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«Электрэнергетика» кафедрасынын 2021/2022 окуу жылына карата  иш планы  
 

№ 

п/п 
Иш этаптары Иш этаптарынын мазмуну Аткаруу мөөнөтү Жоопкер Пикир 

1 Жаңы 2020/2021 

окуу жылына 

кафедраны даярдоо 

1.1  640200 "Электрэнергетика жана электртехника" 

багытыдагы “Электрдик чордондор”, 

“Электрэнергетикалык торлор жана тармактар”,  

“Электрэнергетикалык системдерди  релелик коргоо 

жана автоматташтыруу” профилдери боюнча 

бакалаврлардын жана магистрлердин окуу иш 

пландарын актуалдаштырып иштеп чыгуу, жаны окуу 

жылына даярдоо. 

1.2 Кафедранын иш планын иштеп чыгуу 

1.3 Кафедранын окуу жүктөмдөрүн эсептөө 

1.4 Окутуучулардын окуу жүктөмдөрүн бөлүштүрүү 

1.5 Кафедранын окуу сабактарына ырааттама түзүү үчүн 

окуу жүктөмүнүн бөлүштүрүлүшүнө бланктарды 

даярдоо 

1.6 Мугалимдердин өздүк пландарын толтуруу 

1.7 Кафедранын окуу-усулдук материалдарын иштеп   

      чыгуу жана тууралоо 

1.8. Усулдук көрсөтмөлөрдү кыргыз тилинде иштеп чыгуу   

       жана талкулоо 

1.9. Кафедранын басып чыгаруу планынын аткарылышын   

       талкуулоо 

1.10. Кафедранын сабактарынын иш программаларын 

        даярдоо, тууралоо жана бекитүү 

1.11. Кафедранын тажрыйбаканаларын жана 

кабинеттерин даярдоо жана жакшыртуу (класстарды 

ремонттоо жана жыйноо, жабдууларды жана 

Июль – август 

2021 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021  жыл 

Февраль-май 

 2022 жыл 

Бакасова А..Б. 

Таабалдиева Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.каф., ПОК 

Бакасова А.Б., 

Абдымомунова А.К. 

 

Кафедранын бардык 

профессорлук-окутуучу 

курамы (ПОК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стенддерди жөндөө) 

1.12. Кафедранын жаңы окуу жылына даярдыгын 

талкуулоо 

 

Бакасова А.Б.,  

Асан уулу А 

2 Күзгү  семестрди 

уюштуруу жана 

билим берүү 

иштерин  ишке 

ашыруу 

2.1. Күзгү семестрдеги окуу ырааттамаларынын түзүлүшүн 

көзөмөлдөө (бакалавр) 

2.2.  Күзгү семестрге кайра каттоону уюштуруу 

2.3. 1-курстун студенттери үчүн  күзгү семестрге  

        каттоону уюштуруу 

2.4 Күзгү семестрдин  сабактарына  өз ара катышууну   

       уюштуруу жана өткөрүүнү көзөмөлдөө 

2.5. Магистрлерге  күзгү семестр үчүн окуу 

ырааттамаларын  түзүү жана көзөмөлдөө 

2.6. Студенттердин учурдагы билимин текшерүүнү   

       өткөрүү, анын ичинде учурдагы текшерүүнүн  

       жыйынтыктарын анализдөө 

2.7. Өндүрүш практикасынын жыйынтыктарын анализдөө 

2.8. Студенттердин сабактардан жетишүү сапатын  

        анализдөө жана  жогорулатуу боюнча иш чаралар 

2.10.  Илимий иш боюнча жылдык отчетун даярдоо 

2.11.  Курстук иш жана долбоорлорду жактоону уюштуруу  

         жана өткөрүү 

2.12.  Окуу жана дипломго чейинки практиканы өткөрүү  

         орундарын даярдоо  жана келишимдерди  даярдоо 

2.13.  Студенттердин жазгы семестрге каттоо иш  

          чараларын уюштуруу жана өткөрүү 

2.14. Күзгү семестрдин жыйынтыктоочу сынагын  

         уюштуруу 

2.15. Күзгү семестрдин жыйынтыктарын анализдөө жана  

        талкуулоо. 

2.16. 2.17. Сырттан окуган студенттер үчүн  окуу иштерин  

         уюштуруу жана өткөрүү 

2.18. “FX” жана   “I” балл алган студенттер үчүн  

        сынактарды кайра тапшырууну уюштуруу жана   

        өткөрүү 

Сентябрь – 

декабрь 

2021 жыл 

 

Октябрь, 2021ж. 

Кафедранын иш 

планынын жана 

окуу тартибинин 

ырааттамасына 

ылайык 

Сентябрь, 2021 

 

 

 Кафедранын окуу 

тартибинин 

ырааттамасына 

ылайык 

 

Декабрь, январь 

2021 ж. 

 Кафедранын окуу 

тартибинин 

ырааттамасына 

ылайык 

Январь,февраль 

2022 ж. 

 

ноябрь, декабрь 

2021 ж 

 

 

Январь, февраль 

2022 ж. 

Бакасова А.Б. 

Таабалдиева Н.Д. 

Султаналиева Г.М. 

Молдобаева Т.Р. 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

 

 

 

Курстук долбоорлодун 

жетекчилери 

 

 

Топтун академ. 

кеңешчилери  

 



 

3 Бүтүрүүчүлөрдүн  

академиялык 

карыздарын жоюу 

үчүн кышкы 

семестрди  

уюштуруу жана 

өткөрүү 

 

3.1. Бүтүрүүчүлөрдүн  академиялык карыздарын жоюу 

      үчүн иш чараларды уюштуруу жана өткөрүү 

3.2.  Кышкы семестрге каттону уюштуруу жана өткөрүү 

3.3. Кышкы семестрге тартылгын окутуучулардын окуу   

      ирээтин түзүү 

3.4. Кышкы семестрдин жыйынтыктоочу сынагын  

       уюштуруу жана өткөрүү 

3.5. Кышкы семестрдин жыйынтыктарын анализдөө жана  

        талкуулоо. 

Январь, февраль 

2022 год.  

 

 

Кафедранын окуу 

тартибинин жана 

АКЖнын 

ырааттамасына 

ылайык   

Бардык ПОК 

 

Топтун кураторлору 

 

Бардык ПОК 

 

 

 

 

 

 

4 Жазгы  семестрди 

уюштуруу жана 

билим берүү 

иштерин  ишке 

ашыруу 

4.1.  Жазгы  семестрдеги окуу ырааттамаларынын 

түзүлүшүн көзөмөлдөө. 

4.2.  Жазгы  семестрге кайра каттоону уюштуруу 

4.3.  Жазгы  семестрдин  сабактарына  өз ара катышууну   

       уюштуруу жана өткөрүүнү көзөлдөө 

4.4. Магистрлеге  жазгы  семестр үчүн окуу  

       ырааттамаларын  түзүү   

4.5. Студенттердин учурдагы билимин текшерүүнү  

       өткөрүү, анын ичинде учурдагы текшерүүнүн  

       жыйынтыктарын анализдөө 

4.6. Студенттердин сабактардан жетишүү сапатын  

        анализдөө жана  жогорулатуу боюнча иш чаралар 

4.7.  Курстук иш жана долбоорлорду жактоону уюштуруу  

         жана өткөрүү 

4.8.  Оку жана дипломго чейинки практиканы өткөрүү  

          боюнча иш кагаздарды  даярдоо жана студенттерди   

          практикага жөнөтүү.  

4.9. Практикасынын жыйынтыктарын анализдөө 

4.10.  Студенттерди жаңы окуу жылдын күзгү семестрине  

         каттоо иш чараларын уюштуруу жана өткөрүү 

4.11. Жазгы  семестрдин жыйынтыктоочу сынагын  

         уюштуруу жана өткөрүү 

4.12. “FX” жана   “I” балл алган студенттер үчүн  

        сынактарды кайра тапшырууну уюштуруу жана   

        өткөрүү 

4.13. Жазгы семестрдин жыйынтыктарын анализдөө жана  

январь – май 

2022 жыл 

 

Февраль, март 

2022ж. 

Кафедранын иш 

планынын жана 

окуу тартибинин 

ырааттамасына 

ылайык 

Июнь, июль 2022 

 

 Кафедранын окуу 

тартибинин 

ырааттамасына 

ылайык 

 

Май, июнь 2022 ж. 

 Кафедранын окуу 

тартибинин 

ырааттамасына 

ылайык 

Июнь, 2022 ж. 

 

 

Июнь, июль2022 ж 

Бакасова А.Б. 

Таабалдиева Н.Д. 

 

Молдобаева Т.Р. 

 

Султаналиева Г.М.. 

 

  

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 



        талкуулоо. 

4.14. Сырттан окуган студенттер үчүн  окуу иштерин  

         уюштуруу  жана өткөрүү 

4.15. Мамлекеттик экзамендерди уюштуруу жана өткөрүү 

4.16. Бүтүрүү жана дипломго чейинки иш чараларды  

        өткөрүүнү уюштуруу 

 4.17. Студенттердин квалификациялык бүтүрүү  

        иштеринин аткарууларынын жүрүшүн көзөмөлдөө 

 

Апрель, май2022 ж 

 

Кафедранын окуу 

тартибинин 

ырааттамасына 

ылайык 

 

 

Бузурманкулова Ч.М. 

Абдылдаева М.Т. 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы, Бүтүрүү 

иштеринин 

жетекчилери 

 

5 Академиялык 

карыздарды жоюу 

үчүн жайкы 

семестрди  

уюштуруу жана 

өткөрүү 

 

5.1. Студенттердин  академиялык карыздарын жоюу 

      үчүн иш чараларды уюштуруу жана өткөрүү 

5.2.  Жайкы семестрге каттоону уюштуруу жана өткөрүү 

5.3. Жайкы семестрге тартылгын окутуучулардын окуу   

      ирээтин түзүү 

5.4. Жайкы семестрдин жыйынтыктоочу сынагын  

       уюштуруу жана өткөрүү 

 

Июнь, июль 2022   

 

Кафедранын окуу 

тартибине ылайык 

 

июль 2022   

Бардык ПОК 

Топтун кураторлору 

Бардык ПОК 

 

 

 

 

 

 

 

6 Окуу жылдын аягы 6.1. Окутуучулардын окуу жылдын аякташына  карата 

оздук планы боюнча  отчетторун кароо жана бекитүү 

6.2 Окуу жылдын жыйынтыгы боюнча кураторлордун 

отчетторун кароо жана бекитүү 

6.3 МАКтын жана жайкы семестрдин жыйынтыктарын 

талкулоо, окуу тартибин мыктылатуу боюнча чечим кабыл 

алуу 

6.4 Абитуриенттерди кабыл алуу боюнча уюштуруу жана 

өткөрүү иштери 

6.5 Кафедранын жылдык отчетун даярдоо жана тапшыруу 

6.6 Жаңы окуу жылына даярдануу 

6.7. Жыңы окуу жылына карата дисциплиналардын,  

      тажрыйбаканалардын жана аудиториялардын даярдык  

      актысын тапшыруу 

 

Июль 2022 ж 

Кафедранын иш 

планынын жана 

окуу тартибинин 

ырааттамасына 

ылайык 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

 

Кафедранын бардык 

ПОКы 

 

 

 

 

«Электроэнергетика» кафедрасынын башчысы         Бакасова А.Б. 


