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Жалпы мещщ1111алык сабактар болуму11у11 2021-2022-окуу жылы бою1l'н1 м11алым~п 

2021-2022 окуу жылы Кырrыз Республикасы11ы11 Билим бсруу жа11а Илим Ми11истрли ги11и11 
· ·кыргыз Республикасынын "Билим бсруу жо11у1~до" Мыйзамы11а ылайык, Кыргыз Рссг1убликасы11ы11 
Министрлер Кабинетитн1 2021- жылдын 11 - аоrусту11даrы No 121 токтому11 у11 аткаруу жа11а салrгуу 
билим беруу процесснн уюштуруу учу11 , Кырrыз Рсспубликасы11даrы билим бсруу уюмдарындаrы 
окуучулардын жана студенттердин омуру11ун коопсуздуrу11 сактоо максатында" № 1404/ 1 13 .08 .2021 ж. 
буйруrунун неrизинде 15- сентябрдан башталды . 

Окуу 1тт1ер11 601011 1,а: 

2021-2022 окуу жылында Эл аралык мед1щи11алы1< колледжи11ю1 Жалпы мсдициналык 
дисциплиналар болумунун окуу 11роцесси КРны11 билим беруу жа~ 1а ил им , саламатт1>11<Ты сактоо 
мин 11 стрл11ктери тарабынан бекитилrе11 окуу пла11дары1-1ы11 жа11а окуу проrраммалар1,1 1 1ын 11еrизи 11дс 
окуу процеси~ 1 и11 графиrи тузулуп беюпилrен . Эл аралык медициналык колледжинин Жалпы 
медициналык дисциплиналар болуму11 ун штаттык структурасы тузулуп 4-адистик боюнча окуутулууда . 

1) 060101 «Дарылоо ишю> 
2) 060 102 «А1<ушердик иш» 
3) 060 108 «Фармация » 
4) 060109 «Медайымдык нш » 

202 1-2022-окуу жылы1ща \-курс боюнча 8 тайпада окуу пландары11ы11 11еrизинде окуу 

процесси журrузулrен . 

Структура жетекчилери тарабына11 202 1-2022 окуу жылына иш пландары тузулуп жетекчил ик 

тарабынан бекитилrен . 

2021-2022-окуу жылына окутуучуларrа тиешелуу 0лч0м сааттары белунrен . Окуу саатары :,септелип 

1 -жарым жылдыка жалпы 8286,4 саат, же болбосо 11,5 чен тузrен . Анын ичинен 8286,4 окуу сааrгары 

1-ж.жылдыкта аткарылды . Ал эми 11-жарым жылдыкка 6978,6 саат, же болбосо 9,7 чен тузулген . Анын 

1 1ч11нен · 6978,6 окуу сааттары 2-ж.жылдыкта аткарылды 

2020-2021- 1-жарым жылдык о,суу жылына жуктолгон жана аткарылган саатrар боюнча 

маалымат. 

№ Бвлум 1-жарым :::::аатrарды1 Аткарылга1 
п/1 жылдыкка че11 бирдиг саатrардьш 

nландашты саны 

л-

га11 caaтrar 

1 Жалпы медициналык сабактар 8286,4 11 ,5 8286,4 
белуму 

2 Жалпы медициналык сабактар 6978,6 9,7 6978,6 
белуму 

Жалnы 8286,4 11 ,S 8286,4 



202 1-2022 окуу жылын..1а бардыгы болуп 23 окуrуучу. алардын 11ч111-1 е н !Q окуrуучу штаттык 

эсеб11 н..1·е. 13 окутуучу штаттан тышкары (айкалыштыруучу) болуп сабактарды 0тушту. 

202 1-2022-о""УУ жылында 4 ад11 стт11 ктер бою1-1ча 187 студент 1 -курсту аяктады. 

0 сту..1ент окуу акысын толобогондутуно, окуу программ
асын аткаралбагандыгынан жана МАКты 

талшырбаган..1ыгьrна байланыштуу окуу жайдан четтет11лд11 . 

СТ)'.)ентrерд1ш 1-h.j'pc боюнча 1-.01пш1гент11 

1 Ад11ст11кп11-1 аталышы Ад11сп1кт11н J-1,.--ypc 
коду 

1 1 Дарылоо 11ш11 06010 1 38 

2 Акушерднк 11w 060102 23 
... Фармац11я 060 108 77 _, 

4 Медайымдык 11ш 060 109 49 

1 Жалпы: 187 

2021-2022 окуу жылынын 1-жарыJн J1сылдыгынын эюал,ендердин :Jl(ЫtlЫlll11Ыкmapы. 

.No Тайпа Тайпа Сrуде k<S» <4-5» k<4-3» К<2>> <<2» Сапат- ~бсалют-

баmчылары I-ITПI 85- r70-84 51-69 t3 1-50 0-30 тык п7к 

1 1 н 100 балл балл балл балл жетишуу кетишуу 

' 
саны 5алл 

1 ЛД-1-2 1 Дороев А.А. 20 6 8 5 1 - 65% 95% 

2 ЛД-2-2 1 Алибаев Т.П . 22 9 10 1 2 - 86,3% 90,9% 

.., _, ·дд-1-2 1 Кубанычбек к А . 25 1 12 10 1 1 52% 92% 

4 СД- 1 -2 1 Нар.чырзаева Г.А. 26 
., _, 10 7 5 1 50% 80% 

5 СД-2-2 1 Абдукаимова А.Ж. 32 13 10 4 2 3 7 1,8% 90,6% 

6 ФАРМ- Кексель В.И. 27 13 8 4 2 - 77,7% 92,5% 

1-21 
7 ФАРМ- Кочкорова Н.А . 26 11 13 2 - - 92,3% 100% 

2-21 
8 ФАРМ- / Сулай~~анов К.А. 27 14 10 

., 88,8% 100% _, - -

3-2 1 
жа_1пы: 205 70 81 36 13 5 73,6% 91,2% 

Э.1 аралы~.: медиц11налы1-. 1-.олледж1-1н 11н Жалпы мед11ц11налык: сабактар болуму бою11ча 2021-

2022- 0h.")'Y :i1.Ъ1.1ы11ы11 1-жарым жылдыгы боюнча 1- h.")'рстардын б11шш сапаты - 73,6% тузду, ал 

эюr абса.1ютту~.: - 91 ,2% тузду. 



2021-2022 окуу J-1сылынын 11-:жарым J1сылдыгьтьт :жзал,,епдердии J1сыiiы11тыю11ары . 

№ Тайпа Тайпа Сrуде k<S» ,<4-5)) k<4-З» <<2» «2» К::апат- ~бсалют-

баmчылары нтти BS- r70-84 151-69 31-50 0-30 тык rун: 

1-1 100 балл балл балл балл tжетишуу iкетишуу 

саны балл 

1 ЛД-1-21 Дороев А .А. 20 7 8 3 - 1 78 % 95 % 

2 ЛД-2-21 Алибаев Т.П . 20 4 9 6 - 1 68 % 95 % 

3 АД-1-21 Кубанычбек к А. 24 3 15 5 - 1 75% 95 % 

4 СД- 1-21 Мадимарова К.Т. 23 2 14 7 - - 69% 100 % 

5 СД-2-21 Абдукаимова А.Ж. 28 14 10 2 1 - 85 % 100 % 

6 ФАРМ- Кексель В .И. 25 4 13 6 1 1 68 % 96 % 

1-21 
7 ФАРМ- Кочкорова Н.А. 26 7 17 2 - - 92% 100 % 

2-21 
8 ФАРМ- Сулайманов К . А. 27 6 14 7 - - 74 % 100 % 

3-21 
Жалпы : 193 47 JOO 38 2 4 76 % 96 % 

Эл аралык медициналык колледжинин Жалпы медициналык сабактар болуму боюнча 202 1-

2022- окуу жылынын 2-жарым жылдыгы боюнча 1- курстардын билим сапаты - 76 % тузду, ал 

эми абсалюrrук - 96 % тузду. 

Жыл башында белум тарабынан теменку документтер бекитилип окуу процесси офлайн жургузулду. 

-кураторлордун отчетгору. 

-2021-2022 окуу жылына сынак тапшыруу 2 баскычка белунгендугу1-10 1-1 (тест жана оозэки) 

окутуучулар жана белум башчы тарабынан ар бир предметтер бонча 1-баскычка тестер даярдалып 

AVN - тарабынан тапшырышты, 2-баскычка 2-модул ь жана экзамендик суроолор бекнтилип . 

тапшырылды . 

02.12.2021-20.1 2.202 1 ж.ж. Жалпы медици_налык сабактар болумунун мугалимдери 

«Совершенствование педагогического мастерства» («Педагоги_ка в высшей школе)) , «Пс11холог11я)) . 

«Критическое мышление», «Этика в педагогике», «Риторика. Техника речи», «Интерш-.-тивные 

компьютерные технологию>, «Организация учебного процесса на основе кредипю-модульноi1 

системы» 88 часов) аттуу билимин оркундотуу боюнча программага онлайн катышып. 

сертификаттарды альШiты . 



2021-2022- ОК)')' жылы11ьш тарб11ялык 11штер11 боюн•1а маалымат.
 

1-сентябрь «Билим куну» К.Ш. Токтомаматов аттындагы ЭАУда 15 сентябрь куну баардык 

сан нтардык эрежелерди сактоо менен белгиленди. б
ардык тайпаларда билим кунуне карата тарбиялык 

сааттар кураторлор менен еткерулду. 

2022 .жылдын !-апрель жана 6-апрель кундору карылар менен 
мумкунчулугу чектелген адамдарга, 

балдарга жардам беруу максатында Сузак районунда орун алган карылар жана мумкунчулугу 

чектелгендер уйуно жана балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык
 мекемесине 

ЭАМКнын жамааты, студенттер менен барып жардам корсотуп келишти . 

Тарбиялык сааттарды етуу учун тиешелуу иш кагаздар кураторлор тарабынан даярдалды,
 ошондой 

эле тарбиялык иш пландар бекитилген ар бир курато
р ошонун негизинде иш алып барууда. 

1 .Медициналык колледждин жылдык тарбиялык и
ш планы. 

2.Кураторлордун жылдык иш планы. 

3 . Керектуу иш кагаздар менен план боюнча тайпаларг
а тарбиялык сабактар етулду. 

4.Окуу жайыбызда студентrердин жумалык катыш
уу маалыматrары такталып турду, жыйынтыгында 

катышуу 96 % тузду. 
5.Тартнби начар, сабакты кеп калтырган студенттер менен жекеч

е жана ата-энесинин,кураторлордун 

катышуусунда иш алып бардык. 

23-сентябрда мамлекетrик тил кунуне карата теге
рек стол уюштурулду. 

Октябрдын 1-жумасы мугалимдер кунуне карата мугалимдерди кутт
уктап презентацияларды 

жонотушту. 

\ -декабрь '·СПИДке каршы курошуу'· кунуне карата, Эл аралык медициналык колледж тарабынан 

маалымат концерт еткерулду. Ага кызылай коомунан кызматкерлер, активдуу студентrер жана 

мугалимдер катышышты. 

24-март кургак учукка каршы курошуу кунуно 
карата Кызылай коому тарабынан уюштурулган

 

воллейбол оюну ЭАУнун спорт залында откорулуп, Э
АМКнын командасы 2-орунга ээ болду. 

Болумдун 2021-2022- окуу жылынын жылдык отчету "Жалпы медицина
лык сабактар" болумунун 

отурумунда каралды, протокол № 12 О 1.07.2022 ж. 

Эл аралык медициналык колледжинин 

'·Жалпы медициналык сабактар" 

болумунун башчысы Нармырзаева Г.А . 


