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1. Окуу иштери боюнча 

Аткарылуучу иштер Мооноту Жооптуу Эскертуу 

2 3 4 5 
Ар бир белум боюнча иш пландарын, окуу Сентябрь Директор 

жуктемдерун, жумушчу программаларды, Орун басар 

жекече иш пландарын, окуу жадыбалын Белум башчылар 

тузуу,бекитуу 

Жацы окуу жылына карата тайпалык Сентябрь Директор 

журналдарды ж.б. тиешелуу иш кагаздар Орун басар 

жана журналдар менен камсыздоо Белум башчылар 

Окуу процессинин журушун кеземелдее, Сентябрь Директор 

тайпаларды белуштуруу, тайпалык Орун басар 

кураторлорду бекитуу, тайпа башчыларын Белум башчьmар 

дайьrnдоо 

Жацы кабьm альrnган студенттердин Сентябрь Белум башчьmар 

буйругун чыгартуу жана студенттик билет, методист 

сынак китепчелери менен камсыз кылуу 

Студенттерди предметтер боюнча окуу Сентябрь Директор 

китептер, колдонмолор ж.б. менен камсыз 

болушун анализдее жана жетпегендерге 

буюртма беруу 

Студенттердин билим сапатьrn текшеруу График Предмет боюнча 

максатьrnда модулдардьrn суроолорун тузуу боюнча окутуучулар 

менен калдык билимин текшеруу Белум башчылар 

Колледж боюнча педагогикалык План Директор 

кен.ешмелерди еткеруу жана андагы боюнча Орун басар 

чечимдердин аткарьmышьrn кеземелдее Белум башчылар 

Окутуучулардын сабактардьm етушун Жылбою Директор 

кеземелдее жана жыйынтыктарын Белум башчылар 

директордун алдындагы ыкчам кен.ешмеде 

кароо 

Окуунун сапатын жогорулатуу боюнча иш Ай сайын Белум башчылар 

чараларды иштеп чыгуу, баrытталrан 

инновациялык технологиялардын, 

интерактивдуу методдорун ж.б. 
колдонмолор боюнча белумдердун иштерин 

кароо 

Студенттердин сабакка узrултуксуз келишин Жылбою Белум башчылар 
к0земелд0е, сабакты кеп калтырган кураторлор 

студенттер менен иш алып баруу 



11 Окутуучулардьm ез ара сабагына катышуу Дайыма Директор 

боюнча анализ )кургузуу Белум башчылар 

12 Студентгердин окуу документгеринин туура Дайыма Методист 

жургузуJ1ушу11 кеземелдее 

13 Окуу -ендуруштук практикаларды График Директордун 

еткерууну кеземелдее жана усулдук кен:еш боюнча практика боюнча 

беруу орун басары, 

белум башчылар 

14 Предметке тиешелуу усулдук Дайыма Директордун 

керсетмелердун болуmун жава практика боюнча 

окутуучулардын сабакка даярдыгын орун басары, 

кеземелдее белvм башчьmар 

15 Кышкы сессияны еткерууге даярдык керуу Декабрь Директор 

жава авы ийгиликтуу еткерууну камсьв Январь белум башчылар 

кылуу 

16 Тайпалык журналдардъm абалын текшерип Жылбою Директор 

туруу, толтурулушун жана сьm пикирлерди белум башчылар 

жазууну кеземелдее 

17 Колледждин ишинин жарым жъmдьn< Февраль Директордув 

отчетув педагогикальn< кен:ешмеде угуу орун басары 

жана талкуулоо белум башчылар 

Пед. Жамаат 

18 Окуу процессинив графигине ылайык Графикке Директор 

иштердин журушун текшеруу ылайык Директордун 

орун басары 

19 Сабакты кеп калттырган студенттер боюнча Жьm Белум башчылар 

анализ жургузуу жана жайкы семестрди ичинде кураторлор 

уюштуруу жана еткеруу 

20 Кийинки окуу жылга белунген окуу Май Директор 

жуктемдерду бекитуу Пед. Кен:ешме 

21 Колледждин ишинин жылдык маалъwатьrn Июнь Директор, 

даярдоо 
Орун басар, 

белум 

башчылар 

22 Жан:ы окуу жылъmа даярдъn< керуу: Окуу Директор, 

Окуу имаратьmда аудиторияларды жьmьmътн орун басар, 

ремонттоо, аудиторияларды керектуу аягьmда белум башчылар 

керсетме куралдар менен камсыз кылуу 

23 Студенттерди курстан курска кечуруу Июль Методист 

24 Жьmдъn< отчетгорду даярдоо жана Июнь Директор 

тапшыруу 
куратор 

П. Окуу-усулдук иштсрн боюн•~а 

№ Ат1сарылуу•1у иштср Мооноту Жооптуу Козомол 

ж 

1 Окуу-усулдук иштеринин жылдь1к иш Сентябрь Белум башчылар 

планын 

2 Ачык сабактарды еткеруунун графигин Графика Белум башчылар, 

ылайык 

3 боюнча Жыл Бел м башчыла 



семинарларды уюmтуруу ичинде окутуучулар 

4 Жаm окутуучулардьm сабак етуусун Жыл Белум башчылар 
кеземелге алуу жана тажрыйба алмашууну ичинде 

еркундетуу 

5 Окутуучулардьrn биринчи жарым Ай сайын Директор, 
жьmдыкта сабакка ез ара катышуусун орун басар, 
кеземелдее белум башчылар 

6 Окутуучулардьrn жекече иш планьmда Декабрь Пед.Кен.еш 
пландаmтырылган окуу-усулдук Директор 

иmтеринин жарым жылдык аткарган 

иmтерин карап чьrгуу 

7 Колледждин окуу-усулдук Кен.еШ}!нин План Директор, 
жыйьrnдарын еткеруу боюнча орун басар, 

белум башчылар 

8 Белум башчьmарьrnъm окуу-усулдук Январь Пед.Кея:еш 

иштери боюнча жарым жылдьIК отчетун Директор 

кароо 

9 Окуу усулдук иштелмелердин Жьm Белум башчылар 

даярдалышьm кеземелдее жана басмадан ичинде Окутуучулар 

чыгарууга кемектешуу 

10 Стейкхолдерлер мевен жолугушуу Февраль Бардык 

уюштуруу окутуучул~р 

Студенттер 

11 Усулдук иmтелмелерди «Усулдук Учурунда У сулдук иштер 

кея:еmтин» жый:ьmьrnда талкулоо боюнча комиссия 

12 Алдьmкы окутуучулардын иш Учурунда Директор, орун 

тажрыйбасьrn жайъmтуу басар,белум 

башчъmар 

13 СъrnактьIК жана модулдук суроолорун График Белум башчылар 

талапка жооп беруусун талкуулоо боюнча Тажрыйбалуу 

окутуучулар 

14 Тажрыйба алмаmуу максатында башка окуу Жыл бою Белум башчъmар, 

жайлардан кесип кей адистер менен окутуучулар 

жолугушуу уюштуруу 

15 Белумде сабакка интерактивдуу Жыл бою Белум башчьmар, 

методдорду, инновациялъП< Тажрьrйбалуу 

технологияларды колдонуу боюнча жаш окутуучулар 

окутуучуларга методикалътк жардам беруу, 
семинарларды еткеруу 
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№ Аткарылуучу 11штср MOOFIOTY Жооптуу KOJOMOJI 

ЖУQ!.:У3УУ 
1 Жаl{Ъ1 окуу жыльmа илим изилдее Сентябрь Директор,болум 

иштеринин иш планын беки1уу башчылар - - -2 2022-2023-oI<yy жылы учун кружокторду Сентябрь Директор, белум 
тузуу жана илимий иш пландарын бекитуу башчылары 

3 Окутуучулардын аспирантурага Учурунда Директор, белум 
тапшыруусун уюштуруу. (темаларын, башчылар 
жетекчилерин тактоо тиешелуу 

билдируурду ректоратка женетуу) 
4 Жаш окутуучулардын, аспиранттардын, Октябрь Дирекгор,белум 

изденуучулердун отч/:!тторун yryy жана башчылар 
талкуулоо,аспирантураrа 

тапшыруучулардын тизмесин тактоо 

5 Окутуучулардын илим изилдее иштеринин Ноябрь Директор,бепум 
сапатьrн жогорлатуу женунде талкуу башчылар 

6 Илимий ийримдердин жарым жылдык· ДеI<абрь Директордун орун 
жыйынтыгы басары 

Белум башчылар 
7 Студенттердин илим изилдее иштери Жыл Белум башчылар 

боюнча жетекчилик кылуу жана ичинде Предметти1< 
кергезмелерду уюштуруу окутуучулар 

8 Белумдун илпм-изилд00 иштеринин Январь Илим-изилд00 
жетекчисинин жарь1М жылдьш отчетун иштеринин 

кароо жетекчиси 

9 Жарь1М жылдъrк, жылдык аткарылrан Январь Директор, белум 
илпмий-изилдее иштери боюнча талкуулоо Июнь башчылар 
жана жыйынтык чътгаруу 

10 Студенттик илимий конференцияrа жана Март Пед. кеl-{еш 
студенттик олимпиадага даярдыхтарын 

кеземелдее 

11 2021-2022-окуу жылъrнда 01<утуучулардын Май Директор Дир 

илим-изилдее иштери боюнча аткарrан о.и .б.орун басары 
иштеринин жыйынтыrын чътгаруу 

12 Профессордук-окутуучулук курамдын Жыл бою Директор, белум 
илимий-изилдее конференцияларrа башчылар 

катышууларын уюштуруу 

13 2021-2022 окуу жьmьmда окугуучулардын Жыл Директор, белум 

илим-изилдее багыттарын тактоо. Илим- ичинде башчылар 

изилдее боюнча даярда.пуучу 

макалалар,тезистер, монографиялардын 
аталыштары, ар бир окутуу<1у боюнча 
тизмесин алуу 

14 И.пимий багыттагы ернектуу адамдар Жыл Директор, белум 

менен жолугушуу еткеруу ИL[ИНде башчылар 

15 «Илим жана студент -2022» илимий- Май Директор,белум 
практихалык конференцияга студе1-1ттердин башчылар 

катыmуусун уюштуруу 



[ 
IV. Тарбия иштери боюнча 

№ Аткарылуучу иштер Мооноту Жооптуу Козомол 

ж_ургузvv 

1 Колледждин тарбиялык иштер боюнча Август Директор, 
жьшдык иш планын талкуулоо жана Педагогикалык 
бекитvv 

жамаат 

2 Колледждеги кураторлордун иш Сентябрь Директор 
пландарын карап чыгуу жана бекитуу орун басары 

3 Кураторлорго кен.ешме еткеруу Ай сайын Директор, Орун 
басары -4 Жатаканагастуденттерди Сентябрь Директордун орун 

жайrаштыруу басары, кураторлор 
5 Жецилдикке мажбурлардын Сентябрь Белум башчьшар, 

документтерин даярдоо Октябрь кураторлор 

6 Билим кунун еткеруу 02.09.2019 Белум башчылар, 

кураторлор 

7 Билим кунун.е карата куратордук 02.09.2019 Белум башчылар, 
сааттарды YIOuнy 1-1yy кураторлор 

8 «Кыргызстан-менин Мекеним» деген · Жьшбою Кураторлор 
темада куратордуК сааттарды еткеруу 

9 КРньm жана ЭАУнун символикаларьm Сентябрь Кураторлор 
у-йренуу ( l курстар учун) 

10 Окутуучуларды жана студенттерди Сентябрь Орун басар, 
медициналык кароодон еткеруу Белум башчылар 

11 23-сентябрь Мамлекеттик тил куну- Сентябрь Кырrыз тилчи 
майрамьm еткеруу мугалимдери 

12 1 -курстун студенттери учун Сентябрь Орун басарлар, 
«Студенттердин укугу жана МНУнун студенттик 
милдеттери» деген темадагы маек омбудсмени, Жаштар 

комитети 

13 Ар бир белумде жьшьmа бир жолу Жыл ичинде Директордун орун 

ата-энелер чогулуmун еткеруу жана басары, белум 

ата-энелер комитеттин шайлоо башчьmары жана 
кураторлор 

14 Ата-энелер комитетинин иш планы Октябрь Директордун орун 

иштеп чыгуу жана ар бир семестрде басары, белум 

бирден кем эмес ата-энелери мене башчъmары жана 

жекече суйлешуу кураторлор 

15 «А та-эненин милдеттери жана Октябрь Директордун орун 

укуктары» деген темада тегерек стол басары, белум 

еткеруу башчылары жана 

кураторлор 

16 Карьшар кунуне карата «Карысы Октябрь Тарбия иштери 

бардьm ырысы бар» деген темада боюнча директордун 

колледЖдИН орун басары 

студенттерm-шн, окутуучуларынын 

катышуусунда талкуу еткеруу 

17 1-курстарды студенттердин катарынц Ноябрь Директор 

кабыл алуу аземин еткеруу Белум башчы 
Кураторлор 

18 Бvткvл дуйнелук жаштар жана Ноябрь Тарбия иштери 



1 
' 

студентrер кунуне карата майрамдык боюнча директордун 

иш чараларды уюштуруу орун басары Жаштар 

19 
комитети 

Ар бир тайпада «Вич /СПИД Ноябрь Тарбия иштери 

ооруларьmан сактануунун жолдору» боюнча директордун 

деген темада тарбиялык сабак еткеруу орун 

жана терн оорулар боюнча врачтар · басары,кураторлор 

менен маектешуу 

20 «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» Февраль Тарбия иштери 

аталыmта жигиттер арасындагы боюнча директордун 

сьmак еткеруу орун басары, Жаштар 

комитети 

21 «Медколледждин мыкты студенти» Февраль Белум башчьmар 

конкурсун еткеруу Тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары 

22 «Арак-ар улуттун жашоосуна, Февраль Тарбия иштери 

келечегине так тушурген кара туман» 
боюнча директордун 

деген темада нарколог врачтар менен 
орун басары, жаштар 

стvдевттердин маеги 
комитети, Кураторлор 

23 «Ааламдъm керку аялда» 8-март Март Тарбия иmтери 

майрамьmа арналган кече боюнча директордун 

орун басары Жаштар 

комитети 

24 «Нооруз» майрамьm еткерууге Март Тарбия иmтери 

даярдык керуу жана аны еткеруу 
боюнча директордун 

орун басары, белум 

башчылар, кураторлор 

25 «Банrиликтен сактан» деген темада Апрель Тарбия иштери 

шаардык наркологдор менен маек 
боюнча директордун 

еткезуу 
орун басары, жаштар 

комитети,кураторлор, 

нарколог врачтар 

26 «А таларга дацю> аттуу темадагы Май Тарбия иштери 

куратордук сааттар 
боюнча директордун 

орун басары, 

кураторлор 

27 «Кылмьпптуулук жана 
Учурунда Тарбия иштери 

кылмъпптуулукту жазалоо» деген 
боюнча директордун 

темада mаардъm ички и:штер 
орун басары, жаштар 

белумунун кызматкерлери менен 
комитети, ИИБньm 

студенттердин жопу • ушуусу кызматкерлери 

28 «0рнектуу емур» деген рубриканьm Жыл бою Тарбия иштери 

алдьmда белгилуу инсандар менен 
боюнча директордун 

(окумуmтуу, коомдук, саясий орун басары, белум 

ишмерлер, маданий кызматкерлер) башчьшар, жаmтар 

жолугуmуу уюmтуру 
комитети,кураторлор 

29 Ата-энелер комитетинин жьшдьП< Май Директор, 

отчетун угуу 
директордун орун 

~,/ 
басары, жалпы 

жамаат, кураторлор 

ЭАМКньm директору,доцент: ifl Э.К.Абданбаев 


