
ЖАКТЫРЫЛДЫ 

ЖАМУнун Окумуштуулар 

кенешинин №1 протоколу 

«30» /О8  2022-ж 

Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Окумуштуулар 

кецешинин 2022-2023-окуу жылына карата жылдык 

ИШ ПЛАНЫ 

 

№1 жыйын, август 2022-жыл, Жыйындар залы 
№ Каралуучу масел ел ер Жооптуулар Тиешелуу 

материалдар 

1 Куттуктоо Ректор  

2 Конкурстук шайлоолор , А.П.Алибаев Билдируулер.  

шайлоо 

комиссиясына  

тиешелуу 

материалдар 
о 
J 

2.1. 2022-2023-окуу жылына карата 

Окумуштуулар кенешинин курамын жана 

жылдык иш планын бекитуу;  

2.2. ЖАМУнун структуралык тузумдерунун иш 

пландарын жана университеттик иш пландарды 

бекитуу; 

2.3. Административдик кенештин жылдык иш 

планын бекитуу.  

К.Ж.Усенов А. П. Алибаев 

Окумуштуу катчы  

Иш пландардын 

нускасы  

4 

3.1. Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун Сапат 

боюнча кенешинин курамын жана иш планын 

бекитуу; 
3.2. 2022-2023-окуу жылына ЖАМУнун 

“ЖАМУнун жогорку жана орто кесиптик 

негизги билим беруу лрограммасы женундегу” 

жобосуна ылайык Негизги билим беруу 

программаларын бекитуу;  
3.3. Кыргыз Республикасынын Билим беруу 

жана илим министрлигинин 2022- жылдын 

8-июлундагы №1383/1 буйругунун негизинде 

жогорку кесиптик билим беруунун бакалавр 

даярдоо боюнча жеке (эксперименталдык) окуу 

пландарын бекитуу;  
3.4. Орто кесиптик билим беруу боюнча 

мамлекеттик билим беруу стандарттары 

озгергондугуне байланыштуу Жалал- Абад 

колледжинин окуу пландарын бекитуу.  

Г.Т.Маматова  

Б.М.Турдубаева 
Тиешелуу 

материалдардын 

нускалары 

5 Бизнести колдоо жана енуктуруу борборунун 

(Бизнес инкубатор) жобосун жана жылдык иш 

планын бекитуу 

Б.Н.Алымкулов Иш пландар, 

жобонун нускасы  

6 Адисгерди кесиптик енуктуруу Институттун директору Иш пландар. 



 
институтунун жобосун, окуу пландарын жана 

жылдык иш планын бекитуу 

 жобонун нускасы  

7 7.1. Окуу белумунун жаны окуу жылына карата 

даярдыктары жонунде;  

7.2. МАнын жыйынтыктары тууралуу.  

З.И.Сакбаева Тиешелуу 

материалдар 

8 
Айрым структуралык белумдерге езгертуулерду 

киргизуу женунде 

А.П.Алибаев Тиешелуу 

материалдар 
9 Окуу корпустарынып окуу процессине даярдыгы 

женунде 

С.С.Уметов  Баяндама, 

токтомдор.  

долбоорлор  

10 
Ар турдуу маселелер:    

 

№2 жыйын, сентябрь 2022-жыл ЖЗ 
1 ЖАМУнун 2021 -2022-окуу жылындагы окуу 

процессинин уюштурлушу, журушу жана 

келечектеги милдетгери женунде  

А.П.Алибаев Баяндама, 

токтомдун 

долбоору 
2 2022-2023-окуу жылына карата кабыл алуунун 

жыйынтыктары боюнча кабыл алуу 

комиссиясынын отчету 

С.Ж.Куваков  Баяндама, 

огтчеттук 

материалдар 
3 

ЖАМУнун мамлекеттик тил жана социалдык 

иштерйнтж журушу тууралуу маалымат 

А.Д.Доранова  Баяндама, 

билдируулер  

4 2022-23-окуу жылына карата келишимдик 

телемдер женунде 

А. П. Алибаев Мыйзамдар, 

тиешелуу 

материалдар 
5 Ар турдуу маселелер:    

№3 жыйын, октябрь 2022-жыл ЖЗ 
1 ЖАМУнун окуу белумунун иштери женунде  З.И.Сакбаева Баяндама, 

токтомдор.  

долбоорлор  
2 Мамлекеттик жана ендуруштук 

практикалардын уюштурулушу жана 

жыйынтыктары тууралуу маалымат 

Н.С.Жолдошалиева  Тиешелуу 

отчеттук 

материалдар 
о 
J Жалал-Абад колледжинин окуу тарбия 

иштеринин уюштурулушу жана журушу 

тууралуу 

Б.М.Турдубаева Тиешелуу 

материалдар 

4 Конкурстук шайлоолор Ректор, окумуштуу катчы  Тиешелуу 

документтер  

5 Ар турдуу маселелер   

№4 жыйын, нояб рь 2022-жыл ЖЗ 

1 Куттуктоолор  Ректор  

2 
Конкурстук шайлоолор Ректор, окумуштуу катчы  Тиешелуу 

документтер  
о 
J Билим беруунун сапаты белумунун жургузуп 

жаткан иштери тууралуу 

Г.Т.Маматова  Баяндама. 

токтомдор.  

долбоорлор  
4 Медициналык колледждин окуу-усулдук, 

тарбиялык иштеринин журушу тууралуу  

А.Д.Эгембердиева Тирешелуу 

материалдар 
5 

(Г 

ЖАМУнун АЧИ иштери женунде билдируулер  С.С.Учетов  Баяндама, 

токтомдор,  

долбоорлор  

Ар турдуу маселелер 
  



№5 жыйын, декабрь 2022-жыл ЖЗ 
1 

Илим, магистратура, аспирантуражана 

докторантура” белумунун иштери тууралуу  

Д.М.Чокоева Баяндама, 

токтомдор,  

долбоорлор  
2 2.1 .Илимий изилдее иштердин абалы, 

жыйынтыктары жана пландары; 

2.2. Аспирантура жана магистратура боюнча 

айрым иш кагаздары женунде 

С.Ж.Куваков  Жанылыктар, 

маалыматтар 

-■> J 
2022-жыл учун бюджеттик жана атайын 

каражаттардын сарпталышы женундо  

П.М.Абдыкадыров Баяндама, 

токтомдун 

долбоору 
4 Билим беруу программаларын 

аккредитациядан еткеруу учун ички езун- езу 

баалоону жургузуу боюнча комиссиянын 

курамын бекитуу 

Г.Т.Маматова  Билдируу, 

токтомдун 

долбоору 

5 Конкурстук шайлоолор Ректор, окумуштуу катчы  Т иешел уу 

материалдар 

6 Ар турдуу масел ел ер   

 

№6 жыйын, янва рь 2022-жыл ЖЗ 
1 Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун 2023- 

2026-жылдарга карата енугуу стратегиясына 

езгертуу жана толуктоолорду киргизуу жана 

бекитуу 

А.П Алибаев Билдируу, 

токтомдун 

долбоору 

2 Б.Осмонов атындагы ЖАМУнун 

ЮОжылдыгын еткоруу женунде 

Ректор Билдируулер,  

тиешелуу 

материалдар 
3 Тестирлее белумунун аткарып жаткан иштери 

жана пландары тууралуу 

А.Жолонбаева Тиешелуу 

материалдар 
4 Узгултуксуз билим беруу институтунун 

иштери женунде 

З.С.Калыбекова Баяндама, 

токтомдор 
5 2023-окуу жылы учун бюджеттик жана атайын 

каражаттардын сарпталышын 

бекитуу 

Башкы эсепчи Баяндама, 

токтомдун 

долбоору 
 

Ар турдуу маселелер   

 

№7жыйын, февраль 2022-жыл ЖЗ 

 

1 Куттуктоолор    

2 
Кышкы сессиянын жыйынтыктары женунде 

маалымат 

З.С.Сакбаева Маалыматтар, 

отчеттор 
о 
J 

Эл аралык байланыштардын абалы женунде  

М.Мурзалиев  

4 Конкурстук шайлоолор. Профессордук - 

окутуучулук кызматына конкурстарды еткеруу 

графигин жана комиссянын курамын бекитуу 

женунде 

Ректор, 

окумуштуу катчы  

Тиешелуу 

материалдар 

5 Адам ресурстарын башкаруу жана укуктук 

камсыздоо белумунун иштеринин жалпы абалы 

женунде 

А.Т.Акматова Тиешелуу 

отчеттук 

материалдар 

6 Ар турдуу маселелер   

№8 жыйын, март 2022-жыл ЖЗ 

1 Куттуктоолор  Ректор  

2 ЖАМУнун Мамлекеттик тил жана социалдык 

иштердин аткарылышы 

А.Д.Доранова  Тиешелуу 

отчеттук 



 

 

женунде 
 материалдар, 

маалыматтар 
-> 
J “Америка Ордосу” ресурстук борборунун 

жургузуп жаткан иштери  

тууралуу 

М.Мурзалиев Тиешелуу 

отчеттук 

материалдар 
4 Конкурстук шайлоолор Ректор, окумуштуу катчы  Тиешелуу 

материалдар 

5 Ар турдуу маселелер   

№9 жыйын, апрель 2022-жыл ЖЗ 
1 

Конкурстук шайлоолор: КР Президентине 

караштуу УАКна “доцент” окумуштуулук 

наамына талапкерлерди сунуштоо женунде  

Ректор, окумуштуу катчы  Тиешелуу 

документтер  

2 Бизнес 1 и колдоо жана енуктуруу борборунун 

(Бизнес инкубатор) аткарып жаткан иштери 

тууралуу 

Б.Н.Алымкулов Тиешелуу 

материалдар 

л 
ь Кабыл алуу комиссиясынын жаны 2023- 

2024-окуу жылына карата пландары, даярдыгы 

жана милдеттери тууралуу 

Кабыл алуу 

комиссиясынын жооптуу 

катчысы 

Билдируу, то кто м 

дун долбоору 

4 Ар гурдуу'маселелер    

 

№10 жыйын, май 2022-жыл ЖЗ 

 

1 
Конкурстук шайлоолор Ректор Тиешелуу 

матрниалдар 
2 Кабыл алуу комиссиясынын жаны 2023- 

2024-окуу жылына карата даярдыгы 
Кабыл алуу 

комиссиясынын жооптуу 

катчысы 

Тиешелуу 

материалдар, 

долбоорлор,  

билдируулер  
-) 
J Кыргыз Республикасынын 2023-жылдагы 

жогорку окуу жайларынын студенттери 

арасында еткерулген Универсиаданын 

жыйынтыгы тууралуу 

Абдурахимов Н.  Билдируулер  

тиешелуу 

материалдар 

4 Ар турдуу маселелер   

 

№11 жыйын, июнь 2022-жыл ЖЗ 

 

1 Куттуктоолор  Ректор  

2 Конкурстук шайлоолор Ректор, окумуштуу катчы, 

шайлоо комиссиясынын 

терагасы 

Тиешелуу 

материалдар 

 Кабыл алуу комиссиясынын жаны 

2023-2024-окуу жылына карата даярдыгы, 

пландары тууралуу маалымат жана кабыл алуу 

комиссиясынын Жоболорун бекитуу  

Кабыл алуу 

комиссиясынын жооптуу 

катчысы 

Билдируу, 

токтомдун 

долбоору 

4 

Бутуруучулердун Мамлекеттик 

аттестациясынын жыйынтыктары женунде  

З.И.Сакбаева Тиешелуу 

материалдар 

5 Ар турдуу маселелер Ректор, окумуштуу катчы  Тиешелуу 

материалдар 

Даярдагап: 

Окумуштуу катчы:                    Ырысбай к. С. 
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