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1,Окуу иштери
1 Лекциялык, практикалык жана лабораториялык иштерди 

жургузууде жацы иновациялык технологияларды киргизуу жана 
лабораториялык жумуштарды модернизациялоо. Виртуалдык 
лабораториялык жумуштарды кийируу жана пайдалануу.

Окуу
жылында

Каф. баш., 
ПОК

2 Курсттук, эсептик-графикалык иштерди аткарууда заманбап 
эсептое программаларын колдонуу жана пайдалануу.

Окуу
жылында

Каф. баш., 
ПОК

3 Рейтингдерди, сынактарды, КИ, зачетторду кабыл алууда, 
уюштурууда жана жургузууД0 компьютердик тестирлоону 
жайылтуу.

Окуу
жылында

Каф. баш., 
ПОК

4 Жетишпеген студенттер менен жекече сабактарды откоруу жана 
С0И уюштуруу. Атайын сайттарды уюштуруу жана видео 
материалдарды, электрондук тапшырмаларды кийируу.

Окуу
жылында

Каф. баш., 
ПОК

5 Студенттер учун кафедранын предметтери боюнча мониторинг 
жургузуу.

Окуу
жылында

Каф. баш., 
ПОК

6 Студенттердин сапаттык билим децгээлине озгече коцул буруу. Окуу
жылында

Каф. баш., 
ПОК

7 Кафедранын сабактары боюнча “Студенттердин жетишуусу” 
стенддерин уюштуруу.

Окуу
жылында

Каф. баш., 
ПОК

8 Бардык окуу иштери боюнча аккредитациялык талаптарга 
келтируу.

Окуу усулдук иштер
1 Окуу усулдук иштерин иштеп чыгаруу жана жарыкка чыгаруу. 01.09.17.

10.10.17.
Каф. баш., 

ПОК
2 Жаны илимий техникалык жетишкендиктердин негизинде 

лекциялык конспектерди жазуу жана жацыртуу.
01.09.17.
01.05.18

Каф. баш., 
ПОК

3 Экзамендик суроолорду жана тесттерди даярдоо. Октябрь
2017-ж

Каф. баш., 
ПОК

4 Башка жогорку окуу жайлар менен болгон байланышты чыцдоо. 01.09.17 Каф. баш., 
ПОК

5 Сабактар боюнча иш программаларын иштеп чыгуу жана 
жацылоо.

Окуу
жылында

Дайыма

5.1 Материалдардын каршылыгы еабагы боюнча лабораториялык 
жумуштарды еткоруу боюнча керектуу шаймандарды иштее 
абалын текшеруу жана шаймандарды модернизациялоо.

Дайыма
Эгенбердиева

А.А.

5.2 Жаны ачылган адистиктер учун кесиптик сабактар боюнча 
жумушчу программасын иштеп чыгуу.

Дайыма
Каф. баш., 

ПОК
^.3 Жацы ачылган адистиктер учун материалдык техникалык база 

тузуу.
Дайыма Каф. баш., 

ПОК
5.4 Виртуалдык лабораториялык жумуштарды жана эсептоо- Окуу Каф. баш.



V'’
_ 2.

графикалык жумуштарды аткаруу учун компьютерлер менен 
камсыздоо.

жылында п о к

6 Окутуучулардын окуу децгээлин жогорулатуу. Дайыма Каф. баш., 
ПОК

Илимий изилдее иштери
1 Макалаларды даярдоо жана чыгаруу Дайыма Каф. баш., 

ПОК
1.1 Гоолуу аймактардагы автоунаа жолдорун куруу жана кайра 

оцдоо.
Дайыма Каримов Э.М.

1.2 Имараттардын жана курулмалардын реалдуу иштеесун эске алуу 
менен эсептее маселелеринин моделдештируу кейгейлору.

Дайыма Маруфий А.Т., 
Эгенбердиева 

А.А.

1.3. Композиттик материалдардын чьщалуу-деформациялык абалы Дайыма Каратаев А.Т.

2 Студенттердин илимий-техникалык конференцияларга даярдоо 
жана аны уюштуруу.

Апрель 
2018 ж.

Каф. баш., 
ПОК

3 Студенттик кружокторду жана олимпиядага катышуучуларды 
жетектее.

01.10.17 ж.
01.07.18 ж.

Каратаев А.Т. 
Эгенбердиева 
А.А.

4 Эл аралык жана илимий конференцияларга катышуу. Дайыма ПОК

Тарбиялык иштер
1 Уй-булолук шарты начар студенттерге ар тараптуу жардам 

керсетуу.
Дайыма Кураторлор

2 Кураторлор жана старосталар менен иш жургузуу. Дайыма Каф.баш.

3 Ар турдуу спорттук жана маданий-массалык иш аракеттерди 
еткеруу жана уюштуруу.

Дайыма ПОК жана 
инженерлер

4 Айлана чейролорду тазалоо боюнча ишембиликтерди еткеруу. Дайыма ПОК жана 
инженерлер

5 Факультеттин жана университеттин коомдук иштерине 
катышуу.

Дайыма ПОК жана 
инженерлер

6 Адистикке багыттык иштерди мектептерге жургузуу. Дайыма ПОК
Жана башка иштердин турлеру

1 Бакалавриат жана магистратурага етууге даярдануу. Окуу
жылында

п о к

2 Мицбардын маалымат стендерин жацылатуу. Сентябрь 
2017 ж

п о к

3 Мицбарга бекитилген канааларды жана лабораторияларды 
кайрадан жасалгалоо.

Февраль 
2018 ж

п о к

4 Мицбарда виртуалдык лабораториялык жумуштар учун 
компьютерлер менен камсыздоо.

Апрель 
2018 ж.

Каф. башчысы
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