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Жумушка жетекчилик кылуу Y4YH негизги документтер:

1. Институттун енугуу стратегиясы

2. Институттун тарбиялы к иштеринин планы

3. Куратор женунде жобо

4. ЭТИ жана «ТМСТ» кафедрасынын иш планы



1. КиришYY

Концепция бул ЭТИдагы негизги принциптер, максаттар, милдеттер, 
уюштуруучулук мазмунуна карата кез-караштардын жыйындысы.

Кафедранын тарбиялык ишмердYYЛYГYHYн негизги максаты - билим тарбия 
берYYHYн мазмунун, формаларын жана методдорунун тутумун тYЗYY. Тарбия 
беруу иш-аракеттеринин багыты студенттердин кесиптик-жеке сапаттарын жана 
жендемдерYн калыптандырууга, келечектеги кесиптик ишмердYYЛYкке багыт 
алуу менен алардын енYГYШYне, езYн-езY ишке ашыруусуна жана езYн-езY 
еркYндетYYге шарт тYЗYYге багытталган.

Кафедранын ПОК жана ОЖК иштеп жаткан тарбия берYY иш-аракеттери 
т е м е н ^  принциптерге негизделет:

-  студенттин инсандыгын тарбиялоо, окутуу жана енYктYPYY 
процесстеринин биримдиги;

-  тарбия берYY процессинде мамилелерди тYЗYYге (студенттердин, 
студенттердин ортосундагы, студенттердин жана окутуучулардын 
ортосунда) гумандуу мамиле кылуу;

-  тарбия берYYДе езYн-езY тарбиялоого, студенттин езYн-езY инсандыгын 
ишке ашырууга трансформации процессин жYзеге ашыруу;

-  натыйжалуу тарбия берYY чеИресYн тYЗYY;
-  студенттердин чыгармачылын енYГYYCY.

2.Студенттерге тарбия берYYHYн максаты жана милдеттери

Тарбия берYYHYн башкы максаты - ар тараптуу, гармониялуу енYккен инсанды 
калыптандыруу.
Университетте студенттердин окуу мезгилинде бул максат кесиптик даярдык, 
заманбап социалдык шарттарды жана коомдун муктаждыктарды, ошондой эле 
университеттин мYмкYнчYЛYктерYн эске алып конкреттештирилген. 
Ошондуктан кафедрада окуу- тарбия процесси жарандык позицияга ээ, жогорку 
адеп-ахлактык, телекоммуникация тармагында жана башка тармактарда 
жогорку квалификациялуу жана ар тараптуу адистерди тарбиялоого 
багытталган.
Тарбия берYYHYн максаты теменкY милдеттерди чечYYДе жYзеге ашырылат:
-  инсандын кесиптик сапаттарын калыптандыруу;
-  ез елкесYHYн, регионунун, мекемесинин, айлана-тегерегиндеги адамдардын 

жыргалчылыгы Y4YH жарандык-патриоттук позицияны, социалдык 
жоопкерчиликти калыптандыруу;



-  моралдык тарбия, анын натыйжасында адамдык адеп-ахлак нормаларын, 
баарлашуу маданиятын ездештYPYY;

-  адамзаттын маданиятынын байлыгын чагылдырган маданий

баалуулуктарды, Ата ер^ндету^эм гекке болгон туура мамилени 
тарбиялоо;

-  мыйзамды, айлана-чейреде^ адамдардын укуктарын урматтоого 
негизделген жамааттык жашоо ченемдерин сактоо;

-  сергек жашоо образын калыптандыруу, физикалык жактан езYн-езY 
еркYндетYY жана енYктYPYY.

-  -Мекендин маданиятын студенттерге тааныштыруу;
- чыгармачылык ишти

Кафедрада тарбия берYY иштеринин негизги багыттарынын мазмуну:

Тарбия берYYHYн максаты, милдеттери жана принциптери ПОКдын жана 
студенттер жамаатынын тарбия берYY иш-аракеттеринин негизги 
багыттарынын мазмунунда жYзеге ашырылат:

-  окуу жараянында окутуучулар менен студенттердин ортосундагы билим 
берYYЧY ез ара аракеттин мазмуну;

-  тайпанын кураторунун, студенттик башкаруунун жана тайпанын 
студенттеринин тарбия берYY иш-аракеттеринин мазмуну;

-  окуудан тышкаркы тарбия берYY тYЗYмдерYHYн иш-аракеттериндеги тарбия 
иштеринин мазмуну: секциялар, керкем енер ышкыбоздордун керсетYYлерY;

Окутуучулар, окуучулар жана студенттердин ортосундагы тарбия берYYЧY 
иштердин ез ара аракеттенYYCYHYн мазмуну , Yч компоненттин биримдигинде 
жYзеге ашырылат:

-  ар кандай сабактардагы билим маданиятын калыптандыруучу мYнездY, 
алынган билим тYЗYMYнде гуманитардык басымдын кYчетYY;

-  студенттин инсандык касиетине жана анын кесиптик енYГYYCYHYн 
езгечелYктерYне багытталган окутуунун ар кандай ыкмалары;

-  студент-студент, студент-окутуучу инсандык мамилелерди гумандаштыруу;

Куратордун , езYн-езY башкаруу органдарынын жана студенттердин тарбия 
берYY иш-аракеттеринин мазмуну тайпанын максаттуу жашоосунда жYзеге 
ашырылат:

-  студенттер менен жекече иш алып баруу, институттун шарттарына 
ыцгайлашуу даражасы, умтулуу децгээли, езYн-езY баалоонун адекваттуулугу, 
чыгармачыл жендемдерYн енYГYY даражасы, ишмердYYЛYктYн 
профессионалдык багыты, таанып-билуу иш-аракети жана 
кезкарандысыздыгы, илимий-изилдее ишине болгон кызыгуу ж.б.

-  студенттердин кесиптик даярдыгына оц мотивацияны калыптандыруу боюнча 
кураторлордун, езYн-езY башкаруу органдарынын биргелешкен иш- 
аракеттери;



-  коомдук жана турмуштук тажрыйбаны eздeштYPYYДe, адеп-ахлактык жана 
маданий eнYГYYДe студенттерге жардам берип, студенттер бири-бирин ез ара 
урматтоосун тYЗYY;

Жалпы институттан тыш каркы билим берууде тарбия иштеринин мазмуну:
-  студенттерди eлкeбYЗДYн мурунку жана бYГYнкY маданий баалуулуктары 

менен тааныштыруу (адабий кечелер, белгилYY жазуучуларды жана 
акындарды эскерYY кYндeрY, китепканада эсте калаарлык кYндeргe арналган 
кeргeзмeлeр ж.б.);

-  куратордук иттттин кесиптик багыты (адистер менен жолугушуулар, 
ишканаларга экскурсиялар, "Адистиги, кесиби боюнча мыктылар" сынактары, 
кесиптик майрамдар ж.б.);

-  жарандык жана патриоттук тарбия берYY (eлкeнYн, региондун, шаардын 
турмушундагы маанилYY даталар, майрамдар, юбилейлер, музейлер, 
экскурсиялар ж.б.);

-  окуу иштеринде тайпанын ар бир студентине чыгармачыл жeндeмдeрYн 
eркYндeтyY YЧYн шарттарды тYЗYY (таланттар сынагы, презентациялар, КВН, 
студенттердин чыгармачылыгынын кeргeзмeлeрY ж.б.).

3. Тарбия 6epYY иштерин уюштуруунун технологиясы

Институтта студенттерге тарбия берYYHYн айрым усулдарын жана формаларын 
колдонуунун принциптери:

-  тигил же бул тарбия берYY технологиясынын (инновациялык, салттуу) 
пайдалануунун шартка ылайыктуулугу;

-  билим берYY усулдарын колдонуунун индивидуалдуулугу;
-  технологияларды тандоодо жана жYзeгe ашырууда окутуучулар менен 

студенттердин eз ара аракеттенYYCY;
-  тарбия берYY усулдарынын гуманисттик багыты;
-  eзYн-eзY тарбиялоого, инсандык сапатын eркYндeтYYгe жана анын 

чыгармачылыгын eнYГYYCYнe алып келген тарбия берYY технологияларын 
колдонуу;

Институтта тарбия берYY иштеринин жYPYШYндe окутуучулар менен 
студенттердин биргелешкен иш-аракеттеринин тeмeнкYдeй ыкмалары жана 
формалары колдонулат:

-  студенттердин кесиптик ац-сезимин, тандап алган адистикке болгон 
кызыгуусун калыптандыруунун усулдары (окуу сабактары, куратордук 
сааттар, ишканаларга экскурсиялар, адистер менен баарлашуу, тегерек 
столдор, кесиптик майрамдар ж.б.);



-  мекенчилдикке тарбиялоо, жарандык позицияны калыптандыруу усулдары 
(тренинг сабактар, куратордук сааттар, майрамдар жана жолугушуулар, 
музейлерге экскурсиялар ж.б.);

-  адеп-ахлактык ,жYPYм-турум жана баарлашуу маданиятын тарбиялоо, сергек 
жашоо образын калыптандыруу (тренинг сабактары, баарлашуу, иш-чаралар, 
куратордук сааттар, талаш-тартыштар, талкуулар ж.б.);

-  кезкарандысыздыктын жана демилгелYYЛYктYн калыптанышына салым 
кошкон, жамааттык чыгармачыл иштин ар кандай тYрлерYне студенттерди 
кошуу усулдары (жалпы институттун майрамдары, предметтик жумалар, 
кYндер, жарманкелер, ийримдердеги сабактар, керкем енерчYЛYк оюндары
ж.б.);

-  окутуучулар менен студенттердин биргелешкен кызматташтык жана 
шериктештик тYPYндегY иш-аракеттеринин усулдары (тренингдер, 
чыгармачыл эмгектердин кергезмелерY, конференциялар, презентациялар, 
иш-чаралар ж.б.);

-  тарбия берYY жараянында студенттердин, окуучулардын жана ата-энелердин 
ез ара аракеттенYYCYн жYзеге ашыруу усулдары (ата-энелер чогулуштары, 
жеке консультациялар, ачык эшиктер кYHY ж.б.).

4. Студенттердин институтта тарбия алуу жараянынан алган кесиптик
жана жеке сапаттары

Институттагы бYTYндей тарбия берYY жараянынын натыйжасы (студенттердин 
ар кандай иш-аракетинде жана ез ара аракеттенYYCYнде жYргYЗYлет) - бул 
жогорку кесипкей, адеп-ахлагы жогору, коомдук активдуу инсандыы 
(идеалдуу) тарбиялоо.

Жеке инсандын жалпы мYнездемесY институтту бYTYPYп жаткан студенттердин 
теменкY сапаттарында конкреттештирилген:

-  жарандык жактан жетилген, жогорку адептYYЛYкке ээ;
-  езYHYн кесибинин мацызын жана социалдык маанисин тYШYнет;
-  езYн-езY еркYндетYYге жана жендемдерYн енYктYPYYге, езYHYн руханий 

баалуулуктарын байытуу YЧYн тынымсыз иштейт;
-  эмгек ишмердуртУ^ адамдын жашоосунун ажырагыс белYГY экендигин 

билип, тандаган кесиби боюнча ак ниеттYYЛYк менен иштееге даяр;
-  ден-соолукту баалуулук катары TYШYHYП, ез ден-соолугун коргоо жана 

физикалык жактан езYн-езY еркYндетYY боюнча билимге жана кендYмдерге 
ээ;



Окуунун бардык мезгилинде тарбия берYY иш-аракеттеринин багыттары

1. Студенттин кесиптик ац-сезимин калыптандыруу

2. Студенттин ездYГYн калыптандыруу.

3. Эффективдуу тарбия берYY чейресYн калыптандыруу

4. Маданий чеИренY калыптандыруу.

5. Студенттер менен окутуучулардын ортосундагы кызматташтык 

мамилелерди енYктYPYY.



«Бекитемин» 

«ТМСТ» кафедра, башчысы

«iQ_» аиш & рь' 2020г.

2020-2021 окуу жылына карата окуутучусу Тойбаева Жазгул 

Джумадиловнанын куратордук иш

Планы

ИСТТб-1-18 тайпасы 
«Телекоммуникациядагы маалымат системалары жана технологиялары» багыты

ПЗИб-1-18 тайпасы 
«Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары»

багыты 
ИТССб-2-20 тайпасы 

«Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары»

багыты

2020-2021 окуу жылына карата тарбия беруу ишинин максаты:

"Студенттердин баалуулук багыттарын кесипкой, жарандык, чыгармачыл 
инсан катары калыптандыруу учун оптималдуу шарттарды тузуу: "

Тарбия беруу ишинин максаты:

1. Инсандын профессионалдык сапатын калыптандыруу
2. Жарандык-патриоттук позицияны, социалдык жоопкерчиликти 

калыптандыруу
3. Адеп-ахлактык тарбия
4. Студенттерди маданий баалуулуктар менен тааныштыруу
5. Жамааттык жашоонун нормалык сактоо
6. Дени сак жашоо образын калыптандыруу

Жогоруда айтылган милдеттердин натыйжасы институттун тарбия беруусунун 
онугунгуне обелге тузушу керек. Анын негизинде студенттердин жана 
окутуучулар жамаатынын ар кандай багыттардагы биргелешкен чыгармачыл 
иш-аракети негизделген:

1. Окуп- таанып билуу;
2. Маданий билим беруу;
3. Жарандык- патриоттук;
4. Эстетикалык;
5. Дене тарбия- ден соолукту чьщдоо;



КeрсeтYлгeн багыттар тeмeнкY каражаттар менен ишке ашырылды:
1. Окуп- таанып 6^ yy багыта куратордук сааттар менен ишке 

ашырылат;
2. Маданий билим берYY- музей, кeргeзмe, театрларга баруу;

- майрамдарда конценттерга баруу;
- ШТК катышуу;

3. Жарандык- патриоттук- музейлерге баруу;
- Ата Мекенди коргоочулар кYHYн уюштуруу жана eткeрYY;
- Жециш кYHYнe карата куратордук сааты eткeрYY;

4. Эстетикалык багытта- студенттин сырткы келбетинин эстетикасы, 
жYPYм-турум жана CYЙлee маданияты боюнча тематикалык 
куратордук сааттарды eткeрYY•

5. Дене тарбия- ден соолукту чьщдоо багытында:
- ЭТИнин футбол курама командасына тандоо иштерин уюштуруу;
- сергек жашоону жайылтуу максатында студенттер менен маектешYY 
жYргYЗYY;

- мекеменин децгээлиндеги мелдештерге катышуу;
- сапарларды уюштуруу;

6. Укуктук- адеп-ахлактык багытта:
- алкоголго, никотинге каршы YГYттee, бацгиликтин алдын алуу;
- алдын алуу кецешинин иши.

7. Ата-энелер YЧYн билим берYY жаатында- ата-энелер менен жекече 
mTrree;

8. 03Yн-eзY башкарууну eнYктYPYY:
- институттун автивдер кецеши;
- студенттер профсоюзун тYЗYY;



Куратордык сааттын болжолдуу темалары

1 Дени сак жашоо сен YЧYн эмне? Спорт жана анын мааниси

2 "Санарип Кыргызстан" долбоорунун 
алкагындагы ТКТ тапшырмалары

0лкебYЗде МКТны 
енYктYPYYHYн келечеги

3 Адистин инсандык маданий билим берYY Онлайн музейлерге, театрларга 
баруу, адабияттарды окуу

4 «Адептуртук деген эмне ?»

5 Жаман адаттар Чылым чегYYHYH, ичимдиктин 
зыяны

6 Yй-бYле деген эмне ? Yй-бYлелYк салттар 
жана баалуулуктар

Yй-бYлелYк салттар жана 
баалуулуктар

7
Кыргызстандын улуу инсандары

0лкенYн белгилYY инсандары

8 «Биз таза аба менен дем алабыз?» Курчап турган чейренY коргоо, 
электрондук таштандылар

9 Менин кичи мекеним Кыргызстандын кооз жерлери 
женYнде

Студенттердин ата-энелери мене ниш-чаралар

1. Ата-энелер жана студенттер менен телефон аркылуу салттуу баарлашуу, 
жетишкендиктер женYнде гана эмес, ийгиликтер женYнде да кабарлоо.

2. Окууда кыйынчылыгы бар студенттердин ата-энелери менен жолугушуу.
3. Жумуш берYYЧYлер менен жолугушуулар



Айлар боюнча план

№ п/п Иш-чаралар Жооптуу

Сентябрь

1. 1 сентябрь -  «Билим кYHY» ЖОЖдун администрациясы

2. Куратордук тааныштыруу сааты. Тайпаларда 
чогулуштарды уюштуруу. Тайпанын старостасын 
жана активдерди шайлоо

Кураторлор, деканаттын методисттери

3. ^ з г у  семестрге каттоо боюнча тYШYндYPYY иштери Кураторлор, академкецешчилер

Октябрь

1. ЭТИ тун тайпалар арасындагы футбол чемпионатын 
eткeрYY жана ага катышуу

ТИ боюнча директордун орун басары

2. Мугалимдер кYHY Кураторлор

3. Карылар кYHY Кураторлор

4. 1-Модулга даярдык Кураторлор, академкецешчилер

Ноябрь

1. 1 модулдун жыйынтыгын талкуулоо Кураторлор, академкецешчилер

2. Жазгы семестрге алдын ала каттоого даярдануу Кураторлор

Декабрь

1. “ СПИД менен кYрeшYY кYHY ” (медик менен 
баарлашуу).

Кураторлор

2. «Кыргызстандын радио жана телекeрсeтYY 
кызматкерлеринин кYн»

Кураторлор

3. 2-модулга даярдануу жана берYY Кураторлор, академкецешчилер

4. Кышкы сынактык сессиясына даярдык Кураторлор, академкецешчилер

5. Жазгы семестрге каттоо Кураторлор, академкецешчилер

Январь

1. Академиялык карыздарды жоюу боюнча иштерди 
уюштуруу

Кураторлор, академкецешчилер

2. Жугуштуу оорулар боюнча куратордук саат Кураторлор

Февраль



1. 14 февраль -  Суйушкендер куну Кураторлор

2. Ата Мекенди коргоочулар куну Кураторлор

3. 4 курстун бутуруучу сынагына даярдануу Кураторлор

Март

1. “8 март” майрамы Кураторлор

2. Бацгиликке жана бацги заттардын мыйзамсыз 
жугуртулушуне карты эл аралык кун (куратордук 
сааттар)

Кураторлор

3. 21 март Нооруз майрамы Кураторлор

4. 1 модулга даярдануу жана тапшыруу Кураторлор

Апрель

1' " МКТдагы кыздар " сынагына даярдануу жана 
еткеруу

Кураторлор

2 Студенттердин илимий-практикалык 
конференциясына даярдануу жана катышуу

Кураторлор

3 Кесипке багыт беруу иштерин уюштурууга жардам 
беруу

Кураторлор

4 Шаардагы мектеп окуучулары учун ачык эшиктер 
куну

Кураторлор

Май

1. Байланыштыруучунун куну Кураторлор

2. КР конституция куну Кураторлор

3. "Жециш куну " , елбес полк Кураторлор

4. 2 модулга даярдануу жана тапшыруу Кураторлор

5. Жазгы семестрдеги сынактык сессияга даярдануу 
жана тапшыруу

Кураторлор

Куратор, «ТМСТ» окуутучусу Тойбаева Ж.Дж.


