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№ Аткарылуучу иш-чаралар Аткаруу
мвенету

Жооптуулар

Уюштуруу иштери
1 • 2019-20-окуу жылына даярдык

• Факультеттин, кафедранын иш-планын ички, 
сырткы кызыктар тараптар менен биргеликте 
карап чыгуу;

• 2019-20-окуу жылынын 1- жарым 
жылдыгындагы сабактардын жугуртмесун 
тузуу жана бекитуу;

• Аудиториялык фондду, материалдык- 
техникалык базаны карап чыгуу

Август Декан;
Кафедра башчыларь 
Диспетчер;

2 Билим беруунун стандарттарынын талаптарына жана 
университеттин миссиясына ылайык окутуу 
программаларын карап иштеп чыгуу,

Жыл ичинде Кафедра башчыларь 
декан

3 Профессордук-окутуучулар курамынын окуу 
жуктемдерун, окуу иштеринин елчемдерун КРнын 
билим беруу нормативдик документтерине, 
университеттин нормативдик документтерине дал 
келтируу.

Жыл ичинде Кафедра башчыларь 
декан

4 Илимий иштерди уюштуруу; Магистердик, бакалавр 
багыттары боюнча «Конок лекцияларын» уюштуруу, 
еткеруу

Жыл ичинде Кафедра башчыларь: 
Илимий иште 
боюнча жооптуу

5 Билим беруу программаларын аккредитациялоонун 
талаптарына ылайык студенттерди кабыл алуу, 
жетишкендиктери, жумушка орношуусу боюнча 
анализ, баалоо иштерин жургузуу

Май,июнь,
сентябрь

Декан, кафедр 
башчылары.

6 Билим беруу программаларын аккредитациялоонун 
талаптарына, профессордук -окутуучуларын 
аттестациядан еткеруу жобосуна ылайык 
социологиялык сурамжылоо, студенттер арасында 
сурамжылоо еткерууну уюштуруу

Ноябрь,
апрель

Декандын opyi 
басары, кафедр! 
башчылары

7 Профессордук -окутуучулар курамынын 
квалификациясын жогорулатуу курстарын, 
семинарларды уюштуруу

Жыл ичинде Кафедра башчылары

8 Эл аралык байланыштарды, профессордук -  
окутуучулар курамына, студентердин академиялык 
тажрыйба алмашуу иш-чараларын уюштуруу

Сентябрь,
январь

Кафедра башчылары 
декан

9 Билим беруунун талаптарына ылайык маалымат Жыл ичинде Информациялык



каражаттарына, электрондук сайттарга факультеттин 
ишмердуулугун чагылдырууну уюштуруу, аткаруу

технология боюнча 
администратор

10 1-курстун студенттери менен жолугушууну 
уюштуруу жана еткеруу. ГБФнын факультет 
ичиндеги тартиби менен тааныштыруу.

сентябрь Декан, кафедра 
башчылары, декандын 
орун басары

11 1-курстун студенттерине «Билим кунун» уюштуруу 1-сентябь Кураторлор, кафедра 
башчылары

12 Студенттик парламенттин ишин уюштуруу, планын 
тузуу

сентябрь Декан, декандын орун 
басары, тарбия 
иштери боюнча 
жооптуу.

13 1-5 (бакалавриат), 1-2 (магистратура) -курстардын 
акдемиялык тайпаларын тузуу

Август-
сентябрь

Декан, декандын орун 
басары, методист

14 Окуу процессинин графигине ылайык практиканын 
бардык турлерун уюштуруу

Сентябрь,
февраль

Практика боюнча 
жооптуу

15 Практиканын етулушу боюнча жыйынтык 
конференция уюштуруу.

Декабрь, май Практика боюнча 
жооптуу

16 Жатаканада жашаган студенттерди контролдоо, 
тарбия иштерин жургузуу

Жыл ичинде Кураторлор, тарбия 
иштери боюнча 
жооптуу

17 Бюджеттик болумдегу студенттерге стипендия 
беруу боюнча Окумуштуулар Кецешине сунуштоо

Декабрь, май Соронкулов Г.У.

18 Студенттер менен окуу, уюштуруу, коомдук иштер 
боюнча чогулуштарды уюштуруу

Ай сайын Декан, декандын орун 
басары, тарбия 
иштери боюнча 
жооптуу

19 Студенттердин билимин текшеруунун графигин 
бекитуу

Октябрь, март Диспетчер

20 Студенттердин кышкы, жайкы зачеттук-экзамендик 
сынактарга даярдыгын уюштуруу

Ноябрь,
апрель

Декан, декандын орун 
басары, тарбия 
иштери боюнча 
жооптуу

21 Студенттерди университеттин, факультеттин 
коомдук иштерине катышуусун уюштуруу

Жыл ичинде Тарбия иштери 
боюнча жооптуу

22 Бутуруучу курстардагы студенттердин иш- 
кагаздарын Мамлекеттик Аттестацияга даярдоо

Жыл ичинде Декан, декандын орун 
басары, методист

23 Бутуруучу курстун студенттерин жумуш беруучулер 
менен жолугушууну уюштуруу

Октябрь,
апрель

Декан, кафедра 
башчылар

24 Студенттердин билим сапатын текшеруу иш 
чараларын уюштуруу.

Ноябрь,
апрель

Кафедра башчылары, 
декандын орун басары

25 Кийинки окуу жылыиа абитуриенттерди кабыл алуу 
иштерин уюштуруу

Жыл ичинде, 
апрель

Декан, жооптуу катчы

26 Факультеттин окумуштуулар кецешинин 
отурумунун планын даярдоо жана еткеруу

Жыл ичинде, 
план боюнча

Декан, окумуштуу 
катчы

27 Студенттердин университет менен келишимдерин 
толуктоо

Жыл ичинде Декан

28 Окуу телемдерун контролдоо жана анализ жургузуу Жыл ичинде Декан, декандын орун 
басары, методист

29 Факультеттин окумуштуулар кецешинде 
Факультеттин иш планын кароо жана бекитуу

Июнь Декан



Окуу-методикалык иштер
1 Факультеттин келе жаткан окуу жылына окуу- 

методикалык иштеринин документтерин 
университеттин ОУКи менен макулдашып, 
программасын тузуу (окуу планы, жумушчу план, 
ОУК, практика боюнча келишимдер, практика 
етуунун, магистердик, квалификациялык иштерди 
жазуунун колдонмолору, С0Инин усулдук 
колдонмолору ж.б.)

Май, июнь Кафедра башчылары, 
декан

2 Билим беруу программаларын аккредитациялоонун 
талаптарына ылайык окуудан жетишпеген 
студенттер, магистранттар менен иштерди 
уюштуруу, жургузуу

Жыл ичинде Кафедра башчылары

3 Билим беруу программаларын аккредитациялоонун 
талаптарына ылайык студенттердин, 
магистранттардын жеке инсандык есуусуне кемек 
керсотуу, чыгармачылыгын мотивациялоонун 
программаларын иштеп чыгууну уюштуруу. 
Аткарылган иш-чараларды баалоо

Жыл ичинде Кафедра башчылары

4 Кафедралардын жацы окуу жылына даярдыгы 
(кузгу, жазгы)

Август,
январь

Декан, декандын орун 
басары, кафедра 
башчылары

5 Кафедралардын зачеттук-экзамендик сессияга, 
етумдорду кабыл алууга даярдыгы (кузгу, жазгы)

Декабрь, май Декан, декандын орун 
басары, кафедра 
башчылары

6 МАга даярдык Октябрь, 
апрель, май- 
июнь

Декан,кафедра
башчылары

7 Кышкы жана жайкы зачеттук-экзамендик сессиянын 
жыйынтыгын анализдео

Сентябрь,
февраль

Декан, декандын орун 
басары.

8 Студенттердин жетишуусун, анализдео, студенттер 
менен жеке иш жургузуу

Жыл ичинде Декан, декандын орун 
басары.

9 Студенттер менен билим сапаты, жетишкендиктер 
боюнча чогулуштарды еткеруу. Студенттерди 
университеттин, факультеттин нормативдик 
документтери менен тааныштыруу

Жыл ичинде Декан

10 Кафедралардагы окуу-методикалык иштерин 
контролдоо

Жыл ичинде Декан, окуу 
методикалык 
кецештин терагасы, 
мучелеру

11 Аудиториялардын керсетме куралдар менен 
жабдылышын анализдее.

Жыл ичинде Декан, кафедра 
башчылары

12 Практиканын бар дык турлерунун етушун 
кеземелдее

Жыл ичинде Практика боюнча 
жооптуу

13 Студенттердин ез алдынча иштеринин журушун 
контролдоо

Жыл ичинде Кафедра башчылары, 
деканат

14 Окуу жуктемдерунун аткарылышын контролдоо Жыл ичинде Декан

Тарбия иштери
1 1 -курстун студенттери менен жолугушуу Сентябрь Декан, кафедра 

башчылары
2 Мамлекеттик тил кунуне карата иш-чара уюштуруу Сентябрь Тарбия иштери



боюнча жооптуу
3 «Куз майрамы» майрамдык кечеси Октябрь Тарбия иштери 

боюнча жооптуу
4 Эл аралык студенттер кунуне карата майрамдык 

кече. 1-курстун етуденттерине арналган майрамдык 
кече

Ноябрь Тарбия иштери 
боюнча жооптуу

5 Жацы-жылдык кегултур от кечеси Декабрь Тарбия иштери 
боюнча жооптуу

6 Эне-тил кунуне карата иш-чара Февраль Тарбия иштери 
боюнча жооптуу

7 Нооруз жаз майрамы Март Тарбия иштери 
боюнча жооптуу

8 Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагерлёри менен 
жолугушуу

Май Тарбия иштери 
боюнча жооптуу

9 Студенттердин спорттук спартакиадаларга, 
олимпиадаларга, эстафеталарга катышуусу

Окуу жылдын 
ичинде

Тарбия иштери 
боюнча жооптуу

10 Адистиктери боюнча дисциплиналар 
олимпиадасына катышуу

Окуу жылдын 
ичинде

Тарбия иштери 
боюнча жооптуу, 
кафедра башчылары, 
окутуучулар

11 ЖОЖдор аралык студенттик конференцияларга 
катышуу

Окуу жылдын 
ичинде

Тарбия иштери 
боюнча жооптуу, 
кафедра башчылары, 
окутуучулар

12 Эстетикалык тарбия иштерин уюштуруу, еткеруу Окуу жылдын 
ичинде

Тарбия иштери 
боюнча жооптуу, 
кафедра башчылары, 
окутуучулар
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