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ЖАЛПЫ ЖОБО

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессордук- 
окутуучулар курамынын окуу, окуу-усулдук жана жаштар саясаты боюнча сунушталып 
жаткан окуу жуктемдер университеттеги жалпы окуу иштерин туура, так жана 
натыйжалуулугун арттырууга багытталган. Окуу жана илимий-изилдее пландарынын 
негизинде тузулген штаттык расписание боюнча, ээлеген кызматы эске алынып, 
болжолдуу 6 сааттык жумушчу кун бекитилген.

Окуу-усулдук иштер: лекциялардын конспектилери, турдуу окуу-усулдук 
материалдарды, окуу-усулдук комплекстерди даярдоо жана кайра иштеп чыгуу, 
практикалык жана семинардык иштерге, практикалык иштерге даярдоо, сынактын 
билеттеринин суроолорун тузуу, окутуунун жацы формаларына етуудо окуу-усулдук 
материалдарды даярдоо, окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча иш 
чараларды алып баруу, иштеп жаткан окуу программаларын текшеруу, ез ара сабактарга 
катышуу, студенттердин илимий иштерине жетекчилик кылуу ж.б.

Илимий-изилдее иштер: кандидаттык жана доктордук иштерди жазуу жана коргоо, 
окуу куралдарын, окуу-усулдук колдонмолорду, бардык багыттар боюнча окуу-усулдук 
комплекстерди даярдоо жана басып чыгаруу, журналдардын редакциялык 
коллегияларынын иштери, аспиранттардын, изденуучулердун, магистранттардын жана 
студенттердин илимий-изилдее иштерине жетекчилик кылуу, окуу куралдарын, окуу- 
усулдук ж.б. адабияттарды которуу иштерин уюштуруу, илимий-изилдеелерду уюштуруу 
жана аткаруу.

Уюштуруу-усулдук иштер: кесипке багыттоо иштери, абитуриенттерди кабыл алуу 
иштери, кафедранын, факультеттин, институттун жана ЖОЖдун отурумдарына катышуу, 
сабактардан тышкаркы иштерге, коомдук, спорттук иш чараларга катышуу жана 
уюштуруу ж.б.

Тарбия иштер: коомдук-саясий, илимий, тарбиялык, идеологиялык ж.б. темаларга 
байланышкан лекцияларды уюштуруу, жеке маектешуулерду еткеруу, куратордук 
иштерди жургузуу, студенттик конференцияларды, дебаттарды, атайын кечелерди 
даярдоо жана еткеруу ж.б.

Ар бир окутуучуга окуу, окуу-усулдук, уюштуруу-усулдук, илимий-изилдее 
иштеринин окуу жуктемдеру кафедранын окуу жылындагы максат-милдеттерине 
байланыштуу аныкталат.

Университеттин штаттык окутуучуларынын бир жылдык окуу жуктему 
университет боюнча 1,5 ставкадан ашпоосу керек. Университеттин ички 
айкалыштырууларга -  0,5 ставкадан, тышкы айкалыштырууларга -  0,75 ставкадан ашык 
окуу жуктему берилбейт.

Окутуучунун жалпы жылдык ишинин келему болжолдуу 1,5*850=1275 саатты 
тузет. Профессордук-окутуучулар курамы бардык окуу, усулдук, илимий-изилдее жана 
башка иштерди жылына тузулуучу окутуучулардын жеке планынын негизинде аткарат.

Штаттык окутуучулардын окуу иштери жалпы жылдык жуктемдун 50-60% тузушу 
керек. ______________________________ ____________________ ____________________

Кызмат-тьютор
Окуу иштеринин 

жалпы келему 
(саат)

Анын ичинде 
лекциялар (саат)

Директор, декан профессор 720-750 150
доцент 750 -770 130

Кызматтардын 
башчылары( ички 
айкалыш.), кафедра 
башчылары

профессор 720-750 150
доцент 750-770 130

доценттин м. а. 760-780 120

Профессор 730-750 150
Доцент 800 - 820 150



Доцент м.а. (илимий даражасыз) 820 - 830 150
Ага окутуучу (илимий даражасы менен) 800 - 820 150
Магистр 830-850 100
Ага окутуучу 850 -870 80
Окутуучу (ассистент) 870 - 890 80

Билим беруу программасынын 
лицензиялоонун укуктук контролдук- 
нормативдик талабынын негизинде

Студенттердин 
контингентин 
эсептееде бир 
окутуучуга 1:12 
коэффиценти ... 
сакталышы керек.

Бюджеттик окутуу ез 
алдынча/ контрактык 

окутуу {бардык 
формалары менен) ез 
алдынча эсептелинет

Негизги иштердин турлвру
1. Бакалавр багытындагы окутуунун сааттык ченемдери

№ Окутуучулардын 
иштеринин турлеру

Окутуучунун окуу 
жуктемдерун эсептеенун 

убакыт ченемдери
Эскертуу

1 Практикалык жана 
семинардык иштерди еткеруу

Академиялык саат ичинде 
1 саат (50 минута).

Тайпаларды эки топко 
белуп окутуу кыргыз, 
орус, чет тилдери 
боюнча практикалык 
иштерди етуп 
жатканда, тайпаларда 
12тен кем эмес студент 
болгон учурларда гана 
уруксат берилет. 
Академиялык топ учун: 
20-25 ке чейин 
контингенттик сан 
сакталышы керек. 
(Эгерде, контингенттин 
саны 5 тен жогору 
болбосо, академиялык 
топ болуп 
эсептелинбейт)

2.
Лекциялык агым (поточная 
лекция)
(Методикалык семинар)

Прейскуранттын негизинде

Агымдык лекцияга 
катышкан
студенттердин саны 40- 
13 Оден кем болбошу 
зарыл. (Сааттык 
теломдун негизинде)

3 Билим сапатын текшерууге Ар бир предметке 10 саат

Ар бир предметке 10 
саат гана берилет. 
(Орус, кыргыз тилдуу 
тайпаларды эске алуу 
менен)

4

Кундузгу окуган 
студенттердин контролдук 
иштерин кабыл алуу жана 
текшеруу

Бир контролдук ишке 0,25 
академиялык саат

Курамдар аралык 
тилди окутуу 
кафедраларына гана 
тиешелуу

5
Жетекчилик, консультация

• Квалификациялык иш
• Сын пикир

• Ар бир студенттин 
бир ишине 25 саат;

Бир окутуучуга 
(илимий даражасы 
менен) 4 тен ашык



• Ар бир студенттин 
бир ишине 5 саат;

квалификациялык ишке 
жетекчилик кылууга 
уруксат берилбейт.

6 Мектеп куну

• Методистке -  1 саат
• Педагогко -1 ,5  саат
• Психологго -  1 саат
• Мектеп методистине - 

0,5

Практиканын бардык 
турлеруне жетекчилик 
кылуу жалпы окуу 
жуктемдун 25% 
ашпоосу керек.
Бир академиялык топ 
25 студенттен кем 
болбошу керек. 
(Мектеп методистине 
бершген саат 
курамдын 
жетекчшигинин 
билдирмесинин 
негизинде )

7 Кесиптик -  базалык практика 
( Мектеп куну)

• Педагогго -  1 саат;
• Психологго -  1 саат;
• Жогорку окуу жайдын 

методистине -  4 саат.
• Орто мектептин 

методистине -1 ,5  
саат.

(Кесиптик - базалык практика 
жыл бою жургузулуп, 32 
аптага болунет)

Бир академиялык топ 
25 студенттен кем 
болбошу керек. 
Практиканын бардык 

турлеруне жетекчилик 
кылуу жалпы окуу 
жуктемдун 25% 
ашпоосу керек. 
(Мектеп методистине 
бершген саат 
курамдын 
жетекчшигинин 
бшдирмесинин 
негизинде )

8
Кесиптик-профилдик жана 
кесиптик-квалификациялык 
практика (Мектеп куну)

(480 саат 16 кредит менен)

• Педагогго -  2 саат;
• Психологго -  1 саат;
• Жогорку окуу жайдын 

методистине -  8 саат.
• Орто мектептин 

методистине -  4 саат.
(360 саат 12 кредит менен)

• Педагогго -  1,5 саат;
• Психологго -  0,5 саат;
• Жогорку окуу жайдын 

методистине -  бсаат.
• Орто мектептин 

методистине -  3 саат.
(210-570 саат 10 кредит 
менен)

• Педагогго -1 ,5  саат;
• Психологго -  0,5 саат;
• Жогорку окуу жайдын 

методистине -(2,5-5ке

Бир академиялык топ 
25 студенттен кем 
болбошу керек. 
Практиканын бардык 

турлеруне жетекчилик 
кылуу жалпы окуу 
жуктемдун 25% 
ашпоосу керек.

(Кесиптик профшдик 
жана кесиптик- 
квалификациялык 
практика жыл бою 
жургузулуп, 32 аптага 
бвлунвт)
(Мектеп методистине 
бершген саат 
курамдын 
жетекчшигинин 
бшдирмесинин 
негизинде )



чейин) саат.
• Орто мектептин

методистине -  2 саат.

9
Квалификациялык ишти 
коргоого чейинки 
практиканы жетектее

Академиялык тайпага бир 
жумага 5 саат

Практиканын бардык 
турлеруне жетекчилик 
кылуу жалпы окуу 
жуктемдун 25% 
ашпоосу керек 
(педагогикалык эмес 
багьгттар учун)

10

0ндуруштук> окуу-талаа, 
инспекторлук практикаларга 
жетекчилик кылуу, 
жыйынтыктарды текшеруу 
жана баалоо

Академиялык тайпага бир 
жумушчу кунге 5 саат

Бир академиялык топ 
25
студенттен кем 
болбошу керек. 
(педагогикалык эмес 
багыттар учун), (окуу 
планында кврсотулгон 
кредиттик сааттан 
ашпоосу зарыл)

11 Обзордук лекцияларды
еткеруу

МА тапшырган ар бир сабак 
боюнча 2 саат

12
Мамлекеттик Аттестациялык 
комиссиянын иштерине 
катышуу

МАКтын мучелерунун бир 
кундук ишине 6 саат (окуу 
жуктемуне кошулушу керек); 
(МАКтын терагасына жана 
сырттан чакырылган 
мучелерунун бир кундук 
ишине 6 саат -  сааттык 
телемдун негизинде теленет)

Сынак чакан топтордо 
жургузулет (12 
студенттен кем эмес)

13. Куратордук иш 68-50 саат
1-курстар учун -  68 
саат, 2-4-курстар учун 
50 саат

14

Курсттук иштерге 
жетекчилик кылуу 
(консультация жана ондоп 
тузее иштери менен бирге)

Кундузгу окуган 
студенттерге 6 саат. (Эгер 
окуу планда каралса)

Бир окутуучуга 8ден 
ашык студент 
сунушталбайт.

15

Стажерлерду жетектее:
• КР жарандарын

• Чет элдик жарандарды

•Стажировканын ар бир айы 
учун 8 саат, бирок жыл 
ичинде 30 сааттан ашпоосу 
керек;

•Стажировканын ар бир айы 
учун 8 саат, бирок жыл 
ичинде 40 сааттан ашпоосу 
керек.

Чет тилдер боюнча
кафедраларына
тиешелуу

2. Сырттан, дистанттык технологияны колдонуу аркылуу

№ Окутуучулардын 
иштеринин турлору

Окутуучунун окуу жуктемдерун 
эсептвенун убакыт ченемдери Эскертуу

1.
Контактуу сабактар 
(аудитордук саат) 1 академиялык саат

1 лекциялык агымда 
70 студенттен ашык 
эмес. Математика,



информатика, 
кыргыз, орус, англис 
тили сабактарында 
25 студенттен кеп 
эмес (окуу пландын 
негизинде)

2.
On-line режиминде 
контактуу сабактарды
еткеруу

1 академиялык саат Окуу пландын 
негизинде

3. Оз алдынча иштерди 
текшеруу 1 студентке 0,25 саат 1

4.

Курстук сынактарды кабыл 
алуу:
а) оозеки турунде
б) жазуу турунде

Жазуу, оозеки сынагын еткерууде 
3 студентке 1 саат

Эгер окуу планында 
каралса

5.
Мамлекеттик сынактын 
алдындагы обзордук 
лекциялар

Бир сабакка (дисциплинага) 2 саат МАКка кирген ар 
бир сабакка

6.
Мамлекеттик сынакты 
кабыл алуу

МАКтын мучелерунун бир 
кундук ишине 6 саат (окуу 
жуктемуне кошулушу керек); 
(МАКтын терагасына жана 
сырттан чакырылган мучелерунун 
бир кундук ишине 6 саат -  
сааттык телемдун негизинде 
толенет)

Сынак чакан 
топтордо жургузулет 
(12 студенттен кем 
эмес)

7.

Студенттердин кезектеги 
билимдерин 
кеземелдеедегу 
контролдук (жазуу) 
иштерин текшеруу

Бир ишке (тапшырмага) 0,33 саат Эгер окуу планында 
каралса

8. Квалификациялык иштерди 
иштерди жетектее

1 студентке 25 саат, сын пикир 5 
саат

Бир окутуучуга 
(илимий даражасы 
менен) 3 тен ашык 
жетекчилик алууга 
болбойт.

9.

Отчетун текшеруу менен 
ендуруштук, эсептее, 
педагогикалык практиканы 
жетектее

1 студенттин отчетун текшерууге 
1 саат

Эгер окуу планында 
каралса

10.
Квалификациялык итттти 
коргоонун алдындагы 
практиканы жетектее

Бир студентке жумасына 1 саат Эгер окуу планында 
каралса

11.
Окуу-усулдук
комплекстерди иштеп 
чыгуу

1 кредитке 10 саат Жацы киргизилген 
предмет болсо

12. Окуу-усулдук 
комплекстерди еркундетуу курска 10 саат

Сырттан, 
(дистанттык 

технологияны 
колдонууну) окутуу 

формасы боюнча 
гана

3. Сырттан окуу



№ Окутуучулардын 
иштеринин турлеру

Окутуучунун окуу жуктемдерун 
эсептоонун убакыт ченемдери Эскертуу

1 2 3 4
1. Окуу иштери

1. Лекцияларды окуу Академиялык саат ичинде 1 саат Бир лекциялык 
агымга (поток)

2.
Практикалык жана 
семинардык иштерди
еткеруу

Академиялык тайпага 1 саат 1 
академиялык саат ичинде

Тайпаларды эки 
топко белуп окутуу 
кыргыз, орус, чет 
тилдери боюнча 
практикалык 
иштерди етуп 
жатканда, 
тайпаларда 12 ден 
кем эмес студент 
болгон учурларда 
гана уруксат 
берилет.

3. Лабораториялык иштерди 
еткеруу

Чакан топко 1 саат 1 академиялык 
саат ичинде

Чакан 2 топко белуу 
тайпада 12 ден кем 
эмес студент болгон 
учурларда гана 
уруксат берилет.

4 втумдерду кабыл алуу 4 студентке 1 саат
5 Сынактарды кабыл алуу 3 студентке 1 саат

7.

Сырттан окутан 
студенттердин контролдук 
иштерин кабыл алуу жана 
текшеруу

Бир контролдук ишке 0,33 
академиялык саат

Сырттан окуган 
студенттерге (окуу 
планда болсо)

8.

Курстук иштерге 
жетекчилик кылуу 
(консультация жана оцдоп- 
тузее иштери менен бирге)

сырттан окуган студенттерге 3 
саат

Бир окутуучуга бдан 
ашык студент 
бекитилбейт

9.
Обзордук лекцияларды 
еткеруу

МА тапшырган ар бир сабак 
боюнча 2 саат

10.
Квалификациялык ишти 
коргоого чейинки 
практиканы жетектее

бир студент учун 2 саат

Практиканын 
бардык турлеруне 
жетекчилик кылуу 
жалпы окуу 
жуктемдун 25% 
ашпоосу керек

11.

Жетекчилик, консультация
• Квалификациялык 

жана дипломдукиш
• Сын пикир

• Бир ишке 25 саат;

• Бир ишке 5 саат.

Бир окутуучуга 
(илимий даражасы 
менен) 3 ашык 
дипломго
жетекчилик кылууга 
уруксат берилбейт

12.

Жыйынтыкты текшеруу 
жана баалоо менен 
бирдикте окуу, окуу- 
талаалык, эсеп 
практикаларын жана

Академиялык тайпага бир 
жумушчу кун учун 2 саат 
(тайпалар техникалык 
коопсуздуктарды сактоо шарты 
менен гана чакан топторго белуне

Практиканын 
бардык турлеруне 
жетекчилик кылуу 
жалпы окуу 
жуктемдун 20%



химиялык технологияларды 
жетектее ;

©ндуруштук практикага 
жетекчилик кылуу,

алышат ашпоосу керек

13.
Жеке келишимдик тартипте 
еткерулген практиканы 
жетектее

Бир студентке жумасына 1 саат

Жеке келишимдик 
тартипте еткерулген 
практикага 
жетекчилик кылуу 
окуу жайдын 
жетекчисинин 
атайын буйругунун 
негизинде гана 
жургузулет

14. Педагогикалык практиканы 
жетектее Академиялык тайпага -2 саат

Практиканын 
бардык турлеруне 
жетекчилик кылуу 
жалпы окуу 
жуктемдун 20% 
ашпоосу керек

15.

Мамлекеттик 
Аттестациялык 
комиссиянын иштерине 
катышуу

МАКтын мучелерунун бир 
кундук ишине 6 саат (окуу 
жуктемуне кошулушу керек); 
(МАКтын терагасына жана 
сырттан чакырылган мучелерунун 
бир кундук ишине 6 саат -  
сааттык телемдун негизинде 
теленет)

Сынак чакан 
топтордо жургузулет 
(12 студенттен кем 
эмес)

4. Магистратура боюнча сааттык ченемдер

Кызмат Окуу иштеринин жалпы келему 
(саат)

Анын ичинде 
лекциялар (саат)

Директор, декан Профессор 650 кем эмес 150
Доцент 680 кем эмес 130

Кызматтардын 
башчылары 
(ички айкалыш.), 
кафедра 
башчылары

Профессор 650 кем эмес 150

доцент 680 кем эмес 130

Профессор
Доцент
Доценттин м.а. 
Ага окутуучу

660 кем эмес 150
690 кем эмес 130
710 кем эмес 120
730 кем эмес 100

№ Окутуучулардын 
иштеринин турлеру

Окутуучунун окуу жуктемдердун 
эсептеенун убакыт ченемдери Эскертуу

1 2 3 4
Окуу иштери

1. Лекцияларды окуу Академиялык саат ичинде 1 саат Бир лекциялык 
агымга

2.
Практикалык жана 
семинардык иштерди 
еткеруу

Академиялык тайпага 1 саат 1 
академиялык саат ичинде

3. Лабораториялык иштерди 
еткеруу

Чакан топко 1 саат 1 академиялык 
саат ичинде



4. бтумдерду кабыл алуу 4 магистрантка 1 саат

5. Сынактарды кабыл алуу 3 магистрантка 1 саат

6 Обзордук лекцияларды 
еткеруу

МА тапшырган ар бир сабак 
боюнча 2 саат

7
Башкаруу практикасына 
жетекчилик кылуу (Окуу 
планда кврсвтулсв)

Кундузгу белумде окуган 
магистранттар учун бир жумушчу 
кунге - 2 саат; ал эми сырттан 
окуган магистрантка - 1 саат

Окуу графигинин 
негизинде

8

Илимий-педагогикалык 
практикага жетекчилик 
кылуу менен бирге 
жыйынтыгын текшеруу 
жана етумдерду кабыл алуу 
(Окуу планда кврсвтулсв)

Кундузгу белумде окуган 
магистранттар учун - 15 саат; ал 
эми сырттан окуган магистрантка 
- 7 саат

Практиканын 
бардык турлеруне 
жетекчилик кылуу 
окутуучуларга 
жалпы окуу 
жуктемдун 20% 
ашпоосу керек.
Окуу графигинин 
негизинде.

9

Илимий-изилдее 
практиканы жетекчилик 
кылуу (Окуу планда 
кврсвтулсв)

Кундузгу белумде окуган 
магистранттар учун - 12 саат, ал 
эми сырттан окуган магистрантка 
- 6 саат

Практиканын 
бардык турлеруне 
жетекчилик кылуу 
жалпы окуу 
жуктемдун 20% 
ашпоосу керек.
Окуу графигинин 
негизинде.

10

Илимий-изилдее иштерине 
жетекчилик кылуу, 
консультация беруу жана 
сын-пикир беруу

- Жетекчилик: 
бир ишке 50 саат; 
Сын-пикир: 
бир ишке 5 саат

Ар бир профессорго, 
илимдин докторуна 
5 тен кеп эмес 
магистрант; 
доценттерге 3 тен 
кеп эмес магистрант. 
Кетирилген 
убакыттардын эсеби 
илимий жетекчинин 
жана магистранттын 
жекече
жыйынтыктоосунда 
иштелип чыгат.

11.
Мамлекеттик Аттестация 
комиссиянын иштерине 
катышуу

МАКтын мучелерунун бир 
кундук ишине 6 саат (окуу 
жуктемдеруне кошулуш керек); 

МАКтын терагасына жана 
чакырылган мучелеруне 
кунуне 6 саат;
Сааттык телемдун 
негизинде.

Сынак 12 адамдан 
ашпаган чакан 
топтордо жургузулет

5. Аспирантура боюнча сааттык ченемдер
1 Аспирантурага, 

кандидаттык 
минимумдарды кабыл 
алууга катышуу

0,75 академиялык саат бир 
тапшыруучуга же аспирантка 
(изденуучуге), ар бир сабак учун 
ар бир сынак алуучуга

Комиссиянын 
курамы Зтен кем 
эмес. Ар бир сынак 
алуучуга кунуне 6 
саат



2

Жетекчилик:
• Аспиранттарга Ар бир аспирантка бир жылга 50 

саат

Жетекчилик: 
профессорго, 
илимдин докторуна 
5 кеп эмес аспирант, 
магистрант; 
доценттерге 3 кеп 
эмес магистрант, 
аспирант бекитилет.

3
Изденуучулерду жетектее

Ар бир изденуучуге жылына 25 
саат

4 Докторанттарды жетектее 
жана илимий консультация

Бир докторантка бир жылга 50 
саат
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