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1.

Жа"шы жобо

<.Бакалавр> даражасындагы дипломдуу адистерди даярдоодо окуу жyктомдорyн
пландоо жана эсепке алуу боюнча <,Убакыт ченеми> билпм берyy
кызматкерлериЕиЕ иш сапатьпшн жыйьгштышн которlу, айлык акыларын чектоо
максатыЕда КРнын oKMoTyHyH 2011-жылдын 19-январындагы М 18-токтомунун 7-
пунктуЕа жана Кыргыз Ресгrубликасьшын Билим берyy жана илим министрлигиЕин
2013-ж. NЪ307/1 буйруryна ылайык тyзyлдy.
<Убакьгг чеЕеми> ИИМСИдеги профессор-окугуучулук курамдын ишин
уюшгryрууЕун негизи болуп эсептелет жана 2018-2019-окуу жылынан баштап ишке
киргизилет.
Педагогикалык окуу жyктомдорyЕ пландоо жана эсепке алуу боюнча <Убакьrr
чеЕеми> профессор-окутуучулар арасында ар тyрдyy иш аракеттерди максаттуу
белушrгурyy меllен окугу)цулардыЕ эмгегин рационалдуу пайдалаЕышын (окуу,
окуу-усулдук, илиимий изилдоо, тарбия 6"рyy, коомдук иштерди уюпггуруу)
жогорку децгээлде камсыздайт.
Педагогикалык окуу жyктомдорyн пландоо жана эсепке а.rцlу боюнча <Убакыт
ченеми> профессор-окугуучулардын ишиниЕ коломyЕ калыптоонун базасы болуп
эсептелет жана ээлеген кызмат ордун эсепке ал)у менен белгилyy окуу планы,
илимий-и3илдоо иштеринин планы боюнча барлык иш-аракеттердин тyрлорyн
аткаруу, окуу, окуу-усулдук, илцмпй-изилдоо, тарбия тберурrу уюштуруу жана
башка иштердин барлык Typy окуrуутуJryк курам тарабынан жыл сайын тyзyлyyчy
жекече план боюнча аткарылат.
ЖОЖдун профессор-окугуутул}цt курамъшын хуI-4уш убактысынын узактыгы
КРнын эмгек кодекси, ИИМСИнин уставы, жамааттык келишими, эмгек
келишиминин негизинде б сааттык жулtrуш KyEy, ички эмгек тартибинин эрежелери
жопго салыflат жана окуIуучулардын сабак отyyдоry жадыбалы жана жекече
пландары каралат.
О*уу жyктомдорyн пландаштыруу Зб сааттык жумуш жумасынын тегерегиЕде ишке
ашырылат. Жумуш убактысы белгиленген жылдык бюджеттин тегерегиЕде жана
6 сааттык жумуш KyHyHo негизделyy менен ок/}, окуу-усулдук, илимий-изилдее,
тарбиялык, коомдук иштердин ээлеген кызматына, кафедранын иш планына
ылайык милдеттyy тyрдо аткаруу эсептелинет.
ЖУманын 36 сааттык коломyндо окугуучунун аткаруrrу милдетине тgмонкyлор
кирет жана ал сааттардын белгилуу коломy жекече пландын оц жагына жазылып,
пландаштырылат да 36 сааттын ичине кирет.

о !исциплина боюнча жумушчу окуу программаларын ишmеп чыryу жаЕа
кошумчаларды, озгортyyлордy киргизyy;

о Лекция, практикалык, лабораториялык сабактарды oTyy
о Студенттердин чыгармачылык онyгyyсyне ебелге тyзyyчy окутуунуfi жацы

усулдарыЕ иштеп чыryу, колдонуу жаЕа жайы"rпуу;
о Педагогикалык тажрыйбаларды, дидактикалык материалдарды окуп-

уйренуу жана алардьi колдопуунун ыкмаларын оздошпyрyп оз сунушун
даярдоо;

о Лекциялык тексттерди Tyзyy, практикалык, семинардък, лабораториялык
сабактардыЕ иштелмелерин ишшеп чыryу;

о Студенттердин оз алдынча иштеринин тапшырмаларыЕ даярдоо,
студенттердин билимин баалоочу текшерyyнуп формаларын иштеп чыгуу;

о Оз адистигине байланышкан uлпмиtr-пзилдео иштерин жyргyзyy;

2.
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. Окуу китептери, моЕография, окуу-усулдук колдонмолор, илимий
макалаларды жазып, басмадан чыгаруу;

о Оз багъrты боюнча сабак отyyчy дисциплиналарга ылыайык силлабус, окуу
программаларын тyзyy жана аларды аппробациялоо;

. Республикалык, аймактык, окуу жайлар арасыIrда, факультет, кафедралык
децгээлде откорyлyyчy илимий-практикалык, конференция, семинар,
симпозиумдарга катышуу;

о Коомдук иштерди аркалоо жана кафедрага тиешелyу тайпаларга кураторJIук
милдетти аткаруу' студенттердин' чыгармачыл коллективдердин иш-
аракеттерин колдоо;

о Институтгагы белумдердун, факультеттиЕ, кафедранын коомдук
тапшырмаларын аткаруу.

8. Профессор-окуrуучулук КУРаIчIдын жу}ryш убактьтсы эмгек оргYYдон сырткаркы
кышкы жаЕа жайкы каникул мезгилдеринин MooHoTTopYH эсепке aJryy меЕен
эсептелинет. Бул ме3гилде институттун жетекчилиги бекитилген графиктин
IIеГИ3ИНДе ОКУУ ЖYКТОМДорyнyН Убактысынан ашпагаЕ моонотко ылаЙыктап
педагогикалык жана уюIIIтуруу иштерин аткарууга тарта алат.

9. Ар бир окутуучунун методикалык, илимий-изилдоочYлYк жапа башка иштеринин
коломY окуу жылындагы кафедранын жана институтТун милдеттерин эсепке aJryy
менен пландаштырылат.

10. Профессор-окутуучулук курамдыЕ жылдык окуу иштеринин коломy ок)D/ жылына
карата педагогикалык жYктомдYн белунген саатынын негизинде томонкудей
коломдо аныкталат.

к/
м

Кызмат
орундар

Академиялык
саат окуу
жYктом
коломY

Анын
ичиflен
лекция

миЕимуму

окуу-
усулдук,

уюштуруу-
усулдук
иштер

Жалпы

1 профессор 600 210 900 1500
2 Доцент 640 192 860 1500
3 Улук

окугуучY 680 170 820 1500

4 оклтуучу 720 150 780 1500
5 Yйренчук

окутуучу 720 150 780 1500

1.

Окуу цштерЕ

инститртагы профессор-окутуrryлардьш ишмердyyлyгyнyн негизин окуу иштери
тYзот. Ал окуу сабактарынын барлык тYрлорYн пландаIIIтырууну, уюштурууЕу,
oTKoPYYHY, окуу материалдарын gзд9штYрYY боюнча текшерYYнYн тYрлорYн
жyргyзyy, ез алдынча иштердин тапшырмаларыньш аткарылышын, курстук иш,
жана башка илимий эмгектерге жетекчилик КыJýlу жана башка иш-чараларды
камтыйт.
сабактарлын академиялык сааты кредиттик техпологияЕын талаптарына ылайык
50 минра деп белгиленет.

з. Бюджеттик неrизде 1-курстардыfi саны министрлик тарабынан сунуш кылынган
кабыл aJý.T/ планынын негизинде аныкталат 2,3,4-курстарда окуу тайпадагы

2.



СТУДеIIТТеРДин саны ЖОЖ тарабынан белунгон каржы коломyнyн тегерегинде
белгиленет.

4. Келишимдик негизде окуган тайпалардагы студенттердиЕ саны эреже катары 25-30
болот. Институг тарабынан каржылоонун к9ломyно ылайык аныкталат.

5. Лекциялык агым (поток) аудиториялык фондго ылайьгк жyрryзyлот.
6. Кесиптик предметтер жана кыргыз (орус), чет тилдерин окутуу боюнча окуу

жyктомдорyн аньктоодо студенттердин саны 10-15 адап4дан турган кичи тайпаларга
белуп окугууга уруксат берилет.

7. Лабораториялык сабактарды адистеIштирилген лабораторияларда откорyyдо
коопсуздукту сактоо максатында академиялык тайпа 10-12 адамдан турган кичи
тайпага белунот.

8. Мамлекеттик экзамендерди алууда студенттердин 10-12 студенттен ашпоосу зарыл.
9. Лекция окуу ишинин башкы корYнyшу болгоЕдуктан профессор, доценТ, УлУк

окугуучу жана жогорку квалификацияJгуу адистерге милдеттендирилет.
10. БУгУрУрyлорго квалификациялык ишке жетекчилик кылуу илимий даражасы бар

аДистерге берилет. АЙрьш шарттарда педагогикалык стажы 5 жылдан кем болбогон
окутуучуларга берилет.

11. Лекциялык, практикалык, лабораториялык сабактар, оз аJIдынча иштерге бери.тгуру
тапшьФмалар жана алардьш аткарьшышы жогорку денгээлде болушу керек. ЖОЖдо
материалдык-техникалык, окуу-усулдук жактан предметтин камсьвдалышы,
окутуучу-профессордун квалификациялык децгээлине байланышmуу болот.

12. СтУленТтердиЕ аудиториялык иштери табигый-гуманитардык багытrа жа,лпы сааттын
50% ал эми кесиптик багытта 70% чеft,rн сааттык колоIчfrfi тyзот, оз алдынча ишmоенy
кабыл алуу атаЙын жадьтбалга коюлуп, кафедра башчылары тарабынан бекитилет.

Окуу иштериЕ IIлаЕлатптыруJr нормасы

к,/NЪ

Иrrггин туру Жупсуш бирлиги убакьrт
чеЕеми
(саат

менен)

Эскертуу

1. Лекцияны окуу 1 акад.саат
окуу планьт боюнча

50 минут

Багыты боюнча
бирлей бир нече
тайпага окуса
болот.

2-

Практикалык жана
семинардык
сабактарды oтyy

1 акад.саат
окуу планы боюнча

50 минут

Практикалык,
семинардык сабак
бир тайпага
жyргyзyлот. Кыргыз,
орус, англис, немец
тилдери кичи
тайпа-парга белунуп
окутулат,

3.
Лабораториялык
сааттарды oTyy

1 акад.саат
окуу планы боюнча 50 минр

Лабораториялык
сабак 1 кичи
тайпага отyлот.

4.
Модулдарды кабыл
алуу

1 студентке ар бир
модуль ччyн 0,1 саат
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5.
Тайпалык
консультацияларды
берw

1 тайпага 2 саат

6.

Стуленттердин оз
lчцынча иштерин
уюштуруу жана
текшерYY.

1 студентке 0,4 саат

Контрактык
тайпалар учун

8.
Жьтйывтык
текшерyyну кабыл
а.rrуу (экзамен)

1 студентке
0,5 саат

мамлекеттик
сынактарга
кошумча
лекщияларды окуу

1 тайпага

10

12.

мамлекеттик
сынактарды кабыл
аJtуу
( комиссия
tчtlrчелеру 5
кишиден ашпайт)

студ

0,5 саат

Комиссиянын
торагасьша жана ар
бир мrrосyно- l
студентке 0,5 саат. 1

кyндо б сааттаЕ
ашпайт

Жетекчилик кыJý/у

1.
Кафедрага
жетекчилик кыJл/у

80 саат бир жьrлга

2.

Институт,
факультет,
белyмдерге
жетекчилик кылуу

100 саат бир жылга

3.
онлурушгrук
практика

1кредитке 1

студентке
2 саат

4.
Онлуруш
жетекчилерине

1 кунге 1 студентке 0,3 саат

окуу-усуJц]rк иштерди уюштуруу
профессор-окутуучулардын окуу-усулдук иштерин уюштуруу- окуу процессин
жогорулатуудагы ок}туучулардын ишмердYyJryгYн жонго саIrуу максатын кездейт жана
томонкyдой иш-чараларды оз ичине камтый,г;

- Окуу-усулдук конфернция, семинарларды даярдап оп(орyy жана катыш).у.
- Ачык сааттарды откорyy
- Окуу программаларын иштеп чыгуу, оrцоп тyзyy жана басмага дмрдоо
- окуткан дисциплина боюнча окуу-усулдук иштелмелерди д.шрдоо- Окуткан дисциплина боюнча сабак отyyго ылайыкташкан окуу-усулдук материaшдарды

даярдоо
- ОКУМУШТУУлар Кецеши, окуу-усулдук кецеш тарабынан берилген окуу- уаулдук иш_

чараJIарды аткаруу
- Дидакгикалык материtлJIдарды иштеп чыг)aу.

OKyy-ycyJц)rк иштершн плаIцаштыруу пормасы
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к,/J.,Jъ Иштин туру Окуу жyктомyно
белчштчрчлчшч

Эскертуу

1 Сабактарга даярдануу:
а) лекциялык сабакка
6) практикалык, семинардык сабакка
в) лабораториялык сабакка

1 саатка- 2 сааr
1 саатка- 1 саат
1саатка-lсаат

2 Жумушчу программаларды Tyзyy 1 дисциплинага 20 саат
3 Жуллупrчу программаларды

корректировкалоо
1 дисциплинага 10 саат

4 силлабчс тчзyч. 1 дисц,планы 20 саат
5 Багьrты жана адистиги боюнча

билим беруукун программiшарын
иштоо (okw чсулдук комплекс)

1 басма табак 40 саат

6 Техникалык каражаттар менен
иштоонyн жацы методикtlлык
сунуштаDын иштеп чыгуу.

1 ишке 10саат

7 Окчч-чсулдчк колlIоЕмолоDдч тчзW. 1 колдонмого 50 саат
8 Лабораториялык, практикалык

(семинардык) сабактар yчyн
Курсryк иштер
flипломдук иштер

о 7сабактыII
методикальк
иштелмеси
о 1 басма табакка 5
саатка чейин

о 1 басма табакка 30
саатка чейин
о 1 басма табакка 40
саатка чейин

9 Оз билимин оркyl{детуу боюнча курска
катышуу (аныктоочу документи болсо)

Жыл ичиЕде 50 сааттан
ашпоо керек

10 Модулдук система боюнча
текшерYyI{Yн суроолорун, тапшырмiLлар,
тYзYY.

1 иштелме rrун 20 саат
(иштелмеде 30 суродон
кем болбошry керек).

11 Дисциплина боюнча курстук иштин
тематикалык ишIтелмеси.

1 теманын ишине 0,2
саат

12 Окуу дисциплинасы боюнча видео
жана аудио каражаттарына жшуу
иштерин тyзyy, слайддарды жасоо

1 дисциплинага 50
саатка чейин

13 Окуу дисциплинасы боюнча
дидактикалык материалдарды
даярдап чыгаруу

1 комплект 50 саат

14. Практиканын программасынын
иштелмесин тyзyy.

1 прог.иштелмеси 20
саат

15 Стуленттердин оз аJIдынча иштеринин
отчетун тa}лкуулоо боюнча семинар ,

тегерек стол, конференция откорyy.
(протоколдоштурулат)

саат 1 студентке,0,1

16 Оз ара сабактарга катышуу 1 академ саатка 1 саат
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17 Окуу-усулдук, илимий-усулдук хана
башка кецешмелерге катышyу.

Окуу-жыл ичинде 50
сааттан ашпайт.

18 Окуу курал, окуу китептерин
жазып даярдап, басмадан чы гаруу.

100 саат 1 басма
табакка

Оr.уу-

усулдук
кецештин
чечими
менен

19 Жацы аудитория, кабинет,
лабораторияльк кааналарды жасаJIгалоо.

Бир каанага 50 саат.

И.lш.tий- усуJц)п( иштер
1. Профессор-окутуучулардыЕ илимий- усулдук иштери - плламиft мyноздоry жацы

формаrrар, olcyTyyнyн жацы усулдары, технологиялары менен оIqутуучуларды
методикЕtльк жактан камсыздоо.

2. Илимий-методикiшык иштер тOмонкyлордy оз ичине камтыйт:
- Электрондук китеп,окуу куралы,окуукитептерин, окуу-усулдук колдонмолорду иштеп

чыгып, басмага дЕирдоо
- Илимий конференция? семинар,жыйындарга катышуу

- Илимий консультацияларды беруу
- Такшапуулан, оз билимин жогорулатуучу курстарга мтьtшуу.

Илиltий-пзиJцее ЕштершI плаIцаштыруу ЕорIr{асы

K,/}lb Иштин туру окуу
ЖYKTOMYHO

белушrгчрyлyшy

Эскертуу

1. Окуу куралдарына, лекциялык
тексттердин жыйнагына, методикалык
корсотмолорго, программiшаргq жана баtrrка
методикаJIык эмгектерге рецензия берw.

1 басма
табакка 2 саат

2. О*уу куралдарын, илимий макалаларды,
баяндамаларды редактирлоо жана
мамлекеттик тилге которуу.

20 саат 1 басма
табак,

Окуу-усулдук
кецештин
буйругу менен

3. Илимий-методикалык, методикалык,
илимий баяндамаларды даrIрдоо жана
конференция, семинар, симпозиумдарда
доклад жасоо.

20 саат
16аяндамага

4. Илvтмпй макала жазуу 20 саатка чейин
5. Студенттердин илимий иштерине

жетекчилик кыJý/у, илимий-теориялык,
илимий-методикалык, конфереЕциrI,
семинар, тегерек стол откорyy.

10 саат 1

ишке. Жыл
ичинде 80
сааттан ашпоо
керек.

Кафедранын
чечими менен

6. Аспирант, изденyyчyлорго жана
магистранттарга жетекчилик кьIJгуу

1 аспирант,
магистраIrтка-
100 саат
1 изденуrруге
50 саат



7. Монография жЕвуу жана басмадан чыгаруу 1 басма табакка
200 саатка
чейин

8. Олимпиаданы уюшггуруу жана
студенттерди даярдоо

1 стуленке 10
саатка чейин

9. Илимий иш жillyy:
_доктолук иш
_кандидаттык иш

З00 саат
200 саат

к,/м Иштин туру окуу
ЖYKTOMYIIO

белyцrтчрyлyшy

Эскертуу

1. Стуленттерге илимий, коомдук-саясий
мазмундагы лекция окуу

5 саат 1 иш-
чарага

Илимиtа-
техникалык
кецештин
чечими менен

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

30 сааттан
ашпайт

з Кураторлук иш жyргyзyy 1 студентке
0,5 саат.

Кафедрапьтн
чечими меЕен
куратор
бекитилет.

Коомдrк-тарбиялык иштериЕ плапдаштыр)4r Еормасы

Колдонулган адабияттар

1. Высшая школа. Под. рsд. Е. И. Войленко. Сборник основных постановлений, прикЕвов и

инструкц{й. В. 2-х ч.Ч 1-М: Высшая школq 1978. 399с.

2, Высшм школа. Под. ред. Е. И.Войленко, Сборник основных постановлений, приказов и

шIструкций, В.2-х ч.Ч 1-М: Высшая школа, 1978, 399с.

З. Закон Кыргызской Республики ()) Образованиш (М94 от 3.04.03) Сборник нормативно_

правовых актов в области образованr,rя КР. Выпуск 1 Бишкек: - Просвещение 2004 с. 13-

5б

4. ПостановлениеПравительстваКР}lЬl8отl9.01,2011(Овведенииновыеусловиеоплаты

труда работников образовательных организации)

5. Прикщ Министерства высшего и профессионального образовilния СССР от 13.06.8б,

м46 кOб утверждении инструкции по практике студентов государтвенных

университетов Бюллетень Министерства высшего и среднего специального образования

СССР-1 986. Ns8-с.2- 13)

6. Рекомендаr+дr по нормативно-правовому обеспечеrлпо учебного процесоа и оформлеrппо учетно_

отчегной докумеIrril.pп{ высшего утебного заведени,I. Бr.шпсек-20 1 0.
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