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№ Мөөнөтү Иштин мазмуну Жооптуулар

l Январь
I жарым жылдык боюнча 
магистранттардын илимий-изилдөө 
иштеринин абалы

Магистрант
жетекчилери

Магистранттарды квалификацияны 
жогорулатуу курстарынан өткөрүүнү 
уюштуруу

Кафедра башчысы
Магистрант
жетекчилери

Магистранттард а илимий-изилдөө 
практикасынан өтүүсүн уюштуруу

Кафедра башчысы
Магистрант
жетекчилери

2 Февраль-
Март

Трагедиялуулук маселеси кыргыз 
адабият таанууда (илимий-методикалык 
семинар)

Кыргыз адабияты 
жана аны окутуунун 
технологиялары 
кафедрасынын 
башчысы, кафедра 
мүчөлөрү

Илимий-изилд . иштерин жазууга 
коюлган талаптар деген темада илимий- 
методикалык семинар 
(магистрлик диссертацияны жазууга 
коюлган талаптар)

Кыргыз тили жана аны
окутуунун
технологиялары
кафедрасынын
башчысы, кафедра
мүчөлөрү

3 Апрель-Май

Байыркы кыргыз адабиятын окутуудагы 
окуу-методикалык куралдар (илимий- 
методикалык сем' 'ар)

Кыргыз адабияты 
жана аны окутуунун 
технологиялары 
кафедрасынын 
башчысы, кафедра 
мүчөлөрү

1-курстун магистранттарын аттестациядан 
өткөрүү

Кафедра башчысы, 
кафедра мүчөлөрү

2-курстун магистранттарынын 
диссертациялык иштерин алдын ала 
коргоодон өткөрүү

Кафедра башчысы 
Магистрант 
жетекчилери, кафедра 
мүчөлөрү

4 Июнь

Кружоктордун О ‘ Кружок жетекчилери

II жарым жылдык боюнча 
магистранттардын илимий-изилдөө 
иштеринин абалы

Кафедра башчысы
Магистрант
жетекчилери

5
Сентябрь-
Октябрь

Жекече пландарды бекитүү Кафедра башчысы

Магистранттардын өз алдынча иштөөсүн 
уюштуруу

Кафедра башчысы, 
кафедра мүчөлөрү

Магистратура бо но сунушталган 
темаларды талк\ лоо, бекитүүгө сунуштоо

Кафедра башчысы, 
кафедра мүчөлөрү

2-курстун магистранттарынын илимий- 
педагогикалык практикадан өтүүсүн 
уюштуруу

Кафедра башчысы, 

Практика жетекчилери



2-курстун магистранттарынын илимий- 
педагогикалык практикадан өтүүсүн 
уюштуруу

Кафедра башчысы, 

Практика жетекчилери

Кружоктордун иш планын бекитүү Кафедра башчысы

Кружок жетекчилери

Ноябрь - 
Декабрь

“Илимий-изилдөө иштерин жазууга 
коюлган талап' деген темада 
илимий-методг алык семинар 
(илимий макаланы жазууга коюлган 
талаптар)

Кыргыз тили жана аны 
окутуу нун 
технологиялары 
кафедрасынын 
башчысы, кафедра 
мүчөлөрү

6
“Инсанга багытталган окутуу” деген 
темада методикалык семинар

Кыргыз тили жана аны
окутуунун
технологиялары
кафедрасынын
башчысы, кафедра
мүчөлөрү

Илимий-педагогикалык практиканын 
отчету

Практика жетекчилери

2018-календардыкжыл үчүн профессор- 
окутуучулардын отчетун кабыл алуу

Кафедра башчысы

Магистранттарды илимий-практикалык 
конференциялар лндамалары менен 
катыштыруу

Магистрант
жетекчилери

Жыл бою
Магистранттарды илимий иш чараларга, 
уюштуруу иштерине катыштыруу

Кафедра башчысы 
Магистрант 
жетекчилери, кафедра 
мүчөлөрү

Магистранттарды проекттерге 
катышуусуна демилге берүү

Кафедра башчысы, 
кафедра мүчөлөрү

С.Каратаева

А.Эгембердиева


