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«Электроэнергетика» кафедрасынын 2021- 2022 окуу жылындагы жыйындарынын планы  

План заседаний кафедры «Электроэнергетика» на 2021-2022 уч.год. 
 

№ Аталышы Наименование Өкөргөн 

Мөөнөттөр 

Сроки 

проведения  

 

Жооптуулар  

Ответственные 

1 Заседание №1 

1. Кафедранын жаңы окуу жылына иш 

пландарын бекитүү: 

  - Кафедранын жыйынынын планы 

  - «ЭЭ» кафедрасынын иш планы 

  - ИИЖ жана СИИЖ иш планы 

  - Методикалык жумуштун иш планы 

  - Тарбиялык иштеринин иш планы 

 

2. 2020-2021 окуу жылына окуу жүктөмдөрдү 

бөлүштүрүү жана штатын бекитүү. 

3. Кураторлордун жана академиялык 

кенешчилерди бекитүү жана алардын иш 

пландарын бекитүү. 

4. 640200 «Электрэнергетика жана 

электротехника» багытындагы «Электрдик 

чордондор», «Электрэнергетикалык торлор жана 

тармактар», «Электрэнергетикалык системдерди 

релелик коргоо жана автоматташтыруу» 

профилдери боюнча бакалаврлардын жана 

магистрлердин окуу пландарын актуалдаштырып 

иштеп чыгып, жаны окуу жылына даярдоо. 

Заседание №1 

1. Утверждение планов работы кафедры на новый 

учебный год: 

  - План заседаний кафедры 

  - План работы кафедры «ЭЭ» 

  - План работы по НИР и НИРС 

  - План работы по методической работе 

  - План работы по воспитательной работе 

  

2. Расчет и распределение учебной нагрузки на 

2021-2022 учебный год. 

3. Назначение кураторов и академических 

советников и утверждение планов работы. 

 

4. Подготовка и актуализирование к новому 

учебному году учебных планов бакалавров и 

магистров  направления 640200 

«Электроэнергетика и электротехника» по 

профилям «Электрические станции», 

«Электроэнергетические системы и сети»,   

«Релейная защита и автоматика» 

 

Сентябрь  

Бакасова А.Б. 

 

 

 

Иманакунова Ж.С. 

Попова Т.И. 

Бузурманкулова Ч.М. 

 

Бакасова А.Б. 

Абдымомунова А.К. 

Зав.каф., ППС. 

 

 

Руководители ООП: 

Таабалдиева Н.Д. 

Бакасова А.Б. 

 

 

 

 

 



5. 640200 «Электрэнергетика жана 

электротехника» багытындагы «Электрдик 

чордондор», «Электрэнергетикалык торлор жана 

тармактар», «Электрэнергетикалык системдерди 

релелик коргоо жана автоматташтыруу» 

профилдеринин кафедрага тиркелген 

дисциплиналарды бекитүү. 

6. Кафедранын тажрыйбакана базасын даярдоо. 

7. Студенттерди күзгү семестрге кайра каттоо 

8. ОПК, ОЖК кызматтык сүрөттөмөлөрү.  

Кафедрада эмгек тартиби. 

 

Заседание №2. 

1. ООК менен эмгек келишим түзүү. 

2. Окутуучулардын өздүк планын бекитүү 

3. Кафедранын дисциплиналардын окуу-

методикалык комплексин (жумушчу план, 

силлабус, глоссарий ж.б.) бекитүү. 

4. Окутуучулардын сабактарга өз ара катышуу 

иш чарасын уюштуруу жана өз ара катышуу 

графигин бекитүү (I жарым жылдык) 

5.  Кафедранын лаб.жетекчинин иш планын 

бекитүү. 

6. Кафедранын окутуучулардын 

квалификациясын жогорулатуу планы бекитүү. 

7. 1-курстун студенттери үчүн  күзгү семестрге  

        каттоону уюштуруу 

 

8. Магистрлерге  күзгү семестр үчүн окуу 

ырааттамаларын  түзүү жана көзөмөлдөө 

9. Кафедранын документтерин өткөрүп берүү 

үчүн даярдоо, ректордун буйругунун негизинде 

кабыл алуу акты менен. 

 

5. Утверждение прикрепленных дисциплин 

направления 640200 «Электроэнергетика и 

электротехника» по профилям «Электрические 

станции»,  «Электроэнергетические системы и 

сети»,   «Релейная защита и автоматика». 

 

 

6. Подготовка лабораторной базы кафедры. 

7. Перерегистрация студентов на осенний семестр. 

8. Должностные инструкции ППС, УВС.  

Трудовая дисциплина на кафедре. 

 

Заседание №2. 

1. Составление трудового договора с ПОК. 

2. Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей. 

3. Утверждение учебно-методических комплексов 

дисциплин кафедры (рабочий план, силлабус, 

глоссарий и т.д.). 

4. Организация взаимопосещаемости ППС на 

кафедре и утверждение графика 

взаимопосещаемости на I полугодие 

5.  Утверждение плана работы зав. лаб. кафедры 

(поквартально) 

6. Утвеждение плана кафедры по повышению 

квалификации ППС на 2021-2022 уч.г. 

7. Организация регистрации на осенний семестр 

для первокурсников. 

8. Составление расписании магистрам на осенний 

семестр. 

9. Подготовка и сдача документов кафедры по акту 

приема по приказу ректора 

Зав.каф. 

 

 

 

 

 

 

Асан уулу Аскат 

Султаналиева Г.М. 

Зав.каф. 

 

 

Бакасова А.Б. 

Таабалдиева Н.Д. 

Зав.каф., Председатель 
и члены УМС кафедры. 

Зав.каф., ППС 

Молдобаева Т.Р. 

Асан уулу А 

Попова Т.И.–предс.УМС 

Члены УМС: 
Таабалдиева Н.Д., 

Бакасова А.Б., 

Иманакунова Ж.С., 

Калматов У.А. 

 

Бакасова А.Б. 

Таабалдиева Н.Д. 

2 1. 2020-жылга карата басылмалардын 

аткарылышы жана 2021 – жылга карата 

басылмалардын  планын бекитүү 

1. Утверждение плана издания учебно-

методических материалов кафедры на 2021г. 

2. Подготовка и утверждение тем курсовых 

Октябрь  Бакасова А.Б. 

Попова Т.И. 

Молдобаева Т.Р. 



2.  

3. Жайкы практикалар боюнча отчет 

4. Күзгү семестрдагы сабактардын Moodle 

порталындагы абалы 

5. Магистрларды  күзгү семестрге каттоо. 

проектов и работ за 1 полугодие. 

3. Отчет о результатах проведения летней 

практики. 

4. О состоянии портала Moodle предметы осеннего 

семестра. 

5. Регистрация магистров на осенний семестр. 

Руководители 

практики 

ППС 

 

 

Султаналиева Г.М. 

3 1. Аспиранттардын аттестациясы. 

2. 1- модулдун жыйынтыгы боюнча 

студенттердин сакбактарга жетишүүсүн жана 

катышуусун  талкулоо 

3.  Магистрдик диссертациялардын темасын 

даярдоо жана жетекчисин бекитүү. 

  

1. Аттестация аспирантов. 

2. Результаты сдачи промежуточного контроля по 

Модулю-1, успеваемость и посещаемость 

студентов 

3. Подготовка тем магистерских диссертаций и их 

руководителей для утверждения 

 

Ноябрь   Зав.каф., ППС 

Кураторы 

 

 

Зав.каф., ППС 

4 1. Кафедранын  илимий  иштери жана илимий 

иштер боюнча жылдык отчету. 

2. Жазгы семестрге каттоого окуу 

кеңешчилердин иш-чаралары 

3. Окутуучулардын сабактарынын оз ара 

катышууга тийиштуу суроолор 

1. Годовой отчет по науке  

2. Сообщение академических советников и 

кураторов групп по регистрации бакалавров кафедры 

на весенний семестр. 

3. Вопросы по взаимопосещаемости занятий ППС 

 

Декабрь  Иманакунова Ж.С. 

Калматов У.А. 

Молдобаева Т.Р. 

5 1. Кышкы экзамендик сессияга даярдык. 

Билеттерди бекитүү. 

2. Окутуучулардын оз ара катышуусунун 1-чи 

жарым жылдыктын жыйынтыгы. 2 –жарым 

жылдыктын окутуучулардын оз ара катышуунун 

графигин бекитүү 

3. Кышкы экзамендик сессияны уюштуруу: а) 

аралыктан окуган бакалаврлар үчүн 

б) кундузгу жана аралыктан окуган 

магистрлер үчүн 

4. Предквалификациялык практикага 

студенттерди болуштуруу жана даярдоо, 

предквалификациялык практиканын 

дневниктерин бекитүү (рапорт түзүү) 

5. БКИ нин темаларын даярдоо жана жетекчини 

дайындоо 

6. жазгы семестрдин сабактарынын Moodle 

порталындагы абалы.  

1. Подготовка к экзаменнационной сессии. 

Утверждение билетов  

2. Анализ результатов взаимопосещения учебных 

занятий ППС кафедры за I полугодие. 

Утверждение графика взаимопосещаемости ППС 

на II полугодие 2020/2021 уч.года. 

3. Организация и проведение учебно-

экзаменнационной сессии в онлайн режиме:  

          а) для бакалавров дистанционного 

обучения; 

          б) для магистров очного и заочного 

обучений. 

4. Подготовка и распределение студентов к 

предквалификационной практике, утверждение 

дневников предквалификационной практики 

(подготовить рапорт). 

5. Подготовка тем и назначение руководителей 

ВКР. 

Январь Зав.каф. 

 

Молдобаева Т.Р. 

 

Руководители ВКР 



 6. О состоянии занятий весеннего семестра в 

портале Moodle 

 

6 1.Окутуучулардын I жарым жылдыктын өздүк 

планы аткарылышы жонундо отчету. 

2. БКИнин жетекчилигине өндүрүштөн келген 

адистердин тизмесин бекитүү.  

3. 2020-2021 окуу жылынын бакалавриаттын 

бүтүрүүчүлөрүнүн темасын жана жетекчилерин  

бекитүү 

4. 2020-2021 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрүн 

БКИ карап чыгуу үчүн рецензенттердин 

тизмесин бекитүү. 

5. Лабораториянын башчысы Асан уулу 

Аскаттын 2020/2021 окуу жылынын биринчи 

жарымына кафедранын окуу 

лабораторияларынын абалы жөнүндө.аткарган 

иштери боюнча отчет.  

6. Онлайн режиминде күндүзгү бакалаврлар үчүн 

экзамен сессиясынын жыйынтыгы. Кафедранын 

кураторлорунун 2020/2021 окуу жылынын 

биринчи жарымындагы отчету. (пайыздык 

көрсөткүчтөр жөнүндө, контрактты төлөө 

жөнүндө). 

7. Магистрлерди жазгы семестрге каттоо 

 

1. Отчет ППС по индивидуальному плану за I 

полугодие 2020/2021 уч.год. 

2. Утверждение списка специалистов с 

произодства для руководства ВКР. 

3. Утверждение тем бакалавров и 

руководителей ВКР выпускников 2020-2021 

уч.года. 

4. Утверждение списка рецензентов для 

рецензирования ВКР выпускников 2020-2021 

уч.года. 

5. Отчет о выполненной работе зав.лаб. Асан 

уулу Аската за I полугодие 2020/2021 уч.г. о 

состоянии учебных лабораторий кафедры. 

6. Результаты экзаменационной сессии 

бакалавров очного обучения в онлайн режиме. 

Отчет кураторов кафедры за I полугодие 

2020/2021 уч.года. (об успеваемости в 

процентном соотношении, об оплате 

контракта). 

7. Регистрация магистрантов на весенний 

семестр 

 

Февраль Зав.каф. 

Эралиева Г.Ш. 

Асан уулу А 

Султаналиева Г.М. 

7 1. 2020-2021-окуу жылына карата МАКтын сын 

пикирлери менен иштөө. 

МАКты откорууго даярдык. МАКтын графигин 

жана МЭКтин экзамендик билеттерин бекитүү 

2. Кафедранын кесипке багыт берүү иштеринин 

жүрүшү жөнүндө 

3. Жыйынтыктоочу курстун бакалаврлары үчүн 

МЭК боюнча баяндама лекциясынын графигин 

бекитүү. 

4. 11.02.2021 -жылдагы No37 ректордун 

"И.Раззаков атындагы КМТУда мамлекеттик 

1. Работа над критическими замечаниями ГАК 

за 2020-2021 уч.г. 

Подготовка к проведению ГАК. Утверждение 

графика проведения ГАК и экзаменационных 

билетов ГЭК  

2. О ходе профориентационной работы 

кафедры  

3. Утверждение графика обзорной лекции по 

ГЭК для бакалавров выпускного курса 

4. Информация о подготовке учебно-

методических комплексов и учебных пособий 

Март Секретари ГАК 

Асан уулу Аскат 

Бакасова А.Б  

Асан уулу Аскат 

Бузурманкулова Ч.М. 

Калматов У.А. 

 



тилди өнүктүрүү жөнүндө" буйругунун 

негизинде окуу -методикалык комплекстерди 

жана окуу куралдарын мамлекеттик тилде 

даярдоо жөнүндө маалымат. 

Ар кандай суроолор 

а) Инженердик маселелерди чечүүдө чемпионат 

өткөрүү жөнүндө 

б) Күндүзгү бакалаврлар үчүн FX жана I 

сынактарынын жыйынтыктары жөнүндө 

в) Кафедрада илимий иштерди жүргүзүү 

жөнүндө 

г) алдын ала квалификациянын жыйынтыктарын 

кароо жана талкуулоо - бакалаврлардын 

практикасы 

на государственном языке на основе приказа 

ректора №37 от 11.02.2021 г. «О развитии 

государственного языка в КГТУ 

им.И.Раззакова».  

Разное 

а) О проведении чемпионата по решению 

инженерных задач  

б) О результатах экзаменов FX и I для 

бакалавров очного обучения  

в) О проведении НИРС на кафедре  

г) Рассмотрение и обсуждение результатов 

предквалификационной – практики бакалавров 

 

 

8 1. атындагы КМТУда карьера жана практика 

күнүнө арналган кесипке багыттоо иштеринин 

жыйынтыктары жөнүндө И. Раззаков “Иш 

берүүчүлөр менен бош жумуш орундарынын 

жарманкеси”. 

2. Илимий изилдөө боюнча ЭФ 

конференциянын жыйынтыктары жөнүндө 

3. сырттан окуу бүтүрүү курсунун 

бакалаврлары үчүн МЭК өткөрүүгө даярдык. 

МЭК сынгынын билеттерин бекитүү 

4. 2021/2022 окуу жылына окуу пландарын 

даярдоо жана бекитүү. Билим сапатын 

жогорулатуу максатында, дисциплиналардын 

жумушчу программаларында лекциялар үчүн 

кошумча темаларды киргизүү жөнүндө. 

1. О результатах проведения 

профориентационной работы посвященный ко 

дню карьеры и практики в КГТУ им. И. 

Раззакова “Ярмарка вакансий  с 

работодателями”.  

2. О результатах конференции ЭФ по НИРС  

3. Подготовка к проведению ГЭК для 

бакалавров выпускного курса заочного обучения.  

Утверждение экзаменационных билетов ГЭК   

4. Подготовка и утверждение учебных планов 

на 2021/2022 уч.год. О внесении дополнительных 

тем к лекционным занятиям в рабочие 

программы дисциплин, с целью повышения 

качества обучения.  

 

Апрель Асан уулу Аскат 

Калматов У.А. 

Секретари ГАК 

Бакасова А.Б. 

Таабалдиева Н.Д. 

9 1. Күндүзгү жана сырттан окуу бакалаврлары 

үчүн дисциплиналар боюнча мамлекеттик 

экзамен боюнча МАКтын жыйынтыгы. МАКтын 

төрагаларынын отчету 

2. Магистрлердин изилдөө практикасынын 

жыйынтыктары. 

3. Бакалаврлардын, магистрлердин жазгы 

семестринин 1 модулунун жыйынтыгы жөнүндө 

1. Результаты ГАК по проведению госэкзамена 

по дисциплинам для бакалавров очного и 

заочного обучения. Отчет председателей ГАК  

2. Результаты научно-исследовательской 

практики магистров. 

3. О результатах 1 модуля весеннего семестра 

бакалавров, магистров  

4. О ходе выполнении ВКР и МД  

Май Секретари ГАК 

Молдобаева Т.Р. 

 Бузурманкулова Ч.М. 

Султаналиева Г.М. 



4. БКИнин жана МДнын ишке ашырылышынын 

жүрүшү жөнүндө 

5. 2021/2022 окуу жылынын күзгү семестрине 

каттоо процесси жөнүндө 

6. Күндүзгү жана дистанттык окуу бакалаврлары 

үчүн жазгы экзамен сессиясын даярдоо жана 

уюштуруу. Экзамендик билеттерди бекитүү. 

7. Кафедраннын сайтынын маалыматын 

жаңыртуу. 

8. Басып чыгаруу үчүн кафедранын 

профессордук -окутуучулук курамынын 

методикалык көрсөтмөлөрүн кароо. 

5. О ходе регистрации на осенний семестр 

2021/2022 уч.года  

6. Подготовка и организация весенней 

экзаменационной сессии для бакалавров очного 

и дистантного обучения. Утверждение 

экзаменационных билетов. 

7. Обновление информации кафедры сайта. 

8. Рассмотрение методических указаний ППС 

кафедры к изданию. 

 

10 1. БКИнин жана МДнын ишке ашырылышынын 

жүрүшү жөнүндө 

2. 2020/2021 окуу жылынын II жарымына өз ара 

катышуунун жыйынтыктары. 

3. Күндүзгү жана дистанттык негизиндеги 

бакалаврлар үчүн жайкы семестрди даярдоо жана 

уюштуруу. Экзамендик билеттерди бекитүү. 

4. 2021/2022 окуу жылынын күзгү семестрине 

магистрлерди каттоо жөнүндө 

5. Магистрлер үчүн МАКты өткөрүүгө даярдык. 

Мамлекеттик экзамен билеттерин бекитүү. 

6. 2020-2021-окуу жылында бакалаврларды окуу 

практикасына даярдоо . 

7. 2021/2022 окуу жылына окуу жүктөмүн алдын 

ала бөлүштүрүү. 

Ар кандай суроолор 

а) Педагогикалык жамааттын жеке пландарынын 

аткарылышы жөнүндө 

б) Кафедранын 2020/2021 окуу жылына карата 

отчетун даярдоо. 

в) кредиттик технология боюнча EУMKнын 

компетенттүүлүккө негизделген мамилесине 

негизделген жыл сайын өтүүчү конкурска 

кафедранын профессордук-окутуучулук 

курамынын катышуусу жөнүндө. 

1. О ходе выполнении ВКР и МД  

2. Результаты взаимопосещемости за II 

полугодие 2020/2021 уч.г. 

3. Подготовка и организация летнего семестра 

для бакалавров очного и дистантного обучения. 

Утверждение экзаменационных билетов.  

4. О ходе регистрации магистров на осенний 

семестр 2021/2022 уч.года 

5. Подготовка к проведению ГАК для магистров. 

Утверждение экзаменационных билетов 

госэкзамена.  

6. Организация и подготовка бакалавров к 

прохождению учебной практики 2020-2021 уч.г.  

7. Предварительное распределение учебной 

нагрузки на 2021/2022 уч.год.  

Разное 

а) О ходе выполнения индивидуальных планов 

ППС  

б) Подготовка к отчету кафедры за 2020/2021 

уч.г.  

в) Об участии ППС кафедры на ежегодном 

конкурсе на основе компетентностного подхода 

ЭУМК по кредитной технологии.  

г). О проведении весенней экзаменационной 

сессии для бакалавров очного обучения (по 

Май Секретари ГАК 

 Молдобаева Т.Р. 

 Таабалдиева Н.Д. 

Султаналиева Г.М. 

Мамакеева А.К. 

 Абдымомунова А.К. 

Бакасова А.Б. 

Таабалдиева Н.Д. 

 Иманакунова Ж.С. 

 



г). Күндүзгү бакалаврлар үчүн жазгы экзамен 

сессиясын өткөрүү жөнүндө (20.04.2021-ж. 

Ректордун No74 буйругу менен). 

д) Жазгы семестрди жана дистанттык 

бакалаврларга сынак сессиясын өткөрүү 

жөнүндө (ректордун 05.07.2021 No85 буйругу 

менен). 

приказу ректора № 74 от 20.04.2021 г). 

д) О проведении весеннего семестра  и 

экзаменационной сессии для бакалавров 

дистанционного обучения (по приказу ректора 

№85 от 07.05.2021 г). 

 

11 1. Индивидуалдуу план боюнча 2020/2021 окуу 

жылына карата профессордук -окутуучулук 

курамдын жылдык отчету (жеке план боюнча 

жазуу жүзүндөгү отчет). 

2. БКИни коргоонун жыйынтыктары. №1 МАК, 

№2 ЖАК төрагаларынын отчету 

3. MД коргонуунун жыйынтыктары. МАКтын 

төрагасынын отчету. 

4. БКИ жана МД жетекчилерине, 

рецензенттерине саат сайын эмгек акы толонуу 

жонундо. 

4. Кураторлордун жана академиялык 

кеңешчилердин жылдык отчету. Жайкы экзамен 

сессиясынын алдын ала жыйынтыгы. 

5. Жаңы 2022/2023 окуу жылына даярдык 

Даярдык актыларын талкуулоо жана бекитүү. 

Ар кандай суроолор 

а) Бөлүмдүн иш планы, бөлүмдүн отурумунун 

планы, окуу, методикалык, илимий жана тарбия 

иштери боюнча бөлүмдүн пландары. (Бакасова 

А.Б., тиркелген нерселер үчүн жооптуу) 

1. Годовой отчет ППС за 2020/2021 уч.год по 

индивидуальному плану (письменный отчет по 

индивидуальному плану).  

2. Результаты защиты ВКР. Отчет председателей 

ГАК №1, ГАК №2 

3. Результаты защиты МД. Отчет председателя 

ГАК. 

4. Почасовая оплата составу ГАК. Почасовая 

оплата руководителям, рецензентам ВКР и МД. 

4. Годовой отчет кураторов и академических 

советников. Предварительный результат летней 

экзаменационной сессии. 

5. Подготовка к новому 2022/2023 учебному 

году.Обсуждение и утверждение актов 

готовности. 

Разное 

а) План работы кафедры, план заседании 

кафедры, планы кафедры по учебно-

методической, научной и воспитательной работе. 

(Бакасова А.Б., ответственные по 

прикрепленным пунктам) 

 

Июнь Бакасова А.Б. 

Таабалдиева Н.Д. 

 секретари ГАК 

Бузурманкулова Ч.М. 

Асан уулу Аскат, 

Калматов У. А 

 

«Электроэнергетика» кафедрасынын башчысы                                               Бакасова А.Б.. 


