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«БЕКИТЕМ ИН»
С.Нааматов атындагы НМ Унун окуу
иштери боюнча проректору

«М АКУЛ ДАШ Ы ЛДЫ »
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2016-2017 ОКУУ Ж Ы Л Ы Н А «М ААЛЫ М АТТЫ К ТЕХ Н О Л О ГИ Я Л А Р» КАФ ЕДРАСЫ НЫ Н
ИШ ПЛАНЫ
1. КАФЕДРА Ж Ө Н Ү Н ДӨ Ж АЛПЫ М ААЛЫ М АТ
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2. КАФЕДРАНЫН ОТУРУМДАРЫНЫН ИШ ПЛАНЫ

Кафедранын отурумдары 1 айда 1ден кем эмес жолу өтүлөт (Ар бир айдын
экинчи ишембисинде саат Ю.ООдо 41 же 46 аудиторияда)

Убактысы
Сентябрь

Каралуучу маселелер
1. Кафедранын отурумдарынын планын бекитүү
2. Окуу жүктөмдөрдү бөлүштүрүу жана бекитүү
3. Дипломдук иштердин темаларын бекитүү жана
бөлүш түрүү
4. Кафедранын иш планынын долборун талкулоо
жана бекитүү
5. Китептик фондун толукталыш ы боюнча
маалымдоо
6. НМ Унун 20 жылдыгына карата бүтүрүүчүлөр
менен иш алып баруу.
7. 710300 Колдонмо информатика адистиги
аккредитациядан 2016-2017 окуу жылы өтүп
ж аткандыгына байланыштуу аккредитацияга
материал даярдоо, жумушчу программаларды
талап бою нча иштеп чыгуу, самооценка боюнча

Ж ооптуулар
Кафедра башчы жана
кафедра мүчөлөрү

отчет ж.б. маселелер иштелип жатат.
8. Ж умуш чу окуу программаларын талкуулоо жана
жаны стандарт менен карап чыгуу, бекитуу.
Октябрь

1.

2.
3.

4.
5.
6.
4

Ноябрь

1.

2.

Окуу методикалык материалдардын,
колдонмолордун, монографиялардын ж.б.у.с.
чыгаруу графигин бекитуу
Кафедрага тиеш елуу студенттердин практикасын
бардык түрлөрүн уюштуруу жөнүндө
Кафедранын сайтындагы жаңы маалыматтарды
редакциялоо жана толуктоо
Контракттык негизде окуган студенттердин
контракт тогуу маселелери бою нча иш алып баруу.
Электрондук тесттерди иштеп чыгуу.
Предметтер бою нча электрондук китептерди
чогултуу жана толуктоо.
Студенттердин ар кандай конкурстарга,
семинарларга, конференцияларга, проекттерге,
олимпиадаларга катышуусу жөнүндө иш алып
баруу.
1-чи модулдун өткөрүлүшү, жыйынтыктары

Кафедра башчы

Кафедра башчы,
Кафедранын
окутуучулары

Декабрь

1. 2-чи модулга даярдануу, өткөрүлүшү
2. Студенттерди тарбиялоо иштери боюнча
маалымдоо
3 . Ж аны жылдык иш чараларга даярдануу жана
катыш уу
4. П рактикага бөлүштүрүү, мекемелер менен договор
түзүп, алардан макулдук алуу менен студенттерге
жолдомо берип, кайрадан аларды көзомөлдөө
бою нча иш алып баруу.
5. Бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруу, дипломдук
темалар менен иштөө, жетекчилердин студенттер
менен иш алып баруусуна кафедра тарабынан
ш арттарды түзүп (консультация, кош умча сабактар
ж.б.) берүү.
6 . А ккредитацияга даярдык кафедра тарабынан.

Кафедра башчы,
Кафедранын
окутуучулары

Февраль

1 . 2-чи модулдун жыйынтыктары
2. 1-чи семестрдин жеке пландын аткарылыш ы
бою нча отчеттор
3 . Ачык эш иктер күнүн өткөрүү бою нча иш
^араларга даярдык көрүү.
9. Ж умуш чу окуу программаларын талкуулоо жана
жаны стандарт менен карап чыгуу, бекитуу.
4. П редметтер боюнча электрондук китептерди
чогултуу жана толуктоо.
5 . А ккредитацияга даярдыктардын анализи жана
топтолгон отчетторду баалоого берүү.

Кафедра башчы,
Кафедранын
окутуучулары

Март

1.
2.
3.
4.

Кафедра башчы, диплом
жетекчилери

Дипломдук иштерди аткарылышын талкулоо.
Студенттер арасында олимпиаданы өткөрүү
Кафедрадагы илимий иштердин абалы жөнүндө.
8-март апалардын майрамы катары студенттер
менен биргеликте буклет даярдап, энелерди
куттуктоо аземин уюштуруу.

куттуктоо аземин уюштуруу.

Апрель

1. Практикалар боюнча отчеттор
2. Ачык эшиктер күнүн өткөрүү боюнча иш
чараларга катышуу
3. 1-чи модулдардын жыйынтыктары
4. Кафедрадагы окуу-методикалык иштердин абалы
жөнүндө

Кафедра башчы

Май

1. 2017-2018 окуу жылга карата кафедранын иштерин
пландоо
2. Окуу методикалык материалдардын,
колдонмолордун, монографиялардын ж.б.у.с.
Чыгарылыштарынын аткарылышы
3. 2-чи модулга даярдануу, өткөрүлүшү

Кафедра башчысы

Июнь

1. 2-чи модулдун жана 2016-2017 окуу жылынын
жыйынтыктары.
2. Мамлекеттик экзамендердин жыйынтыктары
3. Окутуучулардын отчеттору.
4. 2017-2018 окуу жылына окуу жүктөмдөрдү
бөлүштүрүү

Кафедра башчысы,
Кафедранын
окутуучулары

3. УЮШТУРУУ ИШТЕР БОЮНЧА ИШ ПЛАН
Иш чаранын аталышы

Мөөнөтү

Жооптуулар

2016-2017-жаңы окуу жылына
кафедранын иш планын иштеп
чыгуу жана бекитүү

сентябрь

Кафедра башчы

Отчеттун
формасы
Иш план

Окутуучулардын окуу жүктөмүн
тактоо, бөлүштүрүү

сентябрь

Кафедра башчы

Окуу жүктөм

Кафедранын отурумдары

1 айда 1 жолу

Кафедра башчы

Протоколдор

Окутуучулардын жеке иш
пландары бекитүү

сентябрь

Кафедра башчы

Жеке иш
пландар

Силлабустарды, календардыктематикалык пландарды, жумушчу
программаларды жана СӨИнин
темаларын иштеп чыгуу, толуктоо
жана бекитүү

Сентябрь,
январь

Кафедра башчы

Пландар

Окутуучулардын окуу
жүгүртмөлөрүн алуу жана
кафедрадагы окутуучулардын,
лаборанттардын аткаруу
милдеттерин бөлүштүрүү
Кафедрада окутуучулардын өз ара
сабактарга катышуу, ачык
сабактарды уюштуруу, аларга
анализ жүргүзүү жана өтүлүү

сентябрь

Кафедра башчы

сентябрь

Кафедра башчы

Окуу
жүгүртмөлөр,
милдеттери
бөлүштүрүлгөн
баракчалар
Г рафик

графиктерин түзүү
График

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
декандын орун
басары
Окутуучулар

Окутуучулардын жеке иш
пландарын толтуруу жана
отчетторун берүү

Январь, июнь

Окутуучулар

Ж еке иш
пландар,
отчеттор

Экономикадагы колдонмо
информатика адистигин
аккредитациядан өткөрүү бою нча
кафедрадагы даярдалуучу
материалдар.

октябрь

Кафедра баш чы

график

СӨИнин консультациялоо, кабыл
алуу графиктерин түзүү

сентябрь

Кафедралык журналды даярдоо,
толтуруу

.

Кафедралык
журнал

_

4. ОКУУ П РО Ц ЕССИ Н М ЕТО ДИ КАЛ Ы К Ж АКТАН КАМ СЫ З КЫ ЛУУ БОЮ НЧА
ИШ ПЛАИ
Ж ооптуулар

Отчеттун
формасы
Кафедрага
тиешелуу
дисциплиналар
дын ОМ Клар
ОМ Клар

Иш чаранын аталы ш ы

Мөөнөтү

Жаңы муундагы окуу
стандарттарын адистиктер бою нча
методикалык жактан колдоо

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
кафедранын
окутуучулары

Окуу методикалык
комплекстерди, программаларды
иштеп чыгуу жана эн мыктыларын
аныктоо

Сентябрь-июнь

Окутуучулар

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

Окуу
процессинин
графигине
ылайык

Кафедра башчы,
окутуучулар

Билеттер,
тестер,
модулдук
суроолор

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

Сентябрь-июнь

Окутуучулар

Электрондук
материалдар

Кафедраны оңдоп түзүү ремонт
Сентябрь
Кафедра башчы
иштерин уюштуруу.
5. ОК УУ -М ЕТО ДИ К АЛ Ы К ИШ ТЕР БОЮНЧ А ИШ ПЛАН
Иш чаранын аталыш ы

М өөнөтү

Ж ооптуулар

Дипломдук жана курстук
иштерди талкулоо жана толуктоо

Сентябрь

Кафедра башчы,
кафедранын
окутуучулары

Ар бир окутуучунун Ү/еЬбаракчасын толуктоо жана

Сентябрь-июнь

Окутуучулар

аткарылды

Отчеттун
формасы
Дипломдук жана
курстук иштин
темаларынын
тизмеси
Интернеттеги
Х^еЬ-баракчалар

талкулоо
Окутуучулардын окууметодикалык материалдарын
кафедранын сайтына
жайгаштыруу

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
окутуучулар

Интернеттеги
\¥еЬ-баракчалар

Илимий практикалык
семинардын материалдарын
топтоо жана чыгаруу

Ноябрьдекабрь

Кафедра баш чы

М атериалдар
жыйнагы

Окуу методикалык
колдонмолорду, материалдарды,
монографияларды даярдоо жана
чыгаруу

Сентябрь-июнь

окутуучулар

М онографиялар,
окууметодикалык
колдонмолор

Китептердин электрондук каталогун
ишке киргизүү.

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы

6. ИЛИМ ИЙ И ЗИ ЛДӨ Ө ИШ ТЕР БОЮ ИЧА ИШ ПЛАИ
Иш чаранын аталышы

М өөнөтү

Ж ооптуулар

Отчеттун
формасы
Дипломдук ишти
аткаруу боюнча
тапш ырмалар,
консультациялард
ын графиги
Олимпиаданы
өткөзуу

Дипломдук иштер бою нча
жетекчилик иштерди уюш туруу

Январьфевраль

Кафедра башчы,
жетекчилер

Студенттер арасында
информатика сабагы бою нча
олимпиада өткөзүү
С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик университетинин 20
жылдыгына карата кафедра
мүчөлөрүнүн илимийпрактикалык конференцияларга,
семинарларга активдүү катышуу

М арт-апрель

Кафедра башчы,
окутуучулар

Сентябрьоктябрь

Кафедра башчы,
окутуучулар

М акалалар
жыйнагы,
отчеттор

Окутуучулардын
квалификациясын жогорлатуу
иштери

Сентябрьоктябрь

Кафедра
башчысы

График жана
отчеттор

7. ТАРБИЯ И Ш ТЕР БО Ю Н ЧА ИШ ПЛАН
Иш чаранын аталыш ы

М өөнөтү

Ж ооптуулар

Группаларга кураторлорду
дайындап бекитүү

Сентябрь

Кафедра башчы,
декан

Кураторлордун иш пландарын
толуктоо жана бекитүү

Сентябрь

Кафедра башчы,
кураторлор

Куратордук сааттарды өткөрүү

Сентябрь-июнь

Кураторлор

Кураторлордун отчетторун угуу

Февраль,июнь

Кафедра башчы,

Отчеттун
формасы
Рапорт

Куратордук иш
план

Отчеттор

жана кафедра тарабынан
көмөктөшуү
Студенттердин сабактарга
катышуусуна, жетиш үүсүнө
көзөмөл кылуу

окутуучулар

Сентябрь-июнь

Кафедра башчы,
декан,
кураторлор

Факультетин деканы , 11 . 11 .к.

«М аалыматтык технологиялар» кафедрасынын башчысы,:

Текшерүү
журналдары

Г.К.Чекирова

Бейш еналиева У.Ү.

