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Кафедра&ашчысы
У.Ү.Бейшеналиева

Кафедранын миссиясы- Нарын регионунун өнүгүүсүнө салым кошуу менен
маалыматтык технологиялар багытында сапаттуу билим берүүнү камсыздоо.
Кафедранын максаты:
710300 «Экономикадагы колдонмо информатика» профили боюнча бакалаврдык
адистерди даярдоо, маалыматтык технологиялар багытындагы жаңы адистиктерге
лиценция алуу менен кафедранын ишмердүүлүгүн кеңейтүү.
Максатка жетүү үчүн төмөндөгүдөй маселелерди чечүү зарыл.
1. Экономиканын өнүгүүсү, региондун ишмердүүлугүн жана иш берүүчүлөрдүн
талаптарын эске апуу менен кафедранын ишмердүүлүгүн багытын байланыштыруу.
2. Фундаменталдык жана прикладдык илимий изилдөолөрдүн сапатын көтөрүү.
3. Окутуу шартын түзүп берүү.
с*„
4. Кафедранын кадрдык потенциалын көтөрүү.
5. Электрондук жана дистанттык окутуу формаларын колдонууга шарттардын
болуусу ж.б..

Кафедранын өнүгүү программасы төмөнкү принциптерге көз каранды болот.
•
•
•
•
•
•
•
•

Системалык принцип- ишмердүүлүктүн багыттарынын бири-бирине байлануусу:
окуу, окуу- методикалык, илимий, тарбиялык, уюштуруучулук ж.б.
Дал келүү принциби- Нарын регионун камсыздоосун канааттандыргыдай жогорку
квалификациядагы адистерди даярдоо.
Инновациялык принцип- окуу процессин уюштурууда жаңы методдорду колдоно
билүү.
Окуу процесси менен тарбия иши бирдиктүү принцибиЛ
Кызматташтык принциби.
Жоопкерчилик принциби- Окуу стандарттын негизинде студенттерди сапаттуу
даярдоо.
Окуутучулардын жана студенттердин интелектуалдук потенциалын үзгүлтүксүз
көтөрүү принциби.
Кафедранын топтолгон тажрыйбасын сактап калуу жана татыктуу колдоноо билүү
принциптери.

Максатка жетүү үчүн окуу процессинде аткарылуучу ишмердүүлүктөр
Табл 1.

Абитуриенттерди кабыл алуу

Кабыл алуу жөнүндө буйрук

Кафедранын окутуучулук курамы менен
келишим түзүү, НМУнун денгээлинде
Окуу процессин уюштуруу

Договор

Документ жүргүзүүнү автоматташтыруу

А\ПЧ[ системасы

Окуу сапатын жогорулатуу

Сапат менеджмент бөлүмү

Окуу планы, окуу жүктөмү, окуу
программасы, расписание ж.б.

Документ жүргүзүүнү автоматташтыруу

А\^Ы системасы

Окуу процессин контролдоо жана анализдөө.

Журнал, анкета ж.б.

Болон процессине ылайык окуу планында белгиленген
дисциплиналарды студенттердин тандоосуна шарт түзүү.

Жыл башында тандоо курстарга
жазылуу (анкета, арыз).

Табл 2. Окуу жана окуу методикалык ишмердүүлүк

Окуу жана окуу методикалык иишердүүлүк

Жооптуу адамдар

Аткарылуучу моөнот

Окуу процессиндеги стейкхолдерлердин
каалоолорун эске алуу менен окуу планынын
мазмунун өнүктүрүү.

Кафедра башчысы
жана кафедранын
курамы

Ар бир жылдын окутуу
процесси

Силлабустарды жогорку денгээлде йштеп
чыгуу.

Кафедранын
окутуучулары

Жыл башында

Окутууда интерактивдүү методдорду колдонуу.

Кафедранын
окутуучулары
Кафедранын
окутуучулары

Окутуу процессинде

Окуу китептерин жана окуу методикалык
колдонмолорду иштеп чыгуу.
Окуу процессин уюштурууда материалдыктехникалык камсыздоолорду жакшыртуу.

Модулдун жыйынтыгы менен аныкталган
студенттердин жетишүүсүнө анализ жүргүзүп,
дагы жакшыртуу маселерин кароо.
Студенттерди практикалык жактан күчтөө
(программалоо тилдерин тереңирээк үйрөтүү)
ж.б.
•»

Жыл ичинде аткарылуучу
ишмердүүлүк

ЬНМУнун
жетекчилигинин
колдоосу.
2.Проекттер менен
иш алып баруу ж.б..
Кафедранын
окутуучулары

Ар бир жылдын окутуу
процесси

Кафедранын
окутуучулары

Ар бир жылдын оку гуу
процесси

Модулдун жыйынтыгында

Кафедранын 2016-2018 окуу жылында иштелуүчү илимий ишмердүүлүктөр
Илимий темалар

Жетекчшер

Аткарылуучу
мөөнөт
2017-2018 окуу
жылы

Студенттердин окуу жетишкендиктерин
компьютердик тест аркылуу диагноздоо.

кафедранын доценти
Ажыбаев М.М.,
Чекирова Г.К., ага
окутуучу Ашыров Э.Т.
Жетекчи Бекежанов
М.М.

М ультимедиа технологияларынын негизинде
студенттердин маалыматтык
компетенттүүлүгүн өнүктүрүү.

Ж етекчи
Бейш еналиева
Уулкан Усенбековна

2016-2018 окуу
жылы

Ж ОЖ дордун окуу процессинде студенттердин
билим сапатын баалоо (Оцеңка качества

Ж етекчи Ашыров
Э.Т.

2016-17 жж.

Электрондук инновациялык окутуу
технологиялары.

2016-ж.

знаний студентов в учебном процессе вузов).
Асимптотика решения сингулярно возмущенных
задач с кратной точкой спектра.

Жетекчи
Кулманбетова С.М.

2016-2017 жж.

\ҮЕВ-сайт иштеп чыгуу технологиясы.

Жетекчилер
Бекежанов М.,
Бейшеналиева У.У.,
Асыранбекова М.К.
Жетекчи
Бейшеналиева У.У.
Жетекчилер Чекирова
Г.К., Бейшеналиева
У .У ., Ашыров Э.Т.

2017-2018-жж.

Мугалимдер үчүн маалымат порталын иштеп
чыгуу (Информатика предметинин;мисалында).

Жетекчилер
Кулманбетова С.М.,
Осмонова Б.М.

2017-2018-жж.

НМУ иш процессин автоматаштырууга жана окуу
процессине көмөк бере турган программалык
продуктарды иштеп чыгуу.

Жетекчилер:
Кафедранын
окумуштуулук
жамааты

2017-18-жж.

Программдык каражаттардын анализдери.

Жетекчи Осмонова
Б.М.
Жетекчилер
Бейшеналиева У .У .,
Мамыткулов А.

2017-ж.

Берилиштер базасын түзүү, программалоо жана
автоматташтыруу системалары.

Жетекчилер Чекирова
Г.К., Бекежанов М.М.

2017-2018-жж.

Сенсордук техникалар.

Жетекчилер
Бекежанов М.М.,
Осмонова Б.М.

2017-2018-жж.

Жетекчи
Бейшеналиева У.У .,
Осмонова Б.М. ж.б.
Жетекчи доцент
Асанов Ж.А.

2017-ж.

Телемедицина тармагын өздөштүрүү.
Саламаттыкты сактоодогу колдонмо информатика.

Компьютерди оңдоо, тейлөө жана диагноздоо
методдору.

2017-18-жж.
2016-2017-жж.

2016-18-жж.

•»

Маалымапык коопсуздук .

Экономикадагы маалыматтык системалар.

2017-ж.

Окуу методикалык ишмердүүл 1УК
Иш аракеттин багыттары

Аткаруучулар

Аткарылуучу мөөнөт

Окуу планын жаңыртуу, ага ылайык
келген дисциплиналардын жумушчу
программасын, ЭОМК, электрондук
тесттерди иштеп чыгуу.

Кафедра башчысы жана

Окуу жылдын башында

кафедранын
окутуучулукпрофессордук курамы
кафедранын

Окуу китептерин, методикалык
колдонмолорду, лабораториялык
практикумдарды иштеп чыгуу.

окутуучулук-

Окуу процессине жаны маалыматтык

Кафедранын курамы

Ар бир окуу жылында

профессордук курамы
Окуу процессинде жана

технологияларды колдонуу.

сырткары учурларда

Кафедрадагы окутуучулирдын квалификаңиясыиын жогорулашы
Ким тарабынан

Кимдерге багытталат

НМУ

Кафедранын курамы

Интерактивдүү методдорду жана
каражаттарды окутуу процессте эффективдүү
колдонуу боюнча семинарларды уюштуруу.

Кафедра
тарабынан

НМУнун окутуучулук
курамы

Окумуштуулардын катышысуу менен
семинар, тренинг, конференцияларды
уюштуруу.

НМУ жана
кафедра

Орто мектептер үчүн, НМУ,
ЖОЖдор

Чет мамлекеттеги ЖОЖдор менен тажрыйба
алмашуу.

НМУ жана
кафедра

Студенттер жана окутуучулар

Жаңы маалыматтык технологяларды
колдонуу жана экономикадагы колдонмо
информатика багыты боюнча дайыма
квалификацияны жогорулатуу курстарынын
уюштурулуусу.

Техникалык жана маалымат ресурстары менен камсыз кылуу.
•
•
•

Окутуу системасында акыркы муундагы комиьютердик классты колдоиуу.
Заманбап программалык каражаттарды өздөштүрүү жана колдонуу.
Окутуу процессине ылайык лабораториялык жабдыктар менен толуктоо.

710300-Колдонмо информатика адистигин даярдоодо билим берүү программанын
негизинде студенттердин компетенциялары калыптанат. Төмөндөгү компетенциялардын
калыптануусун текш ерүү жана баалоо кафедранын иш мердүүлүгүнө кирет.
Жалпы илимий
компетенциялар

Социалдык инсандык жана жалпы маданий (СЖМ)

ЖИК1, ЖИК2, ЖИКЗ, ЖИК4,
ЖИК5, ЖИК6

СЖМ1, СЖМ2, СЖМЗ, СЖМ4, СЖМ5

Инструменталдык
компетенциялар

Кесиптик компетенциялар (КК)

ИК1, ИК2, ИКЗ, ИК4, ИК5, ИК6

Өндүрүштүк -технологиялык :

КК1, КК2, ККЗ, КК4, КК5, КК6, КК7, КК8, КК9, ККЮ
ККП.КК12, КК13
АналитикалыкКК14, КК15

М аалыматтык технологиялар” кас )едрасынын отурум унда№ 2 протоколунун негизинде
2016-ж. кабыл алынды.

Агрардык- гехникалык
факультетинин деканы, доцент
Маалыматтык технологиялар
кафедрасынын башчысы: .

Чекирова Г.К.

Бейшеналиева У.У.

