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ПЛАН 

научной работы кафедры ЭЭ на 2021-2022 уч.год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Участие  на международных форумах  

студентов, магистрантов и молодых 

ученых   за рубежом и КР (вузов – 

участников РККТУ) 

Сентябрь 

2021 

Иманакунова Ж.С., 

участники конф. 

2 Аттестация аспирантов кафедры Ноябрь-

декабрь 

2021 

Иманакунова Ж.С., 

аспиранты каф. 

3 Отчет кафедры о научной работе за 

календарный год. Важнейшие научные 

достижения кафедры. 

Декабрь 

2021, 

июнь 2022  

Иманакунова Ж.С., 

ППС. 

4 Подготовка и утверждение графика 

консультаций аспирантов. 

Октябрь – 

Ноябрь  

2021 

Бакасова А.Б., 

аспиранты каф. 

5 Оформление и подача заявок на грантовые 

проекты НИР и НИР МОиН 

по мере 

поступления 

Бакасова А.Б. 

6 Отчет о выполнении  НИР МОиН, по 

гранту, кафедральные 

Декабрь  

2021 

Руководители тем 

НИР 

7 Обсуждение НИР кафедры на заседании 

НТС «Энергетика» 

по графику Руководители тем 

НИР 

8 Организация повышения квалификации 

ППС кафедры 

В течение 

уч. года 

Зав.каф., ППС 

9 Участие в НТК  и выставках в пределах 

республики и за рубежом 

по мере 

поступления 

Зав.каф., ППС 

10 Участие на семинарах, круглых столов по 

проблемным вопросам энергетики КР 

по мере 

поступления 

Декан , зав.каф. 

Зам. декана, ППС, 

производство 

11 Публикация научных статей и докладов в 

ведущих журналах КР и за рубежом 

В течение 

уч. года 

Зав.каф.,ППС 

Аспиранты 

12 Участие ON-Line конференциях  вузов  

 

Апрель 2022 Декан, зав.каф., 

 



 

РККТУ. 

 

Зам. декана, 

участн.конф. 

13 Участие ежегодной студенческой научно-

технической конференции 

Февраль-

апрель 

2022 

Бакасова А.Б., 

Участ. конферен. 

14 Анализ состояния НИРС на кафедре ЭЭ, 

публикация научных статей в сборнике 

НИРС КГТУ 

Март-июнь 

2022 

Иманакунова Ж.С. 

15 Распространения материалов среди 

студентов и преподавателей для участия в 

научных грантах, конкурсах. 

по мере 

поступления 

Бакасова А.Б., 

Иманакунова Ж.С. 

16 Организация и проведение стажировок 

ППС кафедры на производство. 

В течение 

года  

Бакасова А.Б. 

17 Активизация вовлечения результатов 

научных исследований ППС кафедры в 

образовательный процесс 

В течение 

года  

Бакасова А.Б., 

 

 

Ответственная по науке каф. «ЭЭ»                                Иманакунова Ж.С. 
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ПЛАН 

“Электроэнергетика” кафедрасынын 2021-2022 окуу жылынын илимий 

иштеринин планы  

 

№ Иштердин планы Аткаруу 

мөөнөтү 

Жоопту 

1 Студенттердин, магистранттардын жана 

жаш окумуштуулардын чет өлкөлөрдө 

жана КР эл аралык форумдарына 

катышуу (РККТУ жождорунун 

катышуучулары) 

2021 

Сентябрь  

Иманакунова Ж.С.,  

конф. 

катышуучулары 

2 Кафедранын аспиранттарын 

аттестациялоо 

2021 

Ноябрь-

декабрь  

Иманакунова Ж.С., 

каф. аспиранттары  

3 Календардык жылдагы илимий иштер 

боюнча кафедранын отчету. Кафедранын 

эң маанилүү илимий жетишкендиктери. 

2021, 

Декабрь 2022 

июнь  

Иманакунова Ж.С., 

ППС. 

4 Аспианттардын консультацияларынын 

графигин даярдоо жана бекитүү. 

2021 

Октябрь – 

Ноябрь   

Бакасова А.Б., каф. 

аспиранттары 

5 ИИИ жана Б жана ИМ ИИИне гранттык 

долбоорлорго арыздарды даярдоо жана 

өткөрүү  

тапшырганына  

жараша 

Бакасова А.Б. 

6 ИИИ жана Б жана ИМ  гранттарга, 

кафедр. Аткарылышы тууралуу отчет 

берүү  

Декабрь 2021 ИИИ (НИР) 

жетекчилери 

7 «Энергетика» ИТКнин жыйынында 

кафедранын илимий-изилдөө иштеринин 

талкуулоо 

графиги 

боюнча 

ИИИ жетекчилери 

8 Кафедранын профессордук-окутуучулар 

курамынын квалификациясын 

жогорулатууну уюштуруу 

Окуу жыл 

ичинде 

 

каф. башчысы, 

ПОК (ППС) 

9 ИТКга жана республиканын ичиндеги 

жана чет өлкөлөрдөгү көргөзмөлөргө 

катышуу 

чакыруулар 

түшкөн 

учурда 

 

каф. башчысы 

ПОК (ППС) 



10 КР энергетиканын көйгөйлүү маселелери 

боюнча семинарларга, тегерек столдорго 

катышуу 

 

чакыруулар 

түшкөн 

учурда 

 

ЭФ деканы, 

Декандын орун 

басары, ПОК, 

өндүрүш 

11 КР жана чет мамлекеттердин алдыңкы 

журналдарында илимий макалаларды 

жана баяндамаларды жарыялоо 

 

Окуу жыл 

ичинде 

 

Зав.каф., ППС 

Аспиранты 

Каф. башчысы, 

ПОК, аспиранттар 

12 РККТУ Университеттеринин On-line 

конференцияларына катышуу 

 

 

2022 

Апрель  

Декан, каф. 

башчысы, 

Декандын орун 

басары, 

аспиранттар 

13 Жыл сайын өтүүчү студенттердин 

илимий-техникалык конференциясына 

катышуу 

2022 

Февраль-

апрель 

 

Бакасова А.Б.,  

Конф. 

катышуучулары 

14 ЭЭ кафедрасындагы СИИИнин (НИРС) 

абалын талдоо, КМТУнун СИИИнин 

жыйнагында илимий макалаларды 

жарыялоо. 

 

2022 

Март-июнь 

 

Иманакунова Ж.С. 

15 Илимий гранттарга, конкурстарга 

катышуу үчүн студенттер жана 

окутуучулар арасында материалдарды 

таратуу. 

 

чакыруулар 

түшкөн 

учурда 

 

Бакасова А.Б., 

Иманакунова Ж.С. 

16 Кафедранын профессордук-окутуучулар 

курамынын өндүрүштүк практикасын 

уюштуруу жана өткөрүү. 

 

Аталган жыл 

ичинде  

Бакасова А.Б. 

17 Кафедранын профессордук-окутуучулар 

курамынын илимий изилдөөлөрүнүн 

натыйжаларын окуу процессине тартууну 

активдештирүү 

Аталган жыл 

ичинде 

Бакасова А.Б., 

 

 

“ЭЭ” каф. Илимий иштери боюнча жоопту                             Ж.С. Иманакунова  

 


