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l.

жалпы жобо

Окуу жуктомдор жана,rларды пландоо жонYндо жобо. Билим берtry кызматкерлеринин иц
сапатынын жыйынтыгын котор\y, айлык акыларын чектоо максатында Крнын окмотyнyн
2011-жылдын 19-январындагы Ns 18-токтомунун 7-пунктуна жана Кьтргыз
Республикасынын Билим бер\ry жана илим министрлигинин 201З-ж. Ns307/1 буйруiуна
ылайык тyзyлдy.
жоБО ИИМСИдеги профеСсор-окутуУчулуК курамдыН ишиН уюштуруУнун негизи болуп
эсептелет жана2020-2021-окуу жылынан баштап ишке киргизилет.
Педагогикалык окуу жYктомдор жана аларды пландоо нормалары боюнча кЖоБо>
профессор-окутуучулар курамынын арасында ар тyрд\ry иш аракеттерди максаттуу
болуштуруу менен окутуучулардын эмгегин рационалдуу пайдаланышын (окуу, окуу-
усулдук, илимий изилдоо, тарбия берyy, коомдук иштерди уюштуруу) жогорку децгээлде
камсыздайт.
Педагогикалык окуу жYктомдор жана аларды пландоо нормалары боюнча <жоБо>
профессор-окутуучулар курамынын ишинин коломYн каJIыптоонун бЬасы болуп эсептелет
жана ээлеген кызмат ордун эсепке алуу менен белгилуу окуу планы, илимий-изилдоо
иштеринин планы боюнча барлык иш-аракеттердин тyрлорyн аткар}у, окуу, окуу-усулдук,
илимий-изилдоо, тарбия берууну уюштуруу жана батlrка иштердин барлык туру
окутуучулук курам тарабьтнан жыл сайын тyзyлyyчy жекече план боюнча аткарылат.
жождун профессор-окутуучулук курамынын жумуш убактысынын узактыгы Крнын
эмгек кодекси, Иимсинин уставы, жамааттык келишими, эмгек келишиминин негизинде
6 сааттык жумуш KYHY, ички эмгек тартибинин эрежелери жонго салынат жана
окутуучулардын сабак от\yдогy жадыбалы жана жекече пландары kapfu,IaT.
о*уу жyктомдорyн пландаштыруу Зб сааттык жумуш жумасынын тегерегинде ишке
ашырылат. Жумуш убактысы белгиленген жылдык бюджеттин тегерегинде жана 6
сааттык жумуш KYHYHo негиздел\y менен окуу, окуу-усулдук, илимий-изилдоо, тарбиялык,
коомдук иштердин ээлеген кызматына, кафедраньш иш планына ылайык милдеттyy тyрдо
аткаруу эсептелинет.
жуманын 36 сааттык коломyндо окутуучунун аткаруучу милдетине томонкyлор кирет жана
ап сааттардын белгилyy коломy жекече пландын оц жагына жазылып, пландаштырылат да
3б сааттын ичине кирет.

о Щисциплина боюнча жумушчу окуу программаларын иштеп чыгуу жана
кошумчаларды, озгортyyлордy киргизyy;

. Лекция, практикалык, лабораториялык сабактарды отlryо Студенттердин чыгармачылык онyг\^yсyно обелго тyзгг{y окутуунун жацы
усулдарын иштеп чыгуу, колдонуу жана жайылтуу;

о Педагогик€lлык тажрыйба.парды, дидактикаJIык материацдарды окуп-уйронyy жана
аJIарды колдонуунун ыкмЕrларын оздоштYрYп оз сунушун даярдоо;о Лекциялык тексттерди тYЗYY, практикiUIык, семинардык, лабораториялык
сабактардын иштелмелерин иштеп чыгуу;

о Студенттердин оз алдынча иштеринин тапшырмаларын дrшрдоо, студенттердин
билимин баалоочу текшер\yнун формаларын иштеп чыгуу;о оз адистигине байланьтшкан илимий-изилдоо иш,герин жyргyз\гу;

, Окуу китептери, монография, окуу-усулдук колдонмолор, илимий макалаларды
ж€lзып, басмадан чыгаруу;

о оз багыты боюнча сабак oT\,\,.IY дисциплиналарга ылайык силлабус, окуу
программаларын тYзYy жана аларды аппробациялоо;

, Республикzulык, аймактык, окуу жайлар арасында, факультет, кафедралык децгээлде
откорYлYYчY илимий-практикаJIык, конференция' семинар, симпози),ъ.{дарга
катышуу;
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8.

, Коомдук иштерди apka'Ioo жана кафедрага тиешелyy тайпаларга кураторлук
милдетти аткаруу, студенттердин, чыгармачыл коллективдердин иш-арrкеттерин
колдоо;

о Институттагы бол\мдордун, факультеттин, кафедранын коомдук тапшырмаларын
аткаруу.

профессор-окутуучулук курамдын жумуш убактысы эмгек орг\yдон сырткаркы кышкы
жана жайкы каникул мезгилдеринин MooHoTTopYH эсепке aJTyy менен эсептелинет. Бул
мезгилде институттун жетекчилиги бекитилген графиктин негизинде окуу жyктомдорyнyн
убактысьтнан ашпаган моонотке ылайыктап педагогикалык жана уюштуруу иштерин
аткарууга тарта аJIат.
Ар бир окутуучунун методик€uIык, илимий-изилдоочYлYк жана башка иштеринин коломY
окуу жылындагы кафедранын жана институттун милдеттерин эсепке алуу менен
пландаштырылат.
профессор-окутуучулук курамдын жылдык окуу иштеринин коломy окуу жылына карата
педагогикалык жyктомдyн болyнгон саатынын негизинде томонкyдой коломдо аныкталат.

к/Л! Кызмат
орундар

Академиялык
саат окуу

жYктом коломY

Анын ичинен
лекция

минимуму

окуу-
усулдук,

уюштуруу-
Усулдук
иштер

Жалпы

l профессор б00 210 900 l 500
2 Доцент 640 192 8б0 1 500
J Улук

окутуучу б80 170 820 l 500

4 Окутуучу ]20 150 780 1 500
5 Yйрончук

окутуучу 720 l50 780 l 500

Очпу процессин уюштуруудагы негизги бирликтер

l. Институттагы профессор-окутуучулар курамынын ишмердYYлYгYнF{ негизин окуу иштери
тYзот, Ал окуу сабактарьтнын бардык тYрлорYн пландаштырууну, уюш,гурууну, откорYYнY,
окуу материалдарын оздоштyр\y боюнча текшерyyнyн тyрлорyн жyргyзyy, оз алдынча
иштердин тапшырмаларынын аткарылышын, курстук иш, жана башка илимий эмгектерге
жетекчилик кылуу жана башка иш-чараJIарды камтьтйт.

2. СабакТарлыН академиялык сааты кредиттик технологиянын талаптарына ылайык 50 минута
деп белгиленет.

3. Бюджеттик негизде l-курстарлын саны министрлик тарабынан сунуш кылынган кабыл
алуу планынын негизинде аныкталат 2,3,4-курстарда окуу тайпадагы студенттердин саны
жож тарабынан болунгон каржы коломyнyн тегерегинде белгиленет,

4, КелиШимдиК негизде окуган тайпаларлагы студенттердин саны эреже катары 25-зО болот.
институт тарабынан каржылоонун коломуно ылайык аныкталат.

5. Лекциялык агым (поток) аудиториялык фондго ылайык жyргyзyлот.
6. КесипТик предметтер жана кыргыз (орус), чет тилдерин окутуу боюнча окуу жYктомдорYн

аныктоодо студенттердин саны l0-15 адамдан турган кичи тайпаларга болуп окутууга
уруксат берилет.

7. ЛабораториялыК сабактарды адистештирилген лабораторияларда откорYYдо коопсуздукту
сактоО максатынДа академиЯлык тайпа l0-12 адамдан турган кичи тайпага болунот.

8. Мамлекеттик экзамендерди алууда студенттердин 10-12 студенттен ашпоосу зарыл.
9. Лекция окуу ишинин башкы корYнYшy болгондуктан профессор, доцент, улук окут}учу

жана жогорку квалификациялуу адистерге милдеттендирилет,

9.

l0.



10. Бутур1l,чYлорго квалификациялык ишке жетекчилик кылуУ илимий даражасы бар
адистерге берилет. Айрым шарттарда педагогикалык стажы 5 жылдан кем болбогон
окутуучуларга берилет.

i 1. Лекциялык, практикалык, лаборатоРиялыК сабактар, оЗ аJIдынча иштерге берилууrу
тапшырмалар жана алардын аткарылышы жогорку денгээлле болушу керек, ЖОЖдо
материаJIдык-техникаJIык базанын, окуу-усулдук жактан предметтин камсыздалышы,
профессор-окутуучулар курамынын ква,чификациялык децгээлине байланыштуу болот.

l2. Стуленттердин аудиториялык иштери табигый-гуманитардык багытта жалпы сааттын
50yо, ал эми кесиптик багытта 70о/о чейин сааттык коломyн тyзот, оз ilлдынча иштоонy
кабыЛ алуу атайын жадыбаrга коюлуп, кафелра башчылары тарабынан бекитилет,

Окуу иштерин пландаштыруу нормасы

кiЛЬ

Иштин туру Жумуш бирлиги убакыт
ченеми (саат

менен)

Эскертlry

l Лекцияны окуу l акад.саат
окуу планы боюнча

50 минут
Багыты боюнча
бирлей б"р нече
тайпага окуса болот.

2.
Практика-llык жана
семинардык
сабактарды от\y

1 акад.саат
окуу планы боюнча 50 минут

Практикалык,
семинардык сабак
бир тайпага
жyргyзyлот. Кыргьтз,
орус, англис, немец
тилдери кичи
тайпа,тарга белунуп
окутулат.

J.
Лабораториялык
сааттарды отyy

1 акад.саат
окуу планы боюнча 50 минут

Лабораториялык
сабак 1 кичи тайпага
отYлот.

4.
Молулларды кабыл
алуу

1 стулентке ар бир
модуль учун 0,1 саат

5.

Тайпалык
консультацияларды
берw

1 тайпага 2 саат Экзамен алуу
Учурунда

6,

Стуленттердин оз
алдынча иштерин
уюштуруу жана
текшер\,ry.

1 студентке
0,4 саат

Контрактык
тайпалар учун

8.

Жыйынтык
текшер\yну кабыл
алуу (экзамен)

1 студентке
0,5 саат

мамлекеттик
сынактарга кошумча
лекцияларды окуy

1 тайпага
10 саат

|2.

мамлекеттик
сынактарды кабыл
а"цуу
( комиссия
мучолору 5

кишиден ашпайт)

l стул

0,5 саат

Комиссиянын
торагасына жана ар
бир мyчосyно- 1

студентке 0,5 саат. 1

кyндо б сааттан
ашпайт

Жетекчилик кылуу



1

Институт, факультет,
кафедра, болyмдорго
жетекчилик кылуу

l00 саат бир жылга

2.
ондyрyштyк
практика

1кредитке l стулентке 2 саат

J.
о"дyрy-
жетекчилерине

1 кунго 1 студентке 0,З саат

4.

I -Эzерdе пракmuканьl эrcеmекmоо учYн бuр крес)umке бuр сmуdенm учyн 2 сааm бел7,1-tсе,
анdа креdummuН caHbt*a караmа 2ее кебойmупуп uоriорьlлаm. Мuсацьt; eHDypyu,tmIц пракmuканьlн
креdumu 2 боолсо 2*2:4 сааm бuр сmууdенm учlн бол'уноm.

Окуу-усулдук иштерди уюштур}упрофессор-окутуучулар курамынын окуу-усулдук иштерин уюштуруу- окуу процессин
жогорулатУУДагы окутуучулардын ишмердYYлYгYн жонго caJryy максатын коздейт жанатомонкYдой иш-чараларды оз ичине камтыйт;- окуу-усулдук конференция, семинарларды даярдап откорyy жана катышуу.- Ачык сааттарды откорyy

- окуу программ€шарын иштеп чыгуу, оцдоп тyзyy жана басмага даярдоо- Окуткан дисциплинасы боюнча окуу-усулдук иштелмелерди дЕUIрдоо- Окуткан дисциплина боюнча сабак отyyго ылайыкташпu" о*уу-усулдук материалдарды
даярдоо

- Окумуштуулар Кецеши, окуу-усулдук кецеш тарабынан берилген окуу- усулдук иш-
чараJIарды аткаруу

- Дидактикалык материалдарды иштеп чыгуу.

окуу-усулдук иштерин пландаштыруу нормасы

к/Jф Иштин туру Окуу жyктомyно
болуштурулyшy

Эскертlry

1 Сабактарга даярдануу:
а) лекциялык сабакка
б) практикzlJIык, семинардык сабакка
в) лабораториялыц сабакка

l саатка- 2 саат
1 саатка- 1 саат
l саатка- 1 саат

2 Жумушчу программаларды тyз\ry 1 дисциплинага 20 саат
J Жумушчу программаларды

корректировкалоо
1 дисциплинага l0 саат

4 Силлабус тyзlry, 1 дисц.планы 20 саат
5 Багыты жана адистиги боюнча билиЙ

беруунун программаJтарын иштоо (окуу
усулдук комплекс)

l басма табак 40 саат

6 Техникалык каражаттар менен иштоонyн
жацы методикалык сунуштарын иштеп
чыгуу.

l ишке 10саат

7 Окуу-усулдук коллонмолорду тyзЙ l колдонмого 50 саа,г
8 Оз билимин оркyндотlry боюнча *урска

катышуу (аньтктоочу документи болсо)
Жыл ичинде 50 сааттан
ашпоо керек



9 Молулдук система боюнча текшерyyнyн
суроолорун, тапшырмалар, тYз\"Y.

l иштелме учун 20 саат
(иштелмеде 30 суроодон
кем болбошу керек).

l0 Окуу дисциплинасы боюнча видео жана
аудио каражаттарына жазуу иштерин
тyзyy, слайддарды жасоо

l дисциплинага 50 саатка
чейин

1l Окуу дисциплинасы боюнча
дидактикаJIык материалдарды даярдап
чыгаруу

1 комплект 50 саат

|2 Практиканын программасынын
иштелмесин тyзyy.

1 прог.иштелмеси 20 саат

lз Студенттерлин оз алдынча иштеринин
отчетун талкуулоо боюнча семинар ,

тегерек стол, конференция откорyy.
(протоколдоштурулат)

0,1 саат 1 студентке,

|4, Оз ара сабактарга катышуу 1 академ саатка 1 саат

15 Окуу-усуллук, илимий-усулдук жана
башка кецешмелерге катышуу.

Окуу-жыл ичинде 50
сааттан ашпайт.

16 Окуу курал, окуу китептерин жазып
даярдап, басмадан чы гаруу. l00 саат l басма табакка

Окуу-усулдук
кецештин
чечими менен

|7 Жацы аудитория, кабинет,
лабораториялык каана,тарды жасалгаJIоо.

Бир каанага 50 саат,

Илимий- усулдук иштер
1. Профессор-окутуучуларкурамынын илимий-усулдук иштери- илимий мyноздогy жацы

формалар, окутуунун жацы усулдары, технологиялары менен окутуучуларды
методикалык жактан камсыздоо.

2. Илимий-методикаJIык иштер томонкyлордy оз ичине камтыйт:
- Электрондук китеп,окуу куралы, окуу китептерин, окуу-усулдук колдонмолорду иштеп

чыгып, басмага даярдоо
- Илимий конференция, семинар,жыйындарга катышуу
- Илимий консультацияларды берlry
- Такшалуудан, оз билимин жогорулатуучу курстарга катышуу.

Илипtий-изилдоо иштерин пландаштыруу нормасы

K/Nc Иштин туру Окуу жyктомyно
болyrптyрyлyшy

Эскертlry

l Окуу куралдарына, лекциялык тексттердин
жыйнагына, методикiulык корсотмолорго,
программаларга, жана башка методикалык
эмгектерге рецензия берw.

1 басма_табакка
2 саат

2. Окуу куралдарын, илимий макалаларды,
баяндамаларды редактирлоо жана мамлекеттик
тилге которуу.

20 саат l басма
табак.

Окуу-усуллук
кецештин
буйругу менен

J. Илимий-методикiL,Iык, методикzLтык, илимий
баяндамаларды даярдоо жана конференция,
семинар, симпозиумдарда доклад жасоо.

20 саат
1баяндамага
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4. Илимий макала жазуу 20 саатка чейин
5, Стуленттердин илимий иштерине жетекчилик

кылуу, илимий-теорияльтк, илимий-
методикалык,конференция, семинар, тегерек
стол oTKop\Y.

10 саат l ишке.
Жыл ичинде 80
сааттан ашпоо
керек.

Кафедранын
чечими менен

6. Аспирант, изденyyчyлорго жана
магистранттарга жетекчилик кылуу

l аспирант,
магистрантка-
l00 саат

7. Монография жазуу жана басмадан чыгаруу l басма табакка
200 саатка чейин

8, Олимпиаданы уюштуруу жана студенттерди
дчшрдоо

l стуленке 10
саатка чейин

9. Илимий иш жiLзуу:
-доктолук иш
_ кандидаттык иш

300 саат
200 саат

к/J\Ъ Иштин туру Onyy жyктомyно
болyштyрчлyшy

Эскертlry

1 Стуленттерге илимий, коомдук-саясий
мазмундагы лекция окуу

5 саат 1 иш-
чарага

Илимий-
техникалык
кецештин
чечими менен

2. Коомдук иш-чаралар : маданий-массiL,Iык,
спорт,ж,б.

30 сааттан
ашпайт

J Кураторлук иш жyргyзyy 1 тайпага бир
жылга 50 саат,
Ата-энелер
менен иштоо
учун бир жылга
50 саат.

Кафедраньш
чечими менен
куратор
бекитилет.

коомдук-тарбиялык иштерин пландаштыруу нормасы

Колдонулган адабияттар

l, Высшая школа. Под. ред, Е. И. Войленко. Сборник основных постановлений, приказов и
инструкций. В, 2-х ч.Ч l -М: Высшая школа, l978. 399с.

2. Высшая школа. Под. ред. Е, И.Войленко. Сборник основных постановлений, приказов и
инструкций. В. 2-х ч.Ч 1-М: Высшая школа, 1978. З99с.

з. ЗакоН КьtргызсКой Республики ()) Образовании> (J\Ъ94 от З.04,0З) Сборник нормативно-
правовых актоВ в области образования КР. Выпуск 1 Бишкек: - Просвеуение 2004 с. 13-

56

4. ПостаНовление Правительства КР j\ъ18 от l9,01.201l ко введении новые условие оплаты
труда работников образовательных организации)

5. Приказ Министерства высшего и профессионалЬного образования сссР от 13.06.86,

JФ44б кОб утвеРждениИ инструкцИи по практике студентов государственных



универсиТетов /БюлЛетенЬ Министерства высШего и среднего специtulьного образования
СССР- l 986. Jrlb8-c.2- l з>

6, Рекомендации по нормативно-правовому обеспечению учебного процесса и оформлению учетно-
отчетной документации высшего учебного заведения. Бишкек-20 l 0.
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