
«Одобрено»                                                                                «Утверждаю»  

на заседании кафедры                                                                 декан ЭФ  

Пр № 1 от 02.09.2021 г.                                                              Галбаев Ж.Т.  

Зав.каф. «ЭЭ» Бакасова А.Б                                                 ______________  

______________                                                            «___»______2021г.  
                                                                           

ПЛАН     

работы  учебно-методической комиссии 

кафедры «Электроэнергетика» на 2021-2022 учебный год 

 

Состав комиссии: Т.И. Попова 

                                  Н.Д. Таабалдиева 

                                  А.Б. Бакасова 

                                   Ж.С. Иманакунова 

                                   У. А. Калматов 

             

№ 

 

Наименование мероприятий       Срок 

  выполнен. 

Отмет-

ка  о 

выпол.          

1. Утверждение состава и плана работы учебно-

методической комиссии кафедры ЭЭ 

Сентябрь 

2021 

 

2. Составление плана издания  учебно-методических 

материалов, учебников и учебно-методических 

пособий кафедрой ЭЭ на 2022 г. 

Октябрь 

2021 

 

3. Организация и контроль  за обновлением рабочих 

программ дисциплин, читаемых сотрудниками кафедры  

Сентябрь-

октябрь 2021 

Январь-

февраль 2022 

 

4. Организация представления сотрудниками   кафедры в 

БИЦ КГТУ электронных версий учебно-методической 

документации 

В течение 

года 

 

5. Обсуждение УМК дисциплин, рекомендованных к 

участию в ежегодном университетском конкурсе 

учебно-методических комплексов дисциплин 

Ноябрь 2021  

6. Обсуждение выполнения плана издания учебно-

методической документации  кафедрой ЭЭ за 2021  

Декабрь 

2021 

 

7. Организация  проверки содержания и оформления  

силлабусов, рабочих программ, учебно-методических 

комплексов дисциплин, читаемых на кафедре ЭЭ 

В течение 

года, 

сентябрь2021, 

январь 2022 

 

8. Организация контроля всех видов учебного процесса на 

кафедре  ЭЭ 

В течение 

года по 

графику 

взаимопосеще

ния 

 

9. Проверка организации и обеспечения методическими В течение  



указаниями предквалификационной практики 

бакалавров;  

подведение итогов предквалификационной  практики  

года;сентябрь 

2021, 

 Март-апрель 

2022 

10.  Посещение занятий преподавателей кафедры (стаж 1-

10 лет) и преподавателей, работающих по 

совместительству.  

В течение 

года по 

графику 

взаимопосеще

ния 

 

11. Проверка  учебно-методических комплексов 

дисциплин, читаемых на кафедре для магистров 

(выборочно, по результатам прошлогодних проверок) 

Февраль-март 

2022 

 

12. Проверка методического обеспечения лабораторного 

практикума, семинарских и практических занятий на 

кафедре  ЭЭ (выборочно) 

В течение 

года по 

квартально 

 

13. Выполнение заданий  УМС  КГТУ и УМК ЭФ В течение 

года 

 

14. Подготовка материалов к заседаниям учёного совета 

энергетического факультета 

В течение 

года 

 

15. Проверка оформления индивидуальных планов работы 

ППС кафедры 

Сентябрь 

2021, январь, 

июнь 2022 

 

16. Оставление отчёта о проделанной работе за учебный 

год и постановка задачи по методическому 

обеспечению образовательного процесса на 2022-2023 

уч.год. 

Июнь 2022  

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    «Макулдашылды»                                                                           «Бекитем»   

ЭЭ кафедрасында отурумунда                                                             ЭФ деканы  

Пр № 1 от 02.09.2021 ж.                                                                       Ж.Т. Галбаев  

«ЭЭ» каф. баш. А.Б. Бакасова                                                           ______________  

_____________________                                                                        «___»______2021 ж.  

                                                                           

«Электроэнергетика» кафедрасынын окуу-методикалык комиссиянын  

2021-2022-окуу жылынын иш планы 

 

Комиссия курамы: Т.И. Попова 

                                  Н.Д. Таабалдиева 

                                  А.Б. Бакасова 

                                  Ж.С. Иманакунова 

                                  У. А. Калматов 

 

             

№ 

 

Иштердин планы Аткаруу 

мөөнөтү 

Аткарыл

белгилөө 

1. ЭЭ кафедрасынын окуу-усулдук комиссиясынын 

курамын жана иш планын бекитүү 

 

2021 

Сентябрь 

 

 

2. 2022-жылга окуу-методикалык материалдарды, окуу 

китептерин жана окуу куралдарын басып чыгаруунун 

планын түзүү 

Октябрь 

2021 

 

3. Кафедранын кызматкерлери тарабынан окулган 

сабактарынын иш программаларын жаңыртуусун 

уюштуруу жана контролдоо 

 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Январь-

февраль 2022 

 

4. Кафедранын кызматкерлери тарабынан окуу-

методикалык документтердин электрондук 

варианттарын КМТУнун БИЦне көрсөтүүсүн 

уюштуруу 

 

Окуу жыл 

ичинде 

 

 

5. Жыл сайын өтүүчү университеттик сабактардын окуу-

методикалык комплекстеринин конкурсуна катышуу 

үчүн сунушталган сабактардын ОМКларын талкуулоо 

 

Ноябрь 2021  

6. 2021-жылга окуу-методикалык документтерди басып 

чыгаруу планынын аткарылышын талкуулоо 

 

Декабрь 

2021 

 

7. ЭЭ кафедрасында окулуучу сабактардын 

силлабустарынын, иш программаларынын, окуу-

методикалык комплекстеринин мазмунун жана 

түзүлүшүн текшерүүнү уюштуруу 

Жыл ичинде, 

сентябрь2021, 

январь 2022 

 

8.  Жыл ичинде,  



ЭЭ кафедрасында окуу процесстеринин бардык 

түрлөрүн көзөмөлдөөнү уюштуруу 

 

өз ара 

текшерүү 

графиги 

боюнча 

9. Бакалаврлар үчүн квалификацияга чейинки практиканы 

уюштурууну жана методикалык көрсөтмөлөрдү 

берүүнү текшерүү; 

квалификацияга чейинки практиканын жыйынтыгын 

чыгаруу 

Жыл ичинде; 

сентябрь 

2021, 

 Март-апрель 

2022 

 

10.  Кафедранын окутуучуларынын (стажы 1-10 жыл) жана 

толук эмес иштеген окутуучулардын сабактарын өз ара 

текшерүү. 

 

Жыл ичинде, 

өз ара 

текшерүү 

графиги 

боюнча 

 

11. Кафедрада магистранттар үчүн окулган сабактардын 

окуу-методикалык комплекстерин текшерүү (тандалма, 

өткөн жылдагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча) 

Февраль-март 

2022 

 

12. ЭЭ кафедрасында лаборатордук иштердин, 

семинарлардын жана практикалык сабактардын 

методикалык камсыздалуусун текшерүү (тандалма) 

Жыл ичинде  

13. КМТУнун УМСнин жана ЭФ ОМКсынын 

тапшырмаларын аткаруу 

Жыл ичинде  

14. Энергетика факультетинин окумуштуулар кеңешинин 

жыйналыштарына материалдарды даярдоо 

Жыл ичинде  

15. Кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын 

жеке иш пландарынын аткарылышын текшерүү 

Сентябрь 

2021, январь, 

июнь 2022 

 

16. Окуу жылында аткарылган иштер боюнча отчетун 

калтыруу жана 2022-2023-окуу жылына окуу 

процессин усулдук камсыздоо боюнча милдеттерди 

коюу. 

 

Июнь 2022  

 

      

 

 


