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жоБо
l. жАлпы жоБо

1.1. Стуленттердин оз ,шдынча иштерин уюштуруу жонyндо жобо Кыргыз Республикасынын билим

беруy жана илим министрлиги тарабынан бекитилген багыттардын мамлекеттик отандарт,гарынын

негизинде иштелип чыкты. Жобо сryденттердин оз а,lдынча иштерин уюштур}унун формаларын,

козомолдоонYн TYpJlopYH, пландоону, анын максатын жана мацызын аныктайт,

1.2. Сryлент:гердин оз алдынча иши - анын ок}у ишмердyyлyгyн жана оз билимин оркyндоТYYнYН

жогорку формасы. Дл профессордук- окут}учулук курамдын тапшырмасы менен студент тарабьшан

аткарылат. ДткаруУ мезгилинде анын катыш)усуз студент ок/}, жеке инсандык, болумдун

мYноздYYлYгYно жарашa курстагы дисциПлина (праКтиканыН TYpY), дисциплинzrлар аралык, анын

аткарылышынын технологияларынын жана тапшырм,шарынын озгочолyгyно, ошондой эле жеке-

психологиялык жана инсадык озгочолyгyно жараша аткарылат,

1.3. Сryленттердин ОЗ а!.IДЫНЧа иши кесиптик жана негизги компетенцияларды бекемдое жана ToJryK

оздоштyрyy максатында жyргyзyлот, анын ичинде:

- студенттердин практикаJIык кондYмдорYн жана аJIынган теориялык билимдерин бекемдоо менен

системалаштыруу;
- теорялык билимдерди кецейтl"у жана терендет\ry;

- укуктук-ченемдик, тактам.IJlык жана атйын адабияттарды колдон}у кондYмдорYн калыптандыруу;

- студенттердин таанып-билyyчyлyк жондомдорyн жана активдyyлyгyн онyктyр\т, чыгармачылык

демилгесин. оз tulды нчаJlыгын, жоопкерч илигин жана уюштуруучулугун ;

- оз алдынча ой-жугуртYYсYн, озYн-озY онYктYрYYго карата жондомдYYлYкторYн каJIыптандырУУ;

- практикалык билгичтиктерди *unu пuпдyп,tлБрлу (жалпы илимий жана кесипкойлук) п,161цlпц!ырýi

- ИЛИМ-ИЗИЛДООЧYЛYК КОНДYМДОРYН OHYKTYPYY;

1,4. Жогорку кесиптик билим беруу багыттарынын окуу планында оз &,lдынча иштин эки тyрyн

белушот:
- аудиториялык
- аудиториядан сырткары

Д"aц"пп"Па боюнча аудиторияЛык оз аJIдынча иш сабак учурунда ок},туучуrryн тYздон-тYз тапшырмасы

менеН аткарьшат. ДудиториЯдан сырткары оЗ алдынча иш окутуучунун катышУУсУз, бирок берилген

тапшырмасil боюнча илимий-изилдоо, ок)ry, ок}у-изилдоочyлyк иштерди аткаруу менен жyргyзyлот,

1.5. Жогорку кесиптик билим беруунун мамлекетгик стандарты боюнча студенттин оз алдынча ишине

белунген саат - милдеттYy жаJIпы окуу жYктомYнYн (кунлузгу оqу болумY YчYн) 500% кем эмес

жYктомYн тYзот.
1.6. Сryленттердин оз zшдынча иши томонкYлордY камтыит:
j чуо"rЬр""лык сабактарга даярдануу (лекчиялык, практик€tJIык,кJIиник€IJIык практикаJIык, семинардык,

лабораториял ык ж.б. ) жана тиешелyy тапшы рмаларды аткаруу;

-ДисЦиПЛинаЛарараЛыкжаНадисциПЛинаЛарДынТеМаЛарыныНYсТYнДооЗаЛдынЧаишТиаТкарУУ;
-ПракТикаЛарГаДаярДануУжанаПракТикаЛарДакараЛГаНТаПшырМаЛарДыаТкарУУ;
- жазуу жyзyндg контролдук жана курстук иштерди (долбоорлорду), электрондук презентацияларды

жасоо жана аткаруу;
- сынактарга ж.б. козомолдоонYн тYрлорYно даярдан}у;

- мамлекеТтик жыйынтыктоочУ аттестацияга, анын ичинде квалификациJIлык жумушту аткарууга

даяDдаrryу:
- студент1ик коомчулуктардагы, ийримлерлеги, семинарлардагы ж,б, жумуштар,

- студенттердин илимий-практикалык кьнференцияларга, предметгик олимпиадшIарга, семинарларга

катышуусу;
1.7. Др бир окутуучу студентгердин оз алдынча иштеринин жацы формtulарын иштеп чыгууга укуктуу,

2. СТУДЕНТТЕРДИН ОЗ АЛДIНЧА ИШИН УЮШТУРУУ

2.1 . Сryленттердин оз аJlдынча ишин уюштурууга ToMoHKY шартгар керек:

- оз аJlдынча эмгекке студентгердин даярдыгы;

- билимди алууга болгон мотивациясы;



- электрондук жана басмадан чыгарылган ок}у-методик€l,чык жана тактам€L,Iык материалдардын,
студенттердин оз алдынча иштерин аткар}у боюнча методик€l,,lык сунуштардын, Интернет тармагынын
болушу;
- аткарылган оз zшдынча иштин сапатына козомолдоонyн yзгyлтyксyз системасы;
- оз ,lлдынча иштерди топ болуп аткаруу учун атайын канаzrлардын болушу.
2.2. Сryленттердин оз alлдынча ишин аткар}уда матери€шдык-техникаlrык жана маалыматтык-
техникutлык ресурстар томонкyлорду камтыйт:
- тиешелyy нормаларга жооп берген ок),ry за;Iы бар китепкананы;
- о куу каб инеттеринин жана л абораториял арды н окуу- м етодикзцы к базас ын ;

- Интернетке ryташтырылган компьютердик аудиторияларды;
- тyзyлгон келишимдерге ылайык практиканы мекемелерин (практиканын базаларын);
- окуу жана ок}у-методикЕlлык адабияттарды,
- сryденттердин оз €lJIдынча иштерин уюштуруу yчyн дисциплиналар жана модулдар боюнча иштелип
чыккан сунуштарды.
2.3. Сryленттердин оз алдынча ишинин формалары окуу дисциплинасынын, дисциплинаJIар аралык
курсryн, практиканын TYpYHYH, модулдун, жана сryденттердин даярдыгынын децгээли аркыл}у
аныкт€Ltат. Алар теориялык курс менен тыгыз байланышып, ок}у, ок}у-изилдоочyлyк мyнозго ээ
болушу MyMKyH. Сryденттердин оз Еlлдынча ишинин формасын окуIуучулар дисциплинzrлардын
жумушчу программаларын жана модулдарын иштеп чыгуу менен аныкташат.

3. СТУДЕНТТЕРДИН ОЗ АЛДЫНЧА ИШИН ПJIАНДАШТЫРУУ
3.1. Щисчиплиналар араJIык курс же дисциплина боюнча аудиториядан сырткары оз €шдынча ишке
болунгон убакытrгын коломyн пландоо окутуучу тарабынан ишке ашырылат;
3.2, Жумушчу окуу планын тyзyyдо дисциплиналардын цикJIине белунгон оз аJIдынча иштин коломy
боюнча тиешелyy тyзlтлор эске ,Lпынат. Тузотуулор багыттарлын жооптуулары тарабынан киргизиJIиши
мYмкYн;
3.3, Аулиториядан сырткары берилген оз алдынча иштин мазмуну томонкy сунушталган тyрлордy
камтыйт:
- билимдерге ээ болу yчyн: тексти окуу (китептен, аJIгачкы булактардан, кошумча адабияттардан,
Интернет-ресурстан), текстин планын тyзyy, текстин струкryрасын графикалык сyроттоо, электрондук
презентациялоону тYзYY, тексти конспектоо, текстен кочYрYY, тактамаJIар жана создYктор менен иштооо
ченемдик иш кагаздар менен иштоо, окуу-изилдоо иштери, аудио-видео жrвылм€Lпарды, компьютердик
технологияны, интернетти колдонуу;
- билимдерди системuL.Iаштыруу жана бекемдоо yчyн: лекциянын конспектилери менен иштоо, окуу
материалынын (китептин, iL,Iгачкы булактын, кошумча адабияттын, аудио-видеонун) yстyндо иштоо,
жоопryн тезисин жана планды тyзyy, контролдук суроолорго жооп беруу, тексти анЕцитикаJIык кайра
иштетyy (аннотация, пикир, сын б"рyy), реферат, баяндамаларды даярдоо, семинарларга,
конференчияларга маалыматтардын тезистерин даярдоо, библиографияларды, тематик€rлык
кроссворддорлу тузуу ж.б.
З.4. Студенттин жекече озгочолyгyно, дисциплинлар арчшык курстун темасына, дисциплинанын,
багыттын спецификасын эске алуу менен аудиториядан сырткары оз €lJIдынча иш yчyн тапшырмiшардын
тyрy, алардын мyнозy менен мазмуну вариативдик жана дифференuирленген мyнозго ээ боrryшу
мYмкYн;
3.5, Аулиториядан сырткары оз ,l,tдынча ишке белунгон убакыттын коломyн болуштуруу студенттин иш
кyнyндогy жадыбал менен жонго салынбайт.

4. СТУДЕН,ГТЕРДИН ОЗ АЛДЫНЧА ИШИН ЖЕТЕКТОО
4.1. Стуленттердин оз ,lJlдынча иштерин жетектоо инстиryтryн профессордук-окутуучулук курамы
менен ишке ашырылат;
4,2, Аулиториядан сырткары оз аJIдынча иштин тапшырмirларынын Typyн корсотуyдо студенттерге

лифференuиztлдык мамилени колдонуу сунушталат. Оз алдынча иштин тапшырмаJIарын берууле
окутуучу тарабынан корсотмолор берилет, анда тапшырманы аткаруунун тартиби, максаты, MtхtMyHy,

аткаруу MooHoTy, иштин салыштырмал}у коломy, негизги натыйжаларга коюлган талаптар, баалооrryн
критерийлери айтылат;
4.3. Оз алдынча ишти студенттер жеке же топ менен иштоого уруксат берилет. Сryленттердин оз

iulды нча и штер и н жетектеген окутуучунун фун кциясы на то монкyлор кирет:
- окуу курсу боюнча сryденттердин оз iulдынча иштеринин планын иштеп чыгуу;
- студенттердин оз utлдынча иштерин аткаруу боюнча методик.tлык сунуштарды иштеп чыгуу жана
козомолдyн мезгилдlryлyгyн аныктоо;
- студенттерге оз алдынча иш T)ypa,lyy толук ма€L,lыматтарды оз убагында жеткирyy.



5. СТУДЕНТТЕРДИН ОЗ АЛДЫНЧА ИШИН КОЗОМОЛДООНYН (МОНИТОРИНГ ЖYРГYЗYYНYН)
СИСТЕМАСЫ

5.1 . Сryленттердин оз аJIдынча ишин козомолдоо томонкyлорду камтыйт:
- окутуунун максатына козомолдyн мазмунунун дал келyyсy;
- козомолдyн объективдyyлyгyн;
-козомолдyк-олчоочy материалдардын жана козомолдyк-баалоочу карtuкаттарды дифференцирлоонy,
5.2. Сryленттин аудиториядан сырткары оз алдынча ишинин жыйынтыктарын баалоонун критерийлери
болуп томонкyлор эсептелет:
- окуу материалын студенттер тарабынан оздоштyрyyнyн децгээли;
- студенттердин жiцпы жана кесиптик компетенцияларга ээ болушунун децгээли;
- СТуденттин практика!'Iык маселелерди аткар}уда теориялык билимдерди колдоно билуусу;
- жаJIпы ык-кондYмдордY калыптандыруусу;
- студенттин практика жyзyндо электрондук билим ресурстарын активдyy колдоFr}уну, тиешелyy
маа,.Iыматтарлы табууну, аны иликтоонy жана колдонууну билуусу;
- жоопry так жана дaulилдyy негиздеши;
- тat,lапка ылайык материалды жасаJIгаJlоо;
- маалыматтардын агымында багыт lцуу менен башкыны болууну билуусу;
- алтернатив€lJIык мyмкyнчyлyктердy т,rлдоо менен иш-аракеттердин варианттарын корсото билуусу;
- озyнyн позициясын, баалоосун жана аны аргументтештирlyнy каJIыптандыра билуусу.
5,3 Жазуу жyзyндогy иштерди баалоодо ToMoHKy критерийлерди кароо керек:
- иштин таJIапка ылайык коломyн жана тyзyлyшyн;
- материалды ачып б.руу логикасын;
- тиешелyy терминологияны колдонушу, стилистикасын;
- Ma€L,I ы мат булактары на ш илтемелердин болушун;
- суроолордун коюлушун жана аларды ачып беруунyн децгээлин;
- тиешелyy зарыл чиймелердин жана эсептердин аткарылышын;
- иштин жыйынтыгы боюнча коруryндунун берилишин.
5,4. Сryленттердин оз ,tлдынча ишин башкар}у козомолдоонyн жана oкyT)yrryH тyрдyy формалары
аркыл}у ишке ашырылышы мyмкyн, окут}учу тарабынан аJIардын тандiulышы изилдоо тем{шарынын,
болумлорунун, дисциплинаJIар аралык курстун, кесиптик модулдардын жана дисциплинаJIардын
озгочолyгyнон коз-каранды ;

5.5. Сryленттердин оз аlдынча ишин козомолдоонyн жана окутуунун формалары болуп томонкyлор
эсептелет:
- консультациялар (тематикалык), анын жyрyшyндо сryденттер €шынган маЕlтыматтардын устунде ой-
жYгYртYYго, €lJI эми окутуучу теманын тYшYнYкт\т жеткирилишинин децгээлин аныктоого жана зарьш
жардам берууге милдеттyy;
- такай козомол лекцияларда, семинардык, практик€lлык жана лабораториJIлык сабактарда жyргyзyлот
жана баарлашlу, сryденттердин оозеки жооптору, контролдук иштер, тестер, дискуссия менен
диспуттарды уюштуруу, ф ронталдык сурамжылоо формасында отот;
- учурдагы козомол аудиториядан сырткары убакта аткарылган оз алдынча иштердин озyнчо тyрлорyн
(курсryк жана кв€чIификациялык иштер, рефераттар ж.б.) таллоодо жана текшерyyдо ишке ашырылат;
- жыйынтыктоочу козомол жумушчу окуу планында каралган сынактардын системасы аркыл}у ишке
ашырылат.
5.6. Сryдентгерлин оз aulдынча аткарылган иштеринин жыйынтыктары инстиryт н сайтында,
сryденттик жана илимий, илимий-методикaцык басылмаларда, апробациядан откон илимий-
практикалык студенттик конференцияларда чагылдырылат.


