
 

 

 

 



 Эмгекти коргоо, өрт коопсуздугу боюнча эрежелерин сактоону. 

1.4. Профессор өз ишмердүүлүгүндө жетекчиликке алат: 

 Кыргыз Республикасынын конституциясын; 

 КРдин Билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдары, токтомдору, жоболору 

жана башка ченемдик-укуктук актыларын;  

 Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын; 

 Билим берүүнү башкаруу органынын ченемдик документтерин; 

 Университеттин уставын; 

 Жамааттык келишимди; 

 Университеттин ички тартип эрежелерин; 

 Факультеттин деканынын тескемелерине, көрсөтмөлөрүнө, университеттин 

жетекчилигиндеги башка ченемдик жана тескөөчүлүк актыларына;  

 Ушул кызматтык нускамага; 

1.5. Профессор түздөн-түз кафедра башчысына баш ийет. 

1.6. Кафедранын профессордук кызматтык ордун ээлөө беш жылга чейинки мөөнөткө 

түзүлгөн эмгек келишими боюнча жүргүзүлөт. Эмгек келишимин түзүүдөн мурда 

конкурстук тандоо өткөрүлөт. Көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлеп туруунун тартиби 

КРдин Эмгек Кодексинин, КРдин жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук 

курамынын кызмат ордун ээлөө тартиби жөнүндө жобого ылайык аныкталат. 

1.7. Профессор жок болгон учурда (өргүү, оору ж.б.) анын милдетин ректор же башка 

ыйгарым укуктуу адамдардын буйругу менен дайындалган адам аткарат. Бул адам ага 

жүктөлгөн милдеттерди сапаттуу жана өз учурунда аткарууга тийиштүү укук алат жана 

жоопкерчилик тартат. 

 

2. Кызматтык милдеттери: 

Кафедранын профессору милдеттүү: 

2.1. Окутуучунун жеке иш мерчемине ылайык тейлеген дисциплинасы боюнча окуу, 

тарбия, окуу-методикалык иштерди жүзөгө ашырууну пландаштыруу, уюштуруу жана 

көзөмөлдөө. 

2.2. Окуу сабактарынын бардык түрлөрүн жүргүзүүгө, окугандардын курстук жана 

дипломдук долбоорлору жана илимий-изилдөө иштерине жетекчилик кылуу. 

2.3. Кафедранын илимий багыты боюнча (жакын адистиктер) илимий-изилдөө иштерине 

жетекчилик кылуу, анын ишин уюштуруу. 



2.4. Кафедранын окутуучуларын, окуу иштерине көмөкчү персоналды, аспиранттар жана 

кафедрада окугандарды, университеттин башка түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү адистерди 

белгиленген тартипте илимий изилдөө иштерин аткарууга тартуу.  

2.5. Бүтүрүүчүлөрдүн келечекте кесиптик ишмердүүлүгүнүн ийгилигин камсыздоочу,  

окугандардын компетенттүүлүгүнүн негизин калыптандыруучу шарттарды түзүү. 

2.6. Тейлеген дисциплинасы боюнча жумушчу окуу программаларын иштеп чыгуу, башка 

окутуучулар аларды иштеп чыгууга жетекчилик кылуу. 

2.7. Кесиптик билим берүүнүн маселелери боюнча кафедранын илимий-методикалык 

иштерине, ошондой эле адистиги боюнча методикалык комиссиянын курамына же 

факультеттин илимий-методикалык кеңешине катышуу. 

2.8. Тейлеген дисциплинасын методикалык жактан камсыздоону көзөмөлдөө. 

2.9. Тейлеген дисциплинасы боюнча окуу китептерин, окуу жана окуу-методикалык  

куралдарды, лекциянын материалдарын жана башка методикалык материалдарды 

даярдоону жүзөгө ашырууга жетекчилик кылуу, аларды иштеп чыгуу, дярдоо жана басып 

чыгаруу иштерине түздөн-түз катышуу.  

2.10. Кафедранын изилдөө багытынын тематикаларынын алкагында уюштурулган 

семинар, кеңешме жана конференцияларга, анын ичинде эл аралык семинар, 

конференцияларга катышуу. 

2.11. Тейлеген дисциплинасы боюнча окугандардын өз алдынча иштерин, илимий-

изилдөөчүлүк иштерин, кафедрадагы студенттик илимий коомду, кафедранын адистиги 

боюнча мектеп окуучуларына кесиптик багыт берүүчү иштерди уюштуруу, мерчемдөө, 

(пландоо) жана жетекчилик кылуу. 

2.12. Кафедранын окутуучуларынын квалификациясын жогорулатууга активдүү катышуу, 

аларга педагогикалык чеберчилик жана кесиптик көндүмдөргө ээ болуучу зарыл 

методикалык жардам көрсөтүү. 

2.13. Кафедрада илимий-педагогикалык кадрларды (аспирант, изденүүчү) даярдоого 

жетекчилик кылуу. 

2.14. Илимий-техникалык, коомдук-гуманитардык, экономикалык жана укуктук 

билимдерди үгүттөөгө катышуу. 

2.15. Кафедранын илимий изилдөө багыты боюнча автордук курстарды окуу. 

2.16. Окутуучулардын жыйналыштарына жана окуу-методикалык ишмердүүлүктүн башка 

формаларына катышуу. 

2.17. Эмгекти коргоо, сатинардык жана өрт коопсуздугу боюнча эрежелерин сактоо. 

2.18. Окуу сабактарын өткөрүүдө студенттердин эмгекти коргоо, санитардык жана өрткө 

каршы коопсуздук эрежелеринин аткарылышын көзөмөлдөө. 



2.19. Кафедранын жетекчилигине, дисциплинаны кураторуна эмгек келишиминде 

шартталган жана окуу сабактарынын жүгүртмөлөрүндөгү окуу иштерин аткара албоосун 

өз убагында кабардар кылуу. 

 

3. Укугу 

Кафедранын профессорунун укугу: 

3.1. КУУнун Окумуштуулар кеңешин, факультеттин окумуштуулар кеңешин шайлоого 

жана шайланууга. 

3.2. Кафедранын башчысына кафедранын мерчемин (план), жумушчу программаларды 

жана кафедранын башка окуу документтерин оңдоп-түзөө боюнча сунуш киргизет, андан 

кийин аларды белгиленген тартипте бекитет. 

3.3. Кафедранын кароосуна кафедранын окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык, 

илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү боюнча сунуш киргизет. 

3.4. Ар кандай түрдөгү окуу сабактарын тандоого, ошондой эле тейлеген дисциплиналары 

боюнча зачет жана сынактарга катышууга укуктуу. 

3.5. Кызматтык милдеттерди аткарууда түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринен жана 

башка адистерден зарыл маалыматтар жана документтерди суроого. 

3.6. Кесиптик милдеттерди аткарууда университетте бекитилген Билим берүү 

программасына ылайык окутуунун жана тарбиялоонун методикасын, окуу куралдарын 

жана материалдарды, окуу китептерин, окуутуунун сапатын баалоонун кабыл алынган 

ыкмаларына ылайык окугандардын билимин баалоонун методикасын эркин тандап алууга 

жана пайдаланууга. 

3.7.  Уставга жана жамааттык келишимге ылайык китепкана, маалыматтык фонддор, окуу 

жана илимий бөлүмдөрдүн кызматын, ошондой эле социалдык-тиричилик, дарылоо жана 

башка университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматын колдонууга. 

3.8. Колдонуудагы мыйзамдарда, жамааттык келишимде, университеттин уставында 

каралган башка укуктар. 

 

4. Жоопкерчилиги 

Кафедранын профессору төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат: 

4.1. Окутуп жаткан дисциплинасынын окуу сабактарынын түрлөрү боюнча окуу жана 

окуу-методикалык иштерди төмөнкү кесиптик деңгээлде уюштурууда жана жүргүзүүдө. 

4.2. Окуу сабактарын дисциплина боюнча жумушчу программада пландаштыргандай 

эмес, аз көлөмдө аткарууда. 



4.3. Жүргүзүлүп жаткан окуу сабактарынын түрлөрү боюнча студенттерди даярдоонун 

сапатына төмөнкү талаптарды коюуда. 

4.4. Бекитилген окуу сабактарынын жүгүртмөсүндө белгиленген окуу сабактарын 

жүргүзүү тартибин аткарбоодо жана бузууда. 

4.5. Өз ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу процессинде КРдин колдонуудагы 

админстративдик, кылмыш жана жарандык мыйзамдарынын чегинде аныкталган укук 

бузууларда. 

4.6. КРдин колдонуудагы эмгек жана жарандык мыйзамынын чегинде аныкталган 

материалдык зыян келтирүүдө.  

4.7. Университеттин уставында, колдонуудагы укуктук актыларда жана кызматтык 

нускамада каралган милдеттерди аткарбаган учурда. 

4.8. Кызматтык милдеттерин аткаруу процессинде КРдин Эмгек Кодексинде каралган 

башка бузууларда.   

 

5. Кафедранын доценти 

5.1. Кафедранын доценти профессорлук-окутуучулук курамынын категориясына кирет. 

5.2. Кафедранын доценттик кызматына, жогорку кесиптик билими, илимдин кандидаты 

(доктору) окумуштуулук даражасы жана доценттин окумуштуулук наамы бар адам 

дайындалат. 

5.3. Кафедранын доценти билүүгө тийиш: 

 Кыргыз Республикасынын Конституциясын; 

 Билим берүү жана илим маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Билим 

берүү жана илим министрлигинин мыйзамдарын, токтомдорун жана ченемдик 

актыларын; 

 Университеттин локалдык-ченемдик актыларын; 

 Билим берүү системасын башкаруунун теория жана методдорун;  

 Жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү 

стандарттарын; 

 Окуу пландарын түзүүнүн тартибин; 

 Окуу иштери боюнча документтерди жүргүзүү эрежелерин; 

 Баланын укуктары жөнүндө конвенцияны; 

 Педагогика, педагогикалык психологияны; 

 Билим берүү системасын башкаруунун теория жана методдорун;  

 Окуу иштери жана окуу сабактарынын бардык түрлөрүн мерчемдөө жана 

уюштурууну; 



 Методикалык, илимий-методикалык иштерди уюштурууну; 

 Илимий изилдөөлөрдү уюштурууну; 

 Тейлеген дисциплиналары боюнча билимдин азыркы абалын;  

 Баарлашуу маданиятын жана кызматтык этиканы; 

 Административдик, эмгек мыйзамдарынын негиздерин; 

 Эмгекти коргоо, өрт коопсуздугу боюнча эрежелерин сактоону. 

5.4. Кафедранын доценти өз ишмердүүлүгүндө жетекчиликке алат: 

 Кыргыз Республикасынын конституциясын; 

 КРдин Билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдары, токтомдору, жоболору 

жана башка ченемдик-укуктук актыларын;  

 Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын; 

 Билим берүүнү башкаруу органынын ченемдик документтерин;  

 Университеттин уставын; 

 Жамааттык келишимди; 

 Университеттин ички тартип эрежелерин; 

 Ректордун буйруктарын; 

 Факультеттин деканынын тескемелерине, көрсөтмөлөрүнө, университеттин 

жетекчилигиндеги башка ченемдик жана тескөөчүлүк актыларына;  

 Ушул кызматтык нускамага; 

5.5. Доцент түздөн-түз кафедра башчысына баш иет. 

5.6. Кафедранын доценттик кызматтык ордун ээлөө беш жылга чейинки мөөнөткө 

түзүлгөн эмгек келишими боюнча жүргүзүлөт. Эмгек келишимин түзүүдөн мурда 

конкурстук тандоо өткөрүлөт. Көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлеп туруунун тартиби 

КРдин Эмгек Кодексинин, КРдин жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук 

курамынын кызмат ордун ээлөө тартиби жөнүндө жобого ылайык аныкталат. 

5.7. Доцент жок болгон учурда (өргүү, оору ж.б.) анын милдетин ректор же башка 

ыйгарым укуктуу адамдардын буйругу менен дайындалган адам аткарат. Бул адам ага 

жүктөлгөн милдеттерди сапаттуу жана өз учурунда аткарууга тийиштүү укук алат жана 

жоопкерчилик тартат. 

 

6. Кызматтык милдеттери: 

Кафедранын доценти милдеттүү: 

6.1. Окутуучунун жеке иш мерчемине ылайык окуу сабактарынын бардык түрлөрү боюнча 

окуу жана окуу-методикалык иштерди уюштуруу жана өткөрүү. 



6.2. Кафедранын профили боюнча илимий-изилдөөчүлүк иштерин уюштурууга, 

жетекчилик кылууга жана жүргүзүүгө. 

6.3. Окуу сабактарынын бардык түрлөрүн жүргүзүү, окугандардын курстук, дипломдук 

долбоорлоруна жана илимий-изилдөөчүлүк иштерине жетекчилик кылууга. 

6.4.  Студенттик илимий коомдун ишмердигин багыттоо, көзөмөлдөө жана жетекчилик 

кылуу. 

6.5. Кафедранын окутуучулары тейлеген дисциплинасы боюнча окуу сабактарынын 

бардык түрлөрүн сапаттуу өткөрүүсүн көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруу. 

6.6. Окуу мерчеминин (план) аткарылышын, окуу программаларын иштеп чыгуу жана 

аткарууну камсыз кылуу. 

6.7. Бүтүрүүчүлөрдүн келечекте кесиптик ишмердүүлүгүнүн ийгилигин камсыздоочу,  

окугандардын компетенттүүлүгүнүн негизин калыптандыруучу шарттарды түзүү. 

6.8. Тейлеген дисциплинасы боюнча жумушчу программаларды түзүү. 

6.9. Тиешелүү адистик боюнча методикалык комиссиянын курамында кафедранын 

илимий-методикалык иштерине катышуу.  

6.10. Кафедранын изилдөө багытынын тематикаларынын алкагында уюштурулган 

семинар, кеңешме жана конференцияларга, анын ичинде эл аралык семинар, 

конференцияларга катышуу. 

6.11.  Тейлеген дисциплинасы боюнча методикалык камсыздоону иштеп чыгуу. 

6.12.  Жаңы иштеген окутуучулардын квалификациясын жогорулатууга катышуу, алардын 

педагогикалык чеберчилик жана кесиптик сапатка ээ болуусуна методикалык жардам 

көрсөтүү, окугандардын өз алдынча иштерин уюштуруу жана мерчемдөө (пландоо). 

6.13. Кафедранын адистиги боюнча мектеп окуучуларына кесиптик багыт берүүчү 

иштерди уюштуруу жана жүргүзүү. 

6.14. Илимий-техникалык, коомдук-гуманитардык, экономикалык жана укуктук 

билимдерди үгүттөөгө катышуу. 

6.15. Кафедранын материалдык-техникалык базасын өнүктүрүүгө катышуу, окуу 

китептерин жана окуу-методикалык куралдарды иштеп чыгуу жана окуткан 

дисциплинасы боюнча лаборатордук иштер, практикалык сабактарда окугандардын 

тарбия ишин сыпаттоо. 

6.16. Окутуучулардын жыйналыштарына жана окуу-методикалык иштердин башка 

формаларына катышуу. 

6.17. Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоого жетекчилик кылуу. 

6.18. Эмгекти коргоо, сатинардык жана өрт коопсуздугу боюнча эрежелерин сактоо. 



6.19. Кафедранын кызматкерлери жана окугандардын эмгекти коргоо жана өрт коопсуздук 

эрежелеринин аткарылышын көзөмөлдөө. 

6.20. Кафедранын жетекчилигине, дисциплинаны кураторуна эмгек келишиминде 

шартталган жана окуу сабактарынын жүгүртмөлөрүндөгү окуу иштерин аткара албоосун 

өз убагында кабардар кылуу. 

 

7. Укугу 

Кафедранын доцентинин укугу: 

7.1. КУУнун Окумуштуулар кеңешин, факультеттин окумуштуулар кеңешин шайлоого 

жана шайланууга. 

7.2. Кафедранын башчысына кафедранын мерчемин (план), жумушчу программаларды 

жана кафедранын башка окуу документтерин оңдоп-түзөө боюнча сунуш киргизүүгө, 

андан кийин аларды белгиленген тартипте бекитүүгө. 

7.3. Кафедранын кароосуна кафедранын окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык, 

илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү боюнча сунуш киргизүүгө. 

7.4. Кызматтык милдеттерди аткарууда түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринен жана 

башка адистерден зарыл маалыматтар жана документтерди суроого. 

7.5. Кесиптик милдеттерди аткарууда университетте бекитилген Билим берүү 

программасына ылайык окутуунун жана тарбиялоонун методикасын, окуу куралдарын 

жана материалдарды, окуу китептерин, окуутуунун сапатын баалоонун кабыл алынган 

ыкмаларына ылайык окугандардын билимин баалоонун методикасын эркин тандап алууга 

жана пайдаланууга. 

7.6. Уставга жана жамааттык келишимге ылайык китепкана, маалыматтык фонддор, окуу 

жана илимий бөлүмдөрдүн кызматын, ошондой эле социалдык-тиричилик, дарылоо жана 

башка университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматын колдонууга. 

7.7.  Колдонуудагы мыйзамдарда, жамааттык келишимде, университеттин уставында 

каралган башка укуктар. 

8. Жоопкерчилиги 

Кафедранын доценти төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат: 

8.1. Окутуп жаткан дисциплинасынын окуу сабактарынын түрлөрү боюнча окуу жана 

окуу-методикалык иштерди төмөнкү кесиптик деңгээлде уюштурууда жана жүргүзүүдө. 

8.2. Окуу сабактарын дисциплина боюнча жумушчу программада пландаштыргандай 

эмес, аз көлөмдө аткарууда. 

8.3. Жүргүзүлүп жаткан окуу сабактарынын түрлөрү боюнча студенттерди даярдоонун 

сапатына төмөнкү талаптарды коюуда. 



8.4. Бекитилген окуу сабактарынын жүгүртмөсүндө белгиленген окуу сабактарын 

жүргүзүү тартибин аткарбоодо жана бузууда. 

8.5. Өз ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу процессинде КРдин колдонуудагы 

админстративдик, кылмыш жана жарандык мыйзамдарынын чегинде аныкталган укук 

бузууларда. 

8.6. КРдин колдонуудагы эмгек жана жарандык мыйзамынын чегинде аныкталган 

материалдык зыян келтирүүдө.  

8.7. Университеттин уставында, колдонуудагы укуктук актыларда жана кызматтык 

нускамада каралган милдеттерди аткарбаган учурда. 

8.8. Кызматтык милдеттерин аткаруу процессинде КРдин Эмгек Кодексинде каралган 

башка бузууларда.   

 

9. Ага окутуучу 

9.1. Кафедранын ага окутуучусу профессорлук-окутуучулук курамынын категориясына 

кирет. 

9.2. Кафедранын ага окутуучулук кызматына, жогорку кесиптик билими жана ЖОЖдо 

илимий-педагогикалык тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес же илимдин кандидаты 

окумуштуулук даражасы бар адам дайындалат. 

9.3. Кафедранын ага окутуучусу билүүгө тийиш: 

 Кыргыз Республикасынын Конституциясын; 

 Билим берүү жана тарбия маселери боюнча мыйзамдарды, өкмөттүн токтомдорун 

жана ченемдик актыларды; 

 Баланын укуктары жөнүндө конвенцияны; 

 Педагогика, педагогикалык психологияны, заманбап психологиялык-

педагогикалык илимдин жана практиканын жетишкендиктерин; 

 Билим берүү системасын башкаруунун теория жана методдорун;  

 Укук, социология, экономиканын негиздерин; 

 Административдик, эмгектик жана чарбалык мыйзамдарын; 

 Эмгекти коргоо нормаларын жана эрежелерин, коопсуздук техникасын жана 

өрттөн коргонуу эрежелерин; 

 Билим берүү системасын башкаруунун теория жана методдорун;  

 Окуу иштери жана окуу сабактарынын бардык түрлөрүн мерчемдөө жана 

уюштурууну; 

 Методикалык, илимий-методикалык иштерди уюштурууну; 

 Илимий изилдөөлөрдү уюштурууну; 



 Тейлеген дисциплиналары боюнча билимдин азыркы абалын;  

 Баарлашуу маданиятын жана кызматтык этиканы; 

 Административдик, эмгек мыйзамдарынын негиздерин; 

 Эмгекти коргоо, өрт коопсуздугу боюнча эрежелерин сактоону; 

9.4. Кафедранын ага окутуучусу өз ишмердүүлүгүндө жетекчиликке алат: 

 Кыргыз Республикасынын конституциясын; 

 КРдин Билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдары, токтомдору, жоболору 

жана башка ченемдик-укуктук актыларын;  

 Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын; 

 Билим берүүнү башкаруу органынын ченемдик документтерин; 

 Университеттин уставын; 

 Жамааттык келишимди; 

 Университеттин ички тартип эрежелерин; 

 Ректордун буйруктарын; 

 Факультеттин деканынын тескемелерине, көрсөтмөлөрүнө, университеттин 

жетекчилигиндеги башка ченемдик жана тескөөчүлүк актыларына;  

 Ушул кызматтык нускамага; 

9.5. Ага окутуучу түздөн-түз кафедра башчысына баш ийет. 

9.6. Кафедранын ага окутуучулук кызматтык ордун ээлөө беш жылга чейинки мөөнөткө 

түзүлгөн эмгек келишими боюнча жүргүзүлөт. Эмгек келишимин түзүүдөн мурда 

конкурстук тандоо өткөрүлөт. Көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлеп туруунун тартиби 

КРдин Эмгек Кодексинин, КРдин жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук 

курамынын кызмат ордун ээлөө тартиби жөнүндө жобого ылайык аныкталат. 

9.7. Ага окутуучу жок болгон учурда (өргүү, оору ж.б.) анын милдетин ректор же башка 

ыйгарым укуктуу адамдардын буйругу менен дайындалган адам аткарат. Бул адам ага 

жүктөлгөн милдеттерди сапаттуу жана өз учурунда аткарууга тийиштүү укук алат жана 

жоопкерчилик тартат. 

 

10. Кызматтык милдеттери: 

Кафедранын ага окутуучусу милдеттүү: 

10.1. Окутуучунун жеке иш мерчемине ылайык окуу сабактарынын бардык түрлөрү 

боюнча окуу жана окуу-методикалык иштерди уюштуруу жана өткөрүү. 

10.2. Кафедранын илимий-изилдөөчүлүк иштерине катышуу. 



10.3. Окуу мерчеминин (план) аткарылышын, окуу программаларын иштеп чыгуу жана 

аткарууну камсыз кылуу. 

10.4. Бүтүрүүчүлөрдүн келечекте кесиптик ишмердүүлүгүнүн ийгилигин камсыздоочу,  

окугандардын компетенттүүлүгүнүн негизин калыптандыруучу шарттарды түзүү. 

10.5. Окуу сабактарынын, окуу иштеринин бардык түрлөрүн жүргүзүү. 

10.6. Ассистенттер жүргүзүп жаткан окуу сабактарынын сапатын көзөмөлдөөнү жүзөгө 

ашыруу. 

10.7. Тейлеген дисциплинасы боюнча жумушчу программаларды түзүү. 

10.8. Окуткан дисциплина же окуу сабактарынын жана окуу иштеринин айрым түрлөрүнө 

методикалык камсыздоону иштеп чыгуу жана комплектөө. 

10.9. Окугандардын илимий-изилдөөчүлүк иштерине катышууга, тейлеген дисциплинасы 

же окуу сабактарынын жана окуу иштеринин айрым түрлөрү боюнча алардын өз алдынча 

иштерине жетекчилик кылууга, мектеп окуучуларына кесиптик багыт берүүчү иштерге 

катышууга. 

10.10. Ассистент жана окутуучуларга педагогикалык чеберчилик жана кесиптик 

көндүмдөргө ээ болуучу методикалык жардам көрсөтүү. 

10.11. Тиешелүү адистик боюнча методикалык комиссиянын курамында кафедранын 

илимий-методикалык иштерине катышуу. 

10.12. Кафедранын материалдык-техникалык базасын өнүктүрүү жана жакшыртууга 

катышуу. 

10.13. Илимий-техникалык, коомдук-гуманитардык, экономикалык жана укуктук 

билимдерди үгүттөөгө катышуу. 

10.14. Окугандардын үй тапшырмасынын аткарылышын, окуу сабактарын өткөрүүдө,  

лаборатордук иштерин жана практикалык сабактарын аткарууда алардын эмгекти коргоо 

жана өрт коопсуздук боюнча эрежелерди сактоосун текшерүү жана көзөмөлдөө. 

10.15. Окугандардын тарбия иштерине катышуу. 

10.16. Окуу китептерин, окуу жана окуу-методикалык куралдарды даярдоого, жумушчу 

программаларды иштеп чыгууга жана кафедранын же университеттин башка түзүмдүк 

бөлүмдөрүнүн окуу-методикалык иштеринин башка түрлөрүнө катышуу.  

10.17. Кафедранын жетекчилигине, дисциплинаны кураторуна эмгек келишиминде 

шартталган жана окуу сабактарынын жүгүртмөлөрүндөгү окуу иштерин аткара албоосун 

өз убагында кабардар кылуу. 

 

 

 



11. Укугу 

Кафедранын ага окутуучусунун укугу: 

11.1. КУУнун Окумуштуулар кеңешин, факультеттин окумуштуулар кеңешин шайлоого 

жана шайланууга. 

11.2. Кафедранын башчысына кафедранын мерчемин (план), жумушчу программаларды 

жана кафедранын башка окуу документтерин оңдоп-түзөө боюнча сунуш киргизүүгө, 

андан кийин аларды белгиленген тартипте бекитүүгө. 

11.3. Кафедранын кароосуна кафедранын окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык, 

илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү боюнча сунуш киргизүүгө. 

11.4. Кызматтык милдеттерди аткарууда түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринен жана 

башка адистерден зарыл маалыматтар жана документтерди суроого. 

11.5. Кесиптик милдеттерди аткарууда университетте бекитилген Билим берүү 

программасына ылайык окутуунун жана тарбиялоонун методикасын, окуу куралдарын 

жана материалдарды, окуу китептерин, окуутуунун сапатын баалоонун кабыл алынган 

ыкмаларына ылайык окугандардын билимин баалоонун методикасын эркин тандап алууга 

жана пайдаланууга. 

11.6. Уставга жана жамааттык келишимге ылайык китепкана, маалыматтык фонддор, окуу 

жана илимий бөлүмдөрдүн кызматын, ошондой эле социалдык-тиричилик, дарылоо жана 

башка университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматын колдонууга. 

11.7.  Колдонуудагы мыйзамдарда, жамааттык келишимде, университеттин уставында 

каралган башка укуктар. 

 

12. Жоопкерчилиги 

Кафедранын ага окутуучусу төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат: 

12.1. Окутуп жаткан дисциплинасынын окуу сабактарынын түрлөрү боюнча окуу жана 

окуу-методикалык иштерди төмөнкү кесиптик деңгээлде уюштурууда жана жүргүзүүдө. 

12.2. Окуу сабактарын дисциплина боюнча жумушчу программада пландаштыргандай 

эмес, аз көлөмдө аткарууда. 

12.3. Жүргүзүлүп жаткан окуу сабактарынын түрлөрү боюнча студенттерди даярдоонун 

сапатына төмөнкү талаптарды коюуда. 

12.4. Бекитилген окуу сабактарынын жүгүртмөсүндө белгиленген окуу сабактарын 

жүргүзүү тартибин аткарбоодо жана бузууда. 

12.5. Өз ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу процессинде КРдин колдонуудагы 

админстративдик, кылмыш жана жарандык мыйзамдарынын чегинде аныкталган укук 

бузууларда. 



12.6. КРдин колдонуудагы эмгек жана жарандык мыйзамынын чегинде аныкталган 

материалдык зыян келтирүүдө.  

12.7. Университеттин уставында, колдонуудагы укуктук актыларда жана кызматтык 

нускамада каралган милдеттерди аткарбаган учурда. 

12.8. Кызматтык милдеттерин аткаруу процессинде КРдин Эмгек Кодексинде каралган 

башка бузууларда. 

 

13. Окутуучу 

13.1. Кафедранын окутуучусу профессорлук-окутуучулук курамынын категориясына 

кирет. 

13.2. Кафедранын окутуучулук кызматына, жогорку кесиптик билими жана илимий-

педагогикалык тажрыйбасы 1 жылдан кем эмес же илимдин кандидаты окумуштуулук 

даражасы бар адам дайындалат. 

13.3. Кафедранын окутуучусу билүүгө тийиш: 

 Кыргыз Республикасынын Конституциясын; 

 Билим берүү жана тарбия маселери боюнча мыйзамдарды, өкмөттүн токтомдорун 

жана ченемдик актыларды; 

 Баланын укуктары жөнүндө конвенцияны; 

 Педагогика, педагогикалык психологияны, заманбап психологиялык-

педагогикалык илимдин жана практиканын жетишкендиктерин; 

 Билим берүү системасын башкаруунун теория жана методдорун;  

 Укук, социология, экономиканын негиздерин; 

 Административдик, эмгектик жана чарбалык мыйзамдарын; 

 Эмгекти коргоо нормаларын жана эрежелерин, коопсуздук техникасын жана 

өрттөн коргонуу эрежелерин; 

 Билим берүү системасын башкаруунун теория жана методдорун;  

 Окуу иштери жана окуу сабактарынын бардык түрлөрүн мерчемдөө жана 

уюштурууну; 

 Методикалык, илимий-методикалык иштерди уюштурууну; 

 Илимий изилдөөлөрдү уюштурууну; 

 Тейлеген дисциплиналары боюнча билимдин азыркы абалын;  

 Баарлашуу маданиятын жана кызматтык этиканы; 

 Административдик, эмгек мыйзамдарынын негиздерин; 

 Эмгекти коргоо, өрт коопсуздугу боюнча эрежелерин сактоону; 



13.4. Кафедранын окутуучусу өз ишмердүүлүгүндө жетекчиликке алат: 

 Кыргыз Республикасынын конституциясын; 

 КРдин Билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдары, токтомдору, жоболору 

жана башка ченемдик-укуктук актыларын;  

 Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын; 

 Билим берүүнү башкаруу органынын ченемдик документтерин;  

 Университеттин уставын; 

 Жамааттык келишимди; 

 Университеттин ички тартип эрежелерин; 

 Ректордун буйруктарын; 

 Факультеттин деканынын тескемелерине, көрсөтмөлөрүнө, университеттин 

жетекчилигиндеги башка ченемдик жана тескөөчүлүк актыларына;  

 Ушул кызматтык нускамага; 

13.5. Окутуучу түздөн-түз кафедра башчысына баш ийет. 

13.6. Кафедранын окутуучулук кызматтык ордун ээлөө беш жылга чейинки мөөнөткө 

түзүлгөн эмгек келишими боюнча жүргүзүлөт. Эмгек келишимин түзүүдөн мурда 

конкурстук тандоо өткөрүлөт. Көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлеп туруунун тартиби 

КРдин Эмгек Кодексинин, КРдин жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук 

курамынын кызмат ордун ээлөө тартиби жөнүндө жобого ылайык аныкталат. 

13.7. Окутуучу жок болгон учурда (өргүү, оору ж.б.) анын милдетин ректор же башка 

ыйгарым укуктуу адамдардын буйругу менен дайындалган адам аткарат. Бул адам ага 

жүктөлгөн милдеттерди сапаттуу жана өз учурунда аткарууга тийиштүү укук алат жана 

жоопкерчилик тартат. 

 

14. Кызматтык милдеттери: 

Кафедранын окутуучусу милдеттүү: 

14.1. Окутуучунун жеке иш мерчемине ылайык окуу сабактарынын бардык түрлөрү 

боюнча окуу жана окуу-методикалык иштерди уюштуруу жана өткөрүү. 

14.2. Кафедранын илимий-изилдөөчүлүк иштерине катышуу. 

14.3. Окуу мерчеминин (план) аткарылышын, окуу программаларын иштеп чыгуу жана 

аткарууну камсыз кылуу. 

14.4. Бүтүрүүчүлөрдүн келечекте кесиптик ишмердүүлүгүнүн ийгилигин камсыздоочу,  

окугандардын компетенттүүлүгүнүн негизин калыптандыруучу шарттарды түзүү. 

14.5. Окуу сабактарынын, окуу иштеринин бардык түрлөрүн жүргүзүү. 



14.6. Ассистенттер жүргүзүп жаткан окуу сабактарынын сапатын көзөмөлдөөнү жүзөгө 

ашыруу. 

14.7. Тейлеген дисциплинасы боюнча жумушчу программаларды түзүү. 

14.8. Окуткан дисциплина же окуу сабактарынын жана окуу иштеринин айрым түрлөрүнө 

методикалык камсыздоону иштеп чыгуу жана комплектөө. 

14.9. Окугандардын илимий-изилдөөчүлүк иштерине катышууга, тейлеген дисциплинасы 

же окуу сабактарынын жана окуу иштеринин айрым түрлөрү боюнча алардын өз алдынча 

иштерине жетекчилик кылууга, мектеп окуучуларына кесиптик багыт берүүчү иштерге 

катышууга. 

14.10. Ассистент жана окутуучуларга педагогикалык чеберчилик жана кесиптик 

көндүмдөргө ээ болуучу методикалык жардам көрсөтүү. 

14.11. Тиешелүү адистик боюнча методикалык комиссиянын курамында кафедранын 

илимий-методикалык иштерине катышуу. 

14.12. Кафедранын материалдык-техникалык базасын өнүктүрүү жана жакшыртууга 

катышуу. 

14.13. Илимий-техникалык, коомдук-гуманитардык, экономикалык жана укуктук 

билимдерди үгүттөөгө катышуу. 

14.14. Окугандардын үй тапшырмасынын аткарылышын, окуу сабактарын өткөрүүдө,  

лаборатордук иштерин жана практикалык сабактарын аткарууда алардын эмгекти коргоо 

жана өрт коопсуздук боюнча эрежелерди сактоосун текшерүү жана көзөмөлдөө. 

14.15. Окугандардын тарбия иштерине катышуу. 

14.16. Окуу китептерин, окуу жана окуу-методикалык куралдарды даярдоого, жумушчу 

программаларды иштеп чыгууга жана кафедранын же университеттин башка түзүмдүк 

бөлүмдөрүнүн окуу-методикалык иштеринин башка түрлөрүнө катышуу.  

14.17. Кафедранын жетекчилигине, дисциплинаны кураторуна эмгек келишиминде 

шартталган жана окуу сабактарынын жүгүртмөлөрүндөгү окуу иштерин аткара албоосун 

өз убагында кабардар кылуу. 

 

15. Укугу 

Кафедранын окутуучусунун укугу: 

15.1. Факультеттин окумуштуулар кеңешин шайлоого жана шайланууга. 

15.2. Кафедранын башчысына кафедранын мерчемин (план), жумушчу программаларды 

жана кафедранын башка окуу документтерин оңдоп-түзөө боюнча сунуш киргизүүгө, 

андан кийин аларды белгиленген тартипте бекитүүгө. 



15.3. Кафедранын кароосуна кафедранын окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык, 

илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү боюнча сунуш киргизүүгө. 

15.4. Кызматтык милдеттерди аткарууда түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринен жана 

башка адистерден зарыл маалыматтар жана документтерди суроого. 

15.5. Кесиптик милдеттерди аткарууда университетте бекитилген Билим берүү 

программасына ылайык окутуунун жана тарбиялоонун методикасын, окуу куралдарын 

жана материалдарды, окуу китептерин, окуутуунун сапатын баалоонун кабыл алынган 

ыкмаларына ылайык окугандардын билимин баалоонун методикасын эркин тандап алууга 

жана пайдаланууга. 

15.6. Уставга жана жамааттык келишимге ылайык китепкана, маалыматтык фонддор, окуу 

жана илимий бөлүмдөрдүн кызматын, ошондой эле социалдык-тиричилик, дарылоо жана 

башка университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматын колдонууга. 

15.7.  Колдонуудагы мыйзамдарда, жамааттык келишимде, университеттин уставында 

каралган башка укуктар. 

 

16. Жоопкерчилиги 

Кафедранын окутуучусу төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат: 

16.1. Окутуп жаткан дисциплинасынын окуу сабактарынын түрлөрү боюнча окуу жана 

окуу-методикалык иштерди төмөнкү кесиптик деңгээлде уюштурууда жана жүргүзүүдө. 

16.2. Окуу сабактарын дисциплина боюнча жумушчу программада пландаштыргандай 

эмес, аз көлөмдө аткарууда. 

16.3. Жүргүзүлүп жаткан окуу сабактарынын түрлөрү боюнча студенттерди даярдоонун 

сапатына төмөнкү талаптарды коюуда. 

16.4. Бекитилген окуу сабактарынын жүгүртмөсүндө белгиленген окуу сабактарын 

жүргүзүү тартибин аткарбоодо жана бузууда. 

16.5. Өз ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу процессинде КРдин колдонуудагы 

админстративдик, кылмыш жана жарандык мыйзамдарынын чегинде аныкталган укук 

бузууларда. 

16.6. КРдин колдонуудагы эмгек жана жарандык мыйзамынын чегинде аныкталган 

материалдык зыян келтирүүдө.  

16.7. Университеттин уставында, колдонуудагы укуктук актыларда жана кызматтык 

нускамада каралган милдеттерди аткарбаган учурда. 

16.8. Кызматтык милдеттерин аткаруу процессинде КРдин Эмгек Кодексинде каралган 

башка бузууларда.   

 



17. Ассистент-стажер 

17.1. Кафедранын ассистент-стажеру профессорлук-окутуучулук курамынын 

категориясына кирет. 

17.2. Кафедранын окутуучулук кызматына, жогорку кесиптик билими (специалитет) же 

магистр академиялык даражасы бар адам дайындалат. 

17.3. Кафедранын ассистент-стажеру билүүгө тийиш: 

 Кыргыз Республикасынын Конституциясын; 

 Билим берүү жана тарбия маселери боюнча мыйзамдарды, өкмөттүн токтомдорун 

жана ченемдик актыларды; 

 Баланын укуктары жөнүндө конвенцияны; 

 Педагогика, педагогикалык психологияны, заманбап психологиялык-

педагогикалык илимдин жана практиканын жетишкендиктерин; 

 Билим берүү системасын башкаруунун теория жана методдорун;  

 Укук, социология, экономиканын негиздерин; 

 Административдик, эмгектик жана чарбалык мыйзамдарын; 

 Эмгекти коргоо нормаларын жана эрежелерин, коопсуздук техникасын жана 

өрттөн коргонуу эрежелерин; 

 Билим берүү системасын башкаруунун теория жана методдорун;  

 Окуу иштери жана окуу сабактарынын бардык түрлөрүн мерчемдөө жана 

уюштурууну; 

 Методикалык, илимий-методикалык иштерди уюштурууну; 

 Илимий изилдөөлөрдү уюштурууну; 

 Тейлеген дисциплиналары боюнча билимдин азыркы абалын;  

 Баарлашуу маданиятын жана кызматтык этиканы; 

 Административдик, эмгек мыйзамдарынын негиздерин; 

 Эмгекти коргоо, өрт коопсуздугу боюнча эрежелерин сактоону; 

13.4. Кафедранын окутуучу-стажеру өз ишмердүүлүгүндө жетекчиликке алат: 

 Кыргыз Республикасынын конституциясын; 

 КРдин Билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдары, токтомдору, жоболору 

жана башка ченемдик-укуктук актыларын;  

 Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын; 

 Билим берүүнү башкаруу органынын ченемдик документтерин;  

 Университеттин уставын; 

 Жамааттык келишимди; 



 Университеттин ички тартип эрежелерин; 

 Ректордун буйруктарын; 

 Факультеттин деканынын тескемелерине, көрсөтмөлөрүнө, университеттин 

жетекчилигиндеги башка ченемдик жана тескөөчүлүк актыларына;  

 Ушул кызматтык нускамага; 

13.5. Ассистент-стажер түздөн-түз кафедра башчысына баш ийет. 

13.6. Кафедранын ассистент-стажеру кызматтык ордун ээлөө беш жылга чейинки 

мөөнөткө түзүлгөн эмгек келишими боюнча жүргүзүлөт. Эмгек келишимин түзүүдөн 

мурда конкурстук тандоо өткөрүлөт. Көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлеп туруунун 

тартиби КРдин Эмгек Кодексинин, КРдин жогорку окуу жайларынын профессордук-

окутуучулук курамынын кызмат ордун ээлөө тартиби жөнүндө жобого ылайык аныкталат. 

13.7. Ассистент-стажер жок болгон учурда (өргүү, оору ж.б.) анын милдетин ректор же 

башка ыйгарым укуктуу адамдардын буйругу менен дайындалган адам аткарат. Бул адам 

ага жүктөлгөн милдеттерди сапаттуу жана өз учурунда аткарууга тийиштүү укук алат 

жана жоопкерчилик тартат. 

 

18. Кызматтык милдеттери: 

Кафедранын ассистент-стажеру милдеттүү: 

18.1. Ассистент-стажеру жеке иш мерчемине ылайык окуу сабактарынын бардык түрлөрү 

боюнча окуу жана окуу-методикалык иштерди уюштуруу жана өткөрүү. 

18.2. Кафедранын илимий-изилдөөчүлүк иштерине катышуу. 

18.3. Окуу мерчеминин (план) аткарылышын, окуу программаларын иштеп чыгуу жана 

аткарууну камсыз кылуу. 

18.4. Бүтүрүүчүлөрдүн келечекте кесиптик ишмердүүлүгүнүн ийгилигин камсыздоочу,  

окугандардын компетенттүүлүгүнүн негизин калыптандыруучу шарттарды түзүү. 

18.5. Окуу сабактарынын, окуу иштеринин бардык түрлөрүн жүргүзүү. 

18.6. Тейлеген дисциплинасы боюнча жумушчу программаларды түзүү. 

18.7. Окуткан дисциплина же окуу сабактарынын жана окуу иштеринин айрым түрлөрүнө 

методикалык камсыздоону иштеп чыгуу жана комплектөө. 

18.8. Окугандардын илимий-изилдөөчүлүк иштерине катышууга, тейлеген дисциплинасы 

же окуу сабактарынын жана окуу иштеринин айрым түрлөрү боюнча алардын өз алдынча 

иштерине жетекчилик кылууга, мектеп окуучуларына кесиптик багыт берүүчү иштерге 

катышууга. 

18.9. Тиешелүү адистик боюнча методикалык комиссиянын курамында кафедранын 

илимий-методикалык иштерине катышуу. 



18.10. Кафедранын материалдык-техникалык базасын өнүктүрүү жана жакшыртууга 

катышуу 

18.11. Илимий-техникалык, коомдук-гуманитардык, экономикалык жана укуктук 

билимдерди үгүттөөгө катышуу. 

18.12. Окугандардын үй тапшырмасынын аткарылышын, окуу сабактарын өткөрүүдө,  

лаборатордук иштерин жана практикалык сабактарын аткарууда алардын эмгекти коргоо 

жана өрт коопсуздук боюнча эрежелерди сактоосун текшерүү жана көзөмөлдөө. 

18.13. Окугандардын тарбия иштерине катышуу. 

18.14. Окуу китептерин, окуу жана окуу-методикалык куралдарды даярдоого, жумушчу 

программаларды иштеп чыгууга жана кафедранын же университеттин башка түзүмдүк 

бөлүмдөрүнүн окуу-методикалык иштеринин башка түрлөрүнө катышуу. 

18.15. Кафедранын жетекчилигине, дисциплинаны кураторуна эмгек келишиминде 

шартталган жана окуу сабактарынын жүгүртмөлөрүндөгү окуу иштерин аткара албоосун 

өз убагында кабардар кылуу. 

 

19. Укугу 

Кафедранын ассистент-стажерунун укугу: 

19.1. Кафедранын башчысына кафедранын мерчемин (план), жумушчу программаларды 

жана кафедранын башка окуу документтерин оңдоп-түзөө боюнча сунуш киргизүүгө, 

андан кийин аларды белгиленген тартипте бекитүүгө. 

19.2. Кафедранын кароосуна кафедранын окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык, 

илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү боюнча сунуш киргизүүгө. 

19.3. Кызматтык милдеттерди аткарууда түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринен жана 

башка адистерден зарыл маалыматтар жана документтерди суроого. 

19.4. Кесиптик милдеттерди аткарууда университетте бекитилген Билим берүү 

программасына ылайык окутуунун жана тарбиялоонун методикасын, окуу куралдарын 

жана материалдарды, окуу китептерин, окуутуунун сапатын баалоонун кабыл алынган 

ыкмаларына ылайык окугандардын билимин баалоонун методикасын эркин тандап алууга 

жана пайдаланууга. 

19.5. Уставга жана жамааттык келишимге ылайык китепкана, маалыматтык фонддор, окуу 

жана илимий бөлүмдөрдүн кызматын, ошондой эле социалдык-тиричилик, дарылоо жана 

башка университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн кызматын колдонууга. 

19.6. Колдонуудагы мыйзамдарда, жамааттык келишимде, университеттин уставында 

каралган башка укуктар. 

 



20. Жоопкерчилиги 

Кафедранын ассистент-стажеру төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат: 

20.1. Окутуп жаткан дисциплинасынын окуу сабактарынын түрлөрү боюнча окуу жана 

окуу-методикалык иштерди төмөнкү кесиптик деңгээлде уюштурууда жана жүргүзүүдө. 

20.2. Окуу сабактарын дисциплина боюнча жумушчу программада пландаштыргандай 

эмес, аз көлөмдө аткарууда. 

20.3. Жүргүзүлүп жаткан окуу сабактарынын түрлөрү боюнча студенттерди даярдоонун 

сапатына төмөнкү талаптарды коюуда. 

20.4. Бекитилген окуу сабактарынын жүгүртмөсүндө белгиленген окуу сабактарын 

жүргүзүү тартибин аткарбоодо жана бузууда. 

20.5. Өз ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу процессинде КРдин колдонуудагы 

админстративдик, кылмыш жана жарандык мыйзамдарынын чегинде аныкталган укук 

бузууларда. 

20.6. КРдин колдонуудагы эмгек жана жарандык мыйзамынын чегинде аныкталган 

материалдык зыян келтирүүдө.  

20.7. Университеттин уставында, колдонуудагы укуктук актыларда жана кызматтык 

нускамада каралган милдеттерди аткарбаган учурда. 

20.8. Кызматтык милдеттерин аткаруу процессинде КРдин Эмгек Кодексинде каралган 

башка бузууларда.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макулдашылды: 

Укуктук камсыздоо, адам ресурстары жана  

иш кагаздарын жүргүзүүбөлүмүнүн башчысы:        А. А. Жайнакова 

 

Укуктук камсыздоо секторунун  башчысы:Р.К. Токтоналиев 

 

 


