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А ди стик тердин (и роф ил дерди н ) окуу njiaiibiH/uu bf7iTiciuiiKiHHajiap бою нча
ж азы лган м ы кты ок уу-усулдук эм гектср: окуу китсби, ок уу куралы , окууусул дук колдон м о ж ана ок уу-усулдук ком плекс конкурсунун
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I. Ж а л и м ж оболор
1.1. Дисциплина боюнча мамлексттик стандарттын негизинде жазылган окуумстодикалык эмгектер: окуу китеби, окуу куралы, окуу-усулдук колдонмо жана
окуу-усулдук комплекс Кыргыз Ресиубликасынын Президентинин Указына ылайык
2019-жыл “Региондорду онуктуруу жана олкону санариптсштируу жылы” дсп
жарыялангандыгына байланышгуу университсггсги билим беруу процессинин сапатын
тереддетуу, ирофсссордук-окутуучулук курамдыи ишмердигинин эффективдуулугун
жогорулатуу жана педагогикалык ишмердуулугун стимулдаштыруу максатында
откорулот.
1.2. Дисциплина боюнча жазылган окуу-усулдук эмгектср: окуу китеби, окуу
куралы, окуу-усулдук колдонмо жана окуу-усулдук комплекс” боюнча конкурска
ЖАМУнун бардык кафедраларынын, болумдорунун профессордук-окутуучулук курамы
катыша алышат.
1.3. Конкурс жонундо жобо, конкурстук комиссиянып курамы, конкурсту откоруунун
мооноттору, сыйлык фондунун олчому унивсрситеттин ректору тарабынан бекитилет.
1.4. Конкурс жонундо маалымат унивсрситетгнн офицналдуу сайгына жайганггырылат
жана унивсрситеттин бардык болумдорунун жетекчилерине арыздарды кабыл алуудан 10
кун эрте маалымдалат.
1.5. Конкурска катышуу учун арыздар окуу болумупдо кабыл алынат.
1.6 Конкурста 2018-жылы жана 2019-жылы жеке автор тарабынан же биргеликте
даярдалыи жарыкка чыккан окуу-усулдук эмгектср каралат.
К онкурстун м илдсттери:
•
Билим беруу процессинин сапатын жана окуу планындагы дисциилиналарды
мамлекетгик тилде даярдалган окуу-усулдук эмгектср мсисн камсыздалуу децгээлин
жогорулатуу;
•
Алдыцкы педагогикалык тажрыйбаны, жацычыл псдтехноло 1’ияларды, окугууга
комистспттуулук мамилени табуу жана жайылтуу;
• Билим беруу кызматынын сапатын жогорулатуу;
• 11едагог - новаторлорду колдоо;
• Окуу планындагы дисциилиналардын окутулушупун сапатын жогорулатуу.
1.6. Арыздарды толтуруу эрсжеси ушул жобопун II болумундо берилет.
1.7. Конкурс эки этап (тур) мснеи откорулот.
Конкурстун биринчи этабын унивсрситеттин структуралык болумдоруидо
факультсттердии окуу-усулдук ксцешинин мучолору (ФМК) жургузушо г. Экиичи этан
бутундой университет боюнча конкурстук комиссия тарабынан откорулот.
1.8. Конкурсту откоруу моонотгору:

I тур: 29-анрслдсн 15-майга чейин;
II тур: 16-майдан 25-майга чсйин;
II. Конкурска катыш ууга арыздарды бсруу
1.1. Факультеттердин, коляедждердин усулдук комиссиялары унивсрситетгин
конкурстук комиссиясына окуу китебйпин, окуу куралынын, окуу-усулдук
колдонмосунун жана окуу-усулдук комнлсксишш ар биринсн бирдсн аншаган гана
эмгскти корсото алышат.
1.2. Факультеттердин, коляедждердин мстодикалык комисеияларынын чечими
гомонкулорду камгышы керек:
• Конкурстун экинчи этабына откоИ окуу-усулдук эмгектердин тизмеси, алардын
авторлорунун толук аты-жону жана ээлеген кызматтары;
• Тораганыи кол тамгасы менен тиешелуу структура жетекчиси (декан, директор)
бекигксн комиссиянын чечими.
2.1. Конкурска катышуучу арызына томонку документтерди тиркейт:
• Конкурска катышуучунун арызы (1-тиркеме);
• Конкурстун катышуучусунун анкетасы (2-тиркеме);
• Кафедрапын кецешмесинин ток гомунан кочурмо;
• Конкурска корсотулуучу окуу-усулдук эмгектин туп нускасы;
• Окуу-усулдук эмгек пайдаланылган дисцинлинанып жумушчу ирограммасы;
• Окуу-усулдук эмгектин колдонулушунун эффективдуулугу жонундо кыскача
баяндама.
III.

>
>
>
>
•
•
•
•

О куу-усулдук эмгектин санатын жана колдонуу эффсктивдуулугун
баалоо критерийлсри.
3.1. Окуу-усулдук эмгектин санатын жана колдонуу эффсктивдуулугун баалоо
критерийлсри сандык нараметрлерге ээ;
3.2. Конкурска келин тушкой окуу-усулдук эмгскти баалоодо томонкулор эсенке
алынат:
Тиешелуу курстун ирограммасы менен окуу-усулдук эмгектин мазмунунун
дал келиши..15 балл;
Окуу-усулдук эмгектин актуалдуулугуна - 10 балл;
Тиешелуу курс учун жарыкка чыккан башка окуу-усулдук эмгектерден
айырмачылыгына - 10 балл;
Электрондук всрсияеынын AVN программасына жана интернет желесинс
жайгаштырылышына - 15 балл;
Окуу китебине - 30 балл;
Окуу куралына - 25 балл;
Окуу-усулдук колдонмого - 20 балл;
Окуу-усулдук комплексине- 15 балл.

> Окуу китебин басмага сунуштаган тарап:
Университстшн окуу-усулдук кецеши - 10 балл;
Окумунггуулар кецеши - 15 балл;
ISBN № - 20 балл;
КР ББИМ тарабынан берилген гриф - 35 балл.
>

Окуу куралын басмага сунуштаган тарап:

Унивсрситсттин окуу-усулдук кецеши - 5 балл;
Окумупггуулар кецсгаи - 10 балл;
ISBN № - 15 балл;
КРнын ББИМ тарабынан берилген гриф - 30 балл.
> Окуу-усулдук колдонмону басмага сунуштаган тарап :
Унивсрситсттин окуу-усулдук кецеши - 4 балл;
Окумупггуулар кецеши - 8 балл;
ISBN № - 10 балл;
КРнын ББИМ тарабынан берилген гриф - 25 балл
(

'
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Окуу-усулдук комплексти басмага сунуштаган тарап :
Унивсрситсттин окуу-усулдук ксценп#- 5 балл;
Факультсттин окуу-усулдук кецеши - 3 балл;
АВН ге жайгаштырылышы - 3 балл;
Кирлибнстке жайгаштырылышы - 3 балл:
Окуу-усулдук комплексинин басмадан чыгарылгап нускасынын болушу - 5 балл.

IV. Конкурстун жыйынты гы н чыгаруу жана сыйлоо
4.1. Конкурсгун жыйынтыгы конкурстук комиссия тарабынан чыгарылат. Чсчим
конкурстук комиссиянын отурумунда ачык добуш беруу жана добуштардын копчулугу
менсп кабыл алынаг, протоколдун негизиндс токгом чыгарылат. Кворум учун 2/3 ден
кем эмес комиссия мучолорунун кагышуусу зарыл.
4.2. Конкурстун жецуучулору 1. 2, 3-даражадагы дипломдор жана акчалай
сыйлыктар мснен сыйланышат. Калган кагышуучулар дипломдор мснен сыйланат.

1-тиркеме
“Дисциплина боюнча жазылган окуу-усулдук эмгсктср: окуу китсби, окууусулдук колдонмо жана окуу куралы жапа окуу-усулдук комплекс”
конкурсуна катышуу учун арыздын формасы
“Дисциплина боюнча
жазылган окуу-усулдук
эмгсктср: окуу китеби,
окуу-усулдук колдонмо
окуу куралы жапа окууусулдук комнлекси”
&

копкурстук комиссиясына

АРЫЗ
___
______
____ ____________________ кафедрасыпда,болумундо
окутулуучу_________________ __
дисциплинасынын
докумснттсрин
“Дисциплина боюнча жазылган окуу-усулдук эмгскгср: окуу китеби,
окуу-усулдук колдонмо, окуу куралы, жана окуу-усулдук комнлекси”
конкурсуна катышуу учун кабыл алынышын суранам (суранабыз). Копкурстун
жобосу жана откоруу мооноттору менен тааныштым (тааныштык).
Тиркеме: докуменгтердин тизмсси.
Иштси чыккан автордун (авторлордун) аты-жону, кол тамгалары, дата.

2-тиркеме
“Дисциплина боюнча жазылган окуу-усулдук эмгсктср: окуу китсби, окууусулдук колдонмо, окуу куралы жана окуу-усулдук комплекс” конкурсуна
катышуучунун
ЛНКЕТЛ СЫ
1. Кафедра, болумдор;
2. Автордун (авторлордун) агы-жону, кызматы, окумуттуулук даражасы,
наамы;
3. Иштелген диецнплинанын аталышы;
4. Дисциплина боюнча окутулуучу студенттердин контингента (факультет,
курс);
5. Окуу-усулдук эмгектин колдонуу узактыгы (канча окуу жылы ичинде
колдонулуп ксле жатат);
6. Ёасмадап чыккаи эмгектин сапы.
Кол тамга (лар)

________________________________________________

