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Аткаруу тутооноту .. Жооптуулар

I (август айы)
1 Химия жана химиялык технология кафедрасынын 2017-2018 - 

окуу жылына жыйындарды откоруу планын кароо жана бекитуу
30-августка чейин Мурзакулова Б.С., 

окутуучулар курамы

2 Кафедранын штаттык окуу жуктемдерун эсептое-болуштуруусун, 
ирофессордук-окутуучулук курамдын моонегчу графигин бекитуу

5-сентябрга чейин Мурзакулова Б.С., 
Колодина И.А.

3 Кафедранын 2017-2018 - окуу жылына адистик боюнча окуу 
тайпаларынын кураторлорун кайра дайындоо. Кураторлордун иш 
планын бекитуу

5-сентябрга чейин Мурзакулова Б.С., 
Жунусов А.Б.

4 2017-2018 - окуу жылына окутуучулардын жеке иш пландарын 
жана окуу жардамчыларынын иш пландарын бекитуу

окуу жылы 
башында. ( эгер 

озгоруу болсо окуу 
жылы ичи

Мурзакулова Б,С., 
окутуучулар курамы

5 Жаны окуу жылына аудиторияларды жана лабораторияларды 
даярдоо

1 -сентябрга чейин окутуучулар курамы, 
лаб. башчысы, окутуу 

жардамчылары

6 Ар турдуу маселелер
II (сентябрь айы)

1 Кафедранын номенклатура боюнча документтерин тактоо жана 
жацылоо

сентябрь Мурзакулова Б.С., 
Айтиева Т.А,

2 Адистик боюнча окутан студенттердин академиялык карыздарын 
жоюну уюштуруу. Которуу жана тикелее.

20-сентябрга чейин окутуучулар курамы

3 2017-2018 - окуу жылына кафедранын окуу-усулдук иштерин 
бекитуу

сентябрь Айтиева Т.А., 
окутуучулар курамы

4 Кафедрага болунгон такталган эсептее-белущтуруусу боюнча 
окуу иштерин бекитуу жана AVNre киргизуу

сентябрь Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы

5 Ар турдуу маселелер

111 (октябрь айы)
1 Кафедрага бекитилген сабактарга сту'дентгердин катышуусун 

жана жетишуусун анализдео
окуу жылы ичи Мурзакулова Б,С., 

окутуучулар курамы

2 Курстук иштердин, курстук долбоорлордун темаларын бекитуу октябрь Мурзакулова Б.С., 
Колодина И.А.

3 Дистанттык (сырткы) окуу формасы боюнча окуган студенттер 
учун окуу-усулдук колдонмолор менен камсыздоо иштерин

октябрь Бардык окутуучулар

4 МАКтын курамын бекитуу, октябрь Кафедра башчысы.

5 Адистик боюттча окуган студенттердин Мамлекеттик 
экзамендерди (Кыргызстан тарыхьт) тапшыруусун анализдое жана 
анын жыйынтыгы

октябрь МАКтын катчысы

6 Ар турдуу маселелер

IV (ноябрь айы)
1 Экзамендик билеттердин тесттик суроолорун студенттерге 

жеткирууну уюштуруу жана бекитуу. Модулдардын 
жыйынтыктарын анализдео

ноябрь окутуучулар курамы 
кураторлор

2 Курстук иштерди, курстук долбоорлорду, лабораториялык 
иштерди тапшырууну анализдое

ноябрь окутуучулар



3 Профессордук-окутуучулук курамдын жеке иш пландарын 
аткаруусун анализдео

ноябрь Мурзакулова Б.С.

4 Окутуучулардын оз ара сабакка катышууларын жана ачык 
сабактарды уюштуруу жана анализдео

ноябрь
П

Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы

5 Аспиранттардын жана изденуучулердун жылдык отчетторун 
кароо жана бекитуу-

ноябрь Мурзакулова Б.С.

6 Ар турдуу маселелер

V (декабрь айы)
1 Студенттердин катышуусун, жетишуусун жана окуу учун 

теломдерун анализдое
декабрь окутуучулар, кураторлор

2 Кышкы экзамендик сессияга даярдыктар, уюштуруу жана 
бекитуу:
- курстук иштерди, курстук долбоорлордун графигин;
- жеке консультациялардын графигин;

декабрь Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы

3 Модулдарды таншыруунун жыйынтыгын анализдео. декабрь Кураторлор

4 Ар турдуу маселелер

VI (январь айы)
1 Студенттердин кышкы сессияларын тапшыруусу жана 

жыйынтыгын анализдое
январь Мурзакулова Б.С., 

окутуучулар курамы
2 Жекече иш пландарына ылайык профессордук-окутуучулук 

курамдын ишинин баардык турлерунун аткарылышын анализдее
январь Мурзакулова Б.С., 

окутуучулар курамы

3 2018-2019 окуу жылына абитуриенттер учун тест (экзамен 
билетгери) тузуу

январь Салабаева З.А., Тагаева 
Р.Ж.

4 ПНиГ адистигине лицензияга даярдык январь Колодина И.А., бардук
окутуучулар.

5 Ар турдуу маселелер

VII (февраль айы)

1 Жекече иш пландарына ылайык анын баардык турлеру боюнча 
биринчи жарым жылдык учун профессордук-окутуучулук 
курамдын отчетун бекитуу

февраль Мурзакулова Б.С.

2 Профессордук-окутуучулук курамдын экинчи жарым жылдыгына 
каралган жекече консультациянын жана иш ыраатын бекитуу

февраль Мурзакулова Б.С.

3 Лабораториялык жана окуу кааналарынын окуу жылынын экинчи 
жарым жылдыгына даярдалышы

февраль окутуучулар, окуу- 
жардамчы персоналдар

4 AVN жана силлабустарды тузуу боюнча жургузулуп жаткан февраль окутуучулар курамы
5 Ар турдуу маселелер

VIII (мара айы)

1 Студенттердин КД, КИнин жана оз алдынча иштеринин 
аткарылышынын журушунун анализи

март Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы

2 Мамлекеттик сынактарга даярдык. Тиешелуу документтерди 
бекитуу

март Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы

3 Окуу жылында пландаштырылган окуу-усулдук иштердин жарым 
жылдыкка карата аткарылышы

март Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы

4 AVN жана силлабустарды тузуу боюнча жургузулуп жаткан 
иштерди талкуулоо.

март Бардык окутуучулар

5 Ар турдуу маселелер

IX (апрель айы)

1 Март айындагы студенттердин жетишкендиктеринин жана 
сабакка катышуусунун анализи

апрель Мурзакулова Б,С., 
окутуучулар курамы 

кураторлор



2 Модулдардын, кошумча консультациялардын уюштурулушу, 
модулдардын кабыл алынышынын жыйынтыктарынын анализи

апрель Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы 

кураторлор
3 Студенттердин илим изилдео иштеринин жыйынтыктары апрель Мурзакулова Б.С., 

Жунусов А.Б.
4 Ачык эшиктер кунун уюштуруу жана откоруу апрель Бардык окутуучулар

5 Практикалардын журушун уюштуруу. апрель Практика жетекчилери

6 Жайкы сессиянын курстук иштеринин, курстук долбоорлорун 
коргоонун графиги жана комиссиянын курамы

апрель Мурзакулова Б.С.,

7 Ар турдуу маселелер

X (май айы)

1 Экзамсндик билеггердин, гесттеринин суроолорунун 
тизмелеринин бекитилиши

май Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы

2 Студенттердин апрель айына окуу толемдорун, катышуусун жана 
жетишуусун анализдео.

май Кураторлор

3 Бутуруучулердун квалификациялык жумуштарынын 
аткарылышын кезомелдео.

май Мурзакулова Б.С., 
Колодина И.А.

4 Орто мектептердин арасында профориентация иштерин 
жургузуунун планын бекитуу, ишке ашыруу

май Мурзакулова Б.С., 
Колодина И.А.

5 Ар турдуу маселелер

XI (июнь айы)

1 Жайкы экзамендик сессиянын жыйынтыктарынын анализи. 
АКЖнын уюштурулушу

июнь окутуучулар курамы

2 Окуу жылында шиндаштырылган окуу-усулдук иштердин 
аткарылышы

июнь Мурзакулова Б.С., 
Колодина И.А.

3 Профессордук-окутуучулук курамдын окуу жылы учун 
отчеттордун кабыл алынышы жана бекитилиши

июнь Мурзакулова Б,С,

4 Жацы окуу жылына карата кафедранын даярдыгы, сунуштарды 
киргизуу

июнь Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы

5 2018-2019 окуу жылындагы кафедранын штаттык олчему жана 
болуштуруу эсебин тузуу; жаны окуу жылына даярдык

июнь Мурзакулова Б.С., 
окутуучулар курамы

6 Ар турдуу маселелер
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