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1.Жалпы жоболор

1 .1 . Илим-изилдоо медицин€tлык-социалдык институтунун кафедрасы
жонyндогy жобо Кыргыз Республикасынын "Билим б.рyy женундоry"
мыйзамынын, КРнын Окмотунун 20l2-жылдын 29-майындагы J\Ъ 246
токтомунун, ИИМСИнин уставынын негизинде жазылды.
|,2. ИИМСИнин кафедрасы (мындан ары - кафедра) студенттердин окуу-
усулдук, илимий-изденyyчyлyк ишмердyyлyгун, сабактан тышкаркы иштерин
жyргyзгон, ошондой эле жогорку билимдуу адистердин квалификациясын
жогорулатуу жана даярдоо, кайра даярдоодо жогорку квалификациялуу
илимий-медицинzLлык кадрларды б"р же бир нече тектеш багыттар жана
адистиктер боюнча даярдоочу Илим-изилдоо медициныIык-социаJIдык
институтунун окуу-усулдук, илимий болуму болуп эсептелет.

1.3. Кафедрага бекитилген дисциплинапарды тиешелyy илимий-теориялык,
усулдук жана уюштуруучулук децгээлде окутууну жана окуу-усулдук, илlимий-
изденyr{yлyк иштерди аткарууну камсыз кылган окуу-жардамчы
кызматкерлердин, аспирант, докторанттардын окутуучулук-профессордук
(профессорлор, доценттер, улук окутуучулар, окутуучулар, ассистенттер жана
стажерлер) курамын бириктирет.

|,4. Кафедрага кафедранын жана башка болумдордун илимий багыты
боюнча илlимий-изденyyчyлyк иштерин жyрryзгон илимий-изденyyчyлyк
лабораториялар, окуу лабораториялары бекитилип берилет.

1.5. Кафедранын ишмерд\ryлyгyнyн негизги максаты жогорку билtимди,
жогорку билимден кийин жана кошумча кесиптик билимди алуу менен
инсандын адеп-ахлактык, маданий, интеллектуаJIдык онyгyyсyндоry
муктаждыктарын канааттандыруу болуп эсептелет.

1 .6 . IrIl4МСИнин кафедралары функцион€IJIдык милдеттери б оюнча :

- студенттерди медицинаJIык кесиптикке даярдоо программаJIарын ишке
ашырган жалпы кесиптик (факультеттер аралык) кафедра;

- курстук иштерди (долбоорлорду) жетектоо, студенттердин практикасынын
барлык Typyн уюштуруу, студенттерди теориялык жана практик€Lлык жана
атайын кесиптик даярдоо жyргyзгон бугyрyyчу кафедра болот

2. Кафедранын милдеттери жана функциялары



2.1. Кафедранын негизги милдеттери болуп томонкyлор эсептелет:

- окутуучулук-профессордук курамдын окуу-усулдук ишмердyyлyryн
oHYKTYp\Y;

- студенттин чыгармачылык потенциаJIын жана анын оздYк
мyмкyнчyлyкторyн онyктyрyy максатында окутуунун технологияларын
оркYндотYY;

- окутуучулук-профессордук курамдын, илимий-педагогикаIIык
кызматкерлердин жана студенттердин биргелешкен чыгармачыл ишмердyyлyry
аркылуу фундамента-ltдык, колдонмо илимдерди жана искусствону oнyкTypyy,
€lJIынган жыйынтыктарды окуу процессинде колдонуу;

- жогорку билимдlry адистерди ошондой эле жогорку квалификациялуу
илимий-педагогикаJIык кадрларды
квалификациясын жогорулатуу;

даярдоо, кайрадан даярдоо,

- коомдун нравалык, маданий жана илимий баалуулуктарын кобойтуу жана
коргоо;

- калк арасында билимдерди жайылтуу, мамлекеттин интеллектуалдык
потенциалын жогорулатуу;

- студенттер арасында тарбиялык иштерди жyрryзyy.

2.2. Кафедра ToMoHKy негизги функцияларды аткарат:

- мамлекеттик билим берyy стандартына ылайык жогорку, жогорку
билимден кийин жана кошумча медицинаJIык билим беруунун кесиптик билим
берyy программаларынын долбоорун иштеп чыгат, аJIарды факультеттин жана
IrfoТМСИн ин окуму штуул ар ке ц ешин е кароо го киргиз ет ;

- бекитилген кесиптик билим берyy программаJIарын ишке ашырат,
тиешелyy, мамлекеттик билим б.рyy стандартынын талаптарынын
сакталышына жоопкерчиликти алат;

- студенттердин оз €tпдынча иштерин, жекече жумуштарын, семинардык,
лабораториялык, практик€шык, лекциялык сабактардын бардык формаларын
жана кафедрага бекитилген барлык дисциплин€Lлар боюнча окуулардын башка
тyрлорyн кар€шган окуу планынын негизинде жетиштyy илимий-теориялык,

усулдук жана уюштуруучулук децгээлде иш жyрryзот жана откорот;
- практиканын бардык тyрлорyнун эффективд!y отyшyн уюштурат жана

камсыз кылат, практиканын жыйынтыгын кафедранын кецешмесинде
таJIкуулайт жана жыйынтыктоочу конференция откорот;

- студенттердин курстук жана буryруу (дипломдук, квалификациялык)
иштерине (долбоорлоруна) компетенттyy жетекчиликти камсыз кылат;

- студенттердин билимин жыйынтыктуу (ар бир семестрдин акырында) жана

учурдагы (модулдук-рейтингдик) текшерyyнy откорyyнy уюштурат жана
жыйынтыктарын анализдейт;



- студент-бyтyрyyчyлорго белгиленген тартипте жыйынтыктоочу
мамлекеттик аттестациялоону уюштурат;

- окутуунун технологияларын oнyкTypyy боюнча окутуунун сапатын жана
эффективдyyлyryн жогорулатуучу илимий-усулдук программЕLларды белгилейт
жана иш жyзyно ашырат;

- студенттерди тартуу менен профессорд}к-окутуучулук курамдын илимий
иштерин пландаит жана уюштурат;

- окутулуучу дисциплина-гIардын усулдук камсызд€Lпышын: окуу
китегIтерин, окуу кураJIдарын, окуу-усулдук жана башка маалымат
материаJIдарын иштеп чыгууну уюштурат;- окуу жана илимий-изденyrlyлyк, лабораториялардын жана башка
белумдордyн илимий-усулдук, илимий-изденy\лчyлyк, окуу жана окуу-усулдук
ишмердyyлyгyн жетектоонy жyргyзот;

- аспирант, докторант, улук илимий кызматкер, изденyyчy жана кафедра
мyчолорyнyн илимий изилдоолорyнyн тем€Lларынын бекитилишин карайт жана
сунуштарды киргизет;

- кафедра мrIолорyнyн окумуштуулук даражаны алуу yчyн жазылган
диссертациясын карайт жана окуу жайдын жетекчилигинин тапшырмасы менен
башка изден\yчyлордyн ишин талкуулап, корутунду чыгарат;

- IrfuIМСИнин жетекчилиги же факультеттин деканынын тапшырмасы менен
кафедра кызматкерлеринин, ж€ башка жогорку окуу жайларынын басмага
даярдалган окуу китептери, окуу курапдары, дисциплинаJIардын окуу
программ€Lларынын долбоорун карап, т€tлкуулайт жана корутунду даярдайт;

- кафедранын бутуруучyлорy жана I4INIСИнин буrуруучу аспирант,
докторанттары менен байланыш тyзот;

- белгиленген тартипте I/r/Ъ/rcИнин кабыл алуу ишине катышат;
- окутуунун аJIдыцкы тажрыйбаJIарын, жацы инновациялык

технологияларды уйренуу, жалпылоо жана жайылтуу, биргелешкен илtимий
изилдоолордy, конструктордук жана башка иштелмелерди уюштуруу жогорку
билимдуу адистердин квалификациясын жогорулатуу ошондой эле
конференция жана башка иш чараларды откорyy максатында башка
ЖОЖдорлун кафедраJIары, уюмдар, ишканаJIар, фирмалор, мекемелер менен
чыгармачылык байланышты тyзот;

- окуу-усулдук, илимий-изденyyчyлyк иштерди уюштуруу, откорyy боюнча
чет олколук ХtОЖдордун кафедралары менен ошондой эле кафедранын илимий
багыты боюнча чет олколyк илимий-изденyyчyлyк уюмдар менен байланышты
камсыздайт.

2.З. Кафелра факультеттин курамында тyзyлот же IrПrПVIСИнин ректорунун
тyздон-тyз козомелyнде болот.

2,4. Кафелра факультеттин, университеттин Окумуштуулар кецешинин
кафедраны ачуу тууралуу чечимдеринин негизинде ИИМСИнин ректорунун
буйругу менен томонкyлордy эске €шып уюштурулат:

- материаJIдык-техникаIIык базанын бар болушу;



- окуу процессин тиешелyy окуу-усулдук камсыздоонун мyмкyнчyлyкторy
бар болсо;

- кафедрага бекитилген дисциплиналарды уюшкандык децгээлде,
теориялык, усулдук жактан окутууну камсыз кылуу yчyн профессордук-
окутуучулук курамдын (5 штаттык окутуучудан кем эмес, ilIардын ичинен
кеминде экоосyндо окумуштуулук наамы же даражасынын бар) болушу;

2.5. Аскер кафедрасы Кыргыз Республикасынын Окмотyнyн токтому менен
тYзYлот.

2.6. ИИМСИнин Окумуштуулар кецешинин тиешелy!, чечиминин негизинде
окуу жайдын ректорунун буйругу менен кафедра кайра уюштурулат (белунет,
бириктирилет жана кайра профилденет), ошондой эле жоюлат.

2.7. Чет тилдеринин жана дене тарбиясынын жаJIпы кесиптик (факультет
аралык) кафедрасы илимий даражасы жана илимий наамына карабай жогорку
квалификациялуу адистерден тyзyлyшy MyMKyH.

2.10. Кафедраны тyзyyдо жана кайра уюштурууда (болy!,до, бириктирyyдо,
жоюуда жана кайра профилдештир\yдо) кафедра башчысын бекитууде
ИИМСИнин ректорунун буйругу менен кафедра башчысын{пfi дайындалат.

3. Кафедра башчысынын укуктары жана милдеттери

3.1. Кафелра башчысы:
- ИИМСИнин жана кафедранын ишмердyyлyryнyн маселелери чечилyyчy

жана таJIкуулануучу университеттин тyзyмдyк болумдорyнyн ишине катышат;
- жогорку, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик билим берyy

программ€Lларын ишке ашырууда мамлекеттик билим б.рyy стандартынын
таJIаптарын сактоо жоопкерчилигин алат;

- кафедранын иштерин пландайт жана бекитилген кызматтык милдеттерине
ылайык аны кафедра кызматкерлерине белуштyрот;

- кафелрага бекитилген дисциплинапар боюнча студенттердин билиминин
сапаты жана децгээли yчyн жоопкерчиликти аJIат, окуу жyгyн болуштурyп, оз

убагында жана сапаттуу аткарылышын камсыз кылат;
- кафедранын башка белумлерyнyн, лабораторияларынын, кафедранын

о куулу к, о куу- усулдук, илимий-усулдук, илимий-из илдо очyлyк ишмердyyлyryн
жетекчиликке аJIат;

- окуу процессин, студенттердин практикасын откорyyнy, студенттер
арасында оз €tпдынча иштерди аткаруусун жана тарбиялык иштерин
козомолдейт;

- окуу процессинин графигинин сакталышын жана окуу жадыбалынын
аткарылышын козомолдойт;

- студенттердин билимин аралыктан (ар бир семестрдин акырында) жана

учурдагы (модулдук-рейтингдик) текшерyyнy oTкopyyнy контролдойт жана
жыйынтыктарын анализдейт;

- окуу китептерин, окуу-усулдук куралдарды иштеп чыryу, кафедранын
окуу лабораторияларында, илимий кружокторунда жана башка болумдорyнде
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кафедрада откорYлгон студенттердин чыгармачылык иштерин уюштуруу
боюнча кафедра мyчолорyнyн иштерин контролдойт жана координациялайт.

- илимий-педагогик€Lпык кадрларды (аспирант, докторант, изденуучу)
даярдоо жана профессордук-окутуучулук курамдын ква_пификациясын
жогорулатуу ишин жетекчиликке аJIат;

- профессордук-окутуучулук курамдын жекече иш пландарын бекитет,
кафедранын компетенциясына кирген башка документтерди карайт жана
бекитет;

- кафедра кызматкерлеринин кызматка аJIуу, кызматтан бошотуу, кызмат
орунга которуу жана .шарды мораJIдык, матери€шдык сыйлоо, ошондой эле
тартиптик жаза чар€Lлары тууралуу ИI4IVIСИнин жетекчилигине сунуш берет;

кафедранын тyзyмy жана штаттык жадыбалы боюнча ИИМСИнин
жетекчилигине сунуштарды берет;

- окуу-тарбиялык, усулдук, илимий-изилдоо иштери yчyн зарыл шарттарды
камсыз кылуу максатында маселелерди
болумдорy менен биргеликте чечет;

ИИМСИнин тyзyмдyк башка

- ар бир окуу жылында кафедранын ишмерд1rулугу тууралуу отчет даярдайт,
аны факультеттин Окумуштуулар кецешине кароого киргизет.

З,2. Кафедра башчысынын жекече иш планы кафедранын жыйынында
талкууланат жана факультеттин деканы тарабынан бекитилет.

З.З. Кафелра башчысы жетекчилик кылган кафедранын ишмердуулугу yчyн
жеке жоопкерчилик аJIат. Кафедра башчысынын ушул кызмат ордунда иштеген
мезгилдеги иши тууралуу отчетунун MooHoTyH жана формасын ИИМСИнин
жетекчиси белгилейт.

З.4. Кафедра башчысынын тораг€Lпыгы менен кафедранын жыйынында
окуу, окуу-усулдук, илимий-изденy\лчyлyк жана тарбиялык иштердин
аткарылышы т€}JIкууланат жана анаJIизденет. Жыйынга профессордук-
окутуучулук курамдан сырткары кафедранын окуу-жардамчы персоналдары,
башка ЖО)tfuун жана кафедралардын кызматкерлери, |4WIСИнин
жетекчилигинин окyлдорy жана таJIкууланып жаткан маселени чечlyго
кызыкдар болгон башка кызматкерлер катыша алат.

3.5. Кафедрада окуу-тарбия процессинин мазмунун уюштурулушун жана
аткарылышын чагылдырган документтер болушу керек. Щокументтерди
жyргyз\y тартиби жана тизмеси, аны сактоо, жокко чыгаруу тартиби
|.ММСИнин иш кагаздарын жyргyзyy нускамасы жана уставы менен аныкталат.
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