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Университеттин атайын каражатынын эсебинен кошумча телем  киргизуу учун 
Ж АМ Унун кызматкерлерин аттестациялоо жонундогу жобо

1. Жалпы жоболор
1.1. Бул жобо КР нын “Билим беруу женундегу” мыйзамынын, КРнын Президентинин 

20.03.2006-жыл №132-“ЖОЖдун кызматкерлеринин эмгек акыларын телее чени женунде” 
Указынын, Кыргыз Республикасынын Экметунун 26.07.1999-жыл №408 “Эмгек теломдеруне карата 
сыйлоолор женундегу” токтомунун, Жогорку Кецештин 29.12.2010-жыл №85 жана КР вкметунун 
19.01.2011-жыл №18 “Билим беруу мекемелеринин эмгек телемдерунун жацы шарттарын киргизуу 
боюнча” токтомдорунун, КРнын социалдык коргоо жана эмгек министрлиги, КРнын Билим беруу 
министрликтеринин коллегиясынын 27.07.1993 -жыл №8 токтомунда бекитилген “ЖОЖдун 
профессор-окутуучулук курамын аттестациялоо боюнча” жобосунун негизинде иштелип чыкты.

1.2. Аттестация ЖАМУнун кызматкерлеринин ишмердуулугун стимулдаштыруу менен бирге 
алардын илимий-теориялык децгээлин, кесиптик чеберчилигин аныктап, чыгармачылыктын 
алдыцкы тажрыйбаларын ездештуруу менен аны изилдее иштеринде колдонуу мумкунчулуктерунун 
есуусуне жардам берет.

1.3. Аттестациянын негизги принциптери: ыктыярдуулук, ачык айкындык, коллегиалдуулук, 
эксперттик баалардын бирдиктуулугу жана системалуулугу.

1.4. ЖАМУнун кызматкерлерин аттестациялоо жыл сайын окуу жылынын аягында 
кызматкерлердин кесиптик ишмердуулугун баалоо максатында еткерулет жана анын ушул окуу 
жылындагы аткарган жумуштарынын талапка ылайыктуулугун кароо менен эмгек теломдеруне 
кошумча акы киргизилет.

1.5. Эмгек акыларына кошумча телем 1-сентябрдан окуу жылдын аягына чейин эмгек ергуу 
мезгилин кошуу менен чектелет.

1.6. Эмгек акыларына кошумча телемдер кафедра башчы, профессор, доцент, окутуучу, 
ассистент-окутуучу, окуу-кемекчу, административдик башкаруу, тейлее персоналдарына, эмгек 
телемдерунун жацы шартында турган жумушчу жана кызматчыларга чектелет.

1.7. Кызмат абалында бир жылга чейин иштегендер, бир жарым жашка чейинки бананы асыроо 
ергуусунде олтурган же декреттик ергууде олтурган аялдар аттестациядан етушпойт жана ергууге 
чыга электе аттестациядан еткен болсо ошол кошумча телему сакталат. 1,5 жашка чейинки баланы 
асыроо ергуусунде олтурган аялдар ергууден жумушка чыккандан бир жылдан кийин аттестациядан 
етушет.

2. Эмгек акысына кошумча толомдерду чектвв учун аттестацияга даярдануу жана
еткеруу тартиби

2.1. Аттестацияны даярдоо жана еткеруу ректорат тарабынан кесиптик кошуундун катышуусу 
менен уюштурулат.

2.2. Аттестацияга даярдоо теменкудей тартипте жургузулет:
• Аттестациялоочу коммиссиянын курамын тандоо жана бекитуу;
• Аттестация еткеруунун графигин иштеп чыгуу;
• Аттестациялык комиссияга сунуштоо учун керектуу иш кагаздарды даярдоо;
• Учурдагы жобого ылайык аттестациядан етуучулерду жобо менен аттестация 

жургузгенге чейин 2 жума алдын-ала тааныштыруу;
2.3.Окуу жылынын аягында, аттестацияны еткерууге 2 жума калганда структуралык тузумдун 

башчылары (декан, кафедра башчысы, белумдун башчылары) езун езу аттестациялоо боюнча ар бир 
аттестациядан етуучу кызматкерге аттестация баракчасын даярдайт.

Жыйында адистин еткен окуу жылынын ичинде келишимдеги шарттардын аткаргандыгын же 
аткарбагандыгын карайт жана кызматкердин андан ары иштеесун же келишимди токтотуу боюнча 
бутумун чыгарат.
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Андан соц эмгек акысына кошумча телемдун елчемун аныктап сунуш берет. Чечим ачык же 
жабык добуш беруу аркылуу жургузулет.

2.4. Кошумча телемдун елчему ЖАМУнун профессор-окутуучулук курамын, окуу-кемекчу, 
административдик башкаруу жана башка кызматкерлерин аттестациялоо учун тузулген 
критерийлердин негизинде аныкталат.

3. Аттестациялык комиссиянын курамы жана иштее тартиби
3.1. Комиссиянын атайын тузулген курамы жана анын иштее графиги ЖАМУнун ректору 

тарабынан бекитилет.
3.2. Комиссиянын ишине университеттин проректорлору кире алат. Комиссиянын курамына 

кесиптик кошуундун жана административдик структуралык белумдун екулдерунен кошулушу шарт.
3.3. Комиссияга тушкен мааалыматтарды талкуулоо атайын графиктин негизинде жургузулет 

жана протоколго жазылат.
3.4. Биринчи кезекте структуралык тузумдердун башчылары аттестацияланат, андан соц 

кызматкерлери етет.
3.5. Аттестациялык комиссия структуралык тузумдердун башчыларынын (декан, кафедра 

башчы, белум башчы) катышуусунда аттестациялануучунун документтерин жана бутумдерун кароо 
менен ачык же жабык добуш беруу аркылуу тиешелуу чечимди чыгарат.

3.6. Аттестациялануучу комиссиянын чечими менен аттестациядан кийин сезсуз таанышат 
жана кол тамгасын коет.

3.7. Бир эле адамды кайрадан аттестациялоого жол берилбейт.
3.8. Эгерде аттестациялануучу жуйеелуу себеп менен аттестациялык комиссиянын жыйынына 

келбей калса, ал жацы окуу жылдын башына чейин (1-сентябрга чейин) аттестациядан етууге болот, 
бирок бир гана жолу.

3.9. Аттестациялык комиссиянын чечими жацы окуу жылынын башталышы менен кучуне 
кирет жана езгеруусуз калат (акыркы чечим болуп эсептелет).

3.10. Аттестацияны еткерууде жана добуш берууде аттестациялык комиссиянын бекитилген 
курамынын мучелерунен 2/3 кем эмеси катышуусу шарт.

Добуш беруунун жыйынтыгы кеп добуш алгандыгы менен аныкталат, бирок жыйында 
аттестациялык комиссиянын мучелерунун жарымынан кебу катышуусу эске алынат.

3.11. Аттестациялык комиссия аттестация буткенден кийин ошол эле куну ар бир 
аттестациялануучуну жана кафедра башчысын аттестациянын жыйынтыгы менен тааныштыруусу 
шарт.

3.12. Аттестациялануучу кызматкер аттестациялык комиссиянын мучесу болсо добуш берууде 
езу катышпайт.

3.13. Аттестациянын жыйынтыгынын негизинде ректор, эмгек акыга кошумча телемдун 
елчемун бекитуу боюнча буйрук чыгарат.

4. Профессор-окутуучулук курамдын ишин баалоо критерийлери

4. Окуу жана окуу-усулдук иштер
4.1. Лекциялык, практнкалык, семинардык жана лабораториялык 
сабактардын сапаты____________________________________________

№ Жумуштун аталышы Баллдары
4.1.1 КРнын билим беруу жана илим министрлигинин грифинин 

негизинде лекциялардын толук курсунун жарыкка чыгышы 
(практикалык, семинардык сабактардын) жана анын AVN 
программасына жайгаштырылышы (N -  иштеп чыгылган 
лекциялык курстун саны, басмадан чыкканын эске алуу менен)

N х 50 балл 
(авторлордун 
санына белуу 
менен)

4.1.2 ЖАМУнун окуу-усулдук кецешининин чечиминин негизинде 
иштелип чыккан кецейтилген лекциялардын курсунун жарыкка 
чыгышы жана алардын AVN порталына жайгаштырылышы (N -  
иштеп чыгылган лекциялык курстун саны, басмадан чыкканын эске 
алуу менен)

N х 30 балл 
(авторлордун 
санына белуу 
менен)
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4.1.3 ЖАМУнун окуу-усулдук кецешинин чечиминин негизинде 
дисциплина боюнча Окуу-усулдук комплекс™ иштеп чыгуу жана 
AVN порталына жайгаштыруу (N -  иштеп чыгылган курстун саны, 
басмадан чыкканын эске алуу менен)

N х 50 балл 
(авторлордун 
санына белуу 
менен)

4.1.4 Заманбап, инновациялык метод менен ачык сабак етуу жана AVN 
порталына жайгаштырылышы, протокол менен тастыкталат (N -  
ачык сабактардын саны, N < 2)
- Жогорку илимий-усулдук децгээлде
- Жетиштуу илимий-усулдук децгээлде
- Канааттандырарлык илимий-усулдук децгээлде

1 жылдык 
алынат

N х 20 балл 
N х 10 балл 
N х 5 балл

4.2. Окутуучунун (профессордун, доценттин, улук окутуучунун, ассистент-окутуучунун) 
окуу-усулдук иштери____________________________________________________ ________________
№ Жумуштун аталышы Баллдары
4.2.1 КРнын Билим беруу жана илим министрлигинин грифи менен 

чыгарылган окуу куралы жана окуу колдонмолорунун саны жана 
алардын AVN порталына, электрондук китепканага 
жайгаштырылышы (N -  иштеп чыгылган окуу куралы жана окуу 
колдонмолорунун саны)

N х 100 балл 
(авторлоштордун 
санына белуу 
менен)

4.2.2 Дисциплина боюнча силлабустарды AVN программасынын 
шартгарына ылайык иштеп чыгуу жана AVN порталына 
жайгаштыруу (N -  жайгаштырылган силлабустун саны) N < 5

N х 10 балл 
(авторлордун 
санына белуу 
менен)

4.2.3 Дисциплина боюнча тесттик тапшырмаларды AVN 
программасынын шарттарына ылайык иштеп чыгуу жана AVN 
порталына жайгаштыруу (N -  тесттик тапшырмалардын саны) N < 5

N х 10 балл 
(авторлордун 
санына белуу 
менен)

4.2.4 Дисциплина боюнча окуу планына ылайык лабораториялык 
иштерди аткаруу учун усулдук жактан толук камсыздалган жацы 
лабораторияны тузуу (N -  лаборатория саны) N < 1

N х 30 балл 
(тузуучулердун 
санына белуу 
менен)

Талапка ылайык документти алуу менен атайын курстардан (on-line 
курстар эсептелбейт) квалификациясын жогорулатуу: (N < 2)
- Бир кундук курстар
- 2-3 кундук) (ректордун буйругу менен)
- 3 кунден 15 кунге чейин (ректордун буйругу менен)
- 15 кунден кеп (ректордун буйругу менен)

N х 5 балл 
N х 10 балл 
N х 15 балл 
N х 25 балл

4.2.5 Окуу аудиторияларын, кабинеттерди жана лабораторияларды 
жабдуулар менен камсыздоо, жасалгалоо (тастыктоочу 
документтери менен) (N -  лабораториянын саны) N < 1

20 балл
(тузуучулердун 
санына белуу 
менен)

5. Илимий-изилдоо иштери 
5.1. Илимий-уюштуруучулук иштер______________________
№ Жумуштун аталышы Баллдары

5.1.1 Студенттердин илимий-иштерине жетекчилик кылуу
1. Университтин денгээлинде, N < 10
2. Эл аралык децгээлде, N < 3

10 балл 
15 балл

5.1.2 Илимий иш-чараларды уюштуруу (конференция, симпозиум, 
семинарлар, кецешмелер) N < 3 

У ниверситеттик 
Республикалык, эл аралык

N х 10 балл 
N х 15 балл

5.1.3 Иштеп жаткан илимий лабораторияны кайрадан тузуу жана жетектее 
(бир нече окутуучу тузген учурда жалпы баллды белуу менен)

30 балл

5.1.4 Кандидаттык минимум экзамендерин тапшыруу N х 10 балл
5.1.5 Студенттерди студенттик олимпиадаларга даярдоо, катыштыруу 

жана еткеруу (жалпы командага)
20 балл 
(даярдаган
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окутуучуларды 
н санына белуу 
менен)

5.1.6 Аймактык, республикалык, эл аралык олимпиадада алган орундары 
учун:

1-орунга
2-орунга
3-орунга

20 балл 
15 балл 
10 балл

5.2. Илимий-изилдее ишмердуулугу
№ Жумуштун аталышы Баллдары
5.2.1 Мамлекеттик казына, гранд, фонд жана башка темаларда илимий 

иштерди жургузуу (1 жылдык эсептелет) (N -  теманын саны)
N х 30 балл (ар 
бир
катышуучуга)

5.2.2 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары барлар учун:
- КРнын Президентинин Ардак грамотасы
- КРнын Орден, медалдары (КР Президентинин жарлыгы менен)
- КР (билим берууге, илимге ж.б) эмгек сицирген кызматкер
- КР илим жана техника боюнча сыйлыктын лауреаты
- КРнын Жогорку кецешинин Ардак грамотасы 
(илим жана билим берууге кошкон салымы учун)

50 балл 
50 балл 
50 балл 
50 балл 
30 балл

Башка сыйлыктары:
- КРнын элге билим беруунун мыктысы,
- КРнын билим беруу жана илим министрлигинин ардак грамотасы

45 балл 
45 балл

5.2.3 Илимдин доктору окумуштуулук даражасы барлар учун 50 балл
5.2.4 Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасы барлар учун 30 балл
5.2.5 Окумуштуулук наамы барлар учун:

КРнын Улуттук Илимдер Академиясынын: 
академиги
корреспондент-мучосу 

КРнын Инженердик Академиясынын: 
академиги
корреспондент-мучосу 

Эл аралык Академиялардын: 
академиги
корреспондент-мучосу

профессор,
доцент

Башка жогорку окуу жайларынын ардактуу профессору наамын алуу

50 балл 
50 балл

50 балл 
50 балл

50 балл 
50 балл

50 балл 
30 балл 
50 балл

5.2.6 Ойлоп табуучулугу учун (авторлук кубелук же патент алуусу), ИИИ 
жана ИТИнин конкурстарында жецуусу: 

эл аралык
республикалык (N -  саны) (бир жылдык эсептелет)

N х 30 балл 
N х 20 балл

5.2.7 Мекемелер менен чарбалык келишимдеги иштери (университетке 
атайын акча каражатын алып келсе гана)

40 балл

5.2.8 Илимий диссертацияларга жана отчетторго сын пикир жана пикир 
жазуу (бир жылдык эсептелет) N < 5

N х 10 балл

5.2.9 Диссертациялык же эксперттик кецештин мучесу болуу (бир жылдык 
эсептелет)

50 балл

5.3. ИИИ жана ИТИдин жыйынтыгындагы басылмалар

5.3.1 Илимий макалаларды жарыкка чыгаруу (бир жылдык эсептелет):
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Реферирумдук эмес журналдарда

Реферирумдук журналдарда (Кыргызстандын чегинде РИНЦ) 
Жакынкы чет елкелелердегу макалалар (РИНЦ)

Scopus, Web of science, ж.б.

N х 10 балл

N х 15 балл 
N х 25 балл

N х 50 балл 
(авторлордун 
санына белуу 
менен)

5.3.2 Конференцияларга (симпозиумдарга) доклад менен катышуу жана 
баяндама жасоо. (Чакыруу билети, барып катышкандыгы женундегу 
иш кагазы каралат жана бир жылга гана эсептелет) N < 3

N х 10 балл

5.3.3 КРнын Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан бекитилген 
монографияларды чыгаруу, бир жылдык эсептелет (N - саны)

N х 30 балл 
(авторлордун 
санына белуу 
менен)

5.3.4 ЖАМУнун ОКнин чечими менен монографияларды чыгаруу, бир 
жылдык эсептелет (N - саны)

N х 20 балл 
(авторлордун 
санына белуу 
менен)

6. Тарбиялык жана коомдук уюштуруу иштери
№ Жумуштун аталышы Баллдары

6.1 Куратордук иш. Иш планы, план боюнча аткарылган иштердин 
иштелмеси каралат. Кундузгу окуу формасы гана эсептелет. N < 2

N х 10 балл

6.2 Турдуу маданий массалык жана тарбиялоо иш-чараларын уюштуруу 
жана еткеруу, N < 3:

- Уюштуруу
- Катышуу

10 балл 
5 балл

6.3 Диспуттарды, тегерек стол, чыгармачылык жолугушуу, 
кергезмелерду уюштуруу жана еткеруу, N <2:

- Кафедранын денгээлинде
- Факультеттин денгээлинде
- Университеттин денгээлинде

N х 5 балл 
N х 10 балл 
N х 15 балл

6.4 Коомдук маалымат дубал газеталарын даярдоого активдуу катышуу 
N <2:

10 балл

6.5 Спорттук мелдештерди уюштуруу, N<2 N х 10 балл
6.7 Спорттук мелдештерге активдуу катышуу (6.7-6.8. пункттары дене 

тарбия жана спорт кафедраларынан бишкаларына тиешелуу):
- ЖАМУнун ичиндеги мелдештерде; N< 3;
- Шаардык жана областык денгээлдеги мелдештерде; N<3
- Республикалык жана эл аралык мелдештерде N< 3 

Байгелуу орунду алгандыгы учун (1-2-3- орундар гана)

N х 5 балл 
N х 10 балл 
N х 15 балл 
20 балл

6.8 Спорттук мелдештерде судьялык кылуу N < 5 N х 5 балл
6.9 ЖАМУ тууралуу мезгилдуу басылмаларда, радио жана теле 

беруулерде макалалар менен чыгуу, N < 2
- Шаардык жана областтык денгээлде
- Республикалык денгээлде

N х 10 балл 
N х 20 балл

6.10 Университеттин Окумуштуулар кенешине материалдарды даярдоо 
(N<2)

5 балл

8. Айып тел ее баллдары
Кээ бир кызматкерлер стимулдаштырылган мунездегу сыйлоолорду алуу менен жумушта 

езунун функционалдык милдеттерин, жекече нш пландарын, студенттер менен алып баруучу
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тарбиялык иштерге кецул кош мамиле жасап, ез милдеттерин так аткарбай эмгек тартибин одоно 
бузууга чейин барышат:

Сабакка кечигип кел уу
Сабактарды узгултукко учуратуу
Анын лекция, семинар, практика, лабораториялык сабактарына студенттердин аз 

катышуусу ж.б.у.с. терс керунуштер университеттин билим беруу ишмердуулугун© терс таасирин 
тийгизет.

Университеттин атайын каражатынын эсебинен теленуп жаткан материалдык 
стимулдаштыруучу кошумча % телемдеру кызматчылардын эффективдуу иш алып баруусу учун 
жыл башында бекитилген кошумча телемдер кызматчылардын керсоткучторуно ылайык алардын 
эмгегине жараша материалдык стимулдаштыруулар ай сайын женге салынат.

Мунун негизинде ар бир кызматкердин тартип бузуу жана башка ушул сыяктуу 
жоопкерчиликсиздигинин натыйжасында % дык кошумча телем жана материалдык стимулдаштыруу 
суммасы азаят.

Актоочу иш кагаздарын керсетуу менен жуйеелуу себептери аныкталат.

8.1. Учурдагы тартип бузуунун негизиндеги айыптар
№ Жумуштун аталышы Баллы

8.1.1 Ар бир Окумуштуулар кецешине, жыйналыш, усулдук-семинарларга 
келбесе

N х 5 балл

8.1.2 Ар бир кафедра жыйынына келбесе N х 3 балл
8.1.3 Жылдык илимий жана ендуруш отчетторун, командировка 

отчетторун, жеке иш пландарын ез учурунда толтуруп керсетпесе
N х 10 балл

8.1.4 Экзамендик ведомосторду ез учурунда толтурбаса жана деканатка 
тапшырбаса

N х 20 балл

8.1.5 Студенттердин жетишкендиктерин текшеруу жана рейтинг 
системасынын учетун туура эмес толтурса

N х 20 балл

8.1.6 Окутуучунун сабакка кечигуусу N х 10 балл
8.1.7 Илимий изилдее иштеринин ар бир темаларын учурунда аткарбаса N х 25 балл
8.1.8 Окутуучунун жекече иш планын: усулдук, илимий-изилдее жана окуу 

тарбия иштерин ез учурунда толтурбаса жана аткарбаса
30 балл

8.1.9 Усулдук ишти аткарууда кечуруп алууну (плагиат) колдонсо. 
(кафедра башчы, усулдук кецештин мучелеру аныктайт)

N х 50 балл

8.1.10 А\ЧЧди иштетуу боюнча иштерди аткарбаса жана текшербесе 
(структуралык тармактардын жетекчилери учун)

N х 20 балл

8.2 % дык кошумча телемдерду (КТ) жана материалдык стимулдаштыруунун (МС) 
суммасынын нормаларын азайтуу __________ ______________ _____________________

№ Тартип бузуунун турлеру 1-жолу 2-жолу Кеп жолу
8.2.1 Жуйеелуу себеби жок 

жумушка кечигуу
эскертуу КТ жана 

МСти 5% га 
азайтуу

Ар бир факты боюнча КБ 
жана МСти 10% га азайтуу

8.2.2 Милдеттендирилген 
жумушту ез убагында 
аткарбоо же сапатсыз 
аткаруу

эскертуу КТ жана 
МСти 5% га 
азайтуу

Ар бир факты боюнча КТ 
жана МСти 10% га азайтуу

8.2.3 Иш планынын жоктугу эскертуу КТ жана 
МСти 5% га 
азайтуу

Ар бир факты боюнча КТ 
жана МСти 10% га азайтуу

8.2.4 Жуйеелуу себеби жок 
сабакты узгултукке 
учуратуу

эскертуу КТ жана 
МСти 25% га 
азайтуу

Ар бир факты боюнча КТ 
жана МСти 50% га азайтуу

8.2.5 Иш убактысында 
кызматкердин иш 
ордунда жоктугу

эскертуу КТ жана 
МСти 5% га 
азайтуу

Ар бир факты боюнча КТ 
жана МСти 10% га азайтуу

8.2.6 Окутуучунун сабак етуу 
учурунда тиешелуу окуу-

эскертуу КТ жана 
МСти 5% га

Ар бир факты боюнча КТ 
жана МСти 10% га азайтуу
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усулдук иш 
кагаздарынын жоктугу

азайтуу

8.2.7 Тайпалык журналдарды 
толтурбаса

эскертуу КТ жана 
МСти 5% га 
азайтуу

Ар бир факты боюнча КТ 
жана МСти 10% га азайтуу

8.2.8 AVN программасына 
керектуу маалыматтарды 
ез учурунда киргизбесе 
(Рейтингдердин, 
экзамендердин 
жыйынтыгын, баллдык 
журналдарды, 
студенттердин тизмесин, 
тесттик тапшырмаларды 
ОУК, Силлабустарды 
ж.б.)

эскертуу КТ жана 
МСти 10% га 
азайтуу

Ар бир факты боюнча КТ 
жана МСти 20% га азайтуу

8.2.9 AVN ди киргизуу жана 
иштетуу боюнча 
убакытты созсо, еткеруп 
жиберсе(
тиешелуу структуралык 
тармактардын 
башчылары учун)

эскертуу КТ жана 
МСти 10%) га 
азайтуу

Ар бир факты боюнча КТ 
жана МСти 20% га азайтуу

8.2.10 Усулдук иштерди 
аткарууда кечуруп алса 
(Плагиат)

КТ жана 
МСти 
50% га 
азайтуу

КТ жана 
МСти 100% 
га азайтуу

Аз теленуучу кызматка 
которуу же жумуштан 
кетируу

8.2.11 Окутуучунун жекече иш 
планы боюнча 
жумуштарды, иштин 
турлерун аткарбаса

эскертуу КТ жана 
МСти 5% га 
азайтуу

Ар бир факты боюнча КТ 
жана МСти 10% га азайтуу

8.3 Тартип бузууга жол беруу фактысынын негизинде текшеруучулер тарабынан Акты тузулет, 
тартип бузуучудан тушунук кат алынат. Ушул документтердин негизинде КРнын эмгек кодексине 
ылайык ректордун буйругу чыгарылат.

8.4. Тартип бузуулар боюнча % кемитуулер учурда каралган жоболордун негизинде чыккан 
буйруктардын кечурмесун ар бир айдын аягында адиетер белуму ЖАМУнун аттестациялык 
комиссиясынын катчысына еткеруп берип туруусу шарт.

8.5. Конкреттуу кызматкерлердин эмгегине %дык кошумча телем жана материалдык 
стимулдаштыруу суммасын жен го салуу маселеси аттестациялык комиссиянын ай сайын отуучу 
жыйынында чечилет.

9. Сыйлоо, айлык акыларына кошумчаларды киргизуу боюнча чектелуучу баллдар
9.1. Аттестациялык комиссия кызматкердин башка жеке инсандык сапаттарын кароого укугу 

бар мисалы, анын:
- педагогикалык этикасын
- тартиптуулугун
-берилген ишти жоопкерчилик менен аткаруусун
- ушул ЖОЖдогу иш стажын
- илимий педагогикалык стажын
- турдуу сыйлыктарын кароого жана аларды жылдырууларга

Жогорудагыларды эске алуу менен аттестациялык комиссия кызматкердин жалпы 
баллынын санын озгертууге сунуш киргизе алат.

9.2 Жогорку профессионалдык билимдуу, магистр даражасы бар профессор-окутуучуларга 15% 
елчемдегу кошумча телемду чектееге сунуш берет.

10. Аттестациянын жыйынтыгын чыгаруу
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10.1. Профессор-окутуучулардын активдуулугунун децгээлин еткен окуу жылындагы аткарган 
иштери боюнча жыйнаган жалпы баллдын келему аныктайт жана жацы окуу жылга даярдыгын 
керсетет ошону менен бирге эле материалдык стимулдаштыруу (негизги эмгек акысына кошумча 
телем) елчемун чектееге негиз боло алат.

10.2 Жацыдан кабыл алынган кызматкердин негизги кызмат окладына (айлыгына) 5% кошумча 
телем чектелет.

10.2.1. ЖАМУнун кызматкери бир белумден экинчи белумге жумуш ордун которсо же болбосо 
бир кызмат ордунан башка кызмат ордуна которулган учурларда мурунку аттестациянын 
жыйынтыгы менен алган эмгек акысына кошулуучу устек кийинки аттестациядан еткенге чейин 
сакталат.

10.2.2. вндуруштук муктаждыкка жараша окутуучудан езу окуткан предметинен тест алуу 
уюштурулат. ЖАМУнун Аттестациялык комиссиясы бул пунктту аттестациялоо учурунда эске алат.

Аттестациялык комиссия окутуучу менен тузулген бир жылдык келишимди эске алып, жыл 
ичиндеги бардык ишмердуулугун талдап, кийинки окуу жылына келишимди узартуу же токтотуу 
боюнча ректорго сунуш бере алат. Эмгек келишими жок иштеп жаткан профессордук-окутуучулук 
курам боюнча Аттестациялык комиссия ушундай эле сунуштарды бере алат.

10.3.1. Аттестациянын жыйынтыгы менен кызматкерлердин негизги кызмат акысына

№ Баллы % № Баллы %
1 301-350 5% 11 1051-1100 балл 55%
2 351-400 10% 12 1101-1150 балл 60%
3 401-450 15% 13 1151-1200 балл 65%
4 451-500 20% 14 1201-1225 балл 70%
5 501-600 25% 15 1226-1250 балл 75%

6 601-700 30% 16 1251-1275 балл 80%

7 701-800 35% 17 1276-1300 балл 85%
8 801-900 40% 18 1301-1325 балл 90%
9 901-1000 45% 19 1326-1350 балл 95%

10 1001-1050 50% 20 1351 баллдан жогору 100%

10.3.2.Кошумча телемдун пайызын 12.3 пунктуна ылайык ректор кайра карап чыгып, 20% 
чейин езгертуулерду киргизе алат.

10.4 Аттестациялык комиссия профессор-окутуучунун езгече керектуу жана жоопкерчиликтуу 
ишин жана чыгармачылык адистик демилгелуулугун керсете алса 100% чейин чейин кошумча 
чектеену сунуштай алат.

10.5 ЖАМУдагы профессор-окутуучуларды аттестациялоо критерийлерине аттестациялык 
комиссия ректордун макулдугу боюнча тактоолорду, кошумчаларды киргизе алат.

10.6 Комиссиянын 2/Зунен аз эмес мучесу ачык добуш беруу менен кепчулук добуш алган 
кызматкерлердин эмгек акысына кошумча телемдерду чектее боюнча аттестациялык комиссия 
чечим кабыл алат.

10.7 Аттестациянын жыйынтыгы (баасы, сунуш-пикирлери) аттестациялык комиссиянын 
жыйынынын протоколуна киргизилет, аттестациялык комиссиянын протоколуна добуш берууге 
катышкан комиссиянын терагасы (терайымы), катчысы, анын мучелеру кол коюшат.

10.8 ЖАМУнун ректору аттестациялык комиссиянын сунушун эске алуу менен кызматкердин 
негизги кызмат акысына ылайык кошумча телемду чектее боюнча чечим кабыл алат.

10.9 Эгерде кызматкер ЖАМУнун уставын бузса же езунун милдеттерин так аткарбаса 
ЖАМУнун ректору эмгек акысына кошумча теленуучу телемдерду меенетунен мурун токтотууга 
укуктуу.

11. ЖАМУнун админстративдик-башкаруу, окуу-кемекчу, кенже-тейлее 
персоналдарынын ишмердуулугун баалоо критерийлери

11.1. ЖАМУнун административдик-башкаруу персоналдарынын ишмердуулугун баалоо

№ Билими Баллы
1. Академиялык жана илимий децгээли:



- Илимдин доктору
- Илимдин кандидаты

50 балл 
30 балл

2. Илимий наамы:
- КРнын УИАнын академиги
- КРнын УИАнын корреспондент-мучесу,
- профессор
- доцент

Эл аралык Академиялардын: 
академиги
корреспондент-мучесу 

Башка ЖОЖдордун ардактуу профессору наамын алуу

50 балл 
50 балл 
50 балл 
30 балл

50 балл 
50 балл 
50 балл

3. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары:
-КРнын Президентинин ардак грамотасы
- КРнын Орден, медалдары (КР Президентинин жарлыгы менен)
- КР (билим берууге, илимге ж.б) эмгек сицирген кызматкер
- КР илим жана техника боюнча сыйлыктын лауреаты
- КРнын Жогорку кецешинин Ардак грамотасы (илим жана билим 
берууге кошкон салымы учун)

50 балл 
50 балл 
50 балл 
50 балл 
30 балл

4. Башка сыйлыктары:
- КРнын элге билим беруунун мыктысы,
- КРнын билим беруу жана илим министрлигинин ардак грамотасы

45 балл 
45 балл

5. Университеттин енугушу учун илимий долбоор, гранттарды алып 
келуу

50 балл

6. ИИИне катышуусу 50 балл
7. Адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын 

жогорулатуу иш-чараларын еткерууге катышуу
50 балл

8 Коомдук иштерге катышуусу:
- Турдуу (университеттик денгээлдеги) коомдук, маданий- 

массалык иш-чараларга катышуу (N < 10)
- Шаардык, областтык децгээлдеги иш-чараларга (N<10)

(мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча иш-планына 
ылайык)

Nx5 балл 
Nx5 балл

Административдик башкаруу персоналдарынын чогулткан баллдарынын санына карата 
устек теломдерунун %ы: _________  ______ ________________________

№ Баллы %
1 1-25 балл 5%
2 26-50 балл 10%
3 51-75 балл 15%
4 76-100 балл 20%

5 101-125 балл 25%
6 126-150 балл 30%
7 151-175 балл 35%
8 176-200 балл 40%
9 201-225 балл 45%

№ Баллы %
10 226- 250 балл 50%
11 251-275 балл 55%
12 276-300 балл 60%
13 301-325 балл 65%

14 326-350 балл 70%
15 351-375 балл 75%
16 376-400 балл 80%
17 401-425 балл 90%
18 426 баллдан жогору 100%

Yctok телем: жогорку квалификация жана кесиптик чеберчилиги учун %

1. Жогорку квалификациясы учун 5%
2. Кесиптик чеберчилиги учун 5%
3. Оте маанилуу жана жоопкерчиликтуу жумушту аткаргандыгы учун 10%
4. Чыгармачылык жана кесипкей демилге керсоткендугу учун: (коомдук иш- 

чараларга катышуу)
5%
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Кошумча телем * %
1. Аткарылуучу иштин келемун кебейтуу жана тейлее мейкиндигин кецейтуу 5%
2. Жумушта жок болгон кызматкердин милдеттерин аткаруу 10%
3. Нормалдаштырылбаган жумуш куну 15%

11.2.1. ЖАМУнун структуралык белумдерундегу (факультет жана колледждердеги) окуу- 
кемекчу персоналдарынын ишин баалоо критерийлери_____ _______________________________

Билим децгээли Аткаруучулугу Тартиптуулугу
1 жогорку 15 балл 1 жогорку 15 балл 1 жогорку 15 балл
2 бутпеген

жогорку
10 балл 2 орто 10 балл 2 орто 10 балл

3 атайын
орто

5 балл 3 канааттандырарлык 5 балл 3 канааттандырарлык 5 балл

11.2.2. ЖАМУнун структуралык белумдерундегу окуу-кемекчу персоналдарынын 
кесипкейлугун баалоо критерийлери

Жумуш ордунун жана 
жабдуулардын абалы

Ишке болгон тырышчаактыгы ЖАМУдагы эмгек 
стажы

Децгээли

1 Жогору 15 балл 1 Жогорку 15
балл

1 10 жылдан 
жогорку

15
балл

2 Орто 10 балл 2 Орто 10
балл

2 5 жылдан 
жогору

10
балл

3 Канааттан
дырарлык

5 балл 3 Канааттандырарлык 5 балл 3 5 жылга чейин 5 балл

Окуу-кемекчу персоналдардын чогулткан баллдарынын санына карата устек телемдеру

№ Баллы %
1 65 баллга чейин 5%
2 66-89 баллга чейин 10%
3 90 жогору 15%

Кошумча телемдер
1. Тейлее чейресун жана аткаруучу иштин келемун кебейтуу жана кецейтуу 5%
2. Жумушта жок болгон кызматкердин милдеттерин аткаруу 10%
3. Нормалдаштырылбаган жумуш куну 15%

Айып телее баллы
№ Жумуштун аталышы %
1. Колдонулбаган жабдыктар 5
2. Жасалгаланбаган кабинеттер жана лабораториялар 5
3. Лабораториялык иштер тиешелуу каражаттар, жабдуулар, аспап, 

шаймандар, жазуулар, суреттер менен камсыз кылынбаса
5

4. Техникалык коопсуздуктун эрежеси сакталбаса 5
5. Эмгек тартибин бузса 5

АБП, ОКП, КТПнын кызматкерлерине устек телемдерду тиешелуу белумдун башчылары 
белгилейт (аныктайт) да ЖАМУнун аттестациялык комиссиясы карап чыгып сунуш берет.

12. Айрым езгече категориядагы кызматкерлерге устек телемдерун белгилее тартиби 
жана бетенче шарттар
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12.1 Устек телемдерду белгилее тартиби жана бетенче шарггары стимулдаштыруу максатында 
киргизилген:

- контрактык формадагы окутууларга кабыл алууну кебейтуу;
- жацы адистиктерди ачуу жана адистер менен камсыздоо;
- окутуунун жацы формаларын киргизуу;
-ЖАМУнун окуу-илимий жана материалдык техникалык базасын енуктурууде 

кызматкерлердин демилгелуулугун кучетуу.
12.2 Жацы ачылган адистиктер боюнча жана кээ бир диециплиналарды окутуу боюнча 

университет чакырган жогорку квалификациялуу адистер учун аткарып жаткан окуу жуктемунун 
келомуно ылайык акы теле© менен жекече келишим тузуу каралат.

12.3 Устек телемдун келемун университеттин экономикалык ишмердуулугунун натыйжасында 
жылдык керсеткучтерду баалоонун жана анализинин жыйынтыгынын негизинде ректор аныктайт:

- кабыл алуу жана бутуруп чыгаруу боюнча план аткарылса (контрактык негизде);
- атайын каражат боюнча киреше белуктун сметасы аткарылса;
- илимий потенциалды жогорулатуу, материалдык-техникалык базаны енуктуруу ж.б. менен 

каржылык каражаттарды максаттуу (рационалдуу) пайдаланса.
12.4 Факультеттердин декандарына устек телемдердун келему, ошол факультетте окуп жаткан 

(кундузгу формада окугандарды эске алуу менен) студенттердин контингентинин керсеткучуне 
карата белгиленет.

12.5 Декандарга устек телемдерунун дифференциациясы (езгеруусу) контракттык негизде 
окуган студенттердин санынан кез каранды. Устек телемдун конкреттуу елчемун ЖАМУнун 
аттестациялык комиссиясы декандардын аткарган иштеринин сапатын эске алуу менен бекитет.

12.6 Факультеттердин декандарынын орун басарларына теленуучу устек телемдер, комиссия 
бекиткен декандын устек телемунун 0,5 елчемун, эгер бир орун басар болсо, эки орун басар болсо 
0,25 % ын бекитет.

12.7 Аттестациялык комиссия атайын езунче категориядагы кызматкерлерге устек телемдерду 
эмгек шартынын оор жана зыяндуу жактарын КРнын эмгек кодексинин мыйзамынын чегивде 
бекитет.

12.8 Аттестациянын жыйынтыгы окутуучулардын контрактык-конкурстук негизде иштее 
тартибине таасирин тийгизбейт. Окутуучуларды (кызматкерлерди) аталган жумуш ордунан которуу 
же калуу тартиби Билим беруу жана илим министрлигинин жана ЖАМУнун жоболорунун иш 
кагаздарына дал келуунун негизинде жацы окуу жылына кафедранын штаттык жадыбалы жана окуу 
жуктемдерунун сааттарын эсептее белуштурууге ылайык жана бош ваканттык орундун санына 
карата женге салынат.
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Тиркеме i
Профессор-окутуучуларды аттестациялоо баракчасы

Ф.А.А.______________________________________________________________
Факультети__________________________________________________________
Кафедрасы__________________________________________________________
Кызмат орду, дайындоо куну шайлоо___________________________________
Туулган жылы_______________________________________________________
Билими, качан кайсы окуу жайды аяктаган______________________________
Илимий даражасы жана наамы_________________________Жалпы стажы___
Илимий-педагогикалык стажы_________________  ЖАМУдагы стажы___

Сыйлыктары_________________________________________________________
Эсеп-кысап (отчет) мезгилиндеги сыйлыктары__________________________
201______ - 201_____ окуу жылында аткарган окуу жуктемдеру

№ Дисциплиналардын
аталышы

Лекциялардын
саны

Практикалык, 
семинардык сабактар

Лабораториялык 
иштер (ТИ,КИ,КВИ)

Жалпы

201___- 201___- окуу жылында даярдалган жана басмадан чыгарылган
окуу-усулдук корсотмелор, окуу программалары жана башка усулдук иштер

№ аталышы келему чыккан жери авторлоштор

201___-201___- окуу жылында аткарылган илимий изилдее иштери

№ Илимий эмгектин, отчеттун, 
макаланын аталышы

Келему чыккан жери Авторлоштор

Баалоо критерийинде каралган кошумча жана зыяндуу иштин турлору
№ Иштин аталышы Аткаруу

процедурасы
Аткарылган иштин 
жыйынтыгы

Баллдары

Аттестациялоо баллынын саны__________ устек телемунун колему%_
Факультеттин деканы__________________

(кол тамгасы) 
кафедра башчысы_______________________

(кол тамгасы)
Аттестациялануучуга берилуучу суроолор жана анын жооптору:
1 ) _ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Жообу:___________________________________________________
2) ________________________________________________
Жообу___________________________________________________
Аттестациялануучунун сунуштары жана пикирлери:__________
Аттестациялык комиссиянын сунуштары жана пикирлери:_____

Комиссиянын чечими:__
Комиссиянын терагасы:_ 
Комиссиянын мучелору:_

Аттестациялык баракча менен тааныштым:
(кол тамгасы)
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Кызматкерлердин аттестациялык баракчасы
Ф.А.А._________________________________________________________________________
Факультет______________________________________________________________________
Кафедра________________________________________________________________________
Белум__________________________________________________________________________
Кызмат орду жана дайындоо куну__________________________________________ \______
Туулган жылы____________________________________________________________ ______
Билими, качан кайсы окуу жайды аяктаган_________________________________________
Сыйлыктары____________________________________________________________________
Отчеттук мезгилдеги сыйлыктары_________________________________________________
Жалпы иш стажы_______________________________________________________________
ЖАМУдагы стажы ______________________________________________________________
Баалоо критерийлеринде каралбаган, кошумча жана зыяндуу иштин турлеру

Тиркеме 1

№ Иштин аталышы Аткаруу
процедурасы

Аткарылган иштин 
жыйынтыгы

баллдар

Аттестациялоонун баллынын саны
Устек телеенун келему (%) _____
Факультеттин деканы___________

(кол тамгасы)
Кафедра башчысы_______________________

(кол тамгасы)
Аттестациялануучуга берилуучу суроолор жана анын жооптору:
1 ) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Жообу:__________________________________________________
2) ________________________________________________
Жообу___________________________________________________
Аттестациялануучунун сунуштары жана пикирлери:

Аттестациялык комиссиянын сунуштары жана пикирлери:

Комиссиянын чечими:________________________________________
Комиссиянын терагасы:______________________________________
Комиссиянын мучелеру:_____________________________________
Аттестациялык баракча менен тааныштым:____________________

(кол тамгасы)
Аттестациянын жыйынтыкталган натыйжасы____________________________________

(структуралык тармактардын аталышы)

201 - 201 - окуу жылындагы ишинин жыйынтыгы боюнча
Ф.АА Аткарган

кызматы
0зун-езу аттестациялоонун 
натыйжасы

Аттестациялык 
комиссиянын бутуму

баллы % устек телее баллы % кошумча 
телем

Комиссиянын терагасы 
Комиссиянын мучелеру


