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кыргыз Ресгryбликасынын жогорку окуу жайларынын (мындан ары - жож) студенттерин rrурдагыконтролдоо жана орто аралык аттестацияны жyргyзlry жонyндо ушул жобо Жожлорлун студенттерин уr{урдагыконтролдоо жана орто ар€rлык аттестациrIны жYрryзYyнYн жана академиrIлык карыздарын жоюунун тартибин
аtшктайт.

1. Жалпы жоболор

1, Сryленттерди )л{урдаГы контролДоо жана орто аралык аттестациrIлоо (зачеттор, экзамендер, модулдар,
текIцерYY иIцтерин, рефераттар, Докладдар, оозеки суроолор) - ЖОЖлорлун студенттеринин окуу материчtлын
мамлекеттик билим беруу стандарттарынын билим беруусунун минимумуна жана ЖОЖдорлун Оуrуруl^rупЪруrу,
даrIрдалыш децгээлине карата тЕшаrIтарына ылайык ездоштYрYYсYно контрол жYрryзYY.

2. Сryлентгердин жетиШlYсYн }п{урДагы контроЛдоо (мындан ары учурдаrы контролдоо) - семестр иtIиндеги
оперативдYY контролдоО жана тийиШтYY дисциПлиналардЫ модулдар' оозекИ суроо' рефератгар, ДОКЛаддартекшерYy иштери тYрYндо уфонуу процессинде логик€шIык жактан буткорулген ОелуЙдеру (мфлдар жана
главалар) боюнча студенттердин билим децгээлин жана окуу материaшынын ездоштyрyyсyнyн даражасын баапоо.

3, Студенттердин жетиШYYсYнYЕ орто арirлыК аттестациясы (мынлан ары - орто арчrлык атгестация) - семестр
iшктаганынДа (экзамендик сессиJI убагында) окуу планы тарабынан ytцyn .Ъr..трле уфенуJц/шY каралган
дисциплинiшар боюнча зачетторду жана экзамендерди кабыл алуу жолу менен милдетц,т контролдоо.

4, Учурлагы контролдоо жана орто аралык аттестацияны откер\y формасы Жож тарабынан аныкталат,
семес,фдин башталышына карата студенттерге маалымдiu]ат.

5. Экзамендер билимдерДин жана окутуунуН сапатыН орто араJIыктык контролдоонун негизги формаларынынбири боrryп эсептелинет жана студенттин семестр ичиндеги ишин, теориJIлык бiилимдaро" 
"aд".ryрyy 

децгээлин
баалоо, о3 tlлдыН.Iа иIцтоо, алынган би.пимлерли синтездей жана аларды практик:tлык, кесиптик мипдеттерди
чечyyдо колдоно .rлуу кондyмдорyн текшерyy максатын коздейт.

6. ДИСЦИГГtИНа бОЮНЧа ЭКЗаМеН ЖОк Учурунда 3ачеттор студенттин теориялык билимдерин баапоонун формасыболуп эсептелинет, ошондой эле студенттер тарабына*, пабораrориrlлык жана эсептик-графикалы* 1a.rЁрд"r,
курстук долбоорлордун (иштерлин), практика,rык жана семинардык сабактардын жана ок}у сiбuпrар"rr"rн бъшка
тyрлорyнyЕ аткарылышын текшерly формасы катары кызмат кылат.

7. Сryленттердин жетишYYсYн баалоонун модулдук рейтингдик системасы - семесlр иtIинде тийиштуу
дисциплинaларды логик€Lltык жактан буткорулгел беrryмдерy (молуллар жана глав€uIар) бЪюнча аны уйренуупроцессинде окуу матери€tлынын студенттер тарабынан оздоштyрyлlyсyн контролдоо.

8, Факультативдик дисциплинuцар боюнча студенттер оздерYнYн каалоосуна ылайык экзамендерди жана
зачет,горду тапшырыцат жана булар ведомостко, зачет китеIцесине жана дипломдун тиркемесине ryшyрyлот.

2. Орто аралыктык аттестацияны oTKopYYHyH тартиби
9, Учурлагы контролдоо жана орто арчrлык аттестация ЖОЖдун окуу жылы YчYн окуУ цроцессиниЕбелгиленген тартипте Жождун жетекчиси (окуу иши боюнча npope*ropy; бекйiкен графигине ылайык откорyлот.
10, Окутуунун бардык формаларынын студенттерине эгер алардын мурдагы семестр (курс) учун академиялык

карыздарЫ болбосо, экзамендик сессиrIсын тапшырууга уруксат берилет.

1l. АфыМ дисциплиналар боюнча учурдагЫ контролдооДон тоJryгУ менен отпоген сryденттерге бул
дисцишIинttлар боюнча экзамен тапцырууга жол берилбейт, бирок башкi д"aц"пп""-ар боюнча ,пaй"д"рл,
тапшыруу укугуна ээ.

12. Сырттан окуу формасыныц студенттери эгер алар уцул зачеттук-экзамендик сессиrIга .шып чыгылган
дисциплин€}Лар боюнча барлыК текшерYY таllшырмЕrларын жана курстук лолбоорлорду (иштерли) аткарган
болушса, зачеттук-экзамендик сессияга катышуусуна жол берилет.



l3. Факультеттин (инстиryтryн) жетекчлLпери сырттан окуу белумyнyн студенттери rryн дисциплинirлар
бОЮнча текцерyy тапшырмаларын тапшыруу жана курстук лолбоорлорун (иштерин) коргоо моонотторyн
зачетryк-экзамендик сессиrIга чейин жеке белгилеп беруу укуryна ээ,

14. ФакУльтетгин (институтryн) жетекчиси тийиштц кафелрашlн отyЕr{yн эсепке алып, сабагына жакшы
жетишкен студенттердин текшерYY тапшырмаларын тапшыруусуЕун, к}рстук лолбоорлорун (иштерин)
КОРГООсУЕУн жеке MooHeTTopYH аныктаЙ €UIaT жана экзамендик сессиялар башталганга чеЙин афым
дисцишIин€lлар боюнча экзамендерди жана зачетторду тапшырууларына жол бере шат.

l5. Экзаменге жана зачетко келишкенинде студенттердин зачеттук китеIт.Iеси сезсyз болушу керек, аны алар
экзаменаторго корсотyшет.

16. ЭкзаменДерли экзаменатордун ассистенттеринин катышуусу менен лекциJIлык сабактарды откон
ЭКзаменаторлор (профессорлор, доценттер, улук окутуучулар) кабыл алышат. Кафелранын чечими менен
экзаменди откорlyге бул писцигrлIина боюнча топто сабактын башка формаларын (практикалык, семинардык,
лабораторлtялык сабактар ж.б.) журryзгон окут}учулар катышат.

l7. ЗачеттОрлУ бУл дисциплина боюнча топто [рактик;L,Iык, семинардык жана лабораториялык сабактарды
жyргyзгон окутуучулар кабыл iшыIцат.

l8. Курстук иштердин (лолбоорлордун), эсептик-графикалык иштердин корголуцун жана црактиканын
еткорyлyшy TyypaJryy отчетторду алардын жетекчиперинин катыш}усу менен кафелра тарабынан дайыкдалган
комиссия кабыл алат.

19. Экзамендердин, к}?стук иштердин (лолбоорлорлун) корголушу, практик€}лардын жYрryзYлYцY TyypaJlyy
отчетгордун натыйжалары "эц жакшы", "жакшы", "канааттандырарлык" жана "канааттандырарлык эмес", ап эми
3аЧеТТОР "отцl" жана "отподу" деп бааiIанат.

20. Сryлентте,рдин жетишyyсyн баалоонун модулдук-рейтингдик системасын иIцке киргизууле ЖоЖ
тарабынан баллдарлы баага же тескерисинче, когоруу механизми аныктшIат.

21. Экзамендерди жана зачетторду жyргyзyyнyн формасын, ошондой эле студенттердин жетиш\yсyн
баалоонун критерийлерин ЖОЖ белгилейт.

22. ОкУУ процессине тиешеси жок чоочун жактардын экзамендерге жана зачетторго катыIцуусуна
факультеттин (институттун) жетекчисинин же окуу иштери боюнча проректордун уруксатысыз жол берилбейт.

2З. Дисциплинанын афым белумлерун бир нече окутуучулар окуткан }чурларда экзаменди же зачетту кабыл
алУУ бУл дисциплина боюнча лекциялык, практикuulык жана лабораториrIлык сабактарды жyрryзген барлык
окуryучулар тарабынан жyзого ашырылат, бирок бир гана баа коюлат.

24. ЗачетгорДун жана экзамендердин натыйжаJIары жетишyy ведомостуна жана студенттин зачеттук
китепчесиЕе коюлат. "откон жок" жана "канааттандырарлык эмес" баа-пары жетиIц\ry ведомостуна гана коюлат.
экзамендерди жана зачетторду тапшыр}у моенотyндо расписаниеде белгиленген экзаменге жана зачетко келбое
экзамендик ведомостто "келген жок" созу менен белгиленет. Эгер орчунлуу себеби жок келбей калса, бул
факультетгин (инстиryтryн) жетекчиси тарабынан канааттандьрарлык эмес баа катары бааланат.

25. Экзамендердин расписаниеси экзамендерге даярдаFгуу yчyн ар бир лисчигrлинага эки кzlлендарлык кyндон
кем ЭМес Убакыт беrryнуусун эсепке аJIыrryу менен тyзyлот. Бир экзамендик сессияга беш экзаменден жана €uIты
зачеттон коrr эмес киргизиIIет. Бул керсетулген санга дене тарбия боюнча зачеттор жана факультативдик
ДисциплинiIлар боюнча отчеттор кирбеЙт. Окутуунун бардык формасы rIYH экзамендердин расписаниеси
сТУденттик тоtIтордун сунуIцтарын эсепке €шуу меЕен тyзyлот, ЖОЖлун жетекчиси (окуу иштери боюнча
проректору) бекитет жана экзамендик сессия башта,rганга чейин бир айдан кем эмес мурда окутуучуларга жана
студе нттерге ма€lлымд€UIат.

26. Жогорку окуу жайларынын жетекчилери, [роректорлор, факультеттердин (ииституттарлын) жетекчилери
жана кафедраларлын башчылары профессорлук-окут}учулук курам менен бирдикте экзамендик сессиrI
процессинде студенттерди даярдоонун сапатын анализдешет жана билим беруучулук цроцесстин андан ары
жакшыртыл}усун камсыз кьшуучу чараларды корyшот. Экзамендик сессиrIлардын натыйжалары факультеттин
(институттун) жана ЖОЖлун кецештеринин жыйындарында карtцат.

3. Академиялык карызды жоюунун тартиби

27. Экзамендик сессиJIнын аяктоо учуруна карата эч болболу дегенде бир экзаменден же зачеттон
канааттандырарлык эмес баа алган студент академиялык карызы бар делип эсептелинет.

28. Щокументгер менен ырасталган негиздyy себептерден (ооруп каlтуу, уй-булеrryк жагдайлар, узакка
созулган кызматтык командировкалар, табигый кырсыктар) улам белгиленген моонотторде зачетторду жана
экзамендерди тапшыра албай каllган студенттерге факультетгин (инстиryтryн) жетекчисинин буфуry менен
экзамендерди жана зачетторду тапцыруунун жекече моонетторy белгиленет.



29. Канааттандырарлык эмес баа алган экзаменди экзамендик сессия rryрунда кафа тапшырууга, жол
берилбейт.

30. Жакшы бааны ("канааттандырарлык", "жакшы") жогорулатуу максатында кафа тапцырууга орто аралык
контролдоо мезгилинде жол берилбейт.

Зl. Артыкчылык дипломун алуУ YчYн жакшы бааны жогорулатуу максатында экзамешIерди кайталап
ТаПШЫРУУГа бУтуРуучу курста гана факультеттин (инстиryтryн) жетекчисинин негизделген (жуйолуу) сунуштоосу
боюнча жана экИ дисциплинадан коП эмес болсо, уруксаТ берилет. Мындай кафа тапшыруунун бардык
маселелерИ ЖОЖлуН МамлекеттИк аттестациrIлык комисСиясыныН жыfoiнЫ башталганга чейин кеминде бир ай
мурда чечилyyсy керек.

З2. Стуленттердин академиялык кары3дарын жоюу MooHoTTopYH факультеттин (институтryн) жетекчиси
жож тарабынан белгиленген тартипте аныктап берет, Негизлl"у себептерден улам практиканын программасын
аткарбаган студенттер факультетгин (инстиryтryн) жетекчисинин }?уксааты менен практикага кайталап
жонотyлот. Кайталанган практиканын моонотторyн факультеттин (инстиryтryн) жетекчиси жекече тартипте
аныктап берет.

3з. Бир эле дисциплина боюнча канааттандырарлык эмес бааны кафадан тапшырууга экиден коп эмес ирет
жол берилет, Экинчи жолку кафа тапшырууну кафелра бацчысы же факультеттин (институттун) жетекчиси
тy3гон комиссия кабыл апат. Комиссиянын чечими акыркы болуп эсептелинет жана протокол менен таризделет.

34. ЖазуУ экзаменинде канааттандырарлык эмес баасын алган учурда студент аппеJUIция беруу укугуна ээ.
Дппеляция эки кYн ичинде (экзаменди тапIцырган кYндY кошкондо) бершrиши ыктымtUI. Дппеляцияны кароо YчYн
факультетгин (институттун) жетекчиси канааттандырарлык эмес баасын койгон экзаменаторду кошкондо курамы
Yч окутуучудан кем эмес, кафедра башчысы торагасы же аны ЕIлмацтыр)O/чу адам болгон комиссияны тYзот.
КомиссиЯ студенттиН оздорYне мурдарааК берилгеН жазуу т}рYнлегу жообун баалайт. Эгерле комиссиrI студецттин
жообу жакшы баага татыктуу деген корутундуга келсе, бул баа экзамендик ведомостко коюлат. Комиссия
тарабынан коюлган баа акыркы болуп эсептелинет.

35. Жогорку окуу жайына которулуу же калыбына келтирyy тартибинде кабыл aлынып жаткан адамдарга
IчryРДа ТаПШЫрылГан ДисцишIинiшарды каЙралан тапшыр}у тууралуу маселе баа алган KYHYHoH канtl€lлык убакыт
oTKoHYHo карабастан, ар биР афым учур YчYн тийиштуу кафелранын башчысынын суtryшу боюнча бул
ДИСЦИПЛИН€шарДын Программ€tJIык т€uIаптарына дiц кел}yсyно жараIца факультеттин (институттун) жетекчиси
тарабынан уруксат берилет.

36. Кийинки жылга кайталап окутууга кitIIтырылган студентке кафедра башчысынын макулдугу менен
факУльтеттин (институттун) жетекчиси бул стулентке лекциялык к}рстарды угууга, аткарууга жана та[шырууга
тиЙиш болгон дисциrrлинЕUIарды, лабораториялык, практикzlлык жана уй тапшырмаларын, зачетторду жана
экзамендерди белгилел берет.

37, Экзаменаторго берилцчу студенттердин жетиIцyyсyнyн эюамендик ведомостторуна экзаменаторлордун,
ЭкЗаМенатордун ассистенттеринин жана топтун студенттеринин аты-жонy, факультеттин (инстиryтryн) аталышы,
кУрсУ, тобУ, семестри, Дисциплинанын атuUIышы, экзаменди же зачетT тапцыр}у датасы жzlзылат, Экзамендик
ведомостко факультеттин (институтryн) жетекчисинин колу коюлат.
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Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кецеши жонYндо жоБо

l. Кыргыз Ресrryбликасынын окмотуrгун 2004-жылдын З-февралынлагы Ns 53 токтом}rменен бекитилген
Кыргыз Ресгryбликасынын жогорку кесиптик билим беруу уюму жонYндо жобого ылайык, ички ЖОЖлук
саясатты, окуу жана и.пимий ишти, жоrорку ок}у жайынын иIцмердYYлYгYнYн негизги маселелерин жогорку
кесиптик децгээлде чоч{t, адистерди даярдоонун жогорку сапатын камсыз кылуу белуryнде иштеп чыгуу жана
ишке ашыр}у максаттарында жогорку окlу жайынын окумуштуулар кецеци уюштурулат.

2. Окумуштуулар кецеши жогорку окуу жайын башкаруунун коомдук-кесиптик органы бо.lryп эсептелинет.
ОкумуштууЛар кецешиНин кадрларДы тандаП алуу, жайгаштыр}у, жумуIцтаН бошотуу, каржылык-чарба;rык
ишмердyyлyк маселелери боюнча чечимдери сунуштоо мyнозyно ээ.

3. ЖогоркУ окуу жайыНын окумушТуулар кецеШинин негизгИ функчиялары жана миJIдеттери:
- факультеттерли, кафелраларды, башка илрпtий жана ок}у белумдерун ryзYY, жоюу, ирилештируу жана белуу

боюнча маселелерди кароо жана суЕуштарды иштеп чыг}у;
- жогорку окуу жайын еЕYктYрYYнYн жылдык жана келечектYY пландарын бекицу;
- жогорку окуу жайынын проректорлорунун (жетекчинин орун басарларынын), жогорку окуу жайынын

тYзр{дYк беrryмдерунун жетекчилеринин окуу, окуу-методикttлык, илимий, каржылык-чарбаrrык жанi тарбиялык
иши боюнча отчетторун угуу жана аларды андан ары оркyндотyy боюнча чаршарды kopyy;

_ жогорку окуу жаrшнын жетекчилеринин ыйгарым укуктарынын моонотYЕyн бyтyшY менен чrлардын
иIцмердYYлYгунун жыйынтыктары боюнча отчетторун угуу жана кийинки моонотко шайлоо lчYн сунуштамаларды
кабыл апуу;

- колдон}удагы мамлекеттик билим беруу стандарттарына ылайык, квапификациялык мyноздемолордy, окуу
процессиниН жумушчУ окуу пландарын жана графиктериН, тандоО боюнча дисциплиналардын тизмесин бекитуу,
оrцондой эле дисциIrлинttJ,Iарынын окуу программtulарын, аспиранттардын, докторанттардын, издеtryтIYлордYн
жекече окуу план.{арын, ошондой эле магистрлерди даярдоонун жекече ..андар"i, бекитцнун ,арiйб"н жа"а
алардын аткарылыцын контролдоонун тартибин аныктоо;

- окуу IIроцессин уюштуруу жана оптималдаштырУу маселелерин кароо, окуу tIроцессине окутуунун
эффективлlry технологиJIларын киргизyy;

- илимий-изилдоо жана методикалык иштердин негизги багыттарын аныктоо, аларды откерyyго каржылык
жана эмгектик ресурстарлы белуштурlry;

- илимий жана окуу белумдерунун илимий-уюlцтуруучулук иIцинин эффективлуулуryн башоо боюча
чечимдерди кабыл алуу жана баалоонун негизинде €царды онyктyр\yнyн максатка ылайыктуулуry туураJIуу
чечимдерди кабыл а,rуу;

- белгиленген тартипте профессорлук-окутуучулук курамдын, кафедра башчыларынын, факультеттердин
декандарынын, башка окуу жана илимий белyмдерyнyн жетекчилеринин кызмат орундарын ээлоолерyно
конкурстук шайлоолорлу oтKopyy боюrтча отчетторду угуу;

- профессор жана доцент илимий наамына шденY!чYлордYн ишин кароо, белгиленген тартипте профессор
жана доцент илшrй наамдарын ыйгаруу жана zrларды илимий наамга бекитууге корсотyy;

жогорку окlу жайынын илимий-педагогикаJIык кызматкерлеринин, аспиранттарьlнып,
ИЗДеНyr{yЛерyнyн окумуштуу дараж.rларын ыйгарылышына карата иштерин кароо жанажана

кароо боюча адистештирилген кецештерге сунуштамаларды берyy;
сryденттер жана аспиранттар yчyн тyзyлгон жекече жана мамлекеттик стипендияларды

докторанттарынын
диссертацияларды

ыйгаруу маселелерин
кароо;

- жогорку окуу жайдын tтtимий-педагогикilлык кадрларын oKMoTTYK сыйлыктарга корсотlY жонYндо иштерди
кароо.

4. Окумуштуулар кецеши томондегyдой курамда ryзyлет:
- ректор (кецештин терагасы), проректорлор, окуу белумунун начaulьниги, факультетгердин декандары, кесип

беРYYЧY КафеДРаЛарлын башчылары, башка илимий-педагогикzlлык белумлорлун, кесипчилер кошуунунун жана
студенттердин коомдук Уюмдарынын жетекчилери (бул контингент окумуштуулар кецешинин жrшпы санынын
5 0%оынан аIцIIОоСУ ЗаРыл) ;

- факультеттердин жана бацка окуу тyзyмдyк белyмдердyн окyлдорy, тийиштlу тyзyмдордyн кецештери
тарабынан белгиленген тартипте танд€tлып €tлынган корyнyктyy окумуштуулар, профессорлор жана доценттер.

окумуштуулар кецецинин к}рамына илимий жана изилдоочyлyк мекемелердин жетекчилери, адистерди
дмрдоо профили боюнча, бул окуу жайыЕда иштебеген ири окумуцт}улар, искусствонун жана маданиrIттын
иIцмерлери киргизилиши ыктым€tл.



5, Окумуштуулар кецешинин курамын мамлекеттик билим беруyrry башкаруу органынын макулдуry менен 2жылдык моонотко жогорку окlу жайынын ректору бекитет.

_ 6, Окумуцтуулар кецеIлинин мYчосY курамдан ыйгарым укугунун MooHoTY буткенге чейин чыгып калса, аныбелгиленгеН санына толуктоо, анын кураМын тYзYY сыяктуу тартипте эле окуу жылынын башталышында
жYргYзYлот.

7, ЖогоркУ окуу жайынын окумуштуулар кецешинин чечими боюнча аrъlн ыйгарым укуктарынын белугужогорку окуу жайынын уставына ылайык, жогоруда келтирилгендей тартипт" ry.упфу ,у.у*луп белумлерлунокумуIлтуулар кецештерине откорYлуп берилиши мYмкYн. Белумлорлун окумуIцт}улар кецешинин курамынжогорку окуу жайынын ректору бекитет.
8. ЖогоркУ окуу жайынын уставына ылайык, окумуIцт}уЛар кецешинин ыйгарым укуктары кецейтилишиыктымiш, Окумуштlулар кецешинин иIцинин регламентин, анын оздYк курамын KoMIUI9KT6911YH жана кецештинайрым мr{олорYЕyн меонотYнон мурда чыгыrr калышын толуктоонун *рr"бr, устав аныктайт.
9. Окумуштуулар кецешинин профессордук-окутуучулук жана илимий курамдардын кызмат орундарынээлоого конкурстарды, факультеттердин декандарын, кафедралардын, оашка окуу илимий беrryмлорлунбашчыларыН шайлоолорДу eTKoplY, иrrшuий 

"uа*дардu' "rit.uiyy.u 
KopceTYY маселелери боюнча чечимдерижашыруун лобуш берlry менен кабыл €tлынат.

ОкумуштууЛар кецешиНин окуу, илимий, тарбиялык, каржылык-ЧарбалыК жана ишмерДYYлYктYн башка датyрлорyшyн маселелери боюнча чечимдери ачык добуш берууле, копчyлyк лобуш менен кабыл алынат.
окумуштуулар кецецинин чечими жогорку окуу жайынын ректору бепrrп""де, кийин кr{yно кирет.10, Окумуштуулар кецешинин жыйынына протокол ,пuз"rлаr, Протоколдорго торага менен кецештинокумушт}у катчысынын колдору коюлат.
1 l, Окумуштуулар кецешинин торагасы кецештин чечимдеринин аткарылышын систем€tл}у текшерип

туруу}ry уюштурат жана кецештин мyчелорyно кабыл аJlынган чечимдердин аткарылганы тууралуу маалымдайт.



7-тиркеме

Кыргыз
Республикасынын
Окмотунун 20l2-
жылдын
29-майындагы Ns
346токтому
менен бекитилген

кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын факультети жонyндо
жоБо

1. Кыргыз Республикасынын жогорку ок}у жайынын факультети Кыргыз Ресгryб;rикасынын жогорку окуу
жайынын ок}ry-илимий, административдик белуму болуп эсептелет жана бир профилдеги же бир нечь i.*r".
багыттар жана адистиктер боюнча жогорку, Жождон кийинки, кошумча кесиптик билим беруунун кесиптик
билим беруу программаларын ишке ашырат, тийиштуу илимий жааттагы илимий изилде0 иштерин жyргyзот,

2. Факультеттин жана башка болумлерлун профили боюн.tа окуу жана илимий-изилдоо иштерин жYргYзгон
кафедраларды, окуу лабора,горияларын, илимий изилдоо лабораторияларды озуне бириктириши мyмкyн.

3. Факультет кафелршrарла, лабораторияларда, башка белумлорло окуу, окуу-методик.шык, илимий изиллоо,
илимий-методикалык ишке жетекчилик кылат.

4. Тигил же бул факультетти ачуунун максатына ылайыктыгы. жогорку окуу жайы (мынлан ары - ЖОЖ)
тарабынан оз itлдынча, бар болгон каржы каражатынын колемyно жараша аныктiшат.

5. Факультет ЖОЖлун Окумуштуулар кецешинин факультетти ачуу жонYндо чечиминин негизинде ЖОЖлун
жетекчисинин буйругу менен томонкулор бар болгон учурда ачылат:

- материалдык-техникаJIык жана ондYрYштYк практикалык база,

- Окю/ процессин тийиштyy окуу-методикалык жана маалымат,fык камсыздоо;

- окуу, окуу-методик€tJIык жана илимий-изилдео ищтерин жYргYзYYго жондомдYY профессорлук-окут}ryаrуJtук
курамдын жана илимий-педагогикалык кадрлардын;

- жогорку кесиптик билим берlryкун багыттары жана адистиктери боюнча кесиптик билим берyy
программа!.Iарында окутуу каралган дисциплиналарды илимий-теориялык, методик€tлык, уюштуруучуJlук
децгээлде окутууну камсыз кылган кадрлар;

- студенттердин контингенти кеминде l00 адамдан кем болбоого тийиш.

6. Бир багыттагы же адистиктеги студенттерди окутуу жана кадрларды дздрооо жана кесиптик кайра даярдоо
учун ЖОЖЛо бириН бири кайтаЛаган тYзYмДук болумлоРдY (инститУттар, борбоРлор, факультеттер, кафелра,rар
ж.б.) ачууга тыюу сtt!,Iынат,

7. Факультет оз ишмердyYлугун Кыргыз Республикасынын "Билим беруу жонунде" Мыйзамына жана башка
нормативдик укуктук актыларга, ЖОЖлун жетекtIилиги бекиткен ЖОЖлун 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, Жо)tдон кийинки жана кошумча кесиптик билим алуусу менен бирге интеллекту€LIlдык,
маданий жана адеп-ахлактык жактан оцyг\"yсyнyн муктаждыктарын канааттандыр}ry;

- билим алуучулар менен илимий-педагогикiiJtык кызматкерлердин биргелешкен чыгармачылык
ИШМеРД}ТЛYГУН бИЛим аЛУУ ГIроцессинде аlrынган натыЙжаларлы колдон)у аркылуу фунламенталдык жана
прикладдык илимдерди, искусствону 0HYKTYpYY;

- жогорку билимлуу адистердин квалификациясын жогорулатуу жана жогорку квалификациялуу илимий-
педагогик;tлык кадрларды даярдоо, кайра лаярлоо;

- студенттердеги чыгармачылык активд\тлYктY жана оз алдынч€цыкты, жоопкерчиликти KYIIoTYY, эмгекти
су йууну, ат}улдук позицияс ын калы птандырууга ком окто шyy ;

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

- эл арасында билимди жайылтуу жана мамлекеттин интеллектуаJIдык потенциалын арттыруу.



l0. Факультеттин ицмердyyJryryно ЖОЖлун жетекчисинин буфуry менен келишимдик-конкурстук негизде
даfuIндалып, ЖОЖлун факультетинин адистеринен турган окуту)л{у-профессордук курамдын ж€шIш
жыйншtыцында жашыруун лобуш менен шайланган, тийиштуу профиJI боюнча илимий даражасы жана
окумушт}уJryк наамы бар лекан жетекчилик кылат.

l1. Факультетти тyзyyдо жана жоюуда (белуу, биригlry жана кайра алистешуу) факультеттин деканын
цайлоого чейин белгиленген тартипте окуу жайдын жетекчисинин буФуry менен факультетгин деканынын
милдетин аткаруучу дайындалат.

12. Факультеттин деканы ЖОЖлун уставында жана ЖОЖлун факультети жоЕyндегу жободо аныктzulган
ыйгарым укуктарынын чегинде факультеттин атынан ToMoHKy иш чараларды аткарат:

- бардык мекеме, уюмдарга факультетгин атынан чыгат;

- факультеттин жана ЖОЖлун ишмердyyлyry жонyнде маселелер каралганда жана чечилгенле ЖОЖлун
тyзyмдyк белумлерунун иIцтерине катышат;

- факультеттин иIцин пландайт жана аны факультеттин кызматкерлеринин ортосунда бекитилген

функчионалдык милдеттерге ылайык болуштурет;

- факультеттин кафедрапарынын, лабораторияларынын, башка беrryмлерунун окуу, окуу-методикЕlлык,
ппимий-изи.ltдоочyJryк, илrдr,rий-методикzшык иштерине жетекчилик кылат;

- жогорку, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик билим берууtry иIцке аIцырууда мамлекеттик билшrц
берlу станларттарынын т€UIаптарынын сактuIышына ToJryK жоопкерчидик тартат;

- студенттер арасында тарбия иштери жана ондyрyштyк практикЕrларды откорyyго, оц/у процессине
контролдук кылат;

- окуу процессинин графигин, сабактардын расписаниесин тyзyyго жетекчилик кылып, алардын аткарылыцын
контролдойт;

- студенттердин оз алдынча иштерине, rIурдагы семестр ичиндеги (реirгинги бар) жана ар бир
жыйынтыктоочу (ар бир семестр боюrтча) студенттердин билим децгээлин контролдоону уюштурат жана алардын
жыйынтыгын анализдейт, ЖОЖлун жетекчилигине факультетте ок}у, окуу-усулдук жана илимий-изилдео
иштерин жакшыртуу боюнча сунуштары менен отчет лаярдайт;

- студентгерди курстан курска которуп, бутурl"учу студенттерди жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациrIга
киргизет жана белгиленген тартипте жыйынтыктоочу мамлекеттик атгестациrI жyргyзyyЕy уюIцтурат;

- ЖОЖлун жетекчилигине студенттерди окуудан чыгарууЕун себебин корсотyy менен, окуудан академиялык
оргyyге чыгуучу студенттер жонyндо, ошол ЖОЖдон окуудан мурда чыгып калган студенттердин окуусун
калыбына келтирyy туурасында жана мурда башка окуу жайында окуган, студенттерди которуу жоrryндо ЖОЖлун
хетекчилигине билдирме берет;

- ЖОЖдун жетекчилигине факультетгин студенттерине стипендиrI чектео жонyндо суIryш берет;

- окуу китептерин, окуу, методикаJIык куралдарды иштеп чыryу, студенттердин чыгармачылык иштерин

уюштурууIry, кафедраларда илимий-изилдоочyлyк жана окуу лабораторияларында, илшчrий ифш,tдерде жана

факультетгин бацrка белумдерундо иштерин координацшIлайт;

- илимий-педагогикzшык кадрларды (аспиранттарды, докторантIарды жана изденyyчyлордy) даярдоону жана
профессорлук окутуучулар курамын квалификациялык жогорулатуу ишин координациялайт;

- факультетт", *"r.rur*.рлерин ишке кабыл aшуу, иштен бошотуу жана кызматка котор}у, irларды морzrлдык
жана материzrлдык жактан сыйлоо, ошондой эле тартиптик жtва колдоttуу жонyнде ЖОЖлун жетекчилигине
сунуш берет;

- кафелраrар менеЕ факультеттин тyзyмyн жаЕа штаттык расписаниесин тyзyy боюнча ЖОЖлун
жетекчилигине суЕуштарды киргизет;

- ЖОЖлун башка тyзyмдyк белуrrллеру менен бирге окуу-тарбиялык, методик€lлык жана илимий изилдеечyлyк
иIцтер боюнча маселелерди чечет;

- факультеттин кызматкерлери же ЖОЖлун жетекчилигинин тапшыруусу боюнча башка издеrryrlyлордyн
окуN{уштууJryк даражаны изденип аlгуу r{yн диссертацияларын кафелрirларда кароону уюштурат;

- факультетгин кызматкерлери даярдаган жана ЖОЖдун жетекчисинин тапrrшрмасы боюнча башка
ЖОЖдордо дiшрдалган окуу китептеринин, окуу куралдарынын, дисциlrлинаJIардын окуу программаларынын
лолбоорлорун кафелршарда кароону уюштурат;

- ЖОЖлун бутурууrулерy жана асtrиранттар, докторанттар - факультеттин бутурyr{yлорy менен байланышта
болот;

- тиешеJIyy децгээлде ЖОЖго студенттерди кабыл алууну уюштурууга катыIцат;

- тажрыйбшарды, окут}унун жацы инновациrIлык технологияларын, биргелешкен ппимий изилдоо иштерин
изилдео, ж€tлпылоо, жайылтуу, конструктордук жана башка ойлоп табууларды уюштуруу, жогорку билимдУУ



аДисТердин кваJT ификациJIсын котор\Y, ошондоЙ эле конференцияларды, семинарларды жана башка иш чараларды
oTKopYY МаксаТында ЖОЖлорлун тYзYмдYк болумлеру, мекемелер, ишканаJIар, уюмдар, фирмалар менен
чыгармачылык байланыштарды тyзот;

- окУУ, окУу-методик€UIык жана илимиЙ изилдоо иштери боюнча чет олколорлун ЖОЖлорунун тYзYмдYк
болумлору менен ошондой эле факультеттин илимий багыты боюнча чет мамлекетгик илимий изилдее уюмдары
менен байланыштарды тyзот;

- ар бир ок),ry жылы учун факультеттин ишмердyyлyгy жонyЕдо отчет даярдайт жана аны факультеттин
окумуштуулар кецешинин кароосуна киргизет.

lЗ. ЖОЖдо бар болгон каржылык каражаттардын чегинде факультетте декандын орун басары жетектеген
ок)унун формасы боюнча болум тyзyлyшy MyMKytl;

l4..Щеканлын орун басары илимий наамы же илимий даражасы бар кызматкерлердин иt{инен факультеттин
деканынын сунушу боюнча ЖОЖдун жетекчисинин буйругу менен дайындалат.

15. ОкУу, илимий изилдоо, окуу-методикаJIык ишти, толуктоо жана илимий-педагогикаJIык кадрларды
даярдоо боюнча факультеттеги жаJlпы жетекLIиликти шаЙлануучу орган - факультеттин окумуштуулар кецеши
ишке ашырат. Факультеттин окумуштуулар кецешинин торагасы факультеттин деканы болуп эсептелет.

16, Факультеттин окумуштуулар кецеши ЖОЖлун жетекчиси тарабынан бекитилген Факультеттин
окумушт}тлар кецеши жонyндогy жобонун негизинде иштейт.


