. ОН 1К жана ӨКК адистиктерине кесиптик 
лабораториялык жумуштарды өткөрүүгө
2. 2-семесирге сааттарды бөлүштүрүүгө 
даярдык
3. Боло турган сессияга экзамендик 
билеттерди даярдоо жана өткөрүү
4. Жарым жылдык отчетко даярдык

декабрь - 
январь

каф. башчысы 
кафедранын ОК



3.9. Студенттердин жетишкендиктерин 
анализдөө жана жетишпеген студенттерге 
консультациянын графигин түзүү

февраль каф. башчысы, 
кафедранын ПОК

3.10. Кафедрага бекитилген сабактардын окуу- 
усулдук камсыздальпнын көзөмөлдөө. март каф. башчысы

3.11. 1К багытынын адистигине кесиптик 
сабагына лабораторияларды даярдоо. апрель ПОК

3.12. 1. Азыркы сессияга экзамендик 
билеттерди даярдоо жана сессияны 
өткөрүү.
2. ПОКдун 1 жылдык отчетун бекитүү.
3. Жаны окуу жьшына кафедранын 
даярдыгынын актысы.

июнь каф. башчысы, 
кафедранын ПОК

3.13. « ГК» багытынын адистигиндеги 
студенттердин командалык-штабдык 
окууга катышуусун уюштуруу.

ноябрь каф. башчысы, 
кафедранын ПОК

4. Кафедранын илим изилдөө иши

4.1. Кафедранын кызматкерлеринин илимий 
изилдөө иштеринин темаларын тактоо ноябрь ПОК

4.2. “Студент-Кафедра-Өндүрүштүк мекеме” 
байланышты жакшыртуу, жаны 
байланыш келишимдерин изилдоо

окуу жылы 
бою

каф. башчысы, 
ПОК

4.3. Аспиранттардын, магистранттардын жана 
докторанттардьш отчетторун кабыл алуу декабрь, июнь аспирантура,

магистратура
4.4. Конференцияларга жана семинарларга 

катышуу жыл бою ПОК
4.5. Студенттердин илимий-изилдое иштерин 

даярдоо жана өткөрүү жыл бою ПОК
4.6. Г ранттын негизиндеги долборлорду түзүү жыл бою ПОК
4.7. Илимий борборлор жана өндүрүштөр 

менен кызматташууну уюштуруу жыл бою ПОК

4.8. ПОКдун жьшдык илимий темадагы 
отчетторун кабьш алуу декабрь ПОК

5. Окуу жана тарбия иштери

5.1. Биричи курстун студенттерин 
ЖОЖдын тартиптерин түшүндүрүү 
жана көнүп кетүүсүнө жардамдашуу

сентябрь ПОК,
академиялык кенешчи

5.2. Студенттерди адептүүлүккө, өз алдынча 
окуусун уюштуруу

сентябрь ПОК жана кураторлор

б.Адептүүлүккө тарбиялоо



6.1. Студенттерди адептүүлүккө жана 
адамгерчиликтүү жашоого үндөө жана 
үйрөтүү

жыл бою ПОК жана кураторлор

6.2. Турмушка туура көз карашты үйрөтүү, 
ишемдүүлүккө тарбиялоо

жыл бою кафедра башчысы, кураторлор

6о. Кыргыз элинин ата-бабаларынын 
сапатын, тилин жана адептүүлүгүн 
улантууга чакыруу

жыл бою ПОК жана кураторлор

6.4. жиЖдын жалпы үгүт иштерине 
көңүлдүү катыштырууга чакыруу

кафедра башчысы, ПОК, 
кураторлор

7. Ыймандуулука жана адептүүлүкөө тар>биялоо
7.1. Патриоттука жана улуттун нарк насибин 

сактоого жана сыйлоого уйрөтүү, 
улууларды барктоо жана 
ыймандуулукту сактоону үйрөтүү

жыл бою кафедра башчысы, кураторлор

7.2. Дүйнөлүк жана улуттук 
маданияттуулуктун негизинде 
адептүүлүкөө жана ыймандуулука 
үйротүү.

жьш бою кафедра башчысы, кураторлор

7.3. Азыркы ко ом дун талабына ылайыктуу 
таза жана чынчыл болууга үйрөтүү

жыл бою кафедра башчысы, ПОК

7.4. Студенттердин ЖОЖдын жалпы 
жамаатындагы спорттук- маданияттык 
иш чараларына толук катышуусуна 
үйрөтүү

жыл бою кафедра башчысы, ПОК

7.5. Тарбия, адептүүлүк жана ыймандуулук 
боюнча аянтчаларды, бурчтарды 
уюштуруу (дубал гезиттерди чыгаруу)

сентябрь октябрь
куратор

8.Эмгекчиликке тарбиялоо
8.1. Эмгекчиликке, өз алдынча иштөөгө 

жана убакытты үнөмдүү колдонуга 
үйрөтү

сентябрь октябрь кафедра башчысы, ПОК

8.2. ЖОЖдун коомдук чарбалык иштерине 
катышууга, көмөктөшүүгө үйрөтүү

сентябрь октябрь ПОК

Кафедранын иштөө долбоорлору кафедранын жыйындык отурумунда каралды 
жана бекитилди.
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