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ЖАМУнун “Социологиялык изилдее борбору” женундв ЖОБО

1. ЖАМУнун “Социологиялык изилдее борборунун” жалпы жоболору
1.1.Социологиялык изилдее борбору мындан ары“Борбор” социологдорду 
жалпы кызыкчылыктарынын жана максаттарынын негизинде бириктирген 
илимий жана кесиптик уюм болуп эсептелет жана борбордун жетекчиси 
ректордун буйругу менен дайындалат.
1.2.“Борбордун” негизги максаттары:

Жалал-Абад мамлекеттик университетиндеги билим беруу 
системасынын социалдык абалына социологиялык анализ жургузуу жана 
божомолдоо учун илимий изилдее жургузуу;

• Жалал-Абад мамлекеттик университетиндеги билим беруу 
системасынын социалдык абалы женунде аналитикалык 
материалдарды даярдоо;

® Кыргызстанда социология илиминин енугушуне салым кошуу;
® Кыргызстандагы социологдордун илимий байланыштарын 

бекемдее;
1.3. “Борбор” Кыргызстандагы Социологиялык коомдук бирикменин 
мучесу болушу, алардын иштерине жана езунун екулдеру аркылуу 
республикалык илимий конгресстерге, конференцияларга, жана 
форумдарга катышуусу мумкун;
1.4. “Борбордун”дареги -Жалал-Абад шаары Ленин кечесу 57. ЖАМУ.
1.5. “Борбордун” статусу -  жергиликтуу
1.6. “Борбордун” ишмердуулук аймагы -  Жалал-Абад шаары, Жалал- 
Абад областы.
2. “Борбордун” милдеттери жана аткарган кызматтары.
2.1. “Борбордун” милдеттери:

» Кыргыз Республикасында социологияны енуктуруу, анын 
теоретикалык децгээлин, сунуштардын ишенимдуулугун 
жогорулатуу;

« социологиялык изилдеелердун жыйынтыктарын ирактикада 
натыйжалуу колдонуу;

® Кыргызстандагы социологдор жана социологиялык уюмдар менен 
илимий байланыштарды жана кызматташууну енуктуруу;

« Социологдордун укуктарын жана кесиптик кызыкчылыктарын 
коргоо;
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2.2. “Борбор” езунун милдеттерине ылайык теменку кызматтарды 
аткарат:

• социологиянын проблемалары боюнча илимий-практикалык 
конференция, семинарларды, тегерек столдорду жана башка иш- 
чараларды откеруу;

• келишимдик негизде социологиялык изилдеелерду жургузуу учун 
убактылуу илимий коллективди уюштуруу;

• ИЛИМИЙ-ИЗИЛД0© жана практикалык иштерди жургузуу
• социологияга байланыштуу жазылган илимий макалаларды, 

эмгектерди басып чыгарууга, методикалык документтерди 
жайылтууга к ем© к керсетуу;

• езунун илимий жана кесиптик милдеттерин аткарууда мамлекеттик 
жана мамлекеттик эмес уюмдар менен кызматташуу;

3. “Борбордун” мучелерунун укуктары жана милдеттери:
3.1. “Борбордун” мучелерунун укуктары:

® “Борбордун” жетекчилик органын шайлоого жана шайланууга
® “Борбордун” фондундагы илимий-изилдее, маалыматтык 

материалдарды илимий максатта колдонууга;
• “Борбор” тарабынан уюштурулган илимий конференцияларга жана 

башка иш-чараларга катышууга;
3.2. “Борбордун” мучелерунун милдеттери:

• “Борбордун” жобосун жана анын жетекчи органынын чечимдерин 
аткарууга;

• “Борбордун” илимий-иштерине, коомдук ишмердуулугун© 
катышууга;

• социологиялык изилдее жургузуу мезгилинде объективдуулукту 
жана адептуулукту керсетууге;

3.3. вздерунун милдеттерин аткарбаган кызматкерлер “Борбордун” 
мучелугунун катарынан чыгарылат
4. “Борбордун” тузулушу:
4.1. “Борбордун” жогорку органы болуп жылына бир жолу болуучу 
чогулуш эсеителет. Кезектеги чогулушту чакыруу, анда каралуучу 
маселелер эки ай мурда жарыяланат.
4.2. “Борбордун” чогулушу:

• “Борбордун” жобосун бекитип, аны ©згертууге, толуктоого 
байланыштуу маселелерди чечет.

• социологиялык изилдеенун теоретикалык, методологиялык 
маселелерин талкуулашат.



• “Борбордун” мучелерун кабыл алууну жана андан чыгарууну 
чечишет.

• Чечимди ачык же жабык добуш беруу аркылуу кепчулук добуш 
менен кабыл алышат.

4.3. Жетекчи мыйзамдуу турде' “Борбордун” атынан иш жургузо алат 
жана ал чогулушту башкарат. Бардык документтерге кол койот жана 
“Борбордун” ишмердуулугунун жалпы маселелерине жооп берет.
5. “Борбордун” мулку жана каржы-чарбалык иштери
5.1. “Бор бор дун” каражат булагы болуп томонкулер эсептелет:

• университеттин бюджетинен болунген каражаттар;
• келишимдин негизинде социологиялык изилдео жургузуп беруу 

учун буйрутма берген тараптан алынган каражаттар;
• демеорчулердон жана чет елкелерден келуучу каражаттар;

5.2. Ке лишим дерге , милдеттенмелерге, ишеним каттарына жана 
каражатка байланыштуу иш кагаздарга “Борбордун” жетекчиси кол коёт.
5.3. Акча каражаттары темонкулорг© сарпталат:

© алдыга коюлган максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууга;
® “Борбордун” иш-чараларын еткерууго байланыштууанын 

мучолерунун иш сапарын (командировка) телеп берууго;
• семинарларды, конференцияларды жана чогулуштарды еткерууго;
• чарбалык- уюштуруучулук керектеелерге;

“Борбордун” ишмердуулугунун токтотулушу анын жоюлуп кетишине 
байланыштуу болушу мумкун.
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