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2019-жылда аткарылуучу негизги илимий иштердин
ПЛАНЫ

I Университеттик децгээлде ©ткерулуучу иш чаралар

№ Аткарылуучу иш-чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуулар

1. КРнын билим 6epYYcYH0 эмгек сицирген 
кызматкер т.и.д., профессор Т.Бекболотовго 
арналган «Бекболотовдук окуулар» аталышын 
даты илимий -  практикалык конференция

февраль Алыбаев К.С., 
Абдразакова Г.А. 
Атамбекова А.К. 
Мураталиева В.Т.

2. Март, апрель элдик революцияга карата 
илимий -  практикалык конференция

март Илим белуму, 
Авазов Э.А.

3. Факультеттерде студенттердин олимпиадасын 
eTKopYY

март Илим белуму, 
декандар

4. Н.М.Прежевальскийдин 180жылдыгына кара 
та Эл аралык илимий-практикалык конферен 
ция

апрель
12-13

Илим белуму

5. Студенттердин аймактык олимпиадасы апрель Алыбаев К.С., 
декандар

6. ЖАМУнун уюшулгандыгына карата илимий -  
практикалык конференция

апрель Илим белуму

7. «И.Бекбоевдик-окуулар-2019» Эл аралык 
илимий-практикалык конференция

май ЖМ жана МОТ

8. Студенттердин илимий -  практикалык 
конференциясы

май Илим белуму 
Декандар

9. Колледждердин студенттеринин олимпиадасы май Колледждердин
директорлору

10. Мамлекеттик тилдин 29 жылдык мааракесине 
карата илимий-практикалык конференция

сентябрь Илим белуму 
Бакирова Г.К.

11. 10-ноябрь «Илим кунуне» карата илимий -  
практикалык конференция

ноябрь Илим белуму

12. Ч.Айтматовдун туулган кунуне карата 
илимий -  практикалык конференция

декабрь Илим белуму, 
Чокоева Д.

13. Ш.М.Ниязалиевге арналган «Ниязалиевдик 
окуулар» аталышындагы илимий -  практика 
лык конференция

декабрь Илим белуму, 
Токтогулова Г.Т.



II Региондорду енуктуруу жана мамлекетти санариптештирууг® карата:
№ Аткарылуучу иш-чаралар Аткаруу

меенету
Жооптуулар

1. Ишкерлер менен окумуштуулардын 
жолугушуусу

март, Карбекова А.Б.

2. Билим сапатын которуунун кейгейлуу маселе 
лери (мектеп жана окуу жайдын окутуучулары 
катышуусу менен тегерек стол)

апрель Илим болуму, 
Сапат болуму

3. «Региондорду енуктурууде, эсеп жургузууну 
санариптештируу -  учурдун талабы» аталыш - 
тагы Эл аралык илимий -  практикалык конфе
ренция

апрель Теленов Э.Н.

4. Илимдин регионду онуктурууго жана олкону 
санариптештирууго кошкон салымы (тегерек 
стол)

июнь Илим болуму, 
кафедралар

5. Жалал -  Абад областында жайгашкан окуу 
жайлардын окумуштууларынын катышуусу 
менен илимий -  практикалык конференция

октябрь Илим болуму, 
Декандар

III Уюштуруу иштери
№ Аткарылуучу иш-чаралар Аткаруу

меенету
Жооптуулар

1. Илимдин тарыхы жана философиясы, Чет 
тили, Мамлекеттик тил боюнча курстарды, жай 
кы жана кышкы кандидаттык минимумдарды 
тапшырууну уюштуруу

февраль,
июнь,

ноябрь,
декабрь

Алыбаев К. С., 
Абдразакова Г. А.

2. 2019-жылга аспиранттардын отчетторун 
кабыл алуу жана курстан курска кочуруу

ноябрь,
декабрь

Алыбаев К.С., 
Абдразакова Г.А.

3. Билим беруу жана илим министрлигинин 
каржылануучу долбоорлордун статистикалык 
отчетун даярдоону козомолдоо

декабрь Алыбаев К.С., 
Атамбекова А.К.

4. Илимий басылмаларды чыгаруу декабрь Зупанов С.А.
5. Аспирант, изденуучу, докторанттарга 

семинарларды, жолугушууларды еткоруу
жыл бою Илим жана Аспи 

рантура болуму
6. Илимий маканаларды импакт фактору нел бол 

богон басылмаларда чыгарууга комок корсотуу
жыл бою Илим жана Аспи 

рантура болуму
7. Илимий лабораториялардын, кружоктордун 

иштешин козомолдоо
жыл бою Илим жана Аспи 

рантура болуму
8. Илим менен байланышкан жоболорду 

даярдоо жана жацылоо
жыл бою Илим жана Аспи 

рантура болуму
9. Илим изилдоого карата конкурстарды 

жарыялоо
декабрь Илим жана Аспи 

рантура болуму
10. Турдуу темадагы ар кандай конференциялар, 

семинарларды откоруу (сунуштар боюнча).
жыл бою 

график боюнча
Факультеттер,
кафедралар


