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Экология жана туризм кафедрасынын кене 
2019-2020- окуу жылына тузулгон 

календарлык план

№ Аткарылуучу иштер отуу Жоопгуу
M 0 0H 0T Y

Биринчи кецешме
1 Кафедранын 2019-2020-окуу жылындагы 

календарлык планын талкуулоо жана бекитуу
сентябрь Кафедра башчысы 

Аблешов Т.А.
2 Кафедранын профессордук-окутуучулар 

курамынын жекече пландарын жана окутуу 
иштеринин саатарынын елчемдерун бекитуу

Кафедра башчысы

3 Кафедранын окуу методикалык комиссиясынын 
мучелерун шайлоо

Кафедра мучолеру

4
Кафедранын мучелеруне коомдук милдеттерди 
бекитуу

Кафедра башчысы

5 Экология жана туризм кафедрасынын 2019-2020 
окуу жылындагы предметтердин сапатын балоо 
учун комиссиянын курамын бекитуу.

Кафедра башчысы

6 Топтордун кураторлорун шайлоо жана алардын иш 
планын талкуулап бекитуу

Кафедра башчысы

7 Ар турдуу маселелер
Экинчи кецешме

1 Сабактар боюнча окуу методикалык 
комплекстерди талкуулоо жана бекитуу

октябрь Кафедра башчысы.

2 Сабакка ез ара катышуу графигин тузуу жана 
бекитуу

доц.м.а
Акматылдаева Г.А., 
ага окутуу чу 
Токталиева Г.Р.

3 Квалификациялык иштердин темаларын карай 
чыгуу жана бекитуу

Кафедра башчысы

4 Окуу-талаа жана ендуруштук практикаларды 
уюштуруу келишим тузуу

доц. м.а. Темирбек 
у.И., Багышова Ш.Т.

5 Ар турдуу маселелер
Учунчу кецешме

1 Биринчи жарым жылдык боюнча модуль тапшыруу 
графигин бекитуу

ноябрь Окутуу чу
Абдырахманова С.Т.

2 Кафедрага бекитилген сабактар жана топтор 
боюнча студенттердин жетишуусун, катышуу су и 
анализдое

Кураторлор

Кафедрага таандык сабактарды окуу куралдар. 
жолдомолор жана компыотердик технологиялар

Кафедра башчысы



4 Студенттик ийримдердин иши женундв

—

Окутуучу ВагыпюБД
Ш.Т.’ *

5 Ар тудуу маселелер -- ----------------------- 1

Тертунчу кецешме
1 Кышкы зачет_экзамендик сессияга даярдануу декабрь Сабак еткен 

окутуучулар
2 Кафедранын жаш окутуучуларына методикалык 

сабактар кунун бекитуу
Кафедра башчысы 
Аблешов Т.А.

3 Профессордук-окутуучулар курамынын аткарган 
иштери менен алардын жекче пландарына шайкеш 
келуусун анализдве

Кафедра башчысы

4 Сабакка начар жетишкен студенттер менен иштее Кафедра башчысы. 
окутуучулар

5 Илимий иштер боюнча жылдык отчету даярдоо доц.м.а 
Садыкова Г.С.

6 Студенттердин оз алдынча иштерин кабыл алуу доц.м.а
Акматылдаева Г.А.. 
ага окутуучу 
Токталиева Г.Р.

7 Ар турдуу маселелер
Бешинчи кецешме

1 1 - жарым жылдыктагы модулдардын жыйынтыгы, 
кураторлордун отчету

январь Кафедра башчысы. 
кураторлор

2 Профессордук -  окутуучулар курамынын илимий 
отчеттору

доц.м.а. Садыкова 
Г.С.

о Кундузгу жана сырттан окуу белумдеруне 1 - 
жарым жылдыкта белунгон педагогикалык 
иштердин аткарылышын карай чыгуу

Кафедра башчысы

4 Ар турдуу маселелер
—

Алтынчы кецешме
1 Кафедрада окутулган окуу дисциплиналарынын 

сапатына анализ жургузуу
февраль Кафедра башчысы

2 Басылууга даярдалган окуу долбоорлорунун 
программасынын, окуу куралдарын, окуу 
иштеринин кол жазмаларын кароо

Кафедра башчысы 
ОМКнын башчысы

о Академиялык карыздарын жоюу максатында 
студенттер менен жекече иштерди алый барууну 
уюштуруу

Кураторлор 1

4 Ар турдуу маселелер
Жетинчи кецешме

1 Экинчи жарым жылдык боюнча модул тапшыруу 
графигин бекитуу

—

март Кафедра башчысы

2 Кураторлордун отчеттору Кураторлор
3 Студенттердин квалификациялык ишти аткаруусу доц.м.а

Акматылдаева Г.А.

4 Ар турдуу маселелер
Сегизинчи кецешме

1 Жайкы зачет-экзамендик сессияга даярдануу апрель Сабак еткон
окутуучулар



2 Экинчи жарым жылдык боюнча профессордук- 
окутуучулар курамынын аткарган иштери менен 
алардын жекече пландарына шайкеш келуусун 
анализдее

Кафедра башчысы

О
J Окуу-талаа практикасынын планын бекитуу Кафедра башчысы.

4 Ар турдуу маселелер

Тогузунчу ксцешмс
1 Квалификациялык иштерди алдын ала коргоо май Кафедра башчысы, 

жетекчилер
2 Кафедранын окуу методикалык кенешинде ез ара 

сабакка катышуунун натыйжаларын талкуулоо
Окуу-методикалык
комиссия

3 Студенттердин оз алдынча иштерин кабыл алуу доц.м.а
Акматылдаева Г.А., 
ага окутуучу 
Токталиева Г.Р.

4 Ар турдуу маселелер
Онунчу кецешме

1 ОМКнын (УМС) 2019-2020-окуу жылындагы 
аткарган ишинин отчету

июнь Окуу-методикалык
комиссиясы

2 Жайкы экзамендик сессиянын натыйжаларын 
анализдее

Кафедра башчысы

о
J 2019-2020 окуу жылындагы кураторлордун окуу 

тарбиялоо боюнча иштеринин отчету
Кафедра башчысы, 
ага окутуучу 
Темирбек у.И.

4 Кафедранын ПОКнын 2019-2020-окуу жылындагы 
окуу жуктеменун аткарылышы боюнча отчету

Кафедра башчысы,

5 Кафедранын окуу жана окуу-тарбиялык иштеринин 
отчету жана кафедранын 2019-2020-жацы окуу 
жылына карата даярдыгы

Кафедра башчысы, 
доц.м.а.Темирбек
у . и .

6 Жацы окуу жылына саатарды белуштуруу Кафедра башчысы
7 Ар турдуу маселелер

Экология жана туризм 
кафедрасынын башчысы Аблешов Т.А.


