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ПЛАН 

работы учебно-методической комиссии ИЭФ КГТУ им. И. Раззакова 

на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятий  Ответственный 

исполнитель  

Срок 

выполнения 

Примечание 

1 Подготовка и контроль учебно-

методической документации по 

ОО и ДО 

председатель 

УМК, члены 

УМК 

сентябрь - 

декабрь 2019 

 

2 Анализ соответствия рабочих 

программ ГОС, 

образовательным целям и 

результатам обучения 

председатель 

УМК,  

члены УМК 

октябрь 2019  

3 Контроль разработки УМК по 

направлениям обучения 

председатель 

УМК, члены 

УМК 

сентябрь-

декабрь 2019 

 

4 Формирование Плана издания 

учебно-методических 

разработок на 2020г. 

председатель 

УМК, члены 

УМК 

октябрь 2019 совместно с  

зав. 

кафедрами 

5 Контроль выполнения  Плана 

издания учебно-методических 

разработок на 2019г. 

председатель 

УМК 

в течение года совместно с  

зав. 

кафедрами 

6 Анализ качества проводимых 

занятий (лекций, практических, 

лабораторных) 

председатель 

УМК, члены 

УМК 

в течение года совместно с  

зав. 

кафедрами 

7  Подготовка и ведение 

документации для издания 

учебно-методических 

разработок 

председатель 

УМК, секретарь 

в течение года  

8 Проведение заседаний УМК председатель 

УМК, секретарь  

ежемесячно  

9 Подготовка к конкурсу 

«Лучший УМК на основе 

компетентностного подхода»  

председатель 

УМК, члены 

УМК 

сентябрь 2019-

март 2020 

совместно с  

зав. 

кафедрами 

10 Анализ соответствия учебных 

планов целям обучения  

председатель 

УМК, члены 

УМК 

Апрель 2020 совместно с  

зав. 

кафедрами 

11 Отчет УМК о проделанной 

работе 

председатель 

УМК 

июнь 2020  

 

Председатель УМК ИЭФ       Омурбекова М.О. 

 



"БЕКИТЕМ» 

Инженердик-экономикалык факультеттин деканы 

Бексултанов А. А. 

_______________ 

7-сентябрь 2020-ж. 

И. Раззаков атындагы КМТУнун  

окуу-методикалык комиссиясынын 2020-2021-окуу жылына карата 

ИШ ПЛАНЫ  

№ Иш-чаралардын аталышы  жооптуу 

аткаруучу 

аткаруу 

мөөнөтү 

эскертүү  

1 Күндүзгү бөлүм жана аралык окууту 

бөлүмү боюнча окуу-методикалык 

документтерди даярдоо жана 

контролдоо 

ОМК 

төрайымы жана 

мүчөлөрү 

2019ж. 

сентябрь - 

декабрь  

 

2 Мамлекеттик билим берүү стандарты 

боюнча жумушчу программаларынын, 

билим берүү максаттарына жана 

окутуунун натыйжаларына 

шайкештигин талдоо  

ОМК 

төрайымы жана 

мүчөлөрү 

2019ж. 

октябрь  

 

3 Окутуунун багыттары боюнча ОМК 

иштеп чыгууну көзөмөлдөө 

ОМК 

төрайымы жана 

мүчөлөрү 

2019ж. 

сентябрь - 

декабрь  

 

4 2020-жылына окуу-методикалык 

иштеп чыгууларды басып чыгаруу 

планын түзүү 

ОМК 

төрайымы жана 

мүчөлөрү 

2019ж. 

октябрь 

кафедра 

башчысы 

менен 

биргеликте 

5 2019-жылга окуу-методикалык иштеп 

чыгууларды басып чыгаруу планынын 

аткарылышын көзөмөлдөө 

ОМК 

төрайымы  

жыл 

ичинде 

кафедра 

башчысы 

менен 

биргеликте 

6 Өткөрүлгөн сабактардын сабатын 

талдоо жүргүзүү (лекциялардын, 

практикалык, лабораториялык 

иштердин) 

ОМК 

төрайымы жана 

мүчөлөрү 

жыл 

ичинде 

кафедра 

башчысы 

менен 

биргеликте 

7 Окуу-методикалык иштеп чыгууларды 

чыгаруу үчүн документтерди даярдоо 

жана жүргүзүү 

ОМК 

төрайымы, 

катчы 

жыл 

ичинде 

 

8 ОМК жыйындарын өткөзүү ОМК 

төрайымы, 

катчы 

ай сайын  

9 " Компетенттүү ыкманын негизинде 

Мыкты ОМК даярдоо» конкурсуна 

даярдоо 

ОМК 

төрайымы жана 

мүчөлөрү 

2019ж. 

сентябрь – 

2020ж. 

март  

кафедра 

башчысы 

менен 

биргеликте 

10 Окуу пландарынын окутуунун 

максаттарына туура келүүсүн талдоо 

жүргүзүү 

ОМК 

төрайымы жана 

мүчөлөрү 

2020ж. 

апрель  

кафедра 

башчысы 

менен 

биргеликте 

11 Аткарылган иштер жөнүндө ОМКнын 

отчету 

ОМК 

төрайымы  

2020ж. 

июнь  

 

ИЭФнин ОМКнын төрайымы     М.О.Омурбекова 


