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1. Өнүгүүнүн стратегиялык артыкчылыктары: 

 штаттык расписаниеге ылайык окуу жүктөмүнүн бекитилген көлөмүн 

аткаруу; 

 студенттердин фундаменталдык даярдыгын тереңдетүүнүн базасында 

окуу процессин өркүндөтүү жана өнүктүрүү; 

 студенттерге, окутуучуларга жана окуу-көмөкчү персоналга жогорку 

талаптарды камсыз кылуу; 

 кафедранын  илимий кадрларын көбөйтүү; 

 кафедранын окуу лабораторияларын жаңы көрсөтмө куралдар менен 

камсыз кылуу; 

 кафедранын окутуучуларын жана кызматкерлерин салттуу 

академиялык баалуулуктарды интеграциялоого үндөө; 

 кафедранын кызматкерлеринин ортосунда ишмердик - достук 

маанайды сактоо. 

  

2. Кафедранын өнүгүү концепциясы. 

 Окуу процессин өркүндөтүү жана өнүктүрүү үчүн төмөнкүлөр зарыл: 

 кызматкерлердин жана окутуучулардын квалификациясын 

жогорулатуу; 

 окуу усулдук куралдарын жазуу жана чыгаруу; 

 кафедранын окуу процессине билим берүү программаларына эл аралык 

талаптарды киргизүү боюнча иш-чараларды өткөрүү; 

 кафедранын окуу практикумдарын заманбап көрсөтмө куралдар менен 

жабдуу; 

 кафедранын сайтын тийиштүү деңгээлде кармоо жана өнүктүрүү; 

 кафедранын окуу процессинде маалыматтык камсыздоону өркүндөтүү 

жана кафедранын бардык лекциялык курстарынын жана 

документтеринин электрондук түрлөрүнө өтүү. 

  

3. Кафедраны өнүктүрүүнүн программалык маселелери. 

3.1. Уюштуруу иш-аракеттери жаатында 



 кызматкерлердин илимий ишин оптималдаштыруу үчүн жаңы 

жабдууларды сатып алуу менен кафедранын лабораториясын 

реструктуризациялоо; 

 кафедранын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу  

 окуу процессин бүгүнкү күндүн талабына ылайык көрсөтмө куралдар 

менен камсыз кылуу 

3.2. Билим берүү иш-аракеттери жаатында.  

 заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен 

фундаменталдык даярдыкты өнүктүрүү; 

 окутуунун жаны технологияларын пайдалануу; 

 студенттердин таануу, формулировкалоо жана чечим кабыл алуу 

көндүмдөрүн өркүндөтүү; 

 мыкты студенттер менен жекече иштөө; 

 тажрыйбалуу жана жаш окутуучунун "дубляж" артыкчылыктуу 

айкалышы менен кафедранын окуу ишинин кайталануу тутумун 

уюштуруу. 

3.3. Илимий-методикалык иш чөйрөсүндө. Ар бир мугалимдин илимий 

жана методикалык иши билим берүү процессинин милдеттүү элементи болуп 

саналат : 

 кафедра үчүн таланттуу жаштарды илимий иштерге тартуу салты; 

 илимий журналдарда макалалар жана тезистер түрүндө илимий 

иштердин жыйынтыктарын берүү, конференцияларда докладдар менен 

чыгып сүйлөө 

 жаңы маалыматтык технологиялардын базасында илимий-методикалык 

иштерди жүргүзүү методикасын өркүндөтүү; 

 окуу процессин методикалык жактан камсыз кылууну системалуу 

түрдө жаңыртуу механизмдерин өнүктүрүү; 

 студенттеринде маалыматты талдоо, өзүн-өзү окутуу жана өз алдынча 

иштөө боюнча практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу; 

 “Адамдын анатомиясы” боюнча олимпиаданы уюштуруу жана өткөрүү; 

 студенттердин илимий ийримин уюштуруу, алар менен биргеликте 

илимий макала даярдоо 

3.4. Тарбия иштери жаатында. Инсандын интеллектуалдык, маданий жана 

адеп-ахлактык өнүгүү муктаждыктарын канааттандыруу студент үчүн 

жогорку билим алууга негизги түрткү болуп саналат. Бул жагынан алганда, 

бөлүм тарабынан жүзөгө ашырылат: 

 университеттин жамаатынын мүчөлөрүнүн – кафедранын 

кызматкерлеринин жана студенттердин толук өнүгүүсүн жактырган 

руханий климатты түзүү; 

  



  


