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Яо Каралуучу масслсшш 1\Шзму11у 
Аткарылуу 

Аткаруучу 
I\IOOIIOTY 

I ксцсшмс 
1. Окутуучулардьш окуу жукт0мд0рун, жеке Аогуст Белум башчысы, 

пла.ндарын беюпуу 2022 окутуучулар 

2. Жаны 2O22-2O23-окуу жыльша белумдун иш Белум башчысы 
планын беюпуу. 

3. Жа1-tы 2O22-2O23-окуу жылына даярдык керуу Белум башчысы 

4. Жаны 2O22-2O23 -окуу жылына окуу жугунун Белум башчысы 
белуштурулушу жана адистер менен камсыздоо 
иштер11 

5. Жаны 2O22-2O23 -окуу жылына карата Белум башчысы, 
аудиторияларды , кааналарды даярдоо жана аларды O1<утуучу лар 

негизги 1<0рг0зм0 куралдар мене1-1 жасалгалоо 

иштеринин журушу 

6. Тайпалардьш 1<ураторлорун дайындоо Белум башчысы, 

окутуучулар 

7. О1<утуучуларга коомдук жана же1<ече иштерди Белум башчысы, 
белуштуруу окутуучулар 

8. Ар турдуу маселелер 

11 КСt(СШМС 
1. Кураторлордун иш пландарын талкуулоо жана Сентябрь Белум башчысы, 

бекитуу 2022 кураторлор 

2. 0з ара саба1<тарrа катышуунун жана ачык Белум башчысы, 
сабактарды етуунун графигин талкуулоо окутуучулар 

3. Жаны 2O22-2O23-окуу жылына жумушчу, окуу Белум башчысы, 
п роrраммаларын талкуулоо жана бекитуу окутуучулар 

4. Ар турдуу маселелер Белум башчысы. 

01<утуучулар 

111 кецешме 
1. Окутуунун жаны технологиясын колдонууну Октябрь Белум башчысы, 

уюштуруу жана кеземелдее 2022 окутуучулар 

2. Белумдун предметтери боюнча адис Адис окутуучулар 
окутуучулардын иш-чараларынын уюштурулушу 

жана аткарылышы боюнча маалымат 

3. 0з ара жана ачык сабактарrа катьпnууну талкуулоо 0з ара жана ачык 
жа.на жыйынтыrын чыгаруу сабактарды уюштуруу 

боюнча жооптуу. 
4. Белумдун окуу-методи1<алы1< иштеринин бир Окуу-методикалык 

айлык жыйынтыгы иштер боюнча жооптуу, 
5. Б0лумд0гу куратор окутуучулардын O1<уу- Кураторлор 

тарбиялык иштерини11 журушу 

6. Ар турдуу маселелер 

IV IСсцсшмс 
1. Практика.лык сабактардын журушу жана аларды Ноябрь БеJtум башчысы, 

жакшыртуунун жолдорун талкуулоо 2022 окутуучулар 

2. 0з ара жана ачык сабактарга катышуунун 0з ара жана ачык 
жыйынтыгы сабактарды уюштуруу 

601011 •ta жооптуу' 
3. Студенттердин арасьшда тарбиялыt< Кураторлор 

иштердин уюштурулушу жана жургузулушу 



I· Окутуучулардын окуу жана илим.ий-усулдук Окуу-методи кал ы1< 
иштерин басмаrа даярдоону пландоо жана иштср боюнча жооптуу. 

( кеземелдее иштери 

5. Жыйынтыктоочу экзамендердин тест суроолорун Окутуучулар 
талкуулоо жана бекитуу 

6. !-декабрь - СПИДге каршы курешуунун эл аралык Болум башчысы, 
кунуне карата студенттер менен иш чара журrузуу Кураторлор, 

O1<утуучулар 

7. Ар турдуу маселелер 

V Кецешме 
1. Болумдун предметтери боюнча адис ДеJСабрь Адис окутуучулар 

окутуучулардьш иш-чараларынын уюштурулушу 2022 
жана аткарылышы боюнча маалымат 

2. 0з ара жана ачык сабактарrа катышуунун 0з ара жана ачык 
жыйынтыrын талкуулоо сабактарды уюштуруу 

боюнча жооптуу. 
3. Окутуучуларrа белунген коомдук иштердин Белум башчысы, 

аткарылышы женvнде маалымат окутуучулар 

4. Кышкы сессиянын журушу женунде маалымат Белум башчысы, 
окутууч:улар 

5. Ар турдуу маселелер 

VI Кецешме 
1. Кышкы сессиянын жыйынтыгы женунде маалымат Январь Белум башчысы 
2. Белумдун окутуучуларынын 1 -жарым жьmдыкта 2023 Окутуучлар 

аткарrан окуу-методикальп<, илимий жана 

тарбиялык иштеринин жыйынтыгы 

3. Окутуучулардын коомдук жана жекече иштеринин Окутуучулар 
жыйынтыrы 

4. Бел)'1~дун окутуучуларынын билимин Белум башчысы 
еркундетуусу женувде маалымат жана илимий-
педаrоrикалык даражасын, квалификациясьш 
жоrорулатуу 

5. Ар турдуу маселелер 

VII Кецешме 

1. Тажрыйба алмашуу максатында башка жогорку Февраль Белум башчысы 
жана орто окуу жайлардан кесиnкей 2023 
окуl\lуштууларды ч,шыруунун жыйынтыrы. 2-
жарым жьmдыкта чакырууларды уюштуруу 

2. 0з ара жана ачык саба~<тарга катышуунун 0з ара жана а•1ык 
жыйынтыrы сабактарды уюштуруу 

601011ча жооптуу. 
3. Лредметтер боюнча потенциалдык жетишпеген Окутуу•1улар 

студенттер ме11е11 журrузулген O1<уу-усулдук 

иштердин жыйынтыrы 

4. Белумумдун окуу-методикалык 11штеринии бир Окуу-методикмык 
айлык жыйьштыrы иштер боюнча жооптуу. 

5. Ар турдуу маселелер 

VIII Кецешме 
1. Практикальп< сабактардьш журушу жана аларды Мнрт Б0лум башчысы 

жакшыртуунун жолдору 2023 

2. Окутуучулардын илимий-усулдук иштери ж0ну1-1де Окуу-1\1етод11 кnлык 
маалымат нштер боюнча жооптуу, 



/ 
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Студенттердин сабакка катышуусун жана 
жетишуусун кеземелдее, жашоо шарттары менен 
жакындан таанышуу 

4. 24- март - Буткул дуйнелук кургm< учукка каршы 
курешуу кунуне карата студенттер менен иш чара 
жургузуу 

6. Ар турдVУ маселелер 

1. 
IX Кецешмс 

Окутуучулардын или.мий-усулдук иштери жеиунде 
маалымат 

2. Практю<альD< сабактардын журушу жана аларды 
жакшыртуунун жолдорун талкуулоо 

3. 0з ара жана ачык сабактарга катьrшуунун 
жыйынтыгы 

4. Ар турдуу маселелер 

ХКсцсшмс 
1. ПрофориентацияльD< иш-чаралар женунде 

маалымат 

\ 

2. Студентгердин окуу-ендуруштук пракгикага 

белунушу жана уюштуруу иштери женунде 

маалымат 

3. Кафедранын предметтери боюнча адис 

окутуучулардьш иш-чараларынын уюштурулушу 

жана аткарылышы боюнча маалымат 

4. Ар турдуу маселелер 

XI Кецсш1\lе 

1. Окутуучуларга белунген коомдук жана жекече 

иштеринин аткарылышынын жылдык отчету 

2. Кураторлордун аткарган жумуштары боюнча 

отчету 

3. 0з ара жана ачык сабактарга катышуунун жылдык 

жыйынтыгы 

4. Жайкы сессиянын жыйынтыгы 

5. Ар турдуу м:аселелер 

XII Кецешме 
1. 2O22-2O23-окуу жылы учун окутуучулардын 

(жекеt1е план боюнча) жана лаборанттьш отчеттору 

2. 2O22 -2O23-оку\ жылынын жыйынтыгын чыгаруу 

3. Жаны окуу жьи11,111а карата окуу жуктомд0ру11 

алд1,111 ала болvш гуруу 

4. Жаны окуу жылына кафедра~1 1,111 иш планы11 жана 

даярдык актысын даярдоо 

5. Ар ТУРдУ\' маселелер 

Клиникалык дисциплиналар 60луму11у11 

кекешмесинде тnлкууланды жана бс1<итилди 

(№ 1 -Токтом~ 
бg1башчысы 
·' " о,2 _ 2-жыл 

Кураторлор 

Белум башчысы, 
Кураторлор, 
окутуучулар 

Апрель Окуу-методикалык 

2023 иштер боюнча жооптуу. 

Белум башчысы 

ез ара жана ачык 

сабактарды уюштуруу 

боюнча жооптуу. 

Май Белум башчысы 

2023 

Зам.директор ООП, 

белум башчысы, 

Кураторлор, 

окуrуучулар 

Адис окутуучулар 

Июнь Окутуучулар 

2023 
Кураторлор 

Белум башчысы 

Белум башчысы 

И10ль Белум башчысы, 

2023 окуrуучулар, лаборант 

Белу~• башчысы 

Белу~~ башчысы 

Белум башчысы 


