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К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин 

Эл аралык медициналык колледжинин 

Клиникалык дисциплиналар белумунун 2O22-2O23-окуу жылы учун 

ОКУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА ИШ ПЛАНЫ 

К/н 1 Иш-чаралардьш аталышы 1 Аткаруу м00н0тv 1 Атн:аруучулар 

1.1. 2022-2023- окугуучулар курамынын окуу Сентябрь Белум башчысы 

жуктемдерунун эсептее жана белуштуруусунун 

акыркы вариантьш кароо жана бекитуу 

1.2. Жумушчу программаларды даярдоо жана Сентябрь Белум башчысы 

бекитуу, жекече пландарды толтуруу боюнча 

усулдук жардам керсетуу 

1.3. Окуу процессине окуу кааналарды камсыздоо Сентябрь Белум башчысы, белунген 

жана даярдоо 
аудиторияларга жооптуулар, 

окутуучулар 

1.4. Окуу процессинин журушунде керектуу окуу Сентябрь Белум башчысы, окугуучулар 

куралдары жана жабдуулар менен камсыздоо 

1.5. Студенттердин сабака 1<атышуу, жетишуу Сентябрь Белум башчысы , окутуучулар . 

абалын жакшыртуу Октябрь 

1.6. Окуу-методикалык иштелмелерди Сентябрь айынан Белум башчысы , окуу-усулдук 

(колдонмолорду) даярдоону пландаштыруу, баштап, окуу жыл иштер боюнча жооптуу, 

басмадан чыгаруу ичинде. окугуучулар 

1.7. Сабакты узгултуксуз етуусун кеземелдее менен Дайыма Белум башчысы, орун басары, 

сабакты текшеруу графиги боюнча иш алып методист 

баруу 

1.8. Сынакrардын жана модулдардын тесттик Дайыма Белум башчысы, окугуучулар 

суроолорун талкуулоо жана бекитуу 

1.9. 2-3-курстун студенттери менен окуу-тарбиялык Дайыма Кураторлор 

иштерин жургузуу (тайпалардын активдерин 

дайындоо) 

1.10. Академиялык карыздарды жоюуну график Октя~ь Белум башчысы 

боюнча уюштурулушун жана еткерулушун д-ека. f" 
кеземелдее 

1.11. Академиялык карыздарды жоюунун Сентябрь Окугуучулар 

жыйынтыгы боюнча маалымат беруу .,_иhо...р ь 

1.12. Окуу процессинин графигине ылайык Сентябрь,февраль Белум башчысы 



~<.13. модулдардын журушун кеземелдее жана жыйынтыктарьrn талдоо 

Биринчи жарым жылдыктын сессиясын 

уюштурулушун жана журушун кеземелдее 

1.14. Биринчи жарым жылдык боюнча отчет беруу 

1.15. Стейкхолдерлер менен жолугушуу уюштуруу 

1.16. Экинчи жарым жылдыктын сессиясын 
уюштурулушун жана журушун кеземелдее 

1.17. Студенттердин калтырган сабактарын кайра 
тапшыруу боюнча анализ жасоо 

1.18. Экинчи жарым жылдык боюнча отчет 
беруу 

1.19. Жан.ы 2022-2023-окуу жылына окутуучулар 
курамынын окуу жуктемдерунун эсептее жана 

белуштуруусунун болжолдуу белvштуруу 

1.20 . Жан.ы 2022-2023-окуу жылына даярдык актысын 
тузуу 

Клиникалык дисциплиналар 

белумунун башчысы : 

График боюнча Белум башчысы 

Qкуу процессинин Белум башчысы, окутуучулар 

графигине ьmайык 

Январь Белум башчысы, окутуучулар 

Окуу процессинин Белум башчысы 

графигине ылайык 

Июнь Белум башчысы 

Июнь Белум башчысы, окутуучулар 

Июнь Белум башчысы 

Июнь Белум башчысы 

Темирова А.А. 

н 
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1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.1 о. 

1.11. 
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КООМДУК ЖАНА Т АРБИЯЛЫК ИШТЕР БОЮНЧА ИШ ПЛАНЫ 

Иш-чаралардын аталышы Аткаруу м00н0ту Аткаруучулар 

Студентгерди жатаканага жайгаштырууга Сентябрь Белум башчысы, кураторлор 
кемектешуу 

Кураторлордун тайпалык тарбиялык иштеринин Сентябрь айьшан Белум башчысы, 
планын тузуу жана тарбиялык иштерди баштап, окуу жыл 
уюштуруу 

ичинде 

Студентгердин сабакка катышуусун камсыздоо Дайыма Кураторлор, окутуучулар 
жана кеземелдее, этика, эстетикасын кеземелдее 

Студентгердин окуу акысын ез убагында Дайыма Кураторлор 
жургузуусун кеземелдее 

Студентrердин ата-энелери менен чогулуш Дайыма Кураторлор 
уюштуруу 

Куратордук саатгардын етулушун кеземелдее Дайыма Белум башчысы, кураторлор 
кенешинин терайымы. 

У ниверситетгин, колледждин денгээлинде еткен Дайыма Кураторлор, о~уrуучулар 
коомдук иштерге тайпалар менен активдуу 

катышуу 

Тайпаларда белгилуу инсандар менен Планга ьmайык Кураторлор кенешинин 
жолугушууларды, тегерек столдорду, терайымы, кураторлор. 
семинарларды уюштуруу 

Эл аралык медициналык колледждин, Планга ылайык Белум башчысы кураторлор . 
университеттин денгээлинде студентгер учун 

етуучу иш чараларды, жолугушууларды 

(студентrик кабыл алуу кечеси, жаштар жана 

студентrер куну, жаt-tы-жылдык бал-мас1<арад, 

спарта1<иадалар, маданий-массалы1< ж.б.) 
1уюштурууга 1<0м0кт0шуу жана аларга катышуу 

Белумге белунген коомду1< жана же1<ече иштер Сентябрь айынан Белум башчысы ~1енен 
боюнча пландарды тузуу жана иш жургузуу баштап, окуу жыл биргеликте жооптуу 

ичинде окуrуучулар. 

l -де1<абрь - СПИДге каршы 1<ур0шуунун эл Ноябрь Белум башчысы, Кураторлор, 
аралык 1<у1-1ун0 карата студенттер менен иш чара окуrуучулар 
жургузуу 

24- март - Буткул дуйнелук кургак уt1укка каршы Март Белум башчысы, Кураторлор, 
курешуу кунуне карата студентгер менен иш окуrуучулар 
чара жургузуу 



1.13. 

1.14. 

Белумдун, университеттин ден.гээлинде етуучу 
чоrулуштарга катышуу 

Профориентациялык иштерди уюштуруу жана 
журrузуу 

Клиникалык дисциплиналар 
белумунун башчысы: 

Дайыма Белум 
башчысы, окутуучулар 

Май айьmан Белум 

баштап башчысы , окутуучулар 

Темирова А.А. 
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УСУ ЛДУК ИШТЕРИ БОЮНЧА ИШ ПЛАНЫ 

К/11 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

Иш-чаралардын аталышы 

Окуу nроцессине аудиторияларды, кааналарды 

~,етоднкалык жактан камсыздоо 

Окуу китеnтери менен ка.мсыз болууну 

кеземелдее 

Окутуунун форма.ларын еркундетуу боюнча 

nрограмма.ларды талкуулоо жана семинарларды 

белумде уюштуруу 

Студенттерднн ез а.лдынча иштерин уюштуруу 

(окуу залы, Wi-Fi та.лаасы женунде 
тушуну1,.'"Терду жургузуу) 

К1пеnкана фондун туура nайдаланууну 

уюштуруу жана жургузуу 

Окуу-усулдук иштелмелерди (колдонмолорду) 
даярдалышын кеземелдее, басма.дан чыгарууга 

кемектешуу 

Методикалык семинарларга катышуу 

Тажрыйба алмашуу максатында башка жогорку 

жана орто окуу жайлардан кесиnкей адистерди 

чакыруу жана жолугушууларды уюштуруу 

Клиникалык дисциплиналар 

белумунун башчысы : 

Аткаруу моонотv Аткаруучулар 

Дайыма Белум башчысы, окутуучулар, 

кураторлор. 

Дайыма Белум ба.шчысы, окутуучулар 

График боюнча Белум башчысы, окутуучулар 

График боюнча Кураторлор,окутуучулар 

Дайыма Кураторлор,окутуучулар 

Дайыма Белум башчысы, окуу-усулдук 

иштер боюнча жооптуу. 

Сентябрь айьrn:ан Белум башчысы, ОКУТ)')"1улар . 

баштап, окуу жыл 

ичинде. 

Дайыма Белум башчысы, окутуучулар . 

Темирова А.А. 


