
Академиялык ишмердүүлүктү баалоого жана шыктандырууга тийиш болгон 
илимий иштер боюнча тастыктоочу документтер 

(1) Долбоор
a. Долбоор тууралуу маалыматтар (долбоордун аталышы, мөөнөтү (мөөнөттү 

узартуудан тышкары) долбоор аяктаган күн, жетекчинин, координатордун, 
изилдөөчүнүн жана кеңешчилердин аты-жөнү жана иштеген жери, отчет 
тапшырылган күн ж.б.) камтылган барактын көчүрмөсү;

b. Долбоорду колдогон уюмдун долбоордун отчеттук жыл ичинде аяктагандыгын 
тастыктаган документи.

(2) Изилдөө иши
a. Окутуучунун КТМУ тарабынан КТМУдан сырткары башка бир университетте же 

илимий мекемеде изилдөөчү болуп дайындалгандыгы тууралуу документ; 
b. Изилдɵɵ иши кеминде 4 айдын ичинде ишке ашырылып, отчеттук жылдын ичинде 

бүткөрүлгөнүн, жыйынтык отчету КТМУ жана изилдөө ишин жүргүзгөн мекеме 
тарабынан бекитилгендигин тастыктаган документ;

c. Изилдөө иши башка бир долбоордун алкагында ишке ашырылбагандыгы тууралуу 
изилдөөчүнүн маалым каты.

(3) Китеп жазуу/ которуу
А. Илимий изилдөө китеби (квалификациялык бүтүрүү ишинен сырткары), окуу 

китеби же анын бир бөлүгү, илимий изилдөө, коомго кызмат көрсөтүү багытындагы 
китеп же анын бир бөлүгү, китеп котормосу, сөздүк;

А.1. Эл аралык басмаканалар үчүн:
a. Китеп тууралуу маалыматтар (китептин аталышы, ISBN номери, автордун аты-жөнү, 

басмакана, чыккан жылы жана мазмуну) камтылган барактардын көчүрмөсү;
b. Басмакананын тийиштүү тармакта кеминде жыйырма китепти басып чыгаргандыгы 

тууралуу маалыматты чагылдырган интернет сайтынын дареги же анын экранынын 
сүрөтү;

c. Басмакананын кеминде беш жыл ичинде эл аралык деңгээлде иштеп жаткандыгын 
көрсөткөн документ/ кат/ интернет сайтынын экранынын сүрөтү.

А.2. Улуттук басмаканалар үчүн:
a. Китеп тууралуу маалыматтар (китептин аталышы, ISBN номери, автордун аты-жөнү, 

басмакана, чыккан жылы жана мазмуну) камтылган барактардын көчүрмөсү;
b. Басмакананын тийиштүү тармакта ар башка авторлордун кеминде беш китебин басып 

чыгаргандыгы тууралуу маалыматты чагылдырган интернет сайтынын дареги же 
анын экранынын сүрөтү;

c. Басмакананын кеминде үч жыл ичинде жергиликтүү деңгээлде иштеп жаткандыгын 
көрсөткөн документ/ кат/ интернет сайтынын экранынын сүрөтү.

B. Китептин бир бөлүгү
a. Китеп тууралуу маалыматтар (китептин аталышы, автордун аты-жөнү, басмакана, 

чыккан жылы жана мазмуну менен бирге жазылган китеп бөлүгүнүн биринчи жана 
акыркы барактары) камтылган барактардын көчүрмөсү;

b. Эл аралык жана улуттук басмаканаларга байланыштуу А.1.а,b) жана A.2.a,b)да 
көрсөтүлгөн тийиштүү документтер;



С. Энциклопедияда тема/ бөлүм жазуу

a. Энциклопедиянын мукабасы, чыккан жылы жана басмакана тууралуу маалыматтар, 
мазмуну жана тийиштүү тема/ бөлүм жазылган барактардын көчүрмөсү;

b. Интернетте жарыяланган энциклопедиялар үчүн: тийиштүү тема/ бөлүм орун алган 
интернет сайтынын дареги жана анын экранынын сүрөтү;

c. Эл аралык жана улуттук басмаканаларга байланыштуу А.2.b,c) жана A.1.b,c)да 
көрсөтүлгөн тийиштүү документтер.

D. Көркөм жана документалдык кино тасмалардын сценарийин жазуу
a. Кино тасманын титринде аты-жөнү жазылгандыгын тастыктаган документ. 

(4) Макала
a. Жарыяланган макала үчүн: автордун аты-жɵнү, макаланын аталышы жана басылышы 

тууралуу маалыматтар камтылган барактар;
b. Журналдын ISSN же e-ISSN номерин жана кайсы маалымат базасында орун 

алгандыгын көрсөткөн документ(тер).
c. SCI, SCI-Exp., SSCI, ESCI,  AHCI жана SCOPUS  маалымат базаларында 

индекстелген журналдарда жарыяланган илимий иштер же обзордук макалалар үчүн: 
макала жарыяланган жылдагы журналдын Q-импакт-фактору;

d. “Башка рецензияланган” эл аралык жана улуттук журналдарда жарыяланган 
макалалар үчүн: макала жарыяланган журналдын кеминде үч жыл ичинде 
үзгүлтүксүз басылып келатканын тастыктаган документ;

(5) Редактор/ редакциялык кеңештин мүчөсү / рецензент/ жюри мүчөсү болуу
a. Рецензияланган журналдарда редактор/ редакциялык кеңештин мүчөсү болгон 

окутуучу журналдын редакциялык кеңешинин тизмесин жана катталган индексин 
көрсөткөн документ бериши керек. 

b. Китеп жазуу, китеп которуу боюнча редактор/ редакциялык кеңештин мүчөсү болгон 
окутуучу тийиштүү редакциялык кеңештин тизмесин көрсөткөн документ бериши 
керек.

c. Отчеттук жыл ичинде рецензияланган журналдарга, илимий китептерге рецензент 
болгон күндөрүн көрсөткөн документ;

d. SCI, SCI-Exp, SSCI, ESCI, AHCI, SCOPUS маалымат базаларында индекстелген 
журналдарда жарыяланган макалага рецензент болгондугун көрсөткөн документ 
(ыраазычылык каты же электрондук кат же рецензент болууга чакыруу баракчасы 
менен отчет жиберилген электрондук дарек) жана журналдын Web of Science (WOS) 
же SCImago маалымат базасында орун алгандыгын кɵрсөткөн документ;

e. Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган тармактык индекстүү журналдарда 
жарыяланган макалага рецензент болгондугун көрсөткөн документ (ыраазычылык 
каты же электрондук кат же рецензент болууга чакыруу баракчасы менен отчет 
жиберилген электрондук дарек) жана журналдын кайсы маалымат базасында орун 
алгандыгын кɵрсɵткɵн документ;

f. Башка рецензияланган улуттук/ эл аралык журналдарда жарыяланган макалага 
рецензент болгондугун көрсөткөн документ (ыраазычылык каты же электрондук кат 
же рецензент болууга чакыруу баракчасы менен отчет жиберилген электрондук 
дарек) жана журналдын акыркы үч жыл ичинде үзгүлтүксүз басылып келатканын 
көрсөткөн документ;

g. Илимий китептерге рецензент же редактор болгондугун көрсөткөн документ 
(ыраазычылык каты же электрондук кат же рецензент болууга чакыруу баракчасы 
менен отчет жиберилген электрондук дарек) жана китептин кайсы басмаканада 
басылып чыккандыгын көрсөткөн документ;



ğ.  Көргөзмө, концерт, спорт жана кино тасмалар боюнча конкурстарда жюри мүчөсү  
болгон окутуучу бул иш-чаралардын өзгөчөлүгүн, аяктаган күнүн жана жюри 
мүчөсү болуп катышкандыгын көрсөткөн документ бериши керек.

h. Илимий долбоордо рецензент болгон окутуучу долбоорго тиешелүү (1).а.  
документтер менен бирге рецензияга тиешелүү документ (ыраазычылык каты же 
электрондук кат же рецензент болууга чакыруу баракчасы менен отчет жиберилген 
электрондук дарек) бериши керек.

ı.    Сыйлануучуларга карата рецензия жазган окутуучу сыйлыктарды ыйгарган илимий 
жана академиялык уюмга байланыштуу документтер менен бирге рецензияга 
тиешелүү документ (ыраазычылык каты же электрондук кат же рецензент болууга 
чакыруу баракчасы менен отчет жиберилген электрондук дарек) бериши керек.

i. Tелерадио программасын даярдоо жана кино тасма тартуу боюнча кеңешчи 
болгондугун көрсөткөн документ.

(6) Коомдук ишмердүүлүк
1. Улуттук/ эл аралык деӊгээлде өткөрүлгөн иш-чаранын аудиого жазылгандыгы же 

видеого тартылгандыгы тууралуу документтер болушу керек.
a. Музыка жана консерватория бөлүмдөрү үчүн: тийиштүү иш-чара улуттук же эл 

аралык деӊгээлде өтүп, отчеттук жылда жарыялангандыгын тастыктаган тийиштүү 
кеңештин чечими;

b. Музыка жана консерватория бөлүмдөрү үчүн: CD, DVD ж.б.у.с. форматта 
даярдалган материалдарга этикетка (bandrol) берилгендигин көрсөткөн документ;

c. Композитор, аткаруучу, хореограф, режиссер, сценарист, драматург  жана сахна 
жасалгалоочу үчүн:  иш-чара улуттук же эл аралык деӊгээлде өтүп, отчеттук жылда 
ишке ашырылгындыгын кɵрсɵткɵн тийиштүү кеңештин чечими;

d. Коомдук жана салтанаттуу иш-чараларга (аудио, видео каттоо жана музыкалык 
аспаптык коштоо үчүн) катышкандыгын көрсөткөн документ;

2. Улуттук/ эл аралык масштабда өткөрүлгөн маданий иш-чаранын жеке же 
чыгармачыл топ менен биргеликте аудиого жазылгандыгы же видеого 
тартылгандыгы тууралуу документтер болушу керек.

a. Тийиштүү иш-чара улуттук же эл аралык деӊгээлде өтүп, отчеттук жылда 
жарыялангандыгын тастыктаган документ;

b. Тийиштүү иш-чаранын жеке же чыгармачыл топ менен биргеликте жаздырып 
алынганын тастыктаган документ;

c. Электрондук форматта жаздырып алынган материалдардын бар экенин тастыктаган 
документ же тийиштүү маалыматтар жайгашкан интернет сайтынын экранынын 
сүрөтү;

3. Университетте маданий жана көркөм өнөр иш-чаранын ректорат деңгээлинде 
уюштурулгандыгын тастыктаган жана тиешелүү түзүмдүн жетекчилиги тарабынан 
бекитилген документ.

(7) Дизайн   
a. Дизайн ишинин отчеттук жылда ишке ашырылгандыгы жана катталгандыгы 

тууралуу документ;
b. Мамлекеттик мекемелер же юридикалык жак тарабынан ишке ашырылган кɵркɵм 

өнөр дизайндары үчүн: дизайндын түп нускасы жана ишке ашырылган жылын 
көрсөткөн документ; 

c. Илимий басылма катары катталган көркөм өнөр дизайндары үчүн: тийиштүү 
журналдын маалыматтарын камтыган барак; 

d. Башка көркөм өнөр дизайндары үчүн: бар болсо компетенттүү мекеме/ орган 



тарабынан катталгандыгын же ишке ашырылгандыгын кɵрсɵткɵн документ;  
e. Пайдалуу объект же модель иштери үчүн: TSE (Түрк стандарттары институту), TPE 

(Түрк патент институту) ж.б.у.с. эл аралык компетенттүү мекеме/ орган тарабынан 
даярдалган каттоо документи. 

(8) Көргөзмө, концерт жана шоу-программа
a. Көргөзмөнүн жеке адам же чыгармачыл топ уюштурган иш-чара (улуттук/эл 

аралык иш-чарага чакыруу аркылуу же конкурстук негизде катышуу) экендигин, 
кайсыл жерде жана качан өткөрүлгөндүгүн тастыктаган документ (афиша, чакыруу 
билети); 

b. Көргөзмөнүн өлкө ичинде же чет өлкөдө өткөндүгүн тастыктаган тийиштүү 
бөлүмдүн башкаруу кеңешинин чечими;

c. Концерт музыкалык аспаптарда ойногон аткаруучуларды угууга арналган иш-чара 
болгондугун тастыктаган документ;

d. Концерттин афишасы жана программасы тууралуу документ;
e. Видео жана аудио программаны тастыктаган документ.

(9) Патент 
a. Түрк патент институту/ Кыргызпатент же ушул сыяктуу эл аралык деңгээлдеги  

компетенттүү орган тарабынан берилген патенттин каттоо документи.

(10) Шилтеме
a. Китепке жасалган шилтемелер үчүн: китептин мукабасы, басылышы тууралуу 

маалыматтар, колдонулган адабияттар жана шилтеме жасалган барактар 
камтылган документ;

b. SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI жана ESCI /SCOPUS маалымат базаларында 
индекстелген журналдарда жарыяланган макалалардагы шилтемелер үчүн: Web 
of Science/ SCImago маалымат базасында орун алгандыгын көрсөткөн документ 
же шилтеме жасалган макала (макаланын биринчи барагы, шилтеме 
келтирилген барагы жана колдонулган адабияттар) жана бул макала 
жарыяланган журналдын кайсы маалымат базасында орун алганын көрсөткөн 
документ;

c. Тармактык индекстүү (Окумуштуулар кеңеши тарабынан аныкталган) 
журналдарда жарыяланган макалалардагы шилтемелер үчүн: шилтеме жасалган 
макала (макаланын биринчи барагы, шилтеме келтирилген барагы жана 
колдонулган адабияттар) жана бул макала жарыяланган журналдын кайсы 
маалымат базасында жана тармактык индекстүү (Окумуштуулар кеңеши 
тарабынан аныкталган) журналдардын тизмесинде орун алганын көрсөткөн 
документ;

d. Башка рецензияланган эл аралык/ улуттук журналдардын шилтемелери үчүн: 
макаланын биринчи барагы, колдонулган адабияттар, индекси көрсөтүлгөн 
документ менен журналдын кеминде эл аралык деңгээлде 5/  улуттук деңгээлде 
3 жылдын ичинде үзгүлтүксүз басылып келатканын тастыктаган документ;

e. КТМУ даректүү иш-чаралар үчүн: шилтеме жасалган макаланын КТМУ 
даректүү болгондугун көрсөткөн документ;

f. Чыгарманын эл аралык  басмаканада басылып чыккан китепте же журналда 
орун алганын же тартуулангандыгын тастыктаган документ;

g. Чыгарманын улуттук басмаканада басылып чыккан китепте же журналда орун 
алганын же тартуулангандыгын тастыктаган документ;



(11) Доклад 
А. Эл аралык конгресс, симпозиум, панель, семинар сыяктуу илимий жана маданий 
жыйындарда: 

a. Окулган жана толук тексти басылып чыгарылган докладдар үчүн: докладдар 
жыйнагынын мукабасы, докладдын толук текстинин биринчи барагы, мазмуну, 
тийиштүү иш-чарага катышкан илимий кеңештин мүчөлөрүнүн тизмеси 
келтирилген документтер;

b. Окулган жана тезистери басылып чыгарылган докладдар үчүн: докладдар 
жыйнагынын мукабасы жана докладдар жыйнагындагы кабыл алынган 
докладдардын тизмеси орун алган барактын көчүрмөсү же веб баракчанын 
басылып чыгарылган сүрөтү;

c. Стенд катары көрсөтүлгөн, толук тексти же тезистери басылып чыгарылган 
докладдар үчүн: тезистер жыйнагынын мукабасы жана тезистер жыйнагындагы 
кабыл алынган тезистердин тизмеси орун алган барактын көчүрмөсү же интернет 
сайтынын экранынын сүрөтү;

B. Улуттук конгресс, симпозиум, панель, семинар сыяктуу илимий жана маданий 
жыйындарда: 

d. Окулган жана толук тексти басылып чыгарылган докладдар үчүн: докладдар 
жыйнагынын мукабасы, докладдын толук текстинин биринчи барагы, тийиштүү 
иш-чарага катышкан илимий кеңештин мүчөлөрүнүн тизмеси келтирилген 
документтер;

e. Окулган жана тезистери басылып чыгарылган докладдар үчүн: докладдар 
жыйнагынын мукабасы жана тезистер жыйнагындагы кабыл алынган 
докладдардын тизмеси орун алган барактын көчүрмөсү же веб баракчанын 
басылып чыгарылган сүрөтү;

f. Стенд катары көрсөтүлгөн, толук тексти же тезистери басылып чыгарылган 
докладдар үчүн тезистер жыйнагынын мукабасы  жана тезистер жыйнагындагы 
кабыл алынган тезистердин тизмеси орун алган барактын көчүрмөсү же интернет 
сайтынын экранынын сүрөтү.

(12) Окуу-тарбия иш-чаралары 
a. Бүткөрүлгөн магистрдик/ доктордук диссертацияга илимий жетекчи болгонун 

тастыктаган жана тийиштүү институттар тарабынан берилген документ;
b. Доктордук/ магистрдик/ илимдин кандидаты/ илимдин доктору сыяктуу 

диссертацияларды коргоо боюнча жюри мүчөсү болгондугун көрсөткөн документ;
c. Окутуучунун отчеттук окуу жылынын күзгү семестри менен андан мурунку окуу 

жылынын жазгы семестриндеги сабак жүгүнүн ректорат тарабынан 
бекитилгендиги тууралуу документ;

d. Университетте семинар, панель, конференция, тегерек стол сыяктуу иш-чара 
уюштурууга катышкандыгын көрсөткөн документ;

e. Окутуучунун ректорат/ деканат/ мүдүрлүк кызмат ордуна дайындалгандан кийин 
социалдык тармактарда 10 мүнөттөн кем эмес жарыяланган жана кайталанбаган, 
өзү адис болгон тармакка тиешелүү лекциялардын аудио жана видео жазуулары 
болушу керек.

(13) Сыйлык (илимий эмгек/долбоор/ кызыктыруучу сыйлыктардан сырткары)
a. Сыйлыктардын эл аралык же улуттук расмий мекеме/ уюм жана илимий, көркөм 

өнөр, кесиптик, адабий, спорт боюнча конкурстук комиссия/ комитеттер тарабынан 
берилгендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү;

b. Конгресс, симпозиум, конференция жана фестиваль сыяктуу иш-чараларда 
берилген сыйлыктар үчүн: иш-чара жана сыйлыктарды ыйгарган комиссия  



тууралуу маалымат берген брошюра, китепче же интернет сайтынын дареги 
сыяктуу маалыматтар камтылган документтер же/ жана маалыматтар.

c. Жюри мүчөлөрүнүн ичинде изилдөөчүнүн тармагы боюнча адистер катышкан 
комиссия тарабынан жүргүзүлгөн баалоо ишинин натыйжасында сыйлык 
ыйгарылгандыгы тууралуу документ же маалымат;

(14) Башка академиялык иш-чаралар
a. Уюштурулган илимий, окуу-тарбиялык жана көркөм өнөр иш-чаралардын 

мазмунун көрсөткөн документтер;
b. Окутуучунун тийиштүү иш-чарада аткарган кызматын көрсөткөн документ.

(15) Коомдук процесстерге катышуу
a. Мамлекеттик жана жеке сектордо өз тармагы боюнча кеңеш бергендигин, тренинг 

өткөргөндүгүн жана коомго кызмат көрсөткөндүгүн тастыктаган жана университет 
же тийиштүү мекеме тарабынан берилген документ;

b. Орто мектептин окуучуларын жана университеттин студенттерин илимий 
конкурстарга катышууга даярдагандыгы тууралуу университет жана тийиштүү 
уюмдар тарабынан берилген документ;

c. TV/ радио программаларын даярдагандыгын, программаларга катышкандыгын 
тастыктаган университет же тийиштүү мекеме/ уюм тарабынан берилген документ;

d. Университетте газета жана журнал чыгарууга, телерадио программаларын 
даярдоого байланыштуу университет тарабынан берилген документ;

e. Котормочулук, алып баруучулук, жол көрсөтүүчүлүк жана көркөм өнөр, спорттук 
ж.б.у.с. иш-чаралар боюнча ректорат тарабынан берилген милдеттерди 
аткаргандыгын тастыктаган документ;

f. Телерадио программаларын даярдоодо, тасма тартууда кеңешчи болгондугун 
тастыктаган документ.

(16) Башкаруу процесстерине катышуу
a. Башкаруу иш-чараларына катышкандыгы, кеңеш жана комиссияларга мүчө болуп 

дайындалгандыгы тууралуу документтер.
b. Кыргыз Республикасынын жана Түркия Республикасынын расмий мекемелери 

түзгөн туруктуу комиссия жана кеңештерге төрага/ мүчө болуп дайындалгандыгы 
тууралуу документ.

(17) Кыргыз жана түрк тилдерин колдоно билүү жөндөмдүүлүгү
a. “КТМУдагы кыргыз жана түрк тилдерин колдоно билүү жөндөмдүүлүгүн баалоо 

сынагынан” алынган баллын көрсөткөн документ.


