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Ош технологиялык университетинин  “Номинациялар боюнча 

жылдын мыктылары” конкурсунун жобосу  

 

ОшТУда  окуу, окуу-усулдук, илимий-изилдөө  жана тарбиялоо 

иштеринин жыйынтыктарынын негизинде  жылдын мыктыларын 

аныктоо үчүн ар жылы төмөндөгү номинациялар боюнча конкурс 

өткөрүлөт: 

1. «Жылдын мыкты факультети» 

2. «Жылдын мыкты кафедрасы» 

3. «Жылдын мыкты лектору» 

4. «Жылдын мыкты илимий изилдөөчүсү» 

5. «Жылдын мыкты окуу усулдук колдонмосу» 

6. «Жылдын мыкты аспиранты» 

7. «Жылдын мыкты магистранты» 

8. «Жылдын мыкты студенти» 

9. «Жылдын мыкты куратору» 

10. «Жылдын мыкты администиративдик башкаруу жана чарба 

иштеринин кызматкери» 

11. «Жылдын мыкты окуу-усулдук лабораториясы» 

          12. «Жылдын мыкты спортсмен студенти» 

 

 

Конкурсту өткөрүү үчүн ОшТУнун ректорунун буйругунун 

негизинде атайын комиссия түзүлөт жана алар номинациялар боюнча 

берилген документтерди текшерүүнүн жыйынтыгынын  негизинде 

жеңүүчүлөрдү аныктайт.   

Факультеттер жана структуралык бөлүмдөр жогоруда көрсөтүлгөн 

ар бир номинацияга бирден гана талапкердин документтерин жана 

табыштаманы   25-ноябрга   чейин комиссиянын катчысына тапшырат. 

Конкурска катышуучулардын жумуштары календардык жыл үчүн 

каралат. 

Конкурстун жеңүүчүлөрү  диплом жана акчалай сыйлык менен 

сыйланышат. Сыйлоо аземи жылдын аягында салтанаттуу жыйында 

өткөрүлөт.  
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«Жылдын мыкты факультети» 

конкурсуна катышуу үчүн комиссияга берилүүчү документтер  

Конкурска катышуу үчүн факультеттин деканынын сунуштамасы 

жана ушул жылдагы факультеттин ишинин жыйынтыгын чагылдырган 

төмөнкү көрсөткүчтөр берилет: 

№ Факультеттин көрсөткүчтөрүнүн аталышы  баллы 

1 

Жайкы экзамендик сессиянын жыйынтыгы (34 формасы боюнча). 

Факультет боюнча студенттердин орточо жетишүүсү канча 

пайызды түзсө, анын үчтөн бири балл катары коюлат. Мисалы 

60% төлөнсө 20 балл. 0,3*% 

2 Студенттерди кабыл алуу боюнча пландын аткарылышы. 

Пландын аткарылышы канча  пайызды түзсө ошонун жарымы 

балл катары коюлат. Мисалы 60% төлөнсө 30 балл. 0,5*% 

3 

Факультеттин материалдык-техникалык базасын жакшыртуу үчүн 

аткарылган иштер:   

а 

Жаңы приборлор жана жаңы маалымат технологиялары менен 

жабдылган лабораторияларды,  лекциялык залдарды түзүү (N-

саны): N*15 

б Факультеттин күчү менен жаңы түзүлмөлөрдү алуу N*10 

4 

Ушул жылы басылып чыккан окуу-усулдук иштер (окуулук, окуу-

усулдук колдомо, окуу-усулдук көрсөтмө):   

а КР ББжИМнин грифи менен чыгарылган окуулук N*30 

б Окуу-усулдук колдомо жана көрсөтмө N*5 

8 

ОУКду даярдоо жана аны  AVN программасына өз учурунда 

киргизүү 20  чейин 

9 Интерактивдик сабактардын аткарылуусу  15 чейин 

10 Жыл ичинде алынган мамлекеттик сыйлыктар:   

а 

 «КРнын билим берүүсүнө жана илимине эмгек сиңирген 

кызматкер, КР Президентинин Ардак грамртасынын ээси N*20 

б  КРнын билим берүүсүнүн мыктысы N*15 

в  Орден, медаль ж.б. сыйлыктар N*10 

11 

ПОЖдун: спорттук иш чараларга катышуусу, Эл аралык, 

Республикалык:   

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

12 

Факультеттин студенттеринин спорттук иш чараларга катышуусу, 

Эл аралык, Республикалык:  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

13 Илимий иштердин басып чыгарылышы:   

а Scopus, Web of Science ге  кирген  журналдарда N*40 

б РИНЦге кирген чет мамлекеттерде катталган журналдарда N*25 

в РИНЦге кирген Кыргызстанда катталган журналдарда N*20 

г 

Жогоруда көрсөтүлгөндөргө кирбеген журналдарда (илимий 

иштердин жыйнактарында) (КР ЖАК бекиткен баллдар менен N*- 
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коюлат, 2-10 балл) 

14 

Илимий форумдарды уюштурууга (конференция, симпозиум, 

семинар): N*15 

15 Илимий докладдар:   

а 

Республикалык, Эл аралык илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*10 

б 

Жергиликтүү илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*5 

16 Берилген жылы алынган окумуштуулук даражалар жана наамдар:   

а  илимдин доктору даражасы үчүн; N*100 

б илимдин кандидаты даражасы үчүн; N*50 

в илимдин магистры даражасы үчүн; N*10 

г Окумуштуулук наам (доцент, профессор) үчүн N*40 

17 КР ББжИМ тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*30 

18 Эл аралык гранттар тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*50 

19 

Эл аралык уюмдар тарабынан илимий ачылышка берилген 

диплом  N*50 

20 Ойлоп табууга берилген патенттер, ар кандай автордук укукка 

берилген күбөлүктөр жана пайдалуу моделдер   

а Эл аралык уюмдар тарабынан берилгендер N*30 

б Кыргыз патент тарабынан берилгендер N*20 

21 Басылып чыккан монографиялар:    

а Кыргаз республикасында N*30 

б Жакынкы чет өлкөдө N*35 

в  Алыскы чет өлкөдө  N*45 

22 

Эл аралык, Республикалык, жергиликтүү олимпиаданын 

жыйынтыгы:    

а I-орун N*20 

б I I -орун N*15 

в I I I -орун N*10 

23 

Эл аралык,  Республикалык, жергиликтүү  студенттердин илимий 

изилдөө иштеринин жыйынтыгы:   

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

24 

Илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча көргөзмөлөргө 

катышуу N*10 

25 ИИИ өндүрүшкө киргизүү N*50 

26 

Факультетке караштуу аудиторияларды, лабораторияларды 

жасалгалоо жана алардын тазалыгы 20 чейин 

27 

Студенттерди тарбиялоого байланышкан иш чараларды 

уюштурууга (Планда бекитилген гана иш-чаралар (протколдору 

болушу керек)). N*0,5 

28 

Факультетте жана университетте маданий масалык иш чараларды 

уюштуруу N*0,5 

29 

Аспирантурага тапшыруу (Факультеттин кызматкери болушу 

керек) N*10 

30 Магистрантурага тапшыруу (Факультеттин кызматкери болушу N*5 
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керек) 

31 

ПОЖ квалификациясын жогорулатуу үчүн курсттардан өтүү 

N≤50 N*10 

32 

Окутуучулардын чет мамлекеттерден илимий-педагогикалык 

стажировкадан өтүү же факультетке чет мамлекеттен 

окутуучулардын (валантерлордун) келип иштөөсү N*20 

33 Окутуучуларды эл аралык программалар боюнча окутуу N*15 

34 

Студенттердин орточо сабакка катышуусу. Сабакка катышкан 

студенттердин орточо пайызынын жарымы балл катары коюлат. 

Мисалы 60% катышуу болсо 30 балл.  0,5*% 

35 

Факультетеги студенттердин контрактарынын  1-декабрга карата 

төлөнүшү. Күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмүндө окууган 

студенттердин орточо пайзы  алынат. Контракт төлөө канча 

пайызды түзсө ошонун жарымы балл катары коюлат. Мисалы 

40% төлөнсө 20 балл  0,5*% 

36 

Факультетеги ПОЖ илимий потенциалы. Илимий потенциал 

канча пайызды түзсө ошончо балл коюлат N 

37 

Тажрыйба алмашуу максатында студенттердин чет жакка барып 

окуусу же чет жактардан бизге келип окуусу N*10 

38 

Тажрыйба алмашуу максатында  студенттердин  жергиликтүү 

окуу жайларга баруусу же алардан  бизге келип окуусу N*0,3 

39 

Факультеттин иштеринде малекеттик тилди колдонуу жана 

өнүктүрүү 20 чейин 

40 

Факультеттин кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби бузулса, 

сабакты үзгүлтүккө учуратса жана берилган ар кандай 

тапшырмаларды өз убагында аткарбаса (отчеттор, кафедранын 

окуу жүктөмү ж.б.) жалпы топтолгон баллдан, 50 балл кемитилет -50 

 

«Жылдын мыкты кафедрасы» 

конкурсуна катышуу үчүн комиссияга берилүүчү докумунттер  

 

Конкурска катышуу үчүн факультеттин деканынын, кафедра 

башчысынын сунуштамасы жана ушул жылдагы кафедранын  ишинин 

жыйынтыгын чагылдырган төмөнкү көрсөткүчтөр берилет: 

 

№ Кафедранын көрсөткүчтөрүнүн аталышы  балл 

 I. Окуу, окуу-усулдук жана илимий изилдөө иштери   

1 Берилген жылы басылып чыккан окуу-усулдык иштер:   

а КР ББжИМнин грифи менен чыгарылган окуулук N*30 

б Окуу-усулдук колдомо жана көрсөтмө N*5 

2 

ОУКду даярдоо жана аны  AVN программасына өз учурунда 

киргизүү 20  чейин 

3 Интерактивдик сабактардын аткарылуусу  15 чейин 

4 Жыл ичинде алынган мамлекеттик сыйлыктар:   

а 

 «КРнын билим берүүсүнө жана илимине эмгек сиңирген 

кызматкери N*20 

б  КРнын билим берүүсүнүн мыктысы N*15 

в  Орден, медаль ж.б. сыйлыктар N*10 
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6 Кафедрада ачык сабак жана өз ара сабака катышууну уюштуруу 10 чейин 

7 Илимий иштердин басып чыгарылышы:   

а   scopus, Web of Science ге кирген журналдарда N*40 

б РИНЦ ге кирген чет мамлекеттерде катталган журналдарда N*25 

в РИНЦ ге кирген Кыргызстанда катталган журналдарда N*20 

г 

Жогоруда көрсөтүлгөндөргө кирбеген журналдарда (илимий 

иштердин жыйнактарында ж.б.) (КР ЖАК бекиткен баллдар 

менен коюлат, 2-10 балл) N* 

8 

Илимий форумдарды уюштурууга (конференция, симпозиум, 

семинар): N*15 

9 Илимий докладдар:   

а 

Эл аралык илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*10 

б 

Жергиликтүү илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*5 

10 Берилген жылы алынган окумуштуулук даражалар жана наамдар:   

а  илимдин доктору даражасы үчүн; N*100 

б илимдин кандидаты даражасы үчүн; N*50 

в илимдин магистры даражасы үчүн; N*10 

г Окумуштуулук наам (доцент, профессор) үчүн N*30 

11 КР ББжИМ тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*30 

12 Эл аралык гранттар тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*50 

13 

Эл аралык уюмдар тарабынан илимий ачылышка берилген 

диплом  N*50 

14 Ойлоп табууга берилген патенттер, ар кандай автордук укукка 

берилген күбөлүктөр жана пайдалуу моделдер   

а Эл аралык уюмдар тарабынан берилгендер N*30 

б Кыргызпатент тарабынан берилгендер N*20 

15 Басылып чыккан монографиялар:    

а Кыргыз республикасында N*30 

б Жакынкы чет өлкөдө N*35 

в  Алыскы чет өлкөдө  N*45 

16 Олимпиаданын жыйынтыгы:   

а I-орун N*20 

б I I -орун N*15 

в I I I -орун N*10 

17 Студенттердин илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы:   

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

18 

Илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча көргөзмөлөргө 

катышуу N*10 

19 ИИИ өндүрүшкө киргизүү N*30 

20 

Кафедрадагы  ПОЖ илимий потенциалы. Илимий потенциал 

канча пайызды түзсө ошончо балл коюлат N 

 II. Кафедранын материалдык-техникалык базасы  
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20 

Университеттин каражатынан пайдаланбастан лабораториялык-

техникалык жабдууларды алып келүү N*30 

21 

Университеттин каражатына алынып келинген лабораториялык-

техникалык жабдуулар N*10 

22 

Кафедранын лабораториялык-техникалык  базасында болгон 

приборлордун негизинде жаңы лабораториялык стенттерди жана 

жумуштарды жасоо N*5 

23 

Кафедрага  караштуу аудиторияларды, лабораторияларды 

жасалгалоо жана алардын тазалыгы 20 чейин 

 III.Тарбиялоо иштери  

24 

Студенттерди тарбиялоого байланышкан иш чараларды 

уюштурууга N*5 

25 Маданий маасалык иш чараларды уюштурууга N*5 

26 

Студенттерди кабыл алуу боюнча пландын аткарылышы. 

Пландын аткарылышы канча  пайызды түзсө ошонун жарымы 

балл катары коюлат. Мисалы 60% төлөнсө 30 балл. 0,5*% 

27 

Кафедранын  иштеринде мамлекеттик тилди колдонуу жана 

өнүктүрүү 20 чейин 

 IV. Кафедранын ПОЖ квалификациясын жогорулатуу  

28 

Аспирантурага тапшыруу (кафедранын кызматкери болушу 

керек) N*10 

29 

Магистрантурага тапшыруу (кафедранын кызматкери болушу 

керек) N*5 

30 

ПОЖ квалификациясын жогорулатуу үчүн курсттардан өтүү 

N≤20 N*10 

31 

Окутуучулардын чет мамлекеттерден илимий-педагогикалык 

стажировкадан өтүүсү же кафедрага чет мамлекеттен 

окутуучулардын (валантерлордун) келип иштөөсү N*20 

32 Окутуучуларды эл аралык программалар боюнча окутуу N*15 

33 

Тажрыйба алмашуу максатында студенттердин чет жакка барып 

окуусу же чет жактардан бизге келип окуусу N*10 

34 

Тажрыйба алмашуу максатында  студенттердин  жергиликтүү 

окуу жайларга баруусу алардан бизге келип окуусу N*0,3 

35 

кафедранын кызматкерлери тарабынан эмгек тартиби бузулса, 

сабакты үзгүлтүккө учуратса жана берилган ар кандай 

тапшырмаларды өз убагында аткарбаса (отчеттор, кафедранын 

окуу жүктөмү ж.б.) жалпы топтолгон баллдан, 30 балл кемитилет -30 

   

 

     «Жылдын мыкты лектору» 

конкурсуна катышуу үчүн комиссияга берилүүчү докумунттер 

 

Конкурска лекциялык, практикалык жана лабораториялык 

сабактарды өтүү менен катышса болот. Конкурс профессор, 

доценттердин  арысында өзүнчө жана окутуучу, ага окутуучулардын 

арасында өзүнчө жүргүзүлүп, эки жеңүүчү аныкталат.  Конкурска 

катышуу үчүн факультеттин деканынын жана кафедра башчысынын  

сунуштамасын коммисияга тапшырат.  



 9 

Комиссия конкурсанттардын бирден лекцияларына катышып жана 

төмөнкү критерийлердин негизинде баалап жыйынтыгын чыгарат: 

 
№ Баалоо критерийлери балл 

1 Илимий жана усулдук жактан жогорку деңгээлде  N*20 

2 Илимий/усулдук жактан жогорку, илимий/усулдук жактан 

жетишээрлик деңгээлде N*15 

3 Илимий жана усулдук жактан жетишээрлик  деңгээлде   N*10 

4 

Илимий/усулдук жактан жетишээрлик, илимий/усулдук жактан 

канааттандыраарлык  деңгээлде N*5 

5 

Өтүлгөн сабактарды студенттерин көз карашы менен баалоо 

(студенттердин жалпы санынан алганда канча пайызы сабак 

жакшы өтүлдү десе,  ошол пайыздын үчтөн бири балл катары 

коюлат. Мисалы 60% жакшы десе 20 балл коюлат). Муну 

студенттерден социологиялык сурамжылоо аркылуу жүргүзүлөт. 

Соцсурамжылоонун үлгүсү тиркемеде берилет. 0,3*% 

6 Лекциянын текстине коюлган баа 15 чейин 

 

«Жылдын мыкты илимий изилдөөчүсү» 

конкурсуна катышуу үчүн комиссияга берилүүчү докумунттер 

 

Конкурска катышуу үчүн факультеттин деканынын жана кафедра 

башчысынын сунуштамасы ошондой эле ушул жыл ичиндеги илимий 

изилдөө  ишинин жыйынтыгын чагылдырган төмөнкү документтер  

берилет: 

№ Баалоо критерийлери балл 

1 Илимий иштердин басып чыгарылышы:   

а   scopus, Web of Science ге кирген журналдарда N*40 

б РИНЦ ге кирген чет мамлекеттерде катталган журналдарда N*25 

в РИНЦ ге кирген Кыргызстанда катталган журналдарда N*20 

г 

Жогоруда көрсөтүлгөндөргө кирбеген журналдарда (илимий 

иштердин жыйнактарында ж.б.) (КР ЖАК бекиткен баллдар 

менен коюлат, 2-10 балл) N*_ 

2 Илимий докладдар:   

а 

Эл аралык илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*10 

б 

Жергиликтүү илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*5 

3 Берилген жылы алынган окумуштуулук даражалар жана наамдар:   

а  илимдин доктору даражасы үчүн; 100 

б илимдин кандидаты даражасы үчүн; 50 

в илимдин магистры даражасы үчүн; 10 

г Окумуштуулук наам (доцент, профессор) үчүн 30 

4 КР ББжИМ тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*30 

5 Эл аралык гранттар тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*50 

6 

Эл аралык уюмдар тарабынан илимий ачылышка берилген 

диплом  N*50 
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7 Ойлоп табууга берилген патенттер, ар кандай автордук укукка 

берилген күбөлүктөр жана пайдалуу моделдер   

а Эл аралык уюмдар тарабынан берилгендер N*30 

б Кыргызпатент тарабынан берилгендер N*20 

8 Басылып чыккан монографиялар:    

а Кыргаз республикасында N*30 

б Жакынкы чет өлкөдө N*35 

в  Алыскы чет өлкөдө N*45 

8 

Илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча көргөзмөлөргө 

катышуу N*10 

9 Илимий иштердин жыйынтыгына жазылган отзыв жана 

рецензияларга  N*10 

 

«Жылдын мыкты окуу усулдук колдонмосу» 

конкурсуна катышуу үчүн комиссияга берилүүчү докумунттер 

Конкурска катышуу үчүн факультеттин деканынын жана кафедра 

башчысынын  сунуштамасы ошондой эле ушул жыл ичиндеги басылып  

чыккан окуу-усулдук колдонмолору  берилет: 

№ Баалоо критерийлери балл 

1 КР ББжИМнин грифи менен чыгарылган окуулук  

а Көлөмү 5 б.т. чейин болсо N*15 

б Көлөмү 10  б.т. чейин болсо N*20 

в Көлөмү 1 5 б.т. чейин болсо N*25 

г Көлөмү 15 б.т. жогору болсо N*30 

2 Окуу-усулдук колдомо жана көрсөтмө  

а Көлөмү 5 б.т. чейин болсо N*5 

б Көлөмү 10  б.т. чейин болсо N*10 

в Көлөмү 1 5 б.т. чейин болсо N*15 

г Көлөмү 15 б.т. жогору болсо N*20 

3 Комиссиянын койгон баасы 20 чейин 

 

«Жылдын мыкты аспиранты» 

конкурсуна катышуу үчүн комиссияга берилүүчү документтер 

ушул жыл ичиндеги аткарылган илимий иштери: 

№ Баалоо критерийлери балл 

1 Илимий иштердин басып чыгарылышы:   

а   scopus, Web of Science ге кирген журналдарда N*40 

б РИНЦ ге кирген чет мамлекеттерде катталган журналдарда N*25 

в РИНЦ ге кирген Кыргызстанда катталган журналдарда N*20 

г 

Жогоруда көрсөтүлгөндөргө кирбеген журналдарда (илимий 

иштердин жыйнактарында ж.б.) (КР ЖАК бекиткен баллдар 

менен коюлат, 2-10 балл) N* 

2 Илимий докладар:   

а 

Эл аралык илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*10 
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б 

Жергиликтүү илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*5 

3 КР ББжИМ тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*30 

4 Эл аралык гранттар тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*50 

5 Ойлоп табууга берилген патенттер, ар кандай автордук укукка 

берилген күбөлүктөр жана пайдалуу моделдер   

а Эл аралык уюмдар тарабынан берилгендер N*30 

б Кыргызпатент тарабынан берилгендер N*20 

6 Басылып чыккан монографиялар:    

а Кыргаз республикасында N*30 

б Жакынкы чет өлкөдө N*35 

в  Алыскы чет өлкөдө N*45 

7 Кандидаттык минимумдардын тапшырылышы N*10 

8 

Илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча көргөзмөлөргө 

катышуу N*10 

 

«Жылдын мыкты магистранты» 

конкурсуна катышуу үчүн комиссияга берилүүчү докумунттер 

ушул жыл ичиндеги аткарылган илимий иштери: 

№ Баалоо критерийлери балл 

1 Илимий иштердин басып чыгарылышы:   

а   scopus, Web of Science ге кирген журналдарда N*40 

б РИНЦ ге кирген чет мамлекеттерде катталган журналдарда N*25 

в РИНЦ ге кирген Кыргызстанда катталган журналдарда N*20 

г 

Жогоруда көрсөтүлгөндөргө кирбеген журналдарда (илимий 

иштердин жыйнактарында ж.б.) (КР ЖАК бекиткен баллдар 

менен коюлат, 2-10 балл) N* 

2 Илимий докладдар:   

а 

Эл аралык илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*10 

б 

Жергиликтүү илимий форумдарда, симпозиумдарда, 

конференцияларда окулган докладдарга  N*5 

3 КР ББжИМ тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*30 

4 Эл аралык гранттар тарабынан каржыланган ИИИ аткарууга N*50 

5 Ойлоп табууга берилген патенттер, ар кандай автордук укукка 

берилген күбөлүктөр жана пайдалуу моделдер   

а Эл аралык уюмдар тарабынан берилгендер N*30 

б Кыргызпатент тарабынан берилгендер N*20 

6 Басылып чыккан монографиялар:    

а Кыргыз республикасында N*30 

б Жакынкы чет өлкөдө N*35 

в  Алыскы чет өлкөдө N*45 

7 Өткөн экзамендик сессиянын жыйынтыгы  

а эң жакшы баалаар менен окуса 10 

б эң жакшы жана жакшы баалар менен окуса 5 

в Жакшы баалар менен окуса 3 
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8 

Илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча көргөзмөлөргө 

катышуу N*10 

 

«Жылдын мыкты студенти» 

конкурсуна катышуу үчүн комиссияга берилүүчү докумунттер 

Конкурска катышуу үчүн факультеттин деканынын сунуштамасы 

жана ушул жыл ичинде жетишкен ийгиликтеринин жыйынтыгы 

берилет: 

№ Баалоо критерийлери балл 

1 Өткөн экзамендик сессиянын жыйынтыгы  

а эң жакшы баалар менен окуса 10 

б эң жакшы жана жакшы баалар менен окуса 5 

в Жакшы баалар менен окуса 3 

2 Эл аралык олимпиада  

а I-орун N*20 

б I I -орун N*15 

в I I I -орун N*10 

3 Аймактык (окуу жайлар аралык) олимпиада   

а I-орун N*15 

б I I -орун N*10 

в I I I -орун N*5 

4 Факультеттер аралык олимпиада  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

5 Студенттердин илимий изилдөө иштеринин жыйынтыгы:  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

6 Эл аралык спорттук мелдештердин жыйынтыгы   

а I-орун N*30 

б I I -орун N*20 

в I I I -орун  N*10 

7 Республикалык спорттук мелдешттердин жыйынтыгы  

а I-орун N*15 

б I I -орун N*10 

в I I I -орун N*5 

8 Факультеттер аралык спорттук мелдештердин жыйынтыгы  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

9 Сыйлыктары (ардак граммота):  

а Республикалык N*15 
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б Аймактык (обл.админстрация, мэрия) N*10 

в Университеттен N*5 

г Факультеттен (N≤2) N*3 

10 Маданий массалык иш чараларга катышуусу N*5 

11 Ар кандай конкурсттардын жеңүүчүсү болсо  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

 

«Жылдын мыкты куратору» 

номинациясы боюнча конкурска катышуу үчүн комиссияга 

берилүүчү докумунттер 

Конкурска катышуу үчүн факультеттин деканынын, кафедра 

башчысынын жана социалдык өнүктүрүү депортаменттинин 

директорунун  сунуштамасы, ушул жыл ичинде жетишкен 

ийгиликтеринин жыйынтыгы берилет: 

№ Баалоо критерийлери балл 

1 Куратордун жылдык  иш планы (бекитилген) 10 чейин 

2 

План боюнча куратордук сааттын  өтүлүүсү.  Өтүлгөн 

саатттардын материалдарын жана протоколун көрсөтүүсү керек. N*3 

3 

Группасындагы студенттердин  ата-энелери менен иш алып 

баруусу (ата-энелердин чогулушун  өткөрүү, кат аркылуу 

байланышуу ж.б.) 10 чейин 

4 

Группалык журналынын куратор тарбынан такай  көзөмөлдөнүп 

туруусу  15 чейин 

5 

Группадагы студенттердин контрактарынын 1-декабрга карата 

төлөнүшү. Контракт төлөө канча пайызды түзсө ошонун жарымы 

балл катары коюлат. Мисалы 40% төлөнсө 20 балл 0,5*% 

6 

Өткөн экзамендик сессиянын группа боюнча алганда  орточо 

жыйынтыгы   

а эң жакшы баалаар менен окуса 10 

б эң жакшы жана жакшы баалар менен окуса 5 

в Жакшы баалар менен окуса 3 

7 Группада эң жакшы баа менен окуган студенттер  N *5 

8 Группадагы студенттердин эл аралык олимпиадага катышуусу  

а I-орун N*20 

б I I -орун N*15 

в I I I -орун N*10 

9 

Группадагы студенттердин  аймактык (окуу жайлар аралык) 

олимпиадага катышуусу   

а I-орун N*15 

б I I -орун N*10 

в I I I -орун N*5 

10 

Группадагы студенттердин факультеттер аралык олимпиадага 

катышуусу  

а I-орун N*10 
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б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

11 

Группадагы студенттердин  илимий изилдөө иштеринин 

жыйынтыгы:  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

12 Группадагы студенттердин эл аралык спорттук мелдештерге 

катышуусу   

а I-орун N*30 

б I I -орун N*20 

в I I I -орун  N*10 

13 

Группадагы студенттердин  республикалык спорттук 

мелдешттерге катышуусу  

а I-орун N*15 

б I I -орун N*10 

в I I I -орун N*5 

14 

Группадагы студенттердин факультеттер аралык спорттук 

мелдештерге катышуусу  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

15 Сыйлыктары (ардак граммота):  

а Республикалык N*15 

б Аймактык (обл.админстрация, мэрия) N*10 

в Университеттен N*5 

г Факультеттен (N≤2) N*3 

16 Маданий массалык иш чараларга катышуусу N*5 

17 Ар кандай конурсттардын жеңүүчүсү болсо  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

18 

Группадагы студенттердин чет мамлекеттерден билимдерин 

улантуусу N*10 

 

«Жылдын мыкты спортсмен студенти» 

конкурсуна катышуу үчүн комиссияга берилүүчү докумунттер 

Конкурска катышуу үчүн “Дене тарбия” кафедасынын 

сунуштамасы жана факультеттин деканынын макулдугу жана ушул жыл 

ичинде жетишкен ийгиликтеринин жыйынтыгы берилет: 

1 Эл аралык спорттук мелдештердин жыйынтыгы   

а I-орун N*30 

б I I -орун N*20 

в I I I -орун  N*10 
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2 Республикалык спорттук мелдешттердин жыйынтыгы  

а I-орун N*15 

б I I -орун N*10 

в I I I -орун N*5 

3 Факультеттер аралык спорттук мелдештердин жыйынтыгы  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

4 Ар кандай спорттук мелдештердин жеңүүчүсү болсо  

а I-орун N*10 

б I I -орун N*5 

в I I I -орун N*3 

 

 «Жылдын мыкты адмистиративдик башкаруу жана чарба 

иштеринин кызматкери» 

номинациясы боюнча конкурска катышуу үчүн комиссияга 

берилүүчү докумунттер 

Конкурска катышуу үчүн структуралык бөлүмдүн жетекчиси 

кызматкердин ушул жыл ичинде жетишкен ийгиликтерин, ишке болгон 

жоопкерчиликтүү мамилесин, чыгармачылык менен иштөөсүн ж.б. 

параметрлери көрсөтүлгөн сунуштама-мүнөздөмө берет. Комиссия 

берилген документтер боюнча конкурсанттын ишин иш ордунда 

текшерип жыйынтыгын чыгарат. Комиссиянын чечими менен  “Жылдын 

мыкты административдик башкаруу” жана “Жылдын мыкты чарба 

кызматкери”  номинациялары  өзүнчө каралат. 

 

«Жылдын мыкты окуу-усулдук лабораториясы» 

номинациясы боюнча конкурска катышуу үчүн комиссияга 

берилүүчү докумунттер 

Конкурска катышуу үчүн факультеттин деканынын, кафедра 

башчысынын    сунуштамасы, ушул жыл ичинде жетишкен ийгиликтери: 

№ Баалоо критерийлери балл 

1 Лабораториянын заман бап жана талапка ылайык жасалгаланышы 20 чейин 

2 Лабораторияга тиешелүү  документтердин болушу 10 чейин 

3 Лабораториялык жумуштардын түзүлмөлөрүнүн абалы 15 чейин 

4 Лабораториялык жумуштардын усулдук көрсөтмөлөрүнүн абалы 10 чейин 

5 Ушул жыл ичинде коюлган жаңы лабораториялык жумуштар N*15 

6 

Ушул жыл ичинде модернизацияланган лабораториялык 

жумуштар N*10 

7 

Лабораторияда өтүлгөн лабораторялык сабактын саны 15 сааты 

түзсө 10 

8 

Лабораторияда өтүлгөн лабораторялык сабактын саны 30 саат  

жана андан көп  болсо  15 
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9 

Лабораторияда, студенттердин илимий изилдөө иштерди 

жасоосуна мүмкүн болгон түзүлмөлөрдүн болушу  20 чейин 

10 

Лабораториялык жумуштар берилген предметтин мазмунун толук 

камтуусу (чагылдырышы)  20 чейин 

11 

Лабораторияга жооптуу лаборанттын, лабораториялык 

жумштардын аткарылышын билүүсү 10 чейин 

12 

Лабораториянын жабдулуусуна мамлекеттик тилдин 

колдонулуусу 10 чейин 

 

 

Эгерде кээ бир номинациялар бонча төмөндө көрсөтүлгөн 

минималдык баллдан аз балл алган болсо анда аларга  жылдын мыктысы 

номинациясы берилбейт: 

1. «Жылдын мыкты факультети»-1800 балл 

2. «Жылдын мыкты кафедрасы»-1000 балл 

3. «Жылдын мыкты илимий изилдөөчүсү»-200 балл 

4. «Жылдын мыкты куратору»-200 балл. 

5. «Жылдын мыкты лектору»-70 балл 

 

Тиркеме 1 

 “Жылдын мыкты лектору” конкурсунун жыйынтыгын чыгаруу үчүн 

студенттердин арасында жүргүзүлүүчү социологиялыл сурамжылоонун 

үлгүсү. 

Төмөндө берилген суроолорго, окутуучунун сабак өтүүсү боюнча 

1-5 чейин балл койсоңуздар болот: 

№ Суроолор балл 

1 Окутуучу сабагын өз убугында баштап өз убагында бүтүрөт  

2 Окутуучу студенттерге сылык мамиле жасап, алар 

тарбынан берилген суроолорго дайыма жооп берет 

 

3 Сабакты түшүнүктүү жана жеткиликтүү дэңгээлде өтөт  

4 Сабакты адистикке байланышкан мисалдар менен 

бышыктайт 

 

5 Сабактын материалдарын мурда өтүлгөн темалардын 

материалдары менен байланыштырып өтөт 

 

6 Сабактын материалдары башка предметтер менен 

байланышта болот 

 

7 Сабак илимдин акыркы жетишкендиктерин пайдалануу 

менен өтүлөт 

 

8 Сабак көрсөтмө куралдарды жана анимациялык 

программаларды пайдалануу менен өтүлөт 

 

9 Сыбак, сабак өтүүнүн ар түрдүү усулдарын пайдалануу 

менен өтүлү 

 

10 Окутуучуну өзүбүзгө үлгү катары эсептесек болот.  
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