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В научной статье ставится задача автоматизации процесса формирования и 

учета индивидуального плана преподавателя вуза. Выявлены функциональные 

требования к информационной системе и режимы ее работы.  
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Заманбап шарттарда университетти башкаруу анын ишмердүүлүгүн комплекстүү 

автоматташтыруусуз элестетүү мүмкүн эмес. Жогорку окуу жай – башкаруунун 

объектилери катары каралуучу окуу, илимий, башкаруучулук, экономикалык, 

экономикалык, жарнамалык подсистемалардын (иш-аракеттин түрлөрүнүн) өз ара 

байланышкан жыйындысынан турган татаал уюштуруу системасы [4]. Ошондуктан, 

учурда билим берүү мекемелерин башкаруу үчүн колдонулган маалыматтык 

системалардын саны өсүүдө. 

Бул системалардын көбү жеке модулдардын жыйындысы болуп саналат: кабыл 

алуу комиссиясы, окуу бөлүмү, кадрлар бөлүмү, деканат [1]. 

Университеттин маалымат тутумдарына коммерциялык системалар (AVN, 1С: 

Университет PROF, 1С: Колледж жана башкалар) жана ички колдонуу системалары 

кирет. Биринчи типтеги системаларды ишке ашыруу өтө кыйын. Маселен, “1С: 

Университет” конфигурациясынын адаптацияланышы белгилүү бир алгоритм боюнча 

ишке ашат жана тигил же бул университеттин офисинин иш процессинин ички 
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логикасына гана баш ийбестен, ошондой эле өзүнүн ишмердүүлүгүн маалымат банкын 

түзүү процессине шайкеш келтирүүнү талап кылат. университеттин иш процесси, 

өзгөргөн шарттарда оптималдуу башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн маалыматты 

топтоо жана пайдалануу зарыл [3]. 

Ошентип, маалыматтык системалар билим берүү мекемесинин керектөөлөрүн 

гана канааттандырбастан, алардын өзгөчөлүктөрүн да эске алышы керек, ошондуктан 

ички маалыматтык системалар натыйжалуураак. 

Университеттин ички пайдалануусу үчүн колдо болгон маалыматтык 

системаларды талдоо алардын көбү окутуучунун ишин жеңилдетүү үчүн түзүлгөнүн 

көрсөттү. Мисалы, окуучулардын билимине мониторинг жүргүзүү жана баалоо боюнча 

маалыматтык система [5], мугалимдин кесиптик ишмердигинин натыйжалуулугун 

жогорулатуу [6]. 

Жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын окутуучуларынын жеке 

пландарын электрондук эсепке алууну автоматташтыруу милдети бүткүл 

университеттин ишин талдоодо чечүүчү орунду ээлейт. Бул маалыматтардын 

сакталышы жана иштетилиши боюнча анализдердин тактыгынан көз каранды [7]. 

Мугалимдин жеке планын түзүүнүн жана эсепке алуунун информациялык 

системасын долбоорлоо жана иштеп чыгуу жогорку окуу жайларынын кечиктирилгис 

милдети болуп саналат. Бул боюнча көптөгөн эмгектерде берилген, мисалы, [2], [8]–

[10]. 

Мугалимдер университеттердин кафедраларында иштешет, алардын ар бири 

документтер менен да, студенттер менен да түрдүү иштерди жүргүзүшөт. Кафедранын 

окутуучусунун ишинин курамын жана көлөмүн аныктоочу негизги документ болуп 

окуу жылынын башталышында түзүлгөн, окуу жана жалпы сааттык жүктөмдүн 

ченемдеринин негизинде эсептелген окутуучунун жеке иш планы саналат. Жеке планга 

мугалим тарабынан пландалган окуу, окуу-методикалык, уюштуруу-методикалык, 

илимий-изилдөө, тарбиялоо иштери, квалификациясын жогорулатуу кирет. Жыл 

ичинде өндүрүштүк муктаждыктарга байланыштуу планга өзгөртүүлөр киргизилиши 

мүмкүн. Планды түзүүдө мугалим конкреттүү иштер менен таблицаларды (бөлүмдөр 

боюнча) толтурат. Ар бир иш үчүн анын көлөмү көрсөтүлөт, ал иштин ушул түрү үчүн 

убакыттын көлөмүн алуу үчүн убакыт нормасына шайкеш келтирилет же аныкталат.   

Окуу жылынын ар бир семестринин аягында окутуучулар жеке пландардын 

аткарылышы боюнча отчетторду беришет жана алардын негизинде кафедранын 

лаборанты тарабынан ар кайсы багыттар боюнча кафедранын иши боюнча жыйынтык 

отчеттор түзүлөт. Статистикалык отчетторду түзүүдө алар үчүн маалымат өзүнчө 

документтерден визуалдык түрдө тандалып алынат жана клавиатурадан жаңы түзүлгөн 

MS Word же Excel документтерине киргизилет. Албетте, бул көп убакытты талап 

кылган процесс, мындан тышкары, эсептөө жана толтуруу учурунда ката кетирүү 

ыктымалдыгы жогору. 

Ошентип, бул иштин максаты ОшТУнун информатика кафедрасынын мисалында 

маалыматтык системаны иштеп чыгуу аркылуу мугалимдин жеке планын түзүү жана 

эсепке алуу процессин автоматташтыруу болуп саналат. 

Кафедранын окутуучулары үчүн «Жеке план» маалыматтык системасы 

төмөндөгүлөрдү камсыздайт: 

- структураланган маалыматты киргизүү жана сактоо мүмкүнчүлүгү; 

- маалыматты оңдоо, өзгөртүү жана толуктоо мүмкүнчүлүгү; 

- системага кирүү укуктарын чектөө (лаборант, окутуучу, кафедра башчы); 

- мугалимдердин жеке пландарын жана алар боюнча отчетторду көрүү үчүн сактоону     

жана автоматташтырылган чыгарууну уюштуруу; 

- тандалган мугалимдин тандалган иш багыты боюнча керектүү статистикалык 

маалыматты тез жана ыңгайлуу алуу мүмкүнчүлүгү; 
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- мугалимдер үчүн жеке пландарды жана алар боюнча отчетторду берилген калыпка 

ылайык автоматташтырылган түзүү жана басып чыгаруу мүмкүнчүлүгү. 

Системанын талаптарын талдоонун негизинде колдонуучулар жана күтүлгөн 

иштөө режимдери аныкталган: 

- маалыматтарды киргизүү жана редакциялоо режими; 

- маалыматты издөө жана чыгаруу режими; 

- маалыматты иштеп чыгуу жана отчетторду чыгаруу режими; 

- документтерди көрүү режими. 

Системага коюлган талаптардын жана анын иштөөсүнүн күтүлгөн режимдеринин 

негизинде анын негизги функционалдык блоктору болуп төмөнкүлөр аныкталган: 

маалыматты киргизүү блогу, кириш маалыматты борборлоштурулган сактоо блогу, 

документтерди сактоо блогу, маалыматтык издөө блогу, маалыматты иштеп чыгуу 

жана чыгаруу үчүн блок. Маалыматтарды киргизүү блогу маалыматты оңдоо, өзгөртүү 

жана толуктоо мүмкүнчүлүгүн жана системага (администратор, колдонуучу) кирүү 

укуктарын чектөөнү камсыз кылууга тийиш. Киргизилген маалыматты 

борборлоштурулган сактоо блогу структураланган маалыматты киргизүү жана сактоо 

мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга тийиш. Документтерди сактоо блогу мугалимдердин 

жеке пландарын жана алар боюнча отчетторун көрүү үчүн иреттүү сактоону жана 

автоматташтырылган чыгарууну камсыз кылууга тийиш. Маалыматтык издөө блогу 

тандалган мугалим, тандалган иш багыты боюнча керектүү статистикалык маалыматты 

тез жана ыңгайлуу алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга тийиш. Маалыматтарды 

иштеп чыгуу жана чыгаруу блогу берилген шаблон боюнча мугалимдер үчүн жеке 

пландарды жана алар боюнча отчетторду автоматташтырылган түзүү жана басып 

чыгаруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга тийиш. 
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