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окутуучусунун кызматтык керсетмелеру

Бул кызматтык керсетме Кыргыз Республикасынын (КР) Эмгек кодексинин 
жоболоруна, КРнын 2003-ж. 30-апрелиндеги № 92 “Билим беруу женундегу” мыйзамына 
(КРнын 2015-ж.17-апрелиндеги №84, 2015-ж. 3-августундагы №213, 2016-ж. 29- 
июнундагы № 92 мыйзамдарынын редакциясында), КР вкметунун 2004-ж. 3-
февралындагы № 53 токтому менен бекитилген (КР вкметунун 2009-ж. 5-мартындагы № 
148, 2013-ж.19-апрелиндеги №209, 2016-ж. 11-апрелиндеги № 191 токтомунун
редакциясында) “КРнын жогорку бцлим беруу мекемелери женунде” жоболоруна жана 
ТалМУнун уставына ылайык иштелип чыккан жана бекитилген.

1. Жалпы жоболор

1.1.ТалМУнун окутуучусу профессордук-окутуучулук курамга кирет жана кафедра 
башчысына баш ийет.

1.2.0кутуучулук кызмат ордун ээлее учун ошол адистик боюнча толук жогорку билими 
болушу же магистратураны бутушу талап кылынат жана талапкерге теменкудей 
талаптар коюлат:

- мыйзамдык кучуне кирген соттун чечиминин негизинде педагогикалык ишмердуулук 
менен алектенууден четтетилбеген (КРнын эмгек кодексинин 377-беренеси, 2-белук);

- сот жообуна тартылбаган (КР Эмгек кодексинин 377-беренеси, 2 белук);

- КР вкметунун белгиленген тизмелеринде каралган оорулар менен оорубаган (КРнын 
эмгек кодексинин 377-беренеси, 2 белук).

1.3 .вкутуучу темендегулерду билууге тийиш:

-жогорку кесиптик билимге тиешелуу суроолорго байланыштуу КРнын мыйзамдарын 
жана нормативдик укуктук-Оактыларын;

- университеттин нормативдик актыларын;

-жогорку кесиптик билим берууге тиешелуу программаларына туура келген КРнын 
мамлекеттик билим беруу стандарттарын;

- билим беруу системасын башкаруу теорияларын жана ыкмаларын;

- окуу пландарын тузуу иретин;

-окуу иштериндеги документтерди жургузуу эрежелерин;



- педагогиканын, психологиянын, физиологиянын негиздерин;

- кесиптик окутуунун методикаларын;

- окутуунун жана тарбиялоонун заманбап формаларын жана ыкмаларын;

-билим беруудегу технологияларды колдонуунун методцорун жана ыкмаларын, ошондой 
эле аралыктан окутуунун методцорун;

- жекече компьютерлерде жана башка электрондук сандык тузулуштерде иштеенун 
талаптарын;

- экология, укук жана социологиянын негиздерин;

-КРнын эмгектик мыйзамдарынын негиздерин;

-ТалМУнун ички эмгек тартиптеринин эрежелерин;

-эмгекти коргоо жана ерт коопсуздуктарынын эрежелерин.

1.4.0кутуучу ез ишмердуулугунде жетекчиликке алат:

-ТалМУнун уставын;

-кызматтык керсетмену;

-факультет тууралуу жобо, кафедра тууралуу жобо жана окумуштуулар кецешинде 
бекитилген университеттин актыларын, жоболорун.

1.5.0кутуучу ергууде болуп же ден соолугуна байланыштуу жок болуп калган убакта, 
анын милдетин керсетулген тартиптин негизинде убактылуу милдетин аткаруучу аткарат.

2. Кызматтык милдеттемелер

Окутуучу теменку милдеттерди аткарат:

2.1. Окутулуучу дисциплиналар боюнча окуу, окуу-методикалык иштерди, сабактын 
башка турлерун уюштурат жана иш жузуне ашырат.

2.2. Кафедранын, университеттин башка белумдерунун илимий-изилдее иштерине 
катышат.

2.3. Гранттык негизде илимий-изилдее иштердин темаларын, долбоорлорду, окуу 
китептерин, монографиялык эмгектерди даярдоодо аткаруучулук милдетти аткарат.

2.4. Электрондук программалар менен иштеену билет.

2.5. Эмгектерин жарыкка чыгарууга жендемдуу, илимий маалымат базаларында 
эмгектерин жарыялайт.

2.6. Профессор, доцент, ага окутуучунун жетекчилиги менен методикалык 
керсетмелерду, лабораториялык иштерди, практикалык, семинардык сабактарды иштеп 
чыгууга катышат.

2.7. Окуу сабактарын техникалык, методикалык жактан камсыз болушун уюштурат.



2.8. Билим алуучулардын тарбиялык иштерине катышат, окуу процессинин сапаттуу 
болушун шарттаган материалдык-техникалык базаны чыцдоого багытталган иш- 
чараларга катышат.

2.9. Окутуунун аудиториялык ж.б. турлерун еткерууде ерт коопсуздугу жана эмгекти 
коргоо боюнча эрежелердин аткарылышын кеземелдейт.

2.10. Кафедранын изилдее багытынын алкагында уюштурулган семинарларга, 
конференцияларга (эл аралык) катышат.

3. Окутуучулук бош кызмат орунга конкурска катышуучуга коюлуучу талаптар

3.1. Окутуучулук бош орунга кабыл алууда 1 жылдык сынак меенету менен алынат.

3.2. ТалМУнун окутуучу кызмат орду шайлануучу кызмат болуп эсептелет. Окутуучуну 
шайлоо “ТалМУда профессордук-окутуучулар курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун 
тартиби женунде жобого” ьшайык тиешелуу факультеттин окумуштуулар кецешинин 
отурумунда жургузулет.

3.3. Окутуучулук сынак меенету бутууде ТалМУнун окуу-усулдук К ец еш и  тарабынан
w

окутуучунун сабак етуу жендемдуулугу текшерилип ага баа берилип жана анын 
негизинде конкурстан етууге сунуш «жолдомосу» берилет. Окутуучулук сынак 
меенетун етууде кафедрадагы жасаган окуу, окуу-усулдук жана тарбиялык иштеринин 
маалыматтык отчету кафедрада талкууга алынып жактырылгандан кийин конкурстан 
етууге сунушталат.

3.4. Окутуучулук бош орунга экинчи жолу конкурска катышуучуга коюлган талаптар:

- Окутуучулуктун биринчи меенетунде 3- тен кем эмес илимий макаланын автору 
болуу (аныничинен ley ЖАК тын эсепке алган журналы болушу керек;

- Биржылдан кем эмес меенетте илимизденуучу же аспирант болуп бекитилиши;

- Эгер обьективдуу себептер менен илим изденуучу боло албаган болсо 5 тен кем эмес 
илимий, окуу-усулдук эмгектин автору болуу же 2 предметтен кандиданттык экзамен 
тапшырган болсо;

- Сабакты жеткиликтуу илимий-методикалык децгээлде етушу тууралуу тиешелуу 
кафедранын жана ТалМУнун окуу-усулдук кецешинин аныктамасы болсо;

- ТалМУнун ички тартибин бузган фактылары жок болуусун эске алуу сунушталат.

3.5. Окутуучулук бош орунга учунчу жолу конкурска катышуучуга коюлган талаптар:

- окутуучулуктун экинчи меенетунде 5тен кем эмес илимий макаланын автору болуу 
(анын ичинен 2су ЖАК тын эсепке алган журналы болуу су керек);
- Эки жылдан кем эмес меенетуне илим изденуучу же аспирант болуп бекитилген 
болуусу;
- Конкурска катышуу учурунда талапкер 2ден кем эмес окуу-усулдук эмгектин автору же 
авторлошу болуусу талап кылынат.



Окутуучу теменку укуктарга ээ:

4.1.Университеттин жетекчилигинин чечимдеринин долбоорлорун талкуулоого 
катышууга;

4.2. Берилген тапшырмалардын ез убагында ишке ашырууга, тузден-туз жетекчиликтин 
макулдашуусу менен башка кызматкерлерди ишке аралаштырууга;

4.3. Башка структуралык белумдердегу кызматкерлерден керектуу маалыматтарды, 
документтерди суроо жана алууга;

4.4. взунун кызматтык милдеттемелеринин аткарьшышы боюнча суроолорду талкулоого 
катышууга;

4.5. Университеттин ички эмгектик тартибинде, коллективдик келишимде жана башка 
ички актыларда аныкталган укуктарга.

5. Жоопкерчилик

5.1. Окутуучу теменкулерге жоопкерчиликтуу:

-ушул кызматтык керсетмелердун негизинде кызматтык милдеттемелерин аткарбаса же 
аткаруудан баш тартса КРнын эмгектик мыйзам-ченемдеринде керсетулген тартиптин 
негизинде жоопкер болот;

-университеттин уставынын бузулушуна жол берууге;

-билим алуучуларга карата физикалык жана психикалык куч колдонуу менен тарбиялоо 
жургузууге;

-КРнын эмгектик мыйзам-ченемдеринде керсетулген тартиптин негизинде университетке 
задал келтирууге.
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