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1. КАФЕДРА Ж 0Н У Н Д 0 ЖАЛПЫ
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1.1.Профессордук-окутуучулук курам (штаттык бирдиктер)
Аталышы

Профессор

Доцент

Окутуучу

Баардыгы

2,5
1

Ага
окутуучу
2,75
0,5

Штат
Саатык
телом
Жалпысы

-

2
-

7,25
1,5

-

3,5

3,25
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8,25

Окутуучу

Баардыгы

3
1

9
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Профессордук-окутуучулук курам (кишинин саны боюнча)
Аталышы

Профессор

Доцент

Штат
Саатык
толем

-

3
3

Ага
окутуучу
3
1

Окуу жардамчы персонал (штат, кишинин саны)
Окуу жардамы персонал
аты
Штат

Ага лаборант
1 ставка, 1 киши

1.2.0куу жуктему
Пландаштырылган сааттын келему
Штат
5715,4

Саатык толем
659,8

Сырттан аткаруучулар
633,5
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2. КАФЕДРАНЫН ОТУРУМДАРЫНЫН ИШ ПЛАНЫ

Кафедранын отурумдары 1 айда 1ден кем эмес жолу етулет (Ар бир айдын экинчи
бейшембисинде саат 14.00до 41 же 46 аудиторияда)
Убактысы

Каралуучу маселелер

Жооптуулар

Сентябрь

1. Кафедранын отурумдарынын планын бекитуу
2. Окуу жуктемдерду белуштуруу жана бекитуу
3. Дипломдук иштердин темаларын бекитуу жана
белуштуруу
4. Кафедранын иш планынын долборун талкулоо
жана бекитуу
5. Китептик фондун толукталышы боюнча
маалымдоо

Кафедра башчы

Октябрь

1. Окуу методикалык материалдардын,
колдонмолордун, монографиялардын ж.б.у.с.
чыгаруу графигин бекитуу
2. Кафедрага тиешелуу студенттердин
практикасын бардык турлерун уюштуруу
женунде
3. Кафедранын сайтындагы жаны маалыматтарды
редакциялоо жана толуктоо

Кафедра башчы

Ноябрь

1. "Маалыматтык технологиялардын илимде жана
турмушта колдонулушу" илимий-практикалык
семинарды уюштуруу
2. Студенттердин ар кандай конкурстарга,
семинарларга, конференцияларга, проекттерге,
олимпиадаларга катышуусу женунде
3. 1-чи модулдун еткерулушу, жыйынтыктары

Кафедра башчы,
Кафедранын
окутуучулары

Декабрь

1. 2-чи модулга даярдануу, еткерулушу
2. Студенттерди тарбиялоо иштери боюнча
маалымдоо
3. Жаны жылдык иш чараларга даярдануу жана
катышуу

Кафедра башчы,
Кафедранын
окутуучулары

Февраль

1. 2-чи модулдун жыйынтыктары
2. 1-чи семестрдин жеке пландын аткарылышы
боюнча отчеттор
3. Ачык эшиктер кунун еткеруу боюнча иш
чараларга даярдык керуу

Кафедра башчы,
Кафедранын
окутуучулары

Март

1. Дипломдук иштерди аткарылышын талкулоо
2. Студенттер арасында олимпиаданы еткеруу
3. Кафедрадагы илимий иштердин абалы женунде

Кафедра башчы,
диплом
жетекчилери
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Апрель

1. Практикалар боюнча отчеттор
2. Ачык эшиктер кунун еткоруу боюнча иш
чараларга катышуу
3. 1-чи модулдардын жыйынтыктары
4. Кафедрадагы окуу-методикалык иштердин
абалы женунде

Кафедра башчы

Май

1. 2016-2017 окуу жылга карата кафедранын
иштерин пландоо
2. НМУнун 20-жылдыгына катышуу
3. Окуу методикалык материал дардын,
колдонмолордун, монографиялардын ж.б.у.с.
Чыгарылыштарынын аткарылышы
4. 2-чи модулга даярдануу, еткерулушу

Кафедра башчысы

Июнь

1. 2-чи модулдун жана 2015-2016 окуу жылынын
жыйынтыктары
2. Мамлекеттик экзамендердин жыйынтыктары
3. Окутуучулардын отчеттору
4. 2016-2017 окуу жылына окуу жуктемдерду
болуштуруу

Кафедра башчысы,
Кафедранын
окутуучулары

3. УЮШТУРУУ ИШТЕР БОЮНЧА ИШ ПЛАН

2015-2016-жацы окуу жылына
кафедранын иш планын иштеп
чыгуу жана бекитуу

сентябрь

Кафедра башчы

Отчеттун
формасы
Иш план

Окутуучулардын окуу жуктомун
тактоо, болуштуруу

сентябрь

Кафедра башчы

Окуу жуктем

Кафедранын отурумдары

1 айда 1 жолу

Кафедра башчы

Протоколдор

Окутуучулардын жеке иш
пландары бекитуу

сентябрь

Кафедра башчы

Жеке иш
пландар

Силлабустарды, календардыктематикалык пландарды, жумушчу
программаларды жана СОИнин
темаларын иштеп чыгуу, толуктоо
жана бекитуу

Сентябрь,
январь

Кафедра башчы

Пландар

Окутуучулардын окуу
жугуртмолорун алуу жана
кафедрадагы окутуучулардын,
лаборанттардын аткаруу
милдеттерин болуштуруу

сентябрь

Кафедра башчы

Окуу
жугуртмолер,
милдеттери
болуштурулген
баракчалар

Иш чаранын аталышы

Меенету

.^а& дш лаях ык т е xuq ко ги я л a q
кафедрасынын иш планы»

Жооптуулар
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Кафедрада окутуучулардын ез ара
сабактарга катышуу, ачык
сабактарды уюштуруу, аларга
анализ жургузуу жана етулуу
графиктерин тузуу

сентябрь

Кафедра башчы

График

С0Инин консультациялоо, кабыл
алуу графиктерин тузуу

сентябрь

График

Кафедралык журналды даярдоо,
толтуруу

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
декандын орун
басары
Окутуучулар

Окутуучулардын жеке иш
пландарын толтуруу жана
отчетторун беруу

Январь, июнь

Окутуучулар

Жеке иш
пландар,
отчеттор

С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университетинин 20
жылдыгына карата иш чаралардын
графигин тузуу

октябрь

Кафедра башчы

график

Кафедралык
журнал

4. ОКУУ ПРОЦЕССИИ МЕТОДИКАЛЫК ЖАКТ АН КАМСЫЗ КЫЛУУ
БОЮНЧА ИШ ПЛАН
Иш чаранын аталышы

Меенету

Жацы муундагы окуу
стандарттарын адистиктер боюнча
методикалык жактан колдоо

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
кафедранын
окутуучулары

С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университетинин 20
жылдыгына карата окуу
методикалык комплекстерди,
программаларды иштеп чыгуу
жана эн мыктыларын аныктоо

Сентябрь-июнь

Окутуучулар

Дисциплиналар боюнча модулдун
суроолорун тузуу, экзамендик
билеттерди жана тесттерди
даярдоо.

Окуу
процессинин
графигине
ылайык

Кафедра башчы,
окутуучулар

Билеттер,
тестер,
модулдук
суроолор

Кафедрага тиешелуу
дислиплиналар боюнча
лекцияларды, практикалык
сабактарды, лабораториялык
сабактарды иштеп чыгуу

Сентябрь-июнь

Окутуучулар

Электрондук
материалдар

Жооптуулар

Отчеттун
формасы
Кафедрага
тиешелуу
дисциплиналар
дын ОМКлар
ОМКлар

г
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5. ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК ИШТЕР БОЮНЧА ИШ ПЛАН
Иш чаранын аталышы

Меенету

Жооптуулар

Отчеттун
формасы
Дипломдук жана
курстук иштин
темаларынын
тизмеси
Интернеттеги
Web-баракчалар

Дипломдук жана курстук
иштерди талкулоо жана толуктоо

Сентябрь

Кафедра башчы,
кафедранын
окутуучулары

Ар бир окутуучунун Webбаракчасын толуктоо жана
талкулоо

Сентябрь-июнь

Окутуучулар

Окутуучулардын окууметодикалык материалдарын
кафедранын сайтына
жайгаштыруу

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
окутуучулар

Интернеттеги
Web-баракчалар

Илимий практикалык
семинардын материалдарын
топтоо жана чыгаруу

Ноябрьдекабрь

Кафедра башчы

Материалдар
жыйнагы

Окуу методикалык
колдонмолорду, материалдарды,
монографияларды даярдоо жана
чыгаруу

Сентябрь-июнь

окутуучулар

Монографиялар,
окууметодикалык
колдонмолор

6. илимий изилдее и ш т е р б о ю н ч а и ш
Иш чаранын аталышы

план

Жооптуулар

Меенету

Отчеттун
формасы
Дипломдук ишти
аткаруу боюнча
тапшырмалар,
консультациялард
ын графиги
Семинардын
материалдары

Дипломдук иштер боюнча
жетекчилик иштерди уюштуруу

Январьфевраль

Кафедра башчы,
жетекчилер

С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университетинин 20
жылдыгына карата
Маалыматтык технологиялардын
илимде жана турмушта
колдонулушу" илимийпрактикалык семинарды
уюштуруу жана еткезуу

Ноябрьдекабрь

Кафедра башчы,
окутуучулар

Студенттер арасында
информатика сабагы боюнча
олимпиада еткезуу
С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университетинин 20

Март-апрель

Кафедра башчы,
окутуучулар

Олимпиаданы
еткезуу

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
окутуучулар

Макал алар
жыйнагы,

t
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жылдыгына карата кафедра
мучелерунун илимийпрактикалык конференцияларга,
семинарларга активдуу катышуу

отчеттор

С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университетинин 20
жылдыгына карата С 0И иштери
боюнча студенттерди илимий
ишке тартуу жана конкурстарга
катышуу

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы

Окутуучулардын
квалификациясын жогорлатуу
иштери

Сентябрьоктябрь

Кафедра
башчысы

График жана
отчеттор

7. ТАРБИЯ ИШТЕР БОЮНЧА ИШ ПЛАН
Иш чаранын аталышы

Меенету

Жооптуулар

Отчеттун
формасы
Рапорт

Группаларга кураторлорду
дайындап бекитуу

Сентябрь

Кафедра башчы,
декан

Кураторлордун иш пландарын
толуктоо жана бекитуу

Сентябрь

Кафедра башчы,
кураторлор

Куратордук сааттарды еткеруу

Сентябрь-июнь

Кураторлор

Кураторлордун отчетторун угуу
жана кафедра тарабынан
кемектешуу

Февраль,июнь

Кафедра башчы,
окутуучулар

Отчеттор

Студенттердин сабактарга
катышуусуна, жетишуусуне
кеземел кылуу

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
декан,
кураторлор

Текшеруу
журналдары

С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университетинин 20
жылдыгына карата кафе драга
тиешелуу адистиктерде окуган
студенттерди маданий-массалык
иш чараларга катышууга тартуу

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
декан,
кураторлор

Факультетин деканы, п.и.к.

U

Куратордук иш
план

г

Г.К.Чекирова

Кафедра башчы________ Э.Т.Ашыров
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