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кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын студенттерин учурдагы контролдоо жана орто
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жоБо

Кыргыз Ресгryбликасынын жогорку окуу жайларынын (мындан ары - жож) студенттерин rIурдагыконтролдоо жана орто ар€}лык аттестацияны жyргyзyy женyндо ушул жобо Жождордун студенттерин }п{урдагыконтролдоо жана орто ар€шык аттестациrlны жYрryзl.yнYн жана академиялык карыздарын жоюунун тартибин
аныктайт.

1. Жалпы жоболор

1. Сryленттерди }лrурдагы контролдоо жана орто арzLлык аттестациrIлоо (зачетгор, экзамендер, модулдар,
текшерyy иштерин, рефераттар, докладдар, оо3еки суроолор) - Жожлорлун студенттеринин окуу материzrлын
мамлекет,гиК билиМ беруу станларттарынын билим беруусунун минимумуна жана ЖОЖдорлун бутуiуl^rупЪруrу,
даярдаJIыш децгээлине карата талаптарына ылайык оздоштYрYYсYно конlрол жYрryзYY.

2. Сryленттердин жетишtyсyн уr}рдагы контролдоо (мындан ары }п{урдагы контолдоо) - семестр ичиндеги
оперативдYY контролдоо жана тийиштrY дисциплинrшарды модулдар, оозеки с}роо, рефераттар, докJIаддар
текшерYY иIцтери тYрYндо уйренуУ цроцессинде логикtшык жактан буткерулгон болумдерУ (молуллар жана
главалар) боюнча студенттердин билиlи децгээлин жана ок}у материалынын оздоштyрyyсyнyн даражасын баалоо.

з, Стуленттердин жетишyyсylryн орто аралык аттестациясы (мындан ары - орто аралык аттестачия) - семестр
,цктаганында (экзамендик сессия убагынла) окуу планы тарабынан ylцyn .Ъ"..трде yфонYJryшY кар:rлган
дисциIIлиналар боюнча зачетторду жана экзамендерди кабыл алуу жолу менен милдеттyy контролдоо.

4. Учурдагы конlролдоо жана орто ар€rлык аттестацияны oTKoplY формасы ЖОЖ тарабынан аныктЕLIIат,
семестрдин башталышына карата студенттерге маалымдалат.

5. Экзамендер билимлерлин жана окутууЕун сапатын орто аралыктык контролдоонун негизги формаларынынбири бо-тryП эсептелинеТ жана студеНттин семесТр иrIиндеги ишин, теорIдIл"r* б-"пимДaро" u.д"rrYрYY децгээлин
баалоо' оз ztлдынЕIа иштео, €tJшнган би.пимлерли синтездей жана аларды практикалык, кесиптик милдеттерди
чечYYдо колдоЕо :rлуу кендYмдорYн текшерYY максатын кездейт.

6. ДИСЦИГШИНа бОюнча ЭкЗамен жок учурунда зачеттор студенттин теориялык билимдерин баалоонун формасыболуп эсептелинет, ошондой эле студенттер тарабынан лабораториялык жана эсептик-графикалып ,йrЁрлrr,
к)рсryк лолбоорлордун (иштерлин), практикалык жана семинардык сабактардын жана окуу сабактарын"L бutЦ*u
ryрлорyнyн аткарьшышын текшерyy формасы катары кызмат кылат.

7. Сryлентгердин жетиIцYYсYн баалоонун модулдук рейтингдик системасы - семестр иЕIинде тийиштl^у
дисциплинaларды логик€шык жактан буткерулген белумлеру (модулдар жана главалар) бЪюнча аrъl уфенуупроцессинде окуу материiUIынын студенттер тарабынан оздоштYрYлYYсYн контролдоо.

8, Факультативдик дисциплин€lлар боюнча студенттер оздерyнyн каалоосуЕа ылайык экзамендерди жана
зачетгорду таrrшырышат жана булар веломостко, зачет китеIтчесине жана дипломдун тиркемесине тyшyрyлот.

2. Орто аралыктык аттестацияны откорYYнун тартиби
9. Учурлагы контролдоо жана орто аралык аттестация Жожлун ок}у жылы yчyн окуу цроцессининбелгиленген тартипте Жождун жетекчиси (окуу иши боюнча npop"nropy; бекйiкен графигине ылайык откорyлот.
l0, Окутуунун бардык формаларынын студенттерине эгер алардын мурдагы семестр (курс) рун академиялык

карыздары болбосо, экзамендик сесс}UIсын тапшырууга уруксат берилет.

ll. Афым дисциплин€tлар боюнча учурдагы контролдоодон толугу менен отпогон сryденттерге бул
дисциIIJIиналар боюнча экзамен тапшырууга жол берилбейт, бирок башкi дraц"ппr"-ар боюнча экзамендерди
тапшыруу укугуна ээ.

12, Сырттан окуу формасынын студенттери эгер алар ушул зачеттук-экзамендик сессиrIга zшып чыгылган
дисцишIинаЛар боюнча бардык текIцерYY таrtшырмaларын жана курсryк лолбоорлорлу (иштерли) аткарган
болушса, зачеттук-экзамендик сессиrIга катышуусуна жол берилет.



1З. ФакульТеттин (инсТитутryн) жетекчилерИ сырттаН окуу болуМYнYн студеНттери rryн дисциплиналар
боюнча текшерYY тапшырмаларын тапшыруу жана курстук лолбоорлорун (иштерин) коргоо MooHeTTopYH
зачеттук-экзамендик сессиrIга чейин жеке белгилеп беруу укуryна ээ.

14. Факультеттин (инстиryтгун) жетекчиси тийиштуу кафедранын отyЕr{yн эсепке а-пып, сабагына жакшы
жетишкен студенттердин текшерyy тапшырмаларын тапшыруусунун, курстук лолбоорлорун (иштерин)
КОРГООСУНУн жеке MooHoTTopYH аtыктаЙ алат }кана экзамендик сессиrIлар башталганга чейин афым
дисциплинilлар боюнча экзамендерди жана зачетторду таIIшырууларыЕа жол бере алат.

15. Экзаменге жана зачетко келишкенинде студенттердин зачеттук китеIIчеси созсyз болушу керек, аны €шар
экзаменаторго керсотYIцот.

16. Экзамендерди экзаменатордун ассистенттеринин катышуусу менен лекциялык сабактарды откон
эк3ilJ\,rенаторлор (профессорлор, доценттер, улук окутуучулар) кабыл алышат. Кафелранын чечими менен
экзаменди откорYYго бул дисциплина боюнча тоцто сабактын башка формаларын (практикалык, семинардык,
лабораториялык сабактар ж.б.) жyргyзгон окутуучулар катышат.

17. Зачетторду бул Дисциплина боюнча топто црактик€lлык, семинардык жана лабораториялык сабактарды
жyрryзгон окуту)п{улар кабыл zlлышат.

l8. Курсryк иIцтердин (лолбоорлордун), эсептик-графикальlк иштердин корголушун жана практиканын
откорyлyшy TyypaJryy отчетторду irлардын жетекчилеринин катыIцуусу менен кафедра тарабынан дайындалган
комиссиJI кабыл шlат.

19. Экзамендердин, курстук иштердин (лолбоорлорлун) корголушу, практикzrлардын жyрryзyлyшy тууралуу
отчеттордун натыйжапары "эц жакшы", "жакIцы", "канааттандырарлык" жана "канааттандырарлык эмес", ttл эми
зачеттор "отту" жана "отподy" деп бааланат.

20. Сryлентте,,рлин жетишyyсун баа-поонун модулдук-рейтингдик системасын иIцке киргизууло ЖОЖ
тарабынан баллларлы баага же тескерисинЕIе, когоруу механизми аныкт€uIат.

2l. Экзамендерди жана зачетторду жyргyзyyнyн формасын, ошондой эле студенттердин жетишyyсyн
баалоонун критерийлерин ЖОЖ белгилейт.

22. Окуу процессине тиешеси жок чоочун жактардыЕ экзамендерге жана зачетторго катыш}усуна
факультеттин (институтryн) жетекчисинин же окуу иштери боюнча проректордун уруксатысыз жол берилбеirг.

2З. ,Щисциплинанын афым белумлерун бир нече окутуучулар окуткан учурларда экзаменди же зачетту кабыл
апуу бул дисциплина боюнча лекциялык, практикtшык жана лабораториялык сабактарды жyрryзгоЕ барлык
окутуучулар тарабынан жyзего ашырылат, бирок бир гана баа коюлат.

24. Зачеттордун жана экзамендердин натыйж€Lпары жетишyy ведомостуна жана студенттин зачеттук
китепчесине коюлат. "откон жок" жана "канааттандырарлык эмес" баа-пары жетишуу ведомосryна гана коюлат.
экзаменлерди жана зачетторду тапцыр}у моенотyндо расписаниеде белгиленген экзаменге жана зачетко келбее
экзамендик ведомостто "келген жок" созу менен белгиленет. Эгер орчунлуу себеби жок келбей ка.пса, бул
факУльтеттин (инстиryтryн) жетекчиси тарабынан канааттандьryарлык эмес баа катары баапанат.

25. ЭкзамендердиIr расписаниеси экзамендерге даярдаFгуу yчyн ар бир лисчиrшинага эки кutлендарJык кyндон
КеМ ЭмеС Убакыт болУнуусун эсеrrке алыFIуу менен тyзyлот. Бир экзамендик сессияга беш экзаменден жана zulты
зачеттон коп эмес киргизилет. Бул керсетулгон санга дене тарбия боюнча зачеттор жана факультативдик
ДиСциПЛинtlЛар боюнча отчеттор кирбеЙт. Окутуунун бардык формасы rIYн экзамендердин расписаниеси
студенттик топтордун сунуштарын эсепке &.Iyy менен тyзyлет, ЖОЖлун жетекчиси (окуу иштери боюнча
проректору) бекитет жана экзамендик сесс}ш баrцталганга чейин бир айдан кем эмес мурда окуту}чуларга жана
студе нттерге маалымд€LIIат.

26. Жогорку окуу жайларынын жетекчилери, проректорлор, факультеттердин (иистиryттардын) жетекчилери
жана кафедраларлын башчылары профессорлук-окутуучулук курам менен бирликте экзамендик сессиJI
процессинде студенттерди даярдоонун саrrатьlн анаJIиздеIдет жана билим берурулук процесстин андан ары
жакшыртылуусун камсыз кылуучу чарirларды корyшот. Экзамендик сессиrIлардын натыйжапары факультет.гин
(инстиryттун) жана ЖОЖлун кецештеринин жыйындарында каршIат.

3. Академиялык карызды жоюунун тартиби

27. Экзамендик сессиянын аяктоо учуруна карата эч болбоду дегенде бир экзаменден же зачеттон
канааттандырарлык эмес баа аJ'Iган студент академиялык карызы бар лелип эсеIIтелинет,

28. Щокумент,гер менен ырасталган негиздyy себептерден (ооруп калуу, уй-булолук жагдайлар, узакка
созУЛган кы3маттык командировкапар, табигый кырсыктар) улам белгиленген мооноттордо зачетторду жана
ЭкЗамендерди тапшыра албай калган студенттерге факультеттин (институттун) жетекчисинин буйругу менен
экзамендерди жана зачетторду тапшыруунун жекече MooHoTTepy белгиленет.



29. Канааттандырарлык эмес баа алган экзаменди экзамендик сессиrI учурунда кафа тапшыр}уга, жол
берилбейт.

З0. ЖакшЫ бааны ("каНааттандыраРлык", "жакШы") жогоруЛатуу максатынла кафа тапшырууга орто аралык
контролдоо мезгиJIинде жол берилбейт.

3l. Артыкчылык дипломун алуу r{yн жакIцы бааны жогорулат}у максатында экзамендерди кайталап
тапIцырууга бутуруру курста гана факультеттин (инстиryтryн) жетекчисинин негизделген (жуйелуу) сунуштоосу
боюrпа жана эки дисциплинадан коп эмес болсо, }руксат берилет. Мындай кафа тапшыруунун бардык
маселелери ЖОЖлун Мамлекеттик аттестациялык комиссиясынын жыйыны башта.пганга чейин кеминде бир ай
мурда чечилyyсy керек.

32. Стуленттердин академиrIлык карыздарын жоюу MooHoTTopYH факультеттин (инстиryттун) жетекчиси
жож тарабынан белгиленген тартипте аныктап берет. Негизлуу себептерден улам практиканын программасын
аткарбаган студенттер факультеттин (инстиryттун) жетекчисинин уруксааты менен практикага кайталап
жонотYлот. КайталангаН практиканыН MooHoTTopYH факультеттин (институттун) жетекчиси жекече тартипте
аныктап берет.

33. Бир эле дисциrrлина боюшIа канааттандырарлык эмес бааны кафалан тапIцырю/га экиден коп эмес ирет
жол берилеТ. Экинчи жолку кайра тапшыруу}ry кафелра башчысы же факультетгин (институттун) жетекчиси
тyзгон комиссия кабыл алат. Комиссиянын чечими акыркы болуп эсептелинет жана протокол менен таризделет.

З4. Жазуу экзаменинде канааттандырарлык эмес баасын алган учурда студент аппеляциJI берlry укугуна ээ.
Дппеляция эки кYн ичинде (экзаменди тапIпырган кYндY кошкондо) берилиши ыктым;lл. Дппеляцияны кароо YчYн
факультеттин (институттун) жетекчиси канааттандырарлык эмес баасын койгон экзаменаторду кошкондо к}рамы
r{ окутуучудан кем эмес, кафедра башчысы терагасы же аны алмаштыр)rучу адам болгон комиссияны тyзет.
комиссия студенттин о3дорyно }ryрдараак берилген жазуу тl?yндоry жообун баалайт. Эгерле комиссия студенттин
жообу жакшы баага татыктуу деген корутундуга келсе, бул баа экзамендик ведомостко коюлат. Комиссия
тарабынан коюлган баа акыркы болуп эсептелинет.

з5. Жогорку окуу жайына которулуу же ка.llыбына келтирly тартибинле кабыл tulынып жаткан адамдарга
МУрДа ТаIIIЦырыЛГан ДисциПЛинtшарлы кайраДан тапIцьlр}у туураJIуу маселе баа алган кYнYнон кан.I€lлык убакыт
отконYно карабастан, ар бир афым учур YчYн тийиштуу кафелранын башчысынын суЕушу боюнча бул
ДИсциПЛинaшарДын lrрограмм€lлык т€Lпаrrтарына дал келyyсyно жараша факультетгин (инстиryтryн) жетекчиси
тарабынан уруксат берилет.

36. Кийинки жылга кайталап окутууга кчцтырылган сryдентке кафедра башчысынын макулдугу менен
факУльтеттин (институттун) жетекчиси бул студентке лек[шяJIык курстарды угууга, аткар}уга жана тапIлырууга
тийиш болгон дисциплинzшарды, лабораториялык, rrрактик€lлык жана уй тапшырмаларын, зачетторду жана
экзамендерди белгилеп берет.

37. Экзаменаторго берилуру сryденттердин жетишyyсyнyн экзамендик ведомостгоруна экзаменаторлордун,
экзаменатордун ассистенттеринин жана тоrrтун студенттеринин аты-жонy, факультеттин (инстиryттун) атапышы,
кУрсУ, тобУ, семестри, дисциплинанын атuUIышы, экзаменди же зачетry тапшыруу датасы ж€lзылат, Экзамендик
ведомостко факультеттин (институтryн) жетекчисинин колу коюлат.
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Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кецеши жонYндо жоБо

l. Кыргыз Ресrryбликасынын окмотунун 2004-жылдын 3-февралынлагы Ns 53токтомуменен бекитилген
Кыргыз Ресгryбликасынын жогорку кесиптик билим беруу уюму жонYндо жобого ылайык, ички ЖОЖлук
с€UIсатты, ок}у жана rшимий ишти, жогорку окуу жаЙыrшн ишмердYYJryгYнYн негизги маселелерин жогорку
кесиптик децгээлде чечyy, адистерди даярдоонун жогорку сапатын камсыз кылуу беrryryнде иштеп чыгуу жана
ишке ашыруу максаттарында жогорку окуу жайынын окумуштуулар кецеши уюштурулат.

2. Окумуштуулар кецеци жогорку окуу жайын башкаруунун коомдук-кесиптик органы бо.тryп эсептелинет.
ОкумуштууЛар кецешиНин кадрларДы тандаП алуу, жайгаштыруу, жумуштаН бошотуу, каржылык-чарбалык
ишмердyyJryк маселелери боюнча чечимдери сунуштоо мyнозyно ээ.

3. Жогорку окуу жайынын окумуштуулар кецешинин негизги функчиялары жана милдеттери:
- факультеттерли, кафелраларды, башка илимий жана ок}у белумдерун тYзYY, жоюу, ириJIеIцтируу жана белуу

боюнча маселелерди кароо жана сунуIцтарды иштеп чыг}у;
- жогорку окуу жайын онYктYрYYнYн жылдык жана келечектYY пландарын бекитlry;
- жогорку окуу жайынын проректорлорунун (жетекчинин орун басарларынын), жогорку окуу жаfoiнын

тYзр{дYк белумдерунун жетекчилеринин ок}у, окуу-методик€lлык, илимий, каржылык-чарба.пык жанi тарбиялык
иши боюнча отчетторун угуу жана Еrларды андан ары оркyндотyy боюнча чара,ларды kepyy;

- жогорку окуу жайыtшн жетекчилеринин ыйгарым укуктарынын моонетyнyн бyтyшy менен алардын
ишмердYYJryryнун жыйынтыктары боюнча отчетторун угуу жана кийинки моонетко шайлоо rIYн сунуштамаларды
кабыл апуу;

- колдоЕtуудагы мамлекетгик билим беруу стандарттарына ылайык, квшtификациялык мYноздомолордY, окуу
[роцессиниН жумушчУ окуу пландарын жана графиктериН, тандоО боюнча дисциплин€lлардын тизмесин бекитуу,
оцондой эле дисциIIлинtUIарынын окуу программаларын, аспиранттардын, докторанттардын, издеIrFr{YлордYн
жекече ок}у пландарын, ошондой эле магистрлерди даярдоонун жекече ппаrдар"i, бекитуунун тарiйбйн жана
алардын аткарылышын контролдоонун тартибин аныктоо;

- окуу процессин уюцтуруу жана оtIтималдаIцтыруу маселелерин кароо, окуу процессине окутуунун
эффективдуу технологиJIларын киргизyy;

- илимий-изилдоо жана методикztлык иштердин негизги багыттарын аныктоо, аларды откорyyго каржылык
жана эмгектик ресурстарлы белуштуруу;

- илимий жана окуу белумлерунун лutимий-уюIлтур}учулук ишинин эффектшдуулуryн баалоо боюча
чечимдерди кабыл алуу жана баапоонун негизинде аларды онyктyрyyнyн максатка ылайыктуу.тryry тууралуу
чечимдерди кабыл аlгуу;

- белгиленген тартипте профессорлук-окутуучулук курамдын, кафедра башчыларынын, факультеттердин
декандарынын, башка окуу жана илимий белумдерунун жетекчилеринин кызмат орундарын ээлоолорyно
конкурстук шайлоолорду откорyy боюнча отчетторду угуу;

- профессор хана доцент илимий наамына изденYrIYлордYн иIцин кароо, белгl,шrенген тартипте профессор
жана доцент илшlий наамдарын ыйгаруу жана аларды илимий наамга бекитууге kopcoTyy;

- жогорку окуу жайынын и.пимий-педагогик€lлык кызматкерлеринин, аспиранттарынын, докторанттарынын
жана изденyгIyлорyнyн окумуштуу даражаJIарын ыйгарылышына карата иIцтерин кароо жана диссертациrIларды
кароо боюча адистештирилген кецештерге сунуштамrrларды бер\ry;

- студенттер жана аспиранl-гар yчyн тyзyлгон жекече жана мамлекеттик стипендияларды ыйгаруу маселелерин
кароо;

- жогорку окуу жайдын илимий-педагогикаJIык кадрларын окмотц/к сыйлыктарга корсотYY жонYндо иIцтерди
кароо.

4. Окумушryулар кецеши томондоryдой курамда тyзyлот:
- РеКТОР (КеЦеШТИН ТеРаГасы), Проректорлор, окуу белумунун начtulьниги, факультеттердин дgхзндары, кесип

беРYrЧY Кафелра;rарлын башчылары, башка илимий-педагогикzulык белумлорлун, кесиlтчилер коцуунунун жана
студенттердин коомдук Уюмдарынын жетекчилери (бул контингент окумуштуулар кецецинин ж€шпы санынын
5 07оынан ашпОоСу заРыл);

- факультетгердин жана башка окуу тyзyмдук белумлердyн екyлдору, тийиштуу тyзyмдердyн кецештери
тарабынан белгиленген тартипте тандzшып tuьIнган kopyнykTty окумушт}улар, профессорлор жана доценттер.

окумушryулар кецеlцинин курамына илимий жана изилдоочyлyк мекемелердин жетекчилери, адистерди
даярдоо профили боюнча, бул окуу жайында иштебеген ири окумуцтуулар, искусствонун жана маданиrIттын
ишмерлери киргизилиши ыктымал.



5, Окумуштуулар кецешинин курамын мамлекеттик билим берууrry башкаруу органынын макулдугу менен 2жылдык моонотко жогорку окуу жайынын ректору бекитет.

_ 6, Окумуштуулар кецешинин мYчосY курамдан ыйгарым укуryЕун MooHoTY бутконго чейин чыгып калса, аныбелгиленген санына толуктоо, анын курамын тyзyy сыяктуу тартипте эле ок}у жылынын башталышында
жYргYзYлот.

7, Жогорку окуу жайынын окумуштуулар кецешинин чечими боюнча анын ыйгарым укуктарынын болугужогоркУ окуу жайыНын уставыНа ылайык' жогоруда келтирилгеНдей тартипТ. ry.ynyy"Y тYзYмдYк белумдерлунокумуштуулар кецештерине откорYлуп берилиши MYMKYH. Болумлорлун окумуштуулар кецешинин курамынжогорку окуу жайынын ректору бекитет.
8. Жогорку окуу жайынын уставына ылайык, окумушт}улар кецешинин ыйгарым укуктары кецейтилишиыктым,LIL ОкумуштууЛар кецешиНин ишинин регламентин, анын оздYк курамын комIшектоонYн жана кецештинайрым м}чолорYrryн MooHoTYHoH мурда чыгыrr калышын толуктооt{ун iчрrйО"r, устав аныктайт.9, Окумушryулар кецешинин профессордук-окутуучулук жана илимий курамлардын кызмат орундарынээлоогО конкурстарды, факультеттердин декандарын, кафедралардын, оацка окуу илимий белумдердунбашчыларын шайлоолорду откорyy, шtимий ,uчrдчрдu, 

"rit.upyy.u 
корсотyy маселелери боюнча чечимдерижаIцыр)ун добуш берl"у менен кабыл алыЕат.

Окумушryулар кецешинин окуу, илwtиiт, тарбиялык, каржылык-чарбалык жана ишмердYYлYктYн башка датyрлорyнyн маселелери боюнча чечимдери ачык добуш берууле, кегrчулук лобуш менен кабыл ЕuIынат.
Окумушryулар кецешиниЕ чечими жогорку окуу жайыныЕ ректору бе*"rп.*,д.н кийин кгIYно кирет.10. Окумуштуулар кецешинин жыйынына rrротокол жaвылат. Протоколдорго торага менен кецеIцтинокумуштуу катчысынын колдору коюлат,
ll, Окумуштуулар кецешинин торагасы кецецтин чечимдеринин аткарылышын системалуу текшерипTypyylry уюштурат жана кецеIцтин мr{олорyно кабыл tшынган чечимдердин аткарылгаЕы туураJIуу маа.itымдайт.



7-тиркеме

Кыргыз
Республикасынын
Окмотунун 2012-
жылдын
29-майындагы ЛЪ

З46токтом}z
менен бекитилген

кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын факультети жонyндо
жоБо

1. Кыргыз Ресгryбликасынын жогорку окуу жайынын факультети Кыргыз Ресгryбlrикасынын жогорку окуу
жайынын окуу-илимий, административдик болуму болуп эсептелет жана бир профилдеги же бир нечъ i*nr.rll
багыттар жана адистиктер боюнча жогорку, ЖоЖдон кийинки, кошумча кесиtIтик билим берlryнун кесиптик
билиМ беруу программаларын ишке ашырат, тийиштуу илимий жааттагы илимийизилдоо иштерин жYргYзот.

2. Факультеттин жана башка белумлорлун профили боюн.tа окуу жана илимий-изилдое иштерин жYргYзгон
кафедра,rарды, окуу лабораторияларын, илимий изилдоо лабораторияларды озуне бириктириши мyмкyн.

з. Факультет кафелраларла, лабораторияларда, башка болумдорло окуу, окуу-методикалык, илимий изиллоо,
илимий-методикirлык ишке жетекtIилик кылат.

4. Тигил же бул факультетти ачуунун максатына ылайыктыгы, жогорку окуу жайы (мынлан ары - ЖО)t()
тарабынан оз аJIдынLIа! бар болгон каржы каражатынын колемyне жараша аныктiцат.

5. Факультет ЖОЖлун Окумуштуулар кецешинин факультетти ачуу жонYндо че!lиминин негизинде ЖОЖлун
жетекчисинин буйругу менен томонкулер бар болгон учурда ачылат:

- материzulдык-техникiцык жана ондyрyштyк практикалык база;

- окуу процессин тийиштYY окуу-методикалык жана мааJ.Iымат,I.ык камсыздоо;

- окуу' окуу-методИк€lJIык жана илимий-изИлдоо иштерИн жYргYзYYГо жендомдYy профессоРЛУк-окутю/аIулук
курамдын жана илимий-педагогикаtrIык кадрлардын;

- жогорку кесиптик билим беруунун багыттары жана адистиктери боюнча кесиtIтик блrлим берyy
программаларында окутуу каралган дисциплиналарды илимий-теориялык, методикzlлык, уюштуруучулук
децгээлде okyTyytry камсыз кылган кадрлар;

- студенттердин контингенти кеминде l00 адамдан кем болбоого тийиш.

6. Бир багыттагы же адистиктеги студенттерди окутуу жана кадрларды даярдоо жана кесиптик кайра даярдоо
1-tyH ЖОЖЛо бириН бири кайтаЛаган тYзYмДук белумдеРдY (инститУттар, борбоРлор, факультеттер, кафедралар
ж.б.) ачууга тыюу салынат.

7. Факультет оз ишмердYYлYгYн Кыргыз Республикасынын "Билим беруу жонyндо" Мыйзамына жана башка
нормативдик укуктук актыларга, ЖОЖдун жетекчилиги бекиткен )tОЖлун уставына жана ЖОЖдун факультет
жонyндо жобосуна ылайык жyргyзот.

8. Факультеттин тYзYмy жана штаттык расписаниеси колдонуудагы мыйзамдарга ылайык ЖОЖ тарабынан
бекитилет.

9. Жожлун факультетинин милдеттери болуп томонкyлор эсептелет:

- инсандын жогорку, ЖоЖдон кийинки жана коцумча кесиптик билим а-'tуусу менен бирге интеллектуаJIдык,
маданий жана адеп-ахлактык жактан онyгlтсyнyн муктаждыктарын канааттандыр}у;

- билим ал}учулар менен илимий-гtедагогикалык кызматкерлердин биргелешкен чыгармачылык
ишмердyyлyгун билим аJIуу процессинде ztлынган натыйжаларды колдон}у аркылуу фундаменталдык жана
прикладдык илимдерди, искусствону oHYKTYpYY,

- жогорку билимлlry адистердин квалификациясын жогорулатуу жана жогорку ква,чификациялуу илимий-
педагогикаJlык кадрларды даярдоо, кайра лаярлоо;

- студенттердеги чыгармачылык активдYYлYктY жана ез itпдынчаJIыкты, жоопкерчиликти KYtloT}ry, эмгекти
суйууну, атуулдук позициясын к€Lпыптандырууга комоктоцyy;

- коомдогу адеп-ахлактык, маданий, илимий баалуулуктарды арттыруу жана сактоо;

- эл арасында билимди жайылтуу жана мамлекеттин интеллектуалдык потенциtLпын арттыруу.



l0. Факультеттин ишмердyyлyгуно ЖОЖлун жетекчисинин буфуry менен келишимдик-конкурстук негизде
даiшндшtып, ЖОЖлун факультетинин адистеринен турган окутуучу-профессордук курамдын ж€шIш
жыйналышында жацшруун добуш менен шайланган, тийиштуу профLш боюнча илимий даражасы жака
ок}rl{ушт}улук наамы бар декан жетекчилик кылат.

1l. Факультетти тyзyyдо жана жоюуда (белlry, биригуу жана кайра алистешуу) факультеттин деканын
шайлоого чейин белгиленген тартипте окуу жайдын жетекчисинин буФуry менен факультеттин деканынын
милдетин аткаруучу дайындаJIат.

12. Факультетгин деканы ЖОЖлун уставында жана ЖОЖлун факультети жонyндогy жободо аныктzшган
ыйгарым укуктарынын чегинде факультеттин атынан ToMoHKy иIц чараларды аткарат:

- бардык мекеме, }томдарга факультеттин атынан чыгат;

- факультеттиц жана ЖОЖдун ишмердyyлyгy жонyндо маселелер каралганда жана чечилгенле ЖОЖдун
тyзyмдyк болумлорунyн иштерине катышат;

- факультеттин ишин пландайт жана аны факультеттин кызматкерлеринин ортосунда бекитилген
функчионалдык милдеттерге ылайык бе.тryштурет;

- факультеттин кафелраларынын, лабораторияларынын, баrцка белумдерунун окуу, окуу-методикЕuIык,
ппшrций-изиltдеечyлyк, илимий-методик€шык иштерине жетекчилик кылат;

- жогорку, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик билим берууtту иIцке ашырууда мамлекеттик билшrц
беруу станларттарынын т€шагIтарынын сактаJIышына ToJryK жоопкерчилик тартат;

- студенттер арасында тарбия иштери жана ондyрyштyк Irрактикzrларды откорyyго, окуу процессине
контролдук шлат;

- окуу tIроцессинин графигин, сабактардын расписаниесин тyзyyго жетекчилик кылып, алардын аткарьшышын
контролдойт;

- студенттердин оз аJIдыFIа иштерине, rlурдагы семестр ичиндеги (рейтинги бар) жана ар бир
жыйынтыктоочу (ар бир семестр боюнча) студенттердин билим децгээлин контролдоону уюштурат жана алардын
жыйынтыгын ана.ltиздейт, ЖОЖлун жетекчилигине факультетте окуу, окуу-усулдук жана илIдлий-изилдео
иIцтерин жакшыртуу боюнча сунуштары менен отчет лаярлайт;

_ студенттерди курстан курска которуп, бутуруyчу студенттерди жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациrIга
киргизет жана белгиленген тартипте жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациrI жyргyзyyЕy уюIцтурат;

- ЖОЖлун жетекчилигине сryденттерди окуудан чыгаруунун себебин KopcoTyy менен, окуудан академиялык
орryyге чыгуучу студент:гер жонyндо, ошол ЖОЖдон окуудан мурда чыгып калган студенттердин окуусун
калыбына келтирyy туурасында жана мурда башка окуу жайында окуган, сryденттерди которуу жоЕyндо ЖОЖлун
жетекчилигине билдирме берет;

- ЖОЖлун жетекчиlrигине факультеттин студенттерине стипендиrI чектоо жонyндо суIryш берет;

- окуу китептерин, окуу, методикzшык куралдарды иштеп чыryу, студенттердин чыгармачылык иштерик

уюшт}?ууку, кафедралrарда lтIимий-изилдеочyлyк жана окуу лабораторияларында, илrлuий ифимдерде жана

факультетгин башка белумлерундо иштерин координациялайт;

- илшrлий-педагогикtцык кадрларды (аспиранттарды, докторанттарды жана издеIryyчyлордy) даярдоону жана
профессорлук окутуучулар курамын квалификациялык жогорулатуу ишин координациялайт;

- факультеттин кызматкерлерин ишке кабыл алуу, иIцтен бошотуу жана кызматка которуу, аларды мор€lлдык
жана материzlлдык жактан сыйлоо, ошондой эле тартиптик жаза колдонуу жонyндо ЖОЖлун жетекчилигине
сунуш берет;

- кафедралар менен факультеттин тyзyмyн жана штаттык расписаниесин тyзyy боюнча ЖОЖлун
жетекчилигине сунуштарды кцргизет;

- ЖОЖпун башка тyзyмдyк белумперу менен бирге окуу-тарбиялык, методик€tлык жана илимий изипдоочyлyк
иштер боюнча маселелерди чечет;

- факультеттин кызматкерлери же ЖОЖлун жетекчилигинин тапшыруусу боюrтча башка издеtryr{yлердyн
окумуштууJryк даражаны изденип аJIуу yчyн диссертацияларын кафелраларда кароону уюштурат;

- факультетгин кызматкерлери даrIрдаган жана ЖОЖдун жетекчисинин тапцнрмасы боюнча башка
ЖОЖлорло дzцрдалган окуу китептеринин, ок}у куралдарынын, дисциплинtшардын окуу программшIарынын
лолбоорлорун кафелра.парда кароону уюштурат;

- ЖОЖлун бутуруlчулерy жана аспиранттар, докторант-гар - факультетгин бутурyyчyлорy менен байцанышта
болот;

- тиешелyy децгээлде ЖОЖго студенттерди кабыл алуу}ry уюцIтурууга катышат;

- тажрыйбаларды, окутуунун жацы инновациялык технологлиларын, биргелешкен илrдrлий изилдоо иштерин
изилдео, жtuIIылоо, жайылтуу, конструктордук жана башка ойлоп табууларды уюIцтуруу, жогорку билимлl"У



адистердин квалификациясын koToply, оцондой эле конференциJIларды, семинарларды жана башка иш чараларды
откорyy максатында ЖОЖдорлун тyзyмдyк белумлеру, мекемелер, ишканалар, уюмдар, фирмалар менен
чыгармачылык байлаrъIштарды тyзот;

- окуу, окуу-методик.lлык жана илимий изшtдее иштери боюнча чет олколордун ЖОЖдоруIryн тyзyмдyк
белрlлеру менен ошондой эле факультеттин илимий башты боюнча чет мамлекеттик илил,tий изилдоо уюмдары
менен байланыштарды тyзот;

- ар бир окуу жылы 1пtун факультеттLtн ишмердyyлyry жонyндо отчет даярдайт жана аны факультеттин
окумушт}улар кецешинин кароосуна киргизет.

13. ЖОЖдо бар болгон каржылык каражаттардын чегинде факультетте декандын орун басары жетектеген
окуунун формасы боюнча беlryм тyзyлyшy Myrl{KyH;

14. .Щеканлын орун басары илимий наамы же илимий даражасы бар кызматкерлердин иrIинен факультетгин
деканынын сунушу боюнча ЖОЖлун жетекчисинин буйруry менен дайындшlат.

15. ОкУу, илимий и3илдоо, ок}у-методик€tлык иlцти, толуктоо жана илимий-педагогикtlJIык кадрларды
даярдоо боюнча факультеттеги жaLппы жетекчиликти шаЙлануучу орган - факультеттин окумуштуулар кецеши
ишке ашырат. Факультеттин окумуIцтуулар кецешинин торагасы факультетгин деканы болуп эсептелет,

16. Факультеттин окумуштуулар кецеши ЖОЖлун жетекчиси тарабынан бекитилген Факультеттин
окуN{уIцтуулар кецеши жонyндоry жобонун негизинде иштейт.


