Жобо ЖАМУнун
Окумуштуулар кщешивде
каралып, бекитуу!е суаущталган.
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1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кафедрасы жонундвгу жобо
Кыргыз Реецуоликаеывьш “Билим беруу женундегу” мыйзамыыын, КРнын
вкметунун 2012-жылдьш 29-майындагы № 246 тоетомунун, ЖАМУнун
уетавынын ш газиндеж азыдды .
1.2. ЖАМУнун: -кафедрасы (мыидам ары - кафедра) етуденттердин окууусулдук, илимий-изденуучулук ишмердуулугун, сабактан тышкаркы иштерин
жургузген, ошондой эле жогорку билимдуу адистердин квалификациясын
жогорулатуу жана даярдоо, кайра даярдоодо жогорку квалификациялуу
мдимий-недагогакалык кадрларды бир же бир нече тектеш багыттар жана
адйстихтер боюнча лаярдоочу Жалла-Абад мамлекеттик университетинин
окуу-усулдуй» идимий белуму бодун эсептелет.
1.3. Кафедрага бекитилген дисциплиналарды тиешелуу илими й-теориялык.
усулдук жана уюштуруучулук денгээлде окутууну жана окуу-усулдук, илимийизденуучулук иштерди аткарууиу камсыз кылган инженердtж-техникалык,
окуу-жардамчы кызматкерлердпи, аспирант, докторанттардын окутуучулукпрофессордук (профеесордор, доцентгер, улук ■окутуучулар, окутуучулар,
аееистенттер жата етажерлер) курамын бириктирет.
1.4. Кафедрага кафедранын жана башка белумдердуи илимий багыты
боюнча илимий-изденуучулук иштерин жургузген илимий-изденуучулук
лабораториялар, окуу лабораториялары бекитнлип берилет.
1.5. Кафедранын ишмердуулугунун негизги макеаты жогорку билимди,
жогорку биллмден кийин жана кошумча кесшггик бюшмда алуу менен
инсандын
адеп-ахлактык,
шданиЙ,
интеллектуалдык
шугууеумд&гу
муктаждыктарын канааттандыруу болуп эсептелет.
1.6. ЖАМУнун кафедралары функцноналдык милдеттери боюнча:
- студенттерди жадны кесиптикке даярдоо программаларын шике ашырган
ж а ш ы кесинтик (факультеттер аралык) кафедра;
- курстук, бутуруу (дипломдук, квалификацишшк) нштерди (долбоорлорду)
жетектое,
студеитгердин
практикасыньш
бардык
турун
ующтуруу,
студенттерди теориялык жана нрактикалык жана -атайын кесиптик даярдоо
жургузген бутуруучу кафедра болот

2, Кафедранын миддеттерн жана функциялары
2,1., К афедранын негизги милдеггери болу и тем внкулвр эеептелет:
- о кутуучулу к-профес сордук курамдын окуу-усулдук ишмердуулугун
енуктуруу;
студенттии
чыгармачылык
потенциалын
жана
анын
вздук
мумкунчулуктерун енуктуруу максатында окутуунун технологияларын
вркуидвтуу;
окутуучулук-профессордук
курамдын,
илимий-педагогикалык
кызматкерлердин жана етуденттердин биргеяешкен чыгармачыл ишмердуулугу
аркылуу фуидаменталдык, колдонмо илимдерди жана искуествону енуктуруу,
алынган жыйынтыктарды окуу процессинде колдонуу;
- жогорку бидимдуу адистерди ошондой эле жогорку квалификациялуу
илимжй-гшдашгикалык
кадрларды
даярдоо»
кайрадан
даярдоо,
квалификацияеын жогорулатуу;
- коомдун нравалык, маданий жана илимий баалуулуктарын квбвйтуу жана
коргоо;
- калк араеында билимдерди жайылтуу, мамлекетпш интеллектуалдык
потенциалы н жогорулатуу;
- студентгер араеында тарбиялык иштерди жургузуу»

2.2. Кафедра темнику негнзги функцияларды агкарат:
- мамлекеттик билим беруу стандартына ылайьщ жогорку, жогорку
бнлимден кийин жана кошумча кес-иптик билим беруунун кееиптнк билим
беруу программаларынын долбоорун иштеп чыгат, аларды. факультеттин жана
ЖАМУнун Окумуштуулар кецшшие кароого киргизет;
- бекитжлген кесиптик билим беруу нрограммаларын ишке ашырат,
тиешелуу,
мамлекеттик
билим
беруу
етандартьшын
талаотарыныи
сакталышыиа жоопкерчиликти алат;
- етуденттердин да алдынча иштерин, жекече: жумуштарын* сем'инардык,
лабораториялык, практикалык, лекциялык сабактардын бардык формаларын
.жана кафедрага бекитилген бардык дисциплиналар боюнча окуулардын башка
турлерун карадган окуу планынын негнзинде жетиштуу илимий-теориялык,
усулдук жана уюыпуруучулук денгээлде нш жургузет жана еткерот;
- практиканъш бардык турлерунун эффективдуу етушун угоштурат жана
камсыз кылат, пракшканын жыйынтыгын кафедранын кецешмееннде
талкуулайт жана жыйынтыгшочу конференция еткерот;
- етуденттердин куретук жана бутуруу (дипломдук, квалификациялык)
иштерине (долбоорлоруна) комнетенттуу жетекчиликти камсыз кылат;
- етуденттердин бшгамян жыйынтыктуу (ар бир ееместрдив акырында) жана
учурдаш (модулдук-рейтийгдик) тежшерууну откврууну уюштурат» жана
жыйынтыктарын анализдейт;

студент-буту руучуд 6 Рго
белгиленген
тартипте
жыйынтыктоочу
мамлекеттик аттестациялоону уюштурат;
- окутуунун-технологияларын ©нуктуруу боюнча. окугуунун сапатын жана
эффектжвдуулугун жогорулатуучу илимий-усулдук программадарды белгилейт
жана иш жузуне ашырат;
- студенттерди тартуу менен профеесордук-окутуучулук курамдын илимий
иштерин пландайт жана уюштурат;
окутулуучу дисциплиналардын усулдук камсыздалышын: окуу
китептерин, окуу куралдарын, окуу-усулдук жана. башка маалымат
материалдарын иштел чыгууну уюштурат;
- окуу жана илншЙ-издещуучулук, лабораториялардын жана башка
божумдердун илимий-усулдук, илимий-изденуучулук. окуу жана окуу-усулдук
ишмердуулугун жетектеену жургузет;
- аспирант, докторант, улук илимий кызматкер, изденуучу жана кафедра
мучелврунун шшмий изилдевлерунун темаларынын бекитилишин карайт жана
сунуштарды киргизет;
- кафедра мучелврунун окумуштуулук даражаны алуу учун жазылган
диссертациясын карайт жана окуу жайдын жетекчшшгинин тапшырмасы менен
башка, изденуучулердун шнин талкуулап, корутунду чыгарат;
- ЖАМУнун жетекчилиги же факультеттин деканынын тапшырмасы менен
кафедра кызматкерлеринин, же башка жогорку окуу жайларынын басмага
даярдаяган окуу китептери, окуу куралдары, дисциплиналардын окуу
программаларынын долбоорун карал, талкуулайт жана корутунду даярдайт;
- кафедранын бутуруучулеру жана ЖАМУнун бутуруучу аспирант,
докторанттары менен байланыш тузет;
- белгиленген тартипте ЖАМУнун кабыя алуу иш:ине катышат;
окугуунун
алдьщкы
тажрыйбаларын,
жаны
инновациялык
технологияларды уйрвяуу, жалпылоо жана жайылтуу, биргелешкен илимий
изилдввлврду, ко нструктордук жана башка иштел мелерди уюштуруу жогорку
билимдуу здистердин
квалификацияеын
жогорулатуу
ошондой
эле
конференция жана башка . иш чараларды еткеруу максатында башка
ЖОЖдордун кафедралары, уюмдар, ишканалар, фирмалар, мекемелер менен
чыгармачылык байланышты тузет;
- окуу-усулдук, ищмий-изденуучулук иштерди уюштуруу.» вткеруу боюнча
чет елколук ЖОЖдордун кафедралары менен ошондой эле кафедранын илимий
багыты боюнча чет елколук илимий-изденуучулук уюмдар менен байланышты
камсыздайт,
2.3. Кафедра факультеттин курамында тузулет же ЖАМУнун ректорунун
туздон-туз квзомвлундо болот.
2.4. Кафедра факультеттин, университет™н Окумуштуулар кецешинин
кафедраны ачуу тууралуу чечимдеринин негизинде ЖАМУнун ректорунун
буйругу менен томенкулерду эске алып уюштурулат:
- материалдык-техникалык базанын бар болушу;
- окуу процессии тиешелуу окуу-усулдук камсыздоонун мумкунчулуктвру
бар болсо;

- кафедрага бекитилген дисциплиналарды уюшкандык денгээлде,
теориялык, усулдук жактан окутууну камсыз кылуу учун профессордукокутуучулук курамдын (5 ш таттак окутуучудан кем змее» 'адардан ичинен
кеминде экеесунде окумуштуулук наамы же даражасынын бар) болушу;
2.5. Аскер кафедрасы Кыргыз Респубяикасынын вкметунун токтому менен
тузулет,
2.6. ЖАМУнун Окумуштуулар кенешинин тиешелуу чечиминин негизинде
окуу жайдын ректорунун буйругу менен кафедра кайра уюштурулат (болунет,
бириктирилет жана кайра профилденет), ошондой эле жоюлат,
2.7. Чет тйлдермкин жана дене тарбиясыньш жалпы кесиптик (факультет
аралык) кафедрасы илимий даражасы жана илимий наамы на карабай жогорку
квалификациялуу адистерден тузулушу мумкун.
2.8. Кафедранын ишмердуулутун тикелей жетектеену окумуштуулук
даражасы же наамы бар. контракт ьге-конкурстугс негизде ЖАМУнун
ректорунун буйругу менен 5 жылдык меенетке, Окумуштуулар кенешинин
жабык добуш берууеу менен. дайындалгаи кафедра башчысы жургузет,
2.9. Кафедра башчысын шайлоо “Кафедра башчысын шайлоо” женундегу
жобонун негизинде жургузулет
2.10. Кафедраны тузуудо жана кайра уюштурууда (белууде, биригшрууде,
жоюуда жана кайра профилдештируудв) кафедра башчыеына конкурс
еткерууге чейин белгиленген тартин боюнча ЖАМУнун. ректорунун буйругу
менен. кафедра башчысынын милдетин аткаруучу дайындалат.
3. Кафедра башчысынын укуктары жана милдеттери
3.1, Кафед ра баш чыс ы:
- ЖАМУнун жана кафедранын ишмердуулугунун маселелери чечилуучу
жана таякуулануучу университетгии тузумдук болумдврунун ишнне катышат;
- жогорку, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик билим беруу
программаларын ишке ашырууда мамлекеттик билим беруу стандартынын
талаптарын сактоо жоогасерчилнгин алат;
- кафедранын иштерин нландайт жана бекитилген кызматгык. милдеттерине
ылайык аны кафедра кызматкерлерине белуштурет;
- кафедрага бекитилген дисцишшналар боюнча стуценттердин билимннин
оапаты жана децгээли учун жеюпкерчиликти алат, окуу жугун белуштуруп, ез
убагында жана сап a n y у аткарылышын камсыз кылат;
- кафедранын башка бвлумдерунун, лабораторияларыяын, кафедранын
окуулук, окуу-усулдук, или мин -усулдук, илимий-изилдеечулук ишмердуулугун
жетекчшшкке алат;
- окуу процессии, етудентгердин практикасын еткврууну, студенттер
арасында ез алдынча иштерди аткаруусуи жана тарбиялык иштерин
кеземвлдвйт;
- окуу нроцесеинин графигинин сакталышын жана окуу жадыбадьшын
аткарьшы шын кезомелдвйт;

- етуденттердин билимин аралыктан (ар бир семестрдин акырында) жана
учурдагы (модуядук-рейтиягдик) текшерууиу ©ткерууну контролдойт жана
жыйынтыктарын анализдейт;
- окуу китептерин, окуу-усулдук куралдарды иштеп чыгуу» кафедранын
окуу яаборагорияларывла, илимий кружокторунда жана башка белумдерундв
кафедрада еткерулген етуденттердин чыгармачылык иштерин уюштуруу
боюнча кафедра мучелврунун иштерин контролдойт жана. координациялайт.
- нлимий-педагогикалык кадрларды (аспирант, докторант, изденуучу)
даярдоо жана профеесордук-окутуучулук курамдын квалификациясын
жогорулатуу ишин жетекчиликке адат;
- профеесордук-окутуучулук курамдын жекече иш пландарын бекитет,
кафедранын компетенциясына кирген башка документтерди карайт жана.
бекитет;
- кафедра кызматкерлеринин кызматка алуу, кызматтан бошотуу, кызмат
орунга которуу жана аларды моралдык, материалдык сыйлоо, ошондой эле
тартиптик жаза чаралары тууралуу ЖАМУнун жетекчилигине сунуш берет;
- кафедранын тузуму жана штаттык жадыбалы: боюнча ЖАМУнун
жетекчилигине сунуштарды берет;
- окуу-тарбиялык, усулдук» илимий-изилдое инггери учун зарыл шарттарды
камсыз кылуу максатында маеелелерди ЖАМУ нун тузумдук башка белумдеру
менен биргеликте чечет;
- ар бир окуу жыльшда кафедранын ишмердуулугу тууралуу отчет даярдайт,
алы факультеттин Окумуштуулар кенешине кароого киргизет,
3.2, Кафедра башчысынын жекече иш планы кафедранын жыйыньшда
талкууланат жана факультеттин деканы тарабынан бекитилет.
3.3. Кафедра, башчыеы жетекчшгак кылган кафедранын ишмердуулугу учуй
жеке жоопкерчилиж алат. Кафедра башчысынын ушул кызмат ордунда иштеген
мезшлдеги иши тууралуу отчетуиун меенетун жана формасын ЖАМУнун
жетекчиси беигилейт.
3.4, Кафедра башчысынын терагалыгы менен кафедранын жыйынында
окуу, окуу-усулдук, илимий-изденуучулук жана тарбиялык иштердин
аткарылыиш талкууланат жана анализденет. Жыйынга профеесордукокутуучулук курамдан сырткары кафедранын окуу-жардамчы переоналдары,
башка
ЖОЖдун
жана
кафедралардын
кызматкерлери,
ЖАМУнун
жетекчилигинин екулдеру жана талкууланып жаткан маселени чечуугв
кызыкдар болгон башка кызматкерлер катыша алат,
3.5. Кафедрада окуу-тарбия процессинга мазмунун уюштурулушун жана
аткарылышын чагылдырган документгер болушу керек. Документтерди
жургузуу тартиби жана тизмеси, аны саггоо, жокко чыгаруу тартиби
ЖАМУнун иш кагаздарын жургузуу нускамасы жана уставы менен аныкталат.
Жобону даярдагандар:
Усенов К.Ж.
Токоева Г.С,
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