
Жобосу 

Сынактын негизги максат-милдеттери:
• Чыгармачыл инсайды тарбиялоо системасын. вркундвтууУ
• Студенттер учун взун-взу внуктуруусунв шарт тузуу;
• Адамга, коомго, табиятка, туулган жерине карата болгон ак 

ниеттик, патриоттук сезимдерин калыптандыруу;
• Жамааттык чыгармачыл жвндвмдврун онуктуруу;
• Студенттердин окуу-илимий, коомдук, маданий-массалык жана 

спорттук иьи- аракеттерин актывдештируу жана окууга 
жетишуусунун жакшырышына мотивация, дем беруу;

• Жалпы университеттик шике карата болгон жоопкерчиликтуу 
мамилени кучетуу;

• Окуу тайпаларынын ич ара ынтымагын чыцдоо.

Сынактын катышуучулары
Сынакка окуу жайдын бардык студенттик тайпалары томонку 

номинациялар боюнча катыша алат:
- мыкты окуу тайпасы (жогорку билим беруу базасында)
-мыкты окуу тайпасы (кесиптик орто билим беруу базасында).

Сынакгы вткеруу
Сынак ар бир окуу жылынын 1 -сентябрынан 30-июнга чейинки 

мезгилде жургузулет. Сынактын жыйынтыгы керсетулген шарттардын 
негизинде аныкталат. Жецуучу тайпаларды аныктоо учун ректордун буйругу 
менен окуу жана тарбия белумдорунун окулдерунен турган комиссия 
тузулет. Жецуучу мыкты тайпа Кыргызстандын белгилуу тарыхый же кооз 
жерлеринин бирине саякатка барып келуу мумкунчулугун алышат.

Сынактын шарттары
I. Студенттердин сабакка жетишуусу:
1. Студенттердин (семестрде) окуган сабактар боюнча модулдардын жакшы 
жыйынтыктар менен тапшыруусу - 5 (тайпага)
2. Сессияны ийгиликтуу тапшырган студенттердин саны:
- «эн жакшы» - 5
- «жакшы» жана «эц жакшы» - 4

ТалМУнун “мыкты окуу тайпасын” аныктоонун



- башка баалар -  1,2,3
3. Сессиядан ар бир сабактан карызы бар студентке - -2 
4.0куудан чыгарылган ар бир студентке - -3
5. Сабакка тайпанын катышуусу 90% жогору болсо -  10
6. Сабакка тайпанын катышуусу 70% жогору болсо -  8
7. Сабакка тайпанын катышуусу 50% жогору болсо -  6
8. Сабакка тайпанын катышуусу 50 % томен болсо - - 10
9. Сабакка тайпанын катышуусу 40% томен болсо - - 8 
Ю.Ички мобилдуулукке катышуусу ар бир студентке -  10
11.Сырткы мобилдуулукке катышуусу ар бир студентке - 15

II. Студенттердин илимий-изилдвв иштери:
1. Илимий-изилдее иштери менен конференцияларга, конкурстарга, 
олимпиадаларга катышкан ар бир студентке:
- ЖОЖ ичинде - 3
- шаар ичинде - 4
- республикалык - 5
- эл аралык - 7
2. Илим изилдее топторуна, экспедицияларга, долбоорлорго, илимий 
ийримдерге катышкан студенттер - 4
3. Ар турдуу илимий иш-чаралардын жыйынтыгында грамота, диплом, 
сертификат жана башка сыйлыктарды, байгелуу орундарды утуп алган 
студенттер - 5
4. взунун илимий макаласын, эмгектерин басмага жарыялаган студентке -

IV. Тайпанын маданий-массалык иш-чараларга катышуусу
1. Теменку иш-чараларга активдуу катышкан студенттердин саны:
- мамлекеттик тил куну - 3
- КВН, тамашоу - 3
- “Кузгу бал” - 3
- “Кегултур от” - 3
- “Сармерден” - 5
- “Брейн-ринг” -5
- “Эч ким, эч качан унутулбайт!” - 4
- Турдуу акциялар (кайрымдуулук иштери, Эне тил куну, КРнын желеги 
куну, ак кал пак куну ж. б.) - 2
2. Чыгармачыл топторго, ийримдерге катышкан студенттер - 3
3. Маданий-массалык иш-чараларга катышуунун жыйынтыгында грамота, 
диплом жана атайын сыйлыктар менен сыйланган студенттер -  5
4. Чыгармалары (ыр, поэма, ангеме, репортаж ж.б.) газета-журналдарга 
жарык керсе -  5
5.взунун чыгармасын басмадан чыгарса - 10

V. Тайпанын спорттук мелдештерге катышуусу
1. Спорттук мелдештерге катышкан студенттер:



- факультет ичинде - 3
- факультеттер аралык - 4
- Облуста, шаарда - 5
- Республика боюнча - 6
2. Тайпада спорт менен машыккан студенттер:
- Спорттук секцияда - 2
- Спорттук клубдарда - 3
3. Спорттук мелдештерден сыйлык алган студенттер - 5
VI. Башка иш-чаралар
1. Тайпанын студенттик активинде иштое - 3
2. Студенттик парламентке мучо болуу -  4
3. Студенттик парламентке торага болуу - 5
4. Окуу жай учун жеке демилгелуу иш-чараны уюштуруу - 5

Ар бир тузумдук болумдогу тайпалардын арасынан тандалып, мыкты 
деп эсептелген бир тайпа гана комиссиянын кароосуна сунушталат.

Эскертуу: ТалМУнун “Мыкты тайпа” номинациясын женип алган 
тайпанын куратору ТалМУнун “мыкты куратору” болуп таанылат.

ТалМУнун мамлекеттик 
тил боюнча проректору


