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Жалпы медициналык дисциплиналар болумунун 

2022-2023-окуу жылында отулуучу отурумдарынын 

ИШ ПЛАНЬI 

• - ... j 

Жалал-Абад шаары, 2022-жыл 



№ \ Каралуучу маселсшш мазмуну \ Аткарылуу \ 
мооноту 

Аткаруу•rу 

] KCI\CШJ\IC 
1. Окутуучулардын окуу жуктемдерун,жеке Август Болум башчысы, пландарын бекитууту 2021 окутуучулар 2. Жан.ы 2O22-2O23-окуу жылына болумдун иш Болум башчысы план ын беюпуу. 
3. Жан.ы 2O22-2O23-окуу жылына даярдьn< коруу Болум башчысы 

4. Жан.ы 2O22-2O23-окуу жылына окуу жугунун Болум башчысы белуштурулушу жана адистер менен камсыздоо 
иштери . 

5. Жан.ы 2O22-2O23-окуу жылына карата Болум башчысы, аущпорияларды, кааналарды даярдоо жана аларды окутуучулар 
негизги кергезме куралдар менен жасалгалоо 
иштеринин журушу. 

6. Тайпалардын кураторлорун дайьmдоо . Болум башчысы, 
оку L J-y-1.yлap 7. Окутуучуларга коомдук жана жекече иштерди Болум башчысы, белуш L у \J у у. 
окутуучулар 8. Ар турдуу маселелер. 

11 кецешме 1. Кураторлордун иш пландарын талкуулоо жана Сентябрь Болум башчысы, бекитуу. 2021 кураторлор 2. 0з ара сабактарга катышуунун жана ачык Болум башчысы, сабактарды eтyynyn графигин талкуулоо. ОКу1уучулар 3. Жан.ы 2O22-2O23-окуу жылына жумушчу, окуу Болум башчысы, проrраммаларьm талкуулоо жана бекитуу . окутуучулар 4. Ар турдуу маселелер. 
Болум башч:ысы, 
окутуучулар 

III кецешме 
1. Окутуунун жаны технологиясьrn колдонууну Октябрь Болум башчысы, уюштуруу жана кеземелдее. 2021 окутуучулар 2. Кафедранын предметгери боюнча адис Адис окутуучулар окутуучулардьrn иш-чараларынын уюштурулушу 

жана аткарылышы боюнча маалымат. 
3. 0з ара жана ачык сабактарга катышууну талкуулоо 0з ара жана ачык жана жыйьrnтыгын чыгаруу. сабактарды уюштуруу 

боюнча жооптуу. 4. Болумдун окуу-методикалык иштеринин бир Окуу-методихалык айлык ЖЬIЙЬПiТЬПЪI. 
иштер боюнча жооптуу. 5. Болумдогу куратор окутуучулардын окуу- Кураторлор тарбиялык иштеринин журушу. 

6. Ар турдуу маселелер 

IV Кецешме 
1. Практикалык сабактардын журушу жана аларды Ноябрь Болум башчысы, жакшыртуунун жолдорун талкуулоо. 2021 окутуучулар 2. 0з ара жана ачык сабактарга катышуу11ун 0з ара жана ачык жыйынтыгы. 

сабактарды уюштуруу 
боюн ~ш жооnтуу. 3. Студенттердин арасында тарбиялык Кураторлор иштердин уюштурулушу жана жургузулушу. 

4. Окутуучулардын окуу жана илимиt1-усулдук Окуу-методнкалык 



иштерин басмага даярдоону пландоо жана иштер боюнча жооптуу. 
кеземелдее иштери. 

5. Жыйынтыктоочу экзамендердин тест суроолорун Окутуучулар 

талкуулоо жана бекитуу. 

6. 1-декабрь-СПИДге каршы курошуунун эл аралык Болум башчысы, 

кунуно карата студенттер менен иш чара жургузуу. Кураторлор, 
окутуучулар 

7. Ар турдуу маселелер 

V Кецешме 
1. Болумдун предметгери боюнча адис Декабрь Адис окутуучулар 

окутуучулардьm иш-чараларьшын уюштурулушу 2021 
жана аткарьmышы боюнча маалымат. 

2. 0з ара жана ачык сабактарга катьпnуунун 0з ара жана ачык 
жыйьштыгьш талкуулоо. сабактардыуюштуруу 

боюнча жооптуу. 

3. Окутуучуларга белунген коомдук иштердин Болум 6ашчысы, 
аткарьшьпnы женунде маалымат. окутуучулар 

4. Кышкы сессияньrn журушу женунде маалымат. Болум башчысы, 
оку 1ууч.улар 

5. Ар турдуу маселелер 

VI Кецешме 
1. Кышкы сессияньm жыйьmтыгы женунде Январь Болум башчысы 

маалымат. 2022 
2. Болумдун окутуучуларьm:ьm 1-жарым жьшдыкта Окутуучлар 

аткарган окуу-методикалык, илимий жана 
\,. ·:· 

тарбиялык иштеринин жыйьmтыгы. 

3. Окутуучулардын коомдук жана жекече иштеринин Окутуучулар 
жыйьmтыгы. 

' 
4. Болумдун окутуучуларынын билимин Болум башчысы 

еркундетуусу женунде маалымат жана илимий-

педагогикалык даражасьm:,квалификациясьm 
жоrорулатуу. 

5. Ар турдуу маселелер. 

VII Кецешме 
1. Тажрыйба алмашуу максатьm:да башка жогорку Февраль Болум башчысы 

жана орто окуу жайлардан кесипкей 2022 
окумуштууларды чакыруунун жыйынтыrы. 2-
жарым жьшдыкта чакырууларды уюштуруу. 

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

боюнча жооптуу. 
3. Предметгер боюнча потенциалдьш жетишпеrен Окутуучулар 

студенттер менен жургузулген окуу-усулдук 

иштердин жыйынтыrы. 

4. Болумумдун окуу-методикалык иштеринин бир Окуу-методикалык 
айлык жыйынтыгы. иштер боюнча жооптуу. 

5. Ар турдуу маселелер 

Vlll Кецешме 
1. Практикалык сабактардын журушу жана аларды Март Болум башчысы 

жакшыртуунун жолдору. 2022 

2. Окутуучулардын илимий-усулдук иштери женунде Окуу-методикалык 
маалымат иштер боюнча жооптуу. 



J. 

4. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Студентrердин сабакка катышуусун жана 
жетишуусун кеземелдее, жашоо шартrары менен 
жакындан таанышуу. 

24- март - Буткул дуйнолук кургак учукка каршы 
курошуу кунуно карата студентrер менен иш чара 
жургузуу . 

Ар турдУУ маселелер 

rx Кен.ешме 
Окутуучулардын илимий-усулдук иштери женунде 
маалымат 

Практикалык сабактардын журушу жана аларды 
жакшыртуунун жолдооvн талкуулоо. 

0з ара жана ачык сабактарга катышуунун 
жыйьmтыгы 

Ар ТVРдУУ маселелер 

ХКецешме 
Профориентациялык иш-чаралар женунде 
маалымат 

Студентrердин окуу-онжуруштук практикага 
болунушу жана уюштуруу иштери женунде 
маалымат 

Кафедраньm предметrери боюнча адис 
окутуучулардъm иш-чараларынын уюштурулушу 

жана аткарылъпnы боюнча маалымат. 
Ар ТVРдУУ маселелер 

XI Кен.ешме 
Окутуучуларга белунген коомдук жана жекече 
иштеринин аткарылъпnын.ьm жылдьrк отчету. 

Кураторлордун аткарган жумуштары боюнча 
отчету. 

0з ара жана ачык сабактарга катышуунун жылдык 
жыйьmтыгы. 

Жайкы сессияньrn жыйьrnтыгы. 

Ар ТVРдУУ маселелер 

XII Ке1{сшl\1е 
2O21-2O22-окуу жылы учун окутуучулардын 
(жекече план боюнча) жана лаборанттын отчеттору 
2O21-2O22-окуу жылынын жыйынтыгын чыгаруу. 
Жан.ы окуу жылына карата окуу жуктерун алдын 
ала белуштуруу 

Жан.ы окуу жылына кафедранын иш планын жана 
даярдык актысын даярдоо 

Ар турдуу маселелер 

Жалпы медициналык дисциплина.пар болумунун 

кен.ешмесинде талкууланды жана бекитилди 
(№ ! - Тактом 25 .O8.2~жыл) 
болум башчысы -ь,,~=--- Нармырзаева Г.А. 
Ъ(J'' М. 2O22-жыл 

Кураторлор 

Болум башчысы, 
Кураторлор, 

окj, lJJ ,улар 

Апрель Окуу-методикалъrк 

2022 иштер боюнча жооптуу. 
Болум башчысы 

ез ара жана ач:ы:к 
сабактарды уюштуруу 
боюнча жооптуу. 

Май Болум башчысы 

2022 

Зам.директор ООП, 
болум башчысы, 

Кураторлор, 
окутуучулар 

Адис окутуучулар 

Июнь Окутуучулар 
2022 

Кураторлор 

Болум башчысы 

Болум башчысы 

Июль Болум башчысы, 
2022 окуrуучулар, лаборант 

Болуl\1 башчысы 
Болуl\1 башчысы 

Болуl\1 башчысы 

J 


