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ЖАМУнун профсссордук-окутуучулук курамынын арасында откорулуучу “Мыкты 
профессор”, ’’Мыкты доцент”, “мыкты улук окутууну”, “Мыкты окутуучу”

аталышы боюнча конкурстун

Ж О Ь О С У

1. Жалны жоболор

1.1. Кыргыз Ресиубликасыпын Президентшшн Указына ылайык 2019-жыл “Рсгиондорду 
онуктуруу жана олкону саиариигештируу жылы” деп жарыялаигандыгына байланыштуу 
университеттеги билим беруу процессинин саиатын терецдетуу, нрофессордук- 
окутуучулук курамдын ишмердигииин эффективдуулугуи жогорулатуу жана 
педагогикалык ишмердуулугун стимулдаштыруу максатында откорулот. Конкурстун 
журушу ЖОЖго озунчо, колледждерге озунчо каралат.

1.2. “Мыкты профессор”, “Мыкты доцент”, “Мыкты улук окутуучу”, “Мыкгы 
окутуучу” аталышы боюнча конкурска ЖАМУнун бардык кафедраларынын, 
болумдорунун нрофсссорлору, доцентгери. улук окутуучулары, окутуучулары катыша 
алышат.

1.3. Конкурс жонундо жобо, конкурстук комиссиянын курамы, сыйлык фондунун олчому 
унивсрситегган ректору тарабынан бекитилст.

1.4. Конкурс жонундо маалымат университеттин официалдуу сайтыиа жайгаштырылат 
жана унивсрситеггин бардык болумдорунун жстекчилеринс арыздарды кабыл алуудан 10 
кун эрте маалымдалат.

1.5. Конкурска катышуу учун арыздар окуу болумундо кабыл алынат.

2. Конкурстун максаты жана милдеттери:

• Билим беруу процессинин саиатын жана окуу нланындагы дисцигишналардын 
мамлекеттик гилде даярдалган окуу-ус\лдук эмгектер менсн камсыздалуу децгээлин 
жогорулатуу;
• Алдыцкы тажрыйбаны, жацычыл педагогикалык технологияларды, окутууга 
комистснттуулук мамилени табуу жана жайылтуу;
• Билим беруунун саиатын жогорулатуу;
• Ачык сабактарды огкоруу менен педагог-новаторлорду колдоо жана жаш 
окутуучулардын кесиптик чеберчилигин остуруу.
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2.1. Лрыздарды толтуруу эрсжеси ушул жобонун II болумупдо берилет.
2.2. Конкурс эки этап (тур) менен откорулот.
Конкурстун биринчи этабын университеттин структуралык болумдорундогу 
факультеттердин, колледждердин усулдук комиссиялары тарабынаи жургузушот. Экинчи 
этап бутундей университет боюнча конкурстук комиссия тарабынаи откорулот.
2.3. Конкурсту огкоруу мооногтору:

I тур: 29-анрелдсн 15- майга чейин;

г >

II тур: 16 -майдан 28-майга чсйин (окуу процессинин графигинс жараша)
#

2.4. Конкурска ар бир факультеттердеги. колледждердеги бардык кафедралар, болумдор 
катышууга укуктуу.

2 .5. Мурдагы конкурстун жедуучулору 2 жылдап кийин катышууга укуктуу.

3. Конкурска арыздарды беруу

3.1 Факультеттердин, колледждердин усулдук комиссиялары университеттин 
конкурстук комиссиясына ар бир аталыш (номинация) боюнча бирдсн ашпаган гана 
конкурсантты сунуштай алышат.

3.2. Факультетгсрдин, колледждердин усулдук комиссияларынын чечими, томонкулорду
камтышы ксрек:

• Конкурстун экинчи этабына откон конкурсантгын толук аты-жону, ээлеген кызмагы
жана конкурстун аталышы (номинациясы);

• Конкурсангтын факультетгик (биринчи) турда откон сабагынын иштелмесииин туи 
нускасы;

• Тораганын колтамгасы мснен тиеитслуу структура жетекчиси (декан, директор)
бекиткен комиссиянын чечими.

3.3.Конкурстун катытуучусу атайын паикага томонку докуменггерди тиркейт:
• Кафедранын кецепшесинин токтомунан кочурмо;
• Конкурска катышуучунун арызы (1 - гиркеме);
• Конкурска катытуучунуп анкетасы (2-тиркеме);
• Илимий эмгектеринин тизмелери;
• Элекгрондук версиядагы лскциялары (AVN нрограммасына жайгаштырылган окуу- 

усулдук эмгектери, тесттик таишырмалары) (ар бирине 1-5 балл);
• Ачык сабактын анализи (3-тиркеме);
• 0'гкон сабактары боюнча On-line сабактардын тонтому (конкурска катышып жаткан 

талапкер 25% дан кем эмес On-line сабактарын интернет желесинс же AVN 
нрограммасына жайгаштыруу керек (ар бирине 1-5 балл);

• Видеосабактардын иштелмелеринин болуту.
3.4.Конкурс томонку атальпптар (номипадиялар) боюнча жургузулот:

1. “Мыкты окутуучу”
2. “Мыкты улук окутуучу”
3. “Мыкты доцент”
4. “Мыкты профессор”

3.5.Конкурста 2017-2018-окуу жылында жана 2018-2019-окуу жылынын биринчи 
жарымындаты аткарылган иштердин жыйынтыгы каралат.



4. Ачык сабактарды отууго коюлуучу талантар (1-90 балл).
• Педагогикалык чсбсрчилигин демонстрациялаган ачык сабак отуу;
• Сабактын темасынын дисдиилинанын жумушчу ирограммасы мсисн дал келуусу;
• Сабактыи уюттурулушу;
• Сабактын максагынын коюлушу;
• Сабактын жабдылыгаы (жацычылдыгы);
• Сабактын формасы (салттуу, салттуу эмес);
• Колдонулган усулунун заманбаптыгы;
• , Интерактивдуу досканы (милдеттуу турдо) иайдалануусу.

Эскертуу: Лчык сабактын анализи 3-тиркемсде бсрилет. 'Галанкердин ачык сабагынан 
башка атайын отулуучу кунумдук сабашна катышуу да пландаштырылат.

5. Конкурска катышуучулар учун талантар:

• Диссертациясын коргогон аспиранттарынын саны -  ар бирине 5 балл;
• Рецензия берген окуу куралы, окуу-усулдук колдонмосу -  ар бирине 15 балл;
• Пикир жазган диссертадиялары, авторефераггары -  ар бирине 15 балл

6. Конкурстун жыйынтыгын чыгаруу жана сыйлоо
6.1. Конкурстун жыйынтыгы конкурстук комиссия тарабынан чыгарылат. Чечим 
конкуретук комиссиянын отурумунда ачык добуш беруу жана добупггардын копчулугу 
менен кабыл алынат, протоколдун негизинде токтом чыгарылат. Кворум учун 2/3 ден кем 
эмес комиссия мучолорунун катышуусу зарыл.

6.2. Конкурстун жецуучулору 1,2,3-даражадагы дннломдор жапа акчалай кызыкгыруучу 
сыйлыкгар мснен сыйланышат.



1 -тиркеме

“Мыкты профессор”, “Мыкты доцент”, “Мыкты улук окутуучу” жана ”Мыкты окутуучу”

копкурсуна катышуу учун арыздын формасы

“Мыкты профессор”, “Мыкты 
доцент”, “Мыкты улук окутуучу” 
аталышы боюнча конкурстук 
комиссиясына

г А Р Ы 3

______________ ___________________ Ш_____ __________________________
Факультета кафедрасы ээлеген кызматы аты-жону

тарабынан “Мыкты профессор”, “Мыкты доценг”, “Мыкты улук окутуучу”, ’’Мыкты 
окутуучу” (тиешелуу багыт гана корсотулот) конкурсуна катышуу учун тиетелуу 
документтердин кабыл алынышын суранам. Конкурстун жобосу жана откоруу мооиоттору менен 
тааныштым.

Жобого ылайык талан кылыпган докумептгер тиркелег.

Арыз ээсипип аты-жону кол тамгасы датасы

2-тиркеме

“Мыкты профессор”, “Мыкты доцент”, “Мыкты улук окутуучу” , ’’Мыкты окутуучу”
конкурсуна катышуучунун

А Н К Е Т А С Ы

1. Факультета, колледжи.
2. Кафедрасы, болуму.
3. Катышуучунун аты-жону, кызматы, окумуштуулук даражасы, паамы.
4. Сабак откон диецннлинанын аталышы.
5. Дисциплина боюнча сабак откон тайпадагы студенттердин контингента 

(факультет, курс, тайна)
Конкурсанттын колтамгасы менен тастыкталаг.



З-тиркеме

BAAJIOO КРИТЕРИЙЛКРИ:

I. САКЛКТЫН МЛКСАТЫ (максимаядык балл -15, ар бир критерий боюнча 5ке чейин балл 
коюлат)

1.1. Мамлекеттик билим беруу стандарты!» жана дисциплина боюнча жумушчу программасына ылайык 
келиши;

1.2. Окутуунун училтик функциясы (билим беруучулук, онуктуруучулук, тарбиялоочулук) эсспке 
алынгандыгы;

1.3. Конкреттуу коюлгандыгы, студсттерге тушундурулгондугу жана алар учун ачык-айкын 
олчонгондой болушу.

II. САКЛКТЫН МЛЗМУНУ (максщяалдык балл -15, ар бир критерий боюнча 5ке чейин балл 
коюлат)

2.1. Сабактыи масатына ылайык келиши;
2.2. Дидактикалык нринциптердин (илимийлуулук, жеткиликгуулук, ац-сезимдуулук ж.б.) ишке 

ашырылышы;
2.3. Практика менен байланыштырылышы.

III. МЕТОДДОР ЖАНЛ ЫКМАЛАР (макеималдык балл -15, ар бир критерий боюнча 5ке чейин 
балл коюлат)

3.1. Сабактын максатына, окуп уйронулуучу материалдын мазмунуна ылайык келиши;
3.2. С тудеттердин оз алдынча иштоосуно туртку берууеу, анализдоо, сиптездоо, класеификациялоо, 

жалнылоо, тыянак чыгаруу кендумдоруно багытталышы;
3.3. С тудеттердин иш-аракеттерин активдештируую багытталышы.

IV. ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ ШИТЕРИП УЮШТУРУУНУП ФОРМАЛАРЫ (макеималдык 
балл -9, ар бир критерий боюнча Зко чейин балл коюлат)

4.1. Сабактыи максатына жана мазмунуна ылайык келиши;
4.2. Окуу иштерин уюштуруупун жекече,жуптук, тоитук жана фронталдык формаларынын опгималдуу 

айкалыштырылышы;
4.3. Иштин нагыйжалуулугу учун студенттердин оз ара кызматташа тургандай, бири-бирине жардам 

бере алгапдай кырдаалдын тузулушу.

V. ОКУТУУНУН КАРАЖАТТАРЫ (макеималдык балл -9, ар бир критерий боюнча Зко чейин 
балл коюлат)

5.1. Сабактыи максатына жана мазмунуна ылайык келиши;
5.2. Сабактыи ар турдуу этаитарында орду менен колдонулушу;
5.3. Тсхникалык коопсуздук эрежелеринин, санитардык-гигеналык талантардын сакталышы.

VI. YH ТАНШЫРМАСЫ ЖАНА САКАК'ГЫ ЖЫЙЫНТЫКТОО (макеималдык балл -9, ар бир
критерий боюнча Зко чейин балл коюлат)

6.1. Уй тапшырмасынын отулгон матсриалга дал келиши жана аны аткаруунун жол-жобосунун 
гуш ундурул ушу;

6.2. Сабак учурунда студеттердин иш-аракстинин жана алардын жстишкендиктеринин бааланышы;
6.3. Сабактыи натыйжаларынып анын максагы менен салыштырылышы.

VII. ОКУТУУЧУНУН ПЕДАГОГНКАЛЫК МАДАНИЯГЫ ЖАНА ОКУ ГКАН НРЕДМЕТИ  
ВОЮНЧА ДАЯРДЫГЫНЫН ДЕНГЭЭЛИ (макеималдык -9, ар бир критерий боюнча Зко 
чейин балл коюлат)

7.1. Студенттерге жасаган мамилеси;
7.2. Сабакта озун алып журуусу, сыргкы Kopyiryniy, суйлоосунун темни, образдуулугу, 

эмоционалдуулугу;
7.3. Озунун предметинип мазмунун билиши.



VIII. Л У ДИ ТО РИ ЯДА ГЫ  А ТМ О СФ ЕРА  (максималдык балл -  9, ар бир критерий боюпча Зко 
чейин балл коюлат)

8.1. Ар бир студенттин активдуу, оз алдынча болуусуна шарттардын тузулушу;
8.2. Жооп берии жаткан студенттин анын оздоштуруу дсцгээлинс карабастан урмаггоо менен, коцул 

коюи угууга шарттардын тузулушу;
8.3. Студенттерди окутуучунун ар каидай (мактоо, жылмаюу, башынан сылоо, далысынан таптоо) мепен 

кубаптоосу.
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