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Кафедрага бекитилген предметтер боюнча студенттердин өз алдынча 

иштеринин жыйнтыгы. 

Сүйлөдү: б.и.к., доц. С.О. Акунова Биология жана химия факультетинин жалпы 

биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасына бекитилген предметтер 

боюнча студенттердин өз алдынча иштеринин жыйынтыгы чыгарылды. 

Студенттердин өз алдынча иштерине 1-2-3-4 курстун  студенттери төмөнкү 

дисциплиналар боюнча: 

        1.Экология 

        2.Цитология 

        3.Адамдын анатомиясы жана морфологиясы 

        4.Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы 

        5.Генетика 

        6.Биохимия  боюнча СӨИ  коргошту 

Экология предмети боюнча курамдар аралык жана биололгия жана химия 

факультеттинин 1-курсунун студенттери ар кандай темада 16-макет тапшырышты. 

2.Цитология боюнча 2-курс (Б-1-18)  тайпасынын студенттери клетканын, 

биомембрананын түзүлүшүн чыгармачылык менен жасап, тапшырышты. 

3.Адамдын анатомиясы жана морфологиясы предмети  боюнча 3-курс (Бб-1-17) 

тобунун студенттери көз алмасынын моделини  тапшырышты. 

4.Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предмети  боюнча 4-курстун 

студенттери кан айлануу тегерегинин моделин тапшырышты. 

5.Генетика предмети  боюнча 4-курстун студенттери  “Модификациялык 

өзгөгүчтүктүн организмге тийгизген таасири” –деген темада доклад окушту.    

6.Биохимия предмети боюнча Кребстин циклин кол менен сайма сайып, 

чыгармачылык менен аракеттенип жасашкан.  

Төмөндө СӨИ коргогон студенттерге жалпы биология жана аны окутуунун 

технологиясы кафедрасы тарабынан уюштурулган  факультеттин ыраазычылык каты 

ар бир тайпага жана жекече студенттерге тапшырылды.  

Сүйлөдү: окуу иштери боюнча декандын орун басары, п.и.к. доц. Г.С. 

Усенгазиева студенттердин өз алдынча иштери жогорку денгээлде уюштурулган. 

Студенттердин өз алдынча иштерин уюштурган окутуучулардын иштерине жана 

студенттердин окууларына албан албан ийгиликтерди каалайм. 

Сүйлөдү: проф.м.а., б.и.к., С.Т.Бейшеналиева студенттердин өз алдынча 

иштери жакшы уюштурулган бирок жазаган иштеринер көп жыл бою сакталып, 

сабактарга колдоно турган кылып жазасанар жакшы болмок, бирок бул биринчи 

жолку уюштурулган иш чара болуп жаткандыктан кийинки жылдары мындан да 

жогорку денгээлде кыласынар деген үмүттөмүн. Окууларыңарга  ийгиликтерди 

каалайм.  

Сүйлөдү: Жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын 

кафедра башчысы, проф.м.а., б.и.к., Г.А. Шаршеналиева: -Кафедрага тиешелүү  ар 

бир предмет боюнча окуу методикалык комплексинде ар бир темага өз алдынча иш 

пландаштырылган. Окутуучулар тарбынан студенттердин өз алдынча иштеринин 



аткарылышына усулдук көрсөтмөлөр даярдалган. Студенттер окутуучулардын 

методикалык көрсөтмөсүнө ылайык доклад, реферат, эссе, презентация, схема 

диаграммаларды түзүү формаларында ар бир темага СӨИ тапшырышты. Алардын 

ичинен ар бир предмет боюнча айырмаланган чыгармачылык менен аткарылган 

СӨИлер тандалып алынып бүгүнкү жалпы талкууга коюлду. Студенттер жана 

окутуучулар  өзүлөрү окугандан башка предметтер боюнча дагы кошумча 

маалыматтарды ала алышты. Жогорку курстун студенттери, мисалы: 4-курс 

Генетика предмети боюнча илимий талдоолордун негизинде презентация менен 

доклад окушту. Ал эми экология, Биохимия, Цитология, Гистология, Адамдын жана 

жаныбарлардын физиологиясы предметтери боюнча теориялык алган билимдеринин 

негизинде макет түзүп анын теоретикалык тууралыгын тиешелүү темалар боюнча 

механизмдерин түшүндүрүп далилдешти. Мисалы: Кребстин циклы, адамдын кан 

айлануу тегерегиндеги кандын жүрү жолдору(артериялык кан веналык кан), 

эукориоттук клетканын структуралык түзүлүшүнүн макети жана башка. 

Студенттердин өз алдынча иштери жакшы уюштурулган студенттер алган билимин 

иш жүзүндө аткарып берип жаткандыгы мени кубандырат студенттердин жана 

окутуучулардын иштерине  ийгилик. Төмөнкү тайпаларга жана жеке иштерин 

коргогон студенттерге факультеттин ыраазычылык каты менен сыйлансын 





 

 

 







 


