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ОКУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА ИШ ПЛАНЫ 

Иш-чаралардын аталышы Аткаруу мввнвту Аткаруучулар 

2022-2023-окуу жьшы учун окуу жугун Сентябрь Болум башчысы 
белуштуруу. 

Окуу процессии адис окутуучулар менен Сентябрь Болум башчысы 
камсыздоо. 

Окуу процессине аудиторияларды, Сентябрь Болум башчысы , белунген 
кааналарды камсыздоо жана даярдоо. аудиторияларга жооптуулар, 

окут-уучулар 

Окуу процессии керектуу окуу куралдары Сентябрь Болум башчысы, 
жана жабдуулар менен камсыздоо. окутуучулар 

Окуу жана жумушчу программаларды Сентябрь Октябрь Болум башчысы, 
даярдоо жана бекитvv. оку I у) .-,.1 лар. 

Окуу-методикалык иштелмелерди Сентябрь айьrnан Болум башчысы, окуу-
(колдонмолорду) даярдоону пландаштыруу, баштап, окуу жьш усулдук иштер боюнча 
даярдоо, басмадан чыгаруу. ичинде. жооптуу,окутуучулар 

Сабакты узгултуксуз етуусун кеземелдее. Дайыма Болум башчысы, орун 
басары, методист 

Студенттердин сабакка катышуусун Дайьrма Кураторлор 
камсыздоо жана кеземелдее. 

Окуу процессии уюштуруу да жана Дайьrма Болум башчысы, 
жургузууде кураторлорго жана тайпаларына окутуучулар 

жардам беруу. 

Сьmактардьrn тест суроолорун даярдоо жана Октябрь Болум башчысы, 
бекитуу . окутуучулар 

1-курстун студенттери менен уюштуруу Сентябрь Кураторлор 
жана окуу иштерин жургузуу (тайпалардын 
активдерин дайьrnдоо ). 

Академиялык карыздарды жоюуну график Сентябрь, февраль Болум башчысы 
боюнча уюштурулушун жана еткерулушун 
кеземелдее. 
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Академиялык карыздарды жоюунун 

жыйынтыrы боюнча отчет беруу. 

Биринчи жарьIМ жьшдыктын сессиясын 

уюштурулушун жана журушун кеземелдее. 

Биринчи жарым жылдык боюнча отчет 
беруу. 

Экинчи жарьIМ жьшдыктьrn сессиясьrn 
уюштурулушун жана журушун кеземелдее. 

Экинчи жарьrм жьшдык боюнча отчет 
беруу. 

Жан.ы 2023-2024-окуу жьuтьша окуу жуrун 
болжолдуу белуштуруу. 

Жан.ы 2023-2024-окуу жылына даярдык 
актысын тузуу. 

2022-2023-окуу жьшынын жыйынтыrы 
боюнча отчет беруу. 

Ич ара байланыш : башка медициналык 

колледждер менен байланыш тузуу, 

тажырыйба алмашуу. 

Академиялык мобилдик программаларды 

тузуу 

Сырткы байланыштар : кон.шу елкелердун 

окуу жайлары менен байланыш тузуу 

Жалпы медициналык дисциплиналар 

Болумунун башчысы : 

Октябрь, март Окутуучулар 

Окуу процессинин Болум башчысы 

rрафиrине ылайык 

Январь Болум башчысы, 

окутуучулар 

Окуу процессинин Болум башчысы 
rрафигине ылайык 

Июнь Болум башчысы, 
окутуучулар 

Июнь Болум башчысы 

Июнь Болум башчысы 

Июнь Брлум башчысы 

Дайьrма Белум башчысы, 
окутуучулар 

' '., 

Дайьrма ~елум 
башчысы,окутуучулар 
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Нармырзаева Г.А. 
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КООМДУК ЖАНА Т АРБИЯЛЫК ИШТЕР БОЮНЧА ИШ ПЛАНЫ 

Иш-чаралардын аталышы А ткаруу мееноту Аткаруучулар 

Студенттерди жатаканага жайгаштырууга Сентябрь Болум башчысы, 
кемектешуу. 

кураторлор 

Кураторлордун тайпалык тарбиялык Сентябрь айьrnан Болум башчысы, 
иштеринин планьrn тузуу жана тарбиялык баштап, окуу жыл 
иштерди уюштуруу. ич:инде 

Студенттердин сабакка катышуусун Дайыма Кураторлор,окутуучулар 
камсыздоо жана кеземелдее, журум-

турумун, кийимин, маданиятын кеземелдее . 
Студенттердин окуу акысын ез убагында Дайыма Кураторлор 
жургузуусун кеземелдее, тушундуруу 

иштерин жургузуу жана милдеттендируу. 

Студенттердин ата-энелери менен Дайыма Кураторлор 
байланышты уюштуруу. 

Куратордук сааттардьrn етулушун Дайыма Болум башчысы, 
кеземелдее. кураторлор кен,ешинин 

терайымы. 
Университетгин, колледждин ден,гээлинде Дайыма Кураторлор,окутуучулар 
еткен ишембиликтерге,коомдук иштерге 
тай□алар менен катышуу. 

Тайпаларда белтилуу инсандар менен Планга ылайык Кураторлор кен.ешинин 
жолуrушууларды, кечелерди, тегерек терайымы, кураторлор. 
столдорду, семинарларды уюштуруу. 

Эл аралык медициналык колледждин, Планга ылайык Болум башчысы 
университеттин ден,гээлинде студенттер кураторлор. 
учун етуучу чогулуштарды, кечелерди, 

жолугушууларды (студенттик1<е кабыл алуу 
кечеси, жаштар жана студенттер куну, жа~tы-

жылды1< бал-маскарад, спартакиадалар ж.б.) 
уюштурууга кемектешуу жана аларrа 

катьrшуу. 

Болумго белунген коомдук жана жекече Сентябрь айынан Болум башчысы менен 
иштер боюнча nландарды тузуу жана иш баштап, окуу жыл биргеликте жооптуу 
жургузуу. ичинде окутуучулар. 
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1 l оябрь 

Март 

Дайыма 

Май айы11а11 

баштап 

Болум башчысы, 
Кураторлор, окутуучулар 

Болум башчысы, 
Кураторлор, окутуучулар 

Болум 
башчысы, ок т 

Окутуучулар. 

Нармырзаева Г.А. 
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Иш-чаралардыв аталышы 

Окуу процессине аудиторияларды, 
кааналарды методикалык жактан камсыздоо. 

Окуу китептери менен камсыз болууну 
кеземелдее 

Ачы:к сабактарды етуу, аньш етулушун 
уюш1.1~.1-.1 жана кеземелдее. 

8з ара сабактарга катышуу. 

Студенттердин ез алдынча иштерин 

уюштуруу (окуу залы, Wi-Fi талаасы 
женунде тушуну:ктерду жургузуу) . 

Китепкава фондун туура пайдаланууну 
уюштуруу жава жургузуу. 

Окуу-методикалык иштелмелерди 

(колдонмолорду) даярдальшrьm кеземелдее, 
басмадав чыгарууга кемектешуу. 

Методикальn< семинарларга катышуу. 

Тажрьrйба алмашуу максатында башка 
жоrорку жана орто окуу жайлардан кесипкей 
окумуштууларды чакыруу жана 

жолугушууларды уюштуруу 

Жалпы медициналык дисциплиналар 

Болумунун башчысы: 

Аткаруу мвонвтv Аткаруучулар 

Дайыма Болум башчысы, 
окутуучулар, кураторлор. 

Дайыма Болум башчысы, 

окутуучулар 

График боюнча Болум башчысы, , 
окутуучулар. 

График боюнча Болум башчысы, , 
ОКу1уучуЛар. 

Дайыма Кураторлор,окутуучулар 

1 

Дайыма Кураторлор, окутуучулар 

Сентябрь айынан Болум башчысы, о:куу-
баштап, окуу жьш усулдук иштер боюнча 

ичинде. жооnтуу. 

Дайьrма Бол~ башчысы, 
окутуучулар. 

Дайьrма Болум башчысы, 

окутуучулар. 

11 Нармырзаева Г.А. 


