
 



 

8 2020-2021ж окуу жылындагы 

окутуучулардын окуу жүктөмдөрүн 

бөлүштүрүү жана бекитүү 

август 

сентябрь 

кафедра башчысы 

9 AVN  маалымат программаларына 

ЖОБОлорго ылайык кафедранын 

ишмердүүлүгүнүн баардык багыттарын 

киргизүү, толуктоо 

август-

сентябрь 

кафедра  

башчысы, 

окутуучулар, 

лаборант 

10 

 

Которуу-тикелөө иштерин жүргүзүү, курс 

тайпаларын аныктоо 

август-

сентябрь, 

октябрь 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

11 

 

Академиялык жана контрактык төлөм 

карыздарды жою боюнча иш-чараларды 

уюштуруу жана өткөрүү  

сентябрь кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

12 Экономика, Менеджмент жана Социалдык 

иш багыттарын программалык 

аккредитациялоодон өткөрүү боюнча иш 

планды түзүү, өздүк отчетторду жазуу жана 

тийиштүү иш-чараларды өткөрүү. 

август-

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар, 

лаборант 

13 Кафедрадагы  конкурстук орундарга 

даярдыктарды көрүү, шайлоолорго катышуу 

октябрь, 

ноябрь 

кафедра 

башчысы, 

 

14 Кафедранын кадрдык потенциалын 

жогорулатуу багытында, кафедра 

мүчөлөрүнүн квалификациясын 

жогорулатуу боюнча иштерди алып баруу 

жана кафедранын ПОЖна мониторинг 

жүргүзүү 

Жыл ичинде Кафедра башчысы 

2. Окуу-усулдук  иши 

1. Социалдык иш, Менеджмент жана 

Экономика багыттары боюнча окуу 

пландарын жаңылоо, кайрадан түзүү. 

 

август 

 

кафедра  

башчысы, 

окутуучулар, 

лаборант 

2 Багыттардын профилдеринин окуу планы, 

программалары, китептер, тийиштүү окуу 

куралдар менен камсыз болуусун аныктоо. 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

кафедра  

башчысы, 



окутуучулар 

3 Дистанттык билим берүү боюнча атайын иш-

чараларды жүргүзүү (аралыктан окутуу 

технологиясы боюнча кафедрада 

вебинарларды уюштуруу, атайын вебинар, 

семинарларга катышуу) 

Август, 

сентябрь 

кафедра  

башчысы, 

окутуучулар, 

лаборант 

4 Кафедра мүчөлүрүнүн жаңы окуу жылына 

жекече иш пландарын иштеп чыгуу жана 

бекитүү 

Август, 

сентябрь 

кафедра  

башчысы, 

окутуучулар 

5 Дистанттык билим берүү технологиясын 

ишке ашырууда электрондук окуу 

материалдарын иштеп чыгуу, жумушчу 

программаларын, силлабустарды, 

студенттердин жекече иш пландарынын 

электрондук версияларын иштеп чыгуу 

Август, 

сентябрь 

кафедра  

башчысы, 

окутуучулар, 

лаборант 

6 Кафедрадагы даярдалуучу багыттардын 

НББПын кайрадан карап чыгуу, окуу 

палынына жараша өзгөртүүлөрдү киргизүү, 

кафедранын кеңешмесине талкууга коюу 

Август кафедра  

башчысы, 

окутуучулар 

7 Элективдик сабактардын каталогунда 

көрсөтүлгөн предметтерди студенттерге 

презентациялоо жана студенттердин 

тандоосун камсыздоо, аларды окуу 

жүктөмдөрүнө киргизүү. 

1-курстар 

үчүн август 

айында, 

жогорку 

курстарга 

окуу 

жылынын 

аягында 

кафедра  

башчысы, 

окутуучулар 

8 2020-2021- окуу жылына окуу- усулдук 

колдонмолорду чыгаруунун ачык 

сабактардын өткөрүү мөөнөтүн бекитүү  

 

Август-

Сентябрь 

 

 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

9 кафедранын баардык  сабактары боюнча 

модулдук материалдарын кайрадан иштеп 

чыгуу, толуктоо, жаңылоо. 

Сентябрь-

октябрь 

 

10 С Студенттердин билимин баалоо 

каражаттарын иштеп чыгуу жана алардын 

электрондук негизде иштеп чыгуу (Google 

classroom, AVN жана башка дистанттык 

билим берүүдө пайдаланылуучу тиркемелерге 

План боюнча Окутуучулар 



жайгаштыруу жана студенттерге жеткирүү) 

11 Бүтүтрүүчү квалификациялык жана курстук  

иштердин темаларын иштеп чыгуу жана 

талкууга алуу, бекитүү  

октябрь кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

12 Кафедрада окуп жаткан багыттар боюнча 

студенттерге конок лекцияларды уюштуруу, 

атайын практик-адистерди чакыруу жана 

конок лекцияларды уюштуруу боюнча башка 

ЖОЖдор менен кызматташтыктарды алып 

баруу 

Окуу графиги 

боюнча 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

13 Мамлекеттик тилде жана расмий тилде 

электрондук илимий билим берүү 

материалдарын иштеп чыгуу жана аларды 

окуу жараянында пайдалануу 

Жалпы окуу 

жыл ичинде 

 

14 Кышкы  жана жайкы окуу сессияларын 

уюштуруу жана өткөрүү: 

а) сынак билеттердин суроолорун иштеп 

чыгуу, түзүү, бекиттирүү, AVN маалыматтар 

программасы менен иштөө, студенттерди 

AVN маалыматтар программасына тартуу 

б) Студенттер менен кышкы жана жайкы 

сынактарды өткөрүү жана жыйынтыктоо 

декабрь 

май 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

15 Окутуучулардын  лекциялык жана 

практикалык сабактарын мамлекеттик тилде  

окутуу ыкмасын карап чыгуу, видео 

лекцияларды өтүүнү колдонуу,  тажыйырба 

алмашуу жана жайылтуу. Студенттердин өз 

алдынча иштеринин натыйжалуулугун 

аныктоо 

 

жыл бою 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

 

 

16 Жумушчу программаларга ылайык 

тайпа журналдарын өз учурунда 

толтурулушун текшерүү. 

 

жума 

сайын 

 

 кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

17 Кафедранын мүчөлөрү менен  өндүрүштүк 

жыйындарды өткөрүү. 

План боюнча кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

18 Кафедранын багыттарындагы тийиштүү 

курстардагы  практикалардын түрлөрүн 

 

январь 

 

кафедра башчысы 



өткөрүүнү уюштуруу, текшерүү, кабыл алуу. май, (графике 

ылайык) 

19 Бүтүрүүчү  курстардын студенттерине 

ЖМАны жана  квалификациялык иштерин 

жакталышын уюштуруу жана өткөрүү. 

 

Апрель 

май 

июнь. 

 

Кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

20 Кафедрада окутуучуларга жаңы маалымат 

технологияларды колдонуу боюнча семинар 

уюштуруу жана катышуу  

жыл ичинде кафедра 

башчысы, ОУК, 

окутуучулар 

21 Кышкы жана жайкы сессиялардын  

жыйынтыгын  чыгаруу. 

Январь- 

июнь 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

22 Ачык сабактардын өтүлүүсүн пландоо, 

усулдук иштелмелерди иштеп чыгуу, 

талкууга коюу жана өтүлгөн ачык сабактарды  

талкуулоо 

 

планга 

ылайык 

 кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

23 2020-2021-окуу жылындагы биринчи жана 

экинчи жарым  жылдыктагы жыйынтыктарын 

чыгаруу, окуу- усулдук ишмердүүлүктүн   

эсебин берүүсүн угуу, кабыл алуу. 

Планга 

ылайык 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

24 Аккредитацияны өткөрүүгө даярдыктарды 

тынымсыз жүргүзүү 

Планга 

ылайык 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

3 . Илим-изилдөө иштери 

1 Илимий-изилдөө иштеринин жана 

студенттердин илимий изилдөө иштеринин 

календардык пландарын түзүү, бекитүү. 

 

Сентябрь 

 

кафедра башчысы 

2 Аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн 

иштеринин темаларын жана жетикчелерин 

бекитүү 

 

жыл ичинде 

кафедара 

башчысы, 

аспиранттар, 

изденүүчүлөр 

3 Илимий конференцияларга  5катышуу  жана 

уюштуруу 

жыл ичинде кафедара 

башчысы, 

ИИБ 

 



4 Илим изилдөөчүлүрдүн жана 

аспиранттардын учурдук отчетторун угуу 

Ар квартал 

сайын 

Изденүүчүлөр, 

аспиранттар 

5 Илим изилдөө иштеринин жана илимий 

долбоорлордун аткарылуусу боюнча окуу 

жылындагы илимий кызматкерлердин  

2020- жылындагы аткарылган иштер 

боюнча эсеп берүүсү 

ноябрь 

декабрь 

кафедара 

башчысы, 

аспиранттар, 

изденүүчүлөр,или

мий жетекчилер 

6 Студенттердин курстук иштерин аткарууга 

усулдук көмөктөшүү, курстук ишти 

жазуунун талаптары боюнча усулдук 

семинарларды өтүү 

Окуу планына 

ылайык 

Окутуучулар 

7 Илимий долбоорлорду иштеп чыгуу жана  

сунуштоо. Илимий отчет берүү 

ноябрь 

декабрь 

кафедара 

башчысы, 

аспиранттар, 

изденүүчүлөр 

8 Студенттердин илимий изилдөө иштерине 

усулдук көмөк көрсөтүү жана жетекчилик 

кылуу 

Жыл бою Студенттер, 

окутуучулар 

9 Студенттерди олимпиада жана башка 

студенттик сынактарга даярдоо жана 

катыштыруу 

Планга 

ылайык 

Студенттер, 

окутуучулар 

Эл аралык ишмердүүлүк 

1 Башка ЖОЖдордогу экономикалык жана 

социалдык багытта иш алып барган кафедра 

жана бөлүмдөр менен кызматташуу боюнча 

келишимдерди түзүү 

Жыл ичинде Кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

2 Кафедранын эл аралык ишмердүүлүгүн 

кеңейтүүдө окутуучуларды тил билүү 

компетенттүүлүгүн жогорулатуу. 

Жыл ичинде Кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

3 Тажикистандагы Каритас Германия 

ассоциациясы тарабынан уюштурулган 

кесиптик компетенттүүлүктү жогорулатууга 

багытталган семинар тренингдерге 

Социалдык иш багыты боюнча 

окутуучуларды катыштыруу 

Жыл ичинде Кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

4 Студенттердин мобилдүүлүгүн ишке 

ашыруу иш чараларын уюштуруу 

Жыл ичинде Кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

5 Кафедранын окутуучуларынын Жыл ичинде Кафедра 



академиялык мобилдүүлүгү боюнча иш 

чараларды уюштуруу 

башчысы, 

окутуучулар 

6 Башка ЖОЖдордон жана өндүрүштүк 

секторлордон окуу процессинде 

катыштыруу багытында конок лекцияларды 

уюштуруу 

Жыл ичинде Кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

7 Кафедранын окутуучуларын башка 

ЖОЖдор менен биргеликте усулдук жана 

илимий кызматташтыкты алып баруу 

ишмердүүлүгүн уюштуруу 

Жыл ичинде Кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

8 Студенттердин эл аралык студенттик 

сынактарга (олимпиада, эл аралык 

студенттик илимий сынактар) даярдоо, 

жетекчилик кылуу жана катыштыруу 

Планга 

ылайык 

Студенттер, 

окутуучулар 

4. Маданий-тарбиялык иштер. 

1 Кафедрадагы багыттар боюнча окуп жаткан 

окуу тайпаларына кураторлорду бекитүү 

  

2 Кураторлордун иш планын иштеп чыгуу 

жана бекитүү 

  

3 Студенттер менен билим күнүн белгилөө  

2020-жыл 

1-сентябрь 

 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар, 

кураторлор, 

тайпа студенттери 

4 Студенттердин аралыктан сабакка 

катышуусун уюштуруу, көзөмөлгө алуу 

Жыл бою Кураторлор, 

кафедра башчысы 

5 Окутуучулардын , студенттердин окуу 

имаратында жана анын  айланасында  

өздөрүн  маданияттуу алып жүрүү кодексин 

үйрөтүү, көзөмөлгө алуу 

 

 

күн сайын 

 

кафедра 

башчысы, 

кураторлор 

 

6 Куратордук иш пландарынын аткарылышын 

көзөмөлгө алуу 

жадыбалга 

ылайык 

Кафедра башчысы 

7 Иш берүүчүлөр жана  ата-энелер менен 

биргеликте НББПны жана тарбиялык 

иштерди биргеликте алып баруу 

Жыл бою Кафедра 

башчысы, 

окутуучулар, 

кураторлор, 



студенттер 

8 Тайпаларда куратордук сааттардын ар 

жумада өткөзүлүүсүн көзөмөлдөө. Таза 

коом программасы менен иштөө 

жадыбалга 

ылайык 

кафедра 

башчысы, 

куроторлор 

9 Мамлекетик тил күнүн белгилөөгө 

катышуу, иш-чараларды уюштуруу 

 

2020-жыл 

23-сентябрь 

 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

10 Факультеттин жана университеттин жаштар 

комитети менен тыгыз байланышта  иш 

жүргүзүү, коррупцияга каршы күрөшүү иш-

чараларын өткөрүү 

Жыл бою кураторлор, 

тайпа студенттери 

11 Студенттердин 8факультетте өткөзүлгөн 

түрдүү денгээлдеги семинарларга, 

жыйындарга жана маданий иш-чараларга  

катышуусун камсыз кылуу жана уюштуруу  

жыл ичинде кафедра 

башчысы, 

окутучуулар, 

студенттер 

12 Биринчи курстун студенттерине сынак 

китепчелерин , студенттик жана 

окурмандык билеттерди тапшыруу үчүн  

«Студенттикке кабыл алуу» аземин 

уюштуруу, жаштар күнү белгилөө, 

көңүлдүү кечелерди уюштуруу 

 

 

сентябрь 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

 

деканат, кафедра, 

кураторлор 

 

 

 

13 Шаар күнүнө арналган маданий кечелерге 

катышуу; түрдүү багытагы конкурстарды, 

мелдештерди, викториналарды уюштуруу 

жана өткөрүү 

5 октябрь 

 

планга 

ылайык 

деканат, кафедра, 

башчысы, 

окутучуулар 

14 Социалдык иш багытында окуп жаткан 

студенттер менен биргеликте 

«Жакшылыкка бир кадам» кайрымдуулук 

иш чарасын уюштуруу жана өткөрүү 

Октябрь 

айынын 

биринчи 

декадасы 

кафедра, 

башчысы, 

окутучуулар, 

студенттер 

15 Университеттин кесиптик колледжинин 

бүтүрүүчүлөрү жана мектеп бүтүрүүчүлөрү 

үчүн кесипке багыт берүү боюнча иш-

чаралардын планын иштеп чыгуу жана 

Октябрь кафедра, 

башчысы, 



бекитүү окутучуулар. 

16 Университеттин кесиптик колледжинин 

бүтүрүүчүлөрү жана мектеп бүтүрүүчүлөрү 

үчүн кесипке багыт берүү боюнча иш-

чараларды уюштуруу жана өткөрүү 

Жыл ичинде кафедра, 

башчысы, 

окутучуулар, 

студенттер 

17 Шаарыбызда, университетте жана 

факультеттеги уюштурулган бардык 

даталуу күндөргө карата уюштурулган иш 

чараларга активдүү катышуу, атайывн 

даталуу күндөргө карата иш чараларды 

уюштуруу жана өткөрүү 

Жыл ичинде кафедра, 

башчысы, 

окутучуулар, 

студенттер 

5. Өндүрүштүк - чарбалык ишмердүүлүгү. 

1 Студенттер менен аралыктан окутуу 

технологиясына өтүү, студенттер менен 

онлайн байланышты жөнгө салуу жана 

өнүктүрүү, бардык окуу ресурстарынын 

электрондук контентин жакшыртуу 

жыл бою кафедра 

башчысы, 

окутучуулар, 

кураторлор 

2 Окутуучулардын усулдук эмгектерин 

дярдоо, басмадан чыгаруу. (Кафедрадагы 

каралган окуу предметтери жана илимий 

изилдөө иштери боюнча окуу китептерин, 

мультимедиялык материалдар, видео 

сабактар) 

Жыл бою Окутуучулар 

3 Аудиторияларда, бөлмөлөрдө, 

коридорлордо, факультетте тазалыкты 

сактоо үчүн ар жумалык  ишембиликтерди 

уюштуруу жана өткөрүү 

 

 

жума сайын 

 

 

Кураторлор, тайпа 

студенттери 

4 Окуу бөлмөлөрдү жана аудиторияларды 

оңдоодон өткөрүү ,  

окутуучулардын жаңы окуу жылына 

окутууну улантуу үчүн санитардык 

кароодон өткөрүү, кафедранын иш-

кагаздарын  илип көрсөтүү тактайларын, 

ички жасалгаларын оңдоо, жаңылоо 

эмеректер менен камсыздоо 

 

мөөнөтү 

боюнча 

 

кафедра 

башчысы, 

окутуучулар 

 

 

 

 



 


