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менен бекитилген

Б.Осмоиов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин сыйлыктарынын

турлеру:
а) Ыраазычылык кат;
б) Ардак грамота;
в) «ЖАМУга озгечо эмгек сициргендиги учуй» теш белги;
г) ЖАМУнун Ардактуу профессору;
д) ЖАМУнун Ардактуу доктору;
е) ЖАМУн-ун эмгек сицирген кызматкерн;
ж) ЖАМУнун максаттуу баалуу белектерн (сыйлыктары);
Кийинки текстерде Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад Мамлекеттик Университета -  

Университеттурунде кыскартылат

1.1. Университетте эмгектенген кызматкерлер ез милдетин аткаруудагы езгечелугу, 
сицирген эмгеги жана моралдык жана материалдык жакта и шыктандыруу максатында 
гурду у сыйлыктар менен сыйланат. Университеттик сыйлыкка корсетулуучу кызматкерлер 
структура; I ы к белумдердун, оку у-ил им ий кызматтарды 11 жана кафедралардын, 
факультетгердин, колледждердин эмгек жамааттар тарабынан су н у т  бакжча жетишкен 
ийгиликтери учун сыйланат.

1.2. Сыйлыктарды ыйгаруунун максаты: угшверситеттин кызматкерлеринин эмгектеги
жетишкендиктерин белгилее, баалоо жана жацы ийгиликтерге шыктандыруу.

1.3. Университетгин кызматксрлерип сыйлоонун припциптери болуп томонкулер
эсептелет:

* Том он дон баштан жогору карай сыйлыктарды колдонуунун ыраагтуулугу жана 
шайкештн ги;

:|! Ар бир сыйлык женунде атайын жоболордуи болуусу;
* Сыйлыктардын турлору менен коп жолу сыйлоого жол бербое (бир сыйлык бир. 

жолу гапа берилет)
1.4. Сыйлануучуга сыйлоо баракчасы толтурулат. Сыйлоо баракчада, кызмагкердин 

эмгек жолу езгечо, жетишкендиктери жана ийгиликтери, педагогикалык, илимий- изилдее, 
тарбиялык, уюштуруучулук жана башка ишмердуулугунун манызы белгиленген эмгектин 
денгээлип ачкан маалыматтар камтылууга тийиш. Баракча талапкердин негизги нштеген 
жерн боюнча жамаатта каралат жана талкууланат. Сыйлоо жонундегу етуиуч тиешелуу 
кенентгн отурумунда же болумдуи чогулушунда жалны жамааттын 2/3 мучосу катышып, 
алардып жарымынан кебу добуш берген учурда кабылалынды деп эсептелинет.

1.5. Университетгин кызматкерлерине кезектеги сыйлыка беруу (университеттик, 
жергиликтуу, тармактык) 3 жылдап кийин буга чейин алынган сыйлыгын эске ал у у менен

I. Ж алиы  жоболор



гана берилет.
1.6. Университеттик, жсргиликтуу жана тармактык сыйлыктар сунушталуучу 

даталар:
* билим беруу кызматкерлеринин кунуне карата;
* илим кунуне карата;
* окуу жылдын жыйынтыгына жараша;
* университеттик юбилейине карата ж.б. зарыл болгон учурларда берилет.

П. Сыйлоо комиссиясы, анын укугу жана милдеттери
2.1. Университеттин администрациясы сьйлоо учун тушкен документтерди 

текшерууден еткеруу, акыйкаттыкты сактоо жана негиздее максатында 2 окуу жылдык 
меенвтко сыйлык боюнча комиссиянын курамын бекитет.

2.2. Сыйлоо комиссиянын сапаттык жана персоналдык курамы (комиссиянын 
торагасы, катчысы жана мучелеру) университеттин, структуралык белуктердун 
жетекчилеринин билдируулерунун негизинде университетгин ректорунун буйругу менен 
бекитилет. Комиссия коомдук башталышта иштейт.

2.3. Комиссиянын отурумун торага откерет, терага отурумга катышпаган учурунда 
- комиссиянын отурумун тораганын орун басары откерууго укуктуу.

2.4. Комиссиянын иши сунуштарды талкулоо, чечимдерди кабыл алуу, 
отурумдардын нротоколдорун жургузуу болукторден турат. Комиссиянын катчысы 
жасалгалоо ишин алып барат.
Комиссиянын чечимдери, протокол турундо даярдалып, ага терага жана катчы кол коёт.

2.5. Сыйлоо комиссиясы сыйлыкка сунушталып берилген талапкерлерди тизмеден 
кыскартууга укуктуу. Тизмеден алынуунун себептери протоколдо кецири чагылдырылат.

2.6 Комиссия чечимдерди добуш беруу жолу менеи кабыл алат.
2.7. Комиссия азыркы жобону колдонууда берилуучу сыйлыктарды кылдат, ар 

тараптуу жана акыйкат кароого милдеттуу.
2.8 Комиссиянын кызматкерди сыйлоо боюнча комиссиянын чечими университеттин 
Окумуштуу кецешине сунушталат.
2.9. Сыйлоо боюнча эсеп-кысап жургузууго Окумуштуу катчылар жана 

университеттин адистер белумунун жетекчиси жооптуу.

III. Сыйлыкты алуу тартиби
3.1. Университеттин профессорлук-окутуучулук курамы учун сыйлыктарды беруу 

меенету, эмгек китеичесине жазуу менен темендегудей меенеттерде берилет: 
в Ыраазычылык кат - 3 жылдан кем эмес эмгек стажы барлар болсо;
* Университеттин Ардак грамотасы - 5 жылдан кем эмес эмгек стажы болсо;
® Мэриянын Ардак грамотасы - 7 жылдан кем эмес стажы болгондо сунушталат;
« Областтык администрациясынын Ардак грамотасы - 10 жылдан кем эмес эмгек стажы 

болгондо сунушталат;
в КР Билим беруу жана илим министрлигинин Ардак грамотасв1 - 15 жылдан кем эмес 

болгондо сунушталат;
® «КPi(ын Билим беруусу мыктысы» теш  белгиси ( КР Билим беруу жана илим 

мииистрлиги тарабынан берилет) - 20 жылдан кем эмес эмгек стажы болгондо 
сунушталат;

» « Уииверситетке озгоче эмгеги учун» сыйлык кадрларды даярдоодогу езгече эмгеги, 
илимий-изилдее жана тажрыйбалык-конструкторлук иштерде ири ийгиликгери,



ошоидой эле университеттин енугуусуне ч01* салым кошкондугу учун - 20 жылдан кем 
эмес университетте эмгек стажы болсо берилет.

Кыргыз Республикасынын жана университеттин майрамдарына жана юбилейлерине 
каралган кошумча сыйлыктар: Ардак грамота, баракчалар баалуу белек; максаттуу 
сыйлыктар сицирген эмгектерине жараша берилет.

«Жалал-Абад мамлекеттик университеттин Ардактуу профессору» наамы - 
университеттин жалпы енугушуно, езгече окуу-усулдук иштерди онуктурууге, илимий 
адистерди даярдоого ири салым кошкон окумуштууларга жана коомдук ишмерлерге 
ыйгарылат.

« Ж алал-А бад мамлекеттик университетинин Ардактуу доктору» наамы - 
университеттин жалпы енугушуно, езгече илим-изилдее иштерин енуктурууге, илимий 
адистерди даярдоого ири салым кошкон, доктордук илимий даражасы бар окумуштууларга 
жана коомдук ишмерлерге ыйгарылат.

3.1. Университеттин инженердик-техникалык, администрациялык-чарбачылвпс, окуу 
жардам беруучу кызматкерлер учун кезектуу сыйлыктар, эмгек китепчеге жазып коюу 
менен берилет:

» «Университеттин эмгеке сицирген кызматкери» наамды ыйгаруу-20 жылдан кем 
эмес эмгек стажы барларга;

а «Университеттин алдында езгече эмгеги учун» ардактуу белги - университеттин 
енугуусуне, есуусуне жана дацазалануусуна чон салымын кошкондугу учун жана 
университете 20 жылдан кем эмес эмгек стажы бар болгондо.

IV. Университеттин ыраазычылыгын жарыялоого талаптар

У ниверситеттин  ыраазычылыгы алгачкы моралдык сыйлвж болуп эсептелип 

темондегу талаптарга туура келген учурда берилет:

э Илимий-педагогикалык ишмердуулуктерунде жетишкен ийгиликтери;
® Изилдео жана окуу-методикалык иште милдеттерин ак ниеттуулук менен 

аткарганда;
* Университетте 3 жылдан кем эмес эмгек стажы бар болсо.

Ыраазычылык салтанаттуу жыйналыштарда, ректордун буйругунун негизинде 
жарыяланаг жана эмгек китепчеге жазылат.

V . Университеттин Ардак грамогасын берууг° талаптар

Эмгек китепчеге жазып коюу менен университеттеп ыраазычылык алгандарга жана 

университетте 5 жылдан кем эмес эмгек стажы бар, тартипти бузбагандар, жаза албаган 

кызматкерлерге теменку керсеткучтер боюнча берилет;

« Окуу жараяпына жацы технологияларды, уюштуруу формаларды жана усулдарды, 
сабактарды еткеруу, билим алууну кеземелдее, студенттердин ез алдынча енугуусун 
камсыздоо, алардын окуусун, ез алдынча иш теесун жогорку децгээлде уюштуруу 
иштериндеги жетитпкендиктери;

« Студенттерди жана окуучуларды практикалык жактан даярдоо, студенттердин илимий- 
изилдео жана долбоордук-конструкторлук ишмердуулугун уюштуруу, башкаруудагы 
ийгиликтери;

• Фундаменталдык изденуучулук жана колдонмо илимий-изилдее жана башка илимий



техникалык, тажрыйба-конструкторлук иштерде, билим беруу боюнча актуалдуу
Г *  .

кеигеилерду изилдеедегу жетишкендиктери; 
в Окуу китептерин, куралдарын иштеп чыгуудагы, жабдууларды ендуруудегу ийгиликтери;
* Финансалык-чарбачылык ишмердуулуктерду уюштуруудагы, окуу мекемелердин 

материалдык-техникалык жана эксперименталдык ендурунттук базаны енуктуруудегу 
ийгиликтери;

Талапкерлер тууралуу чечимдер университеттин сыйлыктары боюнча комиссиясына 
жана Окумуштуулар кецешине кафедрада, факультетте, структуралык белукторде 
талкуулоо протоколу менен берилуусу зарыл. Университеттин Ардак грамотасы 
салтапаттуу жыйналышта, ректордун буйругунун негизинде тапшырылат.

VI. “Упиверситетке сицирген озгечо эмгеги учун Ардак белгисин

6 e p Y Y r e  талаптар
«У пиверситетке сицирген озгоче эмгеги учун» Ардак белгнси университеттин 

Окумуштуулар кецешипин чечими менен, томенку талаптарга жооп берген учурларда 

университеттин кызматкерлерине берилет:

» кадрларды даардоодо езгече эмгеги;
« илимий-изиЛдеее жана тажрыйба-конструкторлук иштерде ийгиликгерге жетишкендиги;
• Университеттин калыптанышына енугуусуне жана анвт дацаазалануусуна ири салым 

кошкондугу;
Талапкерлер тууралуу чечимдер университеттик сыйлыктар боюнча комиссиясына 

жана Окумуштуулар кенешине кафедрада, факультетте, структуралык болуктерде 
талкуулоо протоколу менен берилуусу зарыл.

Упиверситетке сицирген езгече эмгеги учун» Ардак белгисин сыйлоо чечими 
университеттин Окумуштуулар кецешинин жыйынында ачык добуш беруу менен кабыл 
алынат жана ректордун буйругунун негизинде аткарылат. « Упиверситетке сицирген езгече 
эмгеги учун» Ардак белгиси сыйлыгына кубелук жана суммасы ректор тарабынан 
аныкталган бир жолку акчалай сыйлык, салатанаттуу турде тапшырылат.

VII. “Университеттин Ардактуу профессору” наамын ыйгарууга
талаптар

Университеттин жалпы енугуусуне, айрыкча окуу-усулдук иштердин енугуусуне 
жана ушул багыттагы адистерди даярдоого кошкон салымы учун Кыргызстандык, ошондой 
эле чет елкелук окумуштууларга жана коомдук ишмерлерге ыйгарылат:
« Кыргызстапдын жана башка елкелердун экономикасынын ар турдуу тармактар учун 
адистерди даярдоо боюнча окуу, илимий жана тарбиялык иштерди уюштурууга маанилуу 
салымын кошкондугу учун (сыйлаиуучунун жетишкендиктерин негиздее учун рецензиялар 
сунуштар, ой-пикирлер жана мунездемелер талап кылынат);

• Окуу-методикалык багыттагы илимий-изилдееде, адис даярдоодо жетишкендиги, 
окуу китептерди жана окуу колдонмолорду жарыкка чыгаруудагы ийгиликтери учун;

“Университеттин Ардактуу профессору” наамын ыйгаруу тууралуу негизделген 
сунуштар кафедралардан ректорго жеиетет, ректор сунуштарды сыйлыктар боюнча 
комиссияга, Окумуштуулар кецешине сунуштайт. Ыйгаруу женунде чечим тапшырылган 
жана кабыл алынган чечим. Окумуштуулар кецешинде ачык добуш беруунун негизинде 
кабыл алынат. Чечим ректордун буйругу менен бекитилет.



« Университеттин Ардактуу профессору» наамы бар кызматкерледин укуктары:
® Кедеш беруучу дообуш менен университеттин Окумуштуулар кецешине 

отурумунда катышууга;
® Университетте откерулуучу юбилейлерге жана майрамдарга катышууга;

Кейгейлуу темалар боюнча лекцияларды окууга, талкууларды еткерууге, 
уюштуруучулук-педагогикалык ишти жургузууге ж.б.

«Уииверситеттии Ардактуу профессору» наамы бар кызматкерледин 
мипдеттери:

® Университеттин башка ЖОЖдор менен болгон байланышты бекемдееге (ошондой 
эле чет елкелук ЖОЖ дор менен да);
® Университеттин ирогрессивдуу аракеттерин ар тараптуу пропагандалоого жардам 

керсетууге.
«Университеттин Ардактуу профессору» наамынан ажыратуу учун негиз болуп 
сыйлапуучунуи кылган жосунсуз жоруктары эсептелет. Наамды ажвфатуу боюнча чечим 
Окумуштуулар кецеши аркылуу кабыл алынат, ректордун буйругу менен тастыкталат.
« У ииверситеттии А рдактуу профессору» наамы университетте учурда иштеп жаткан 
кызматкерлерге берилбейт.

VIII. “Университеттин Ардактуу доктору” наамын ыйгарууга 
таланта

Университеттин жалпы опугуусуне, айрвшча илим-изилдеечулук иштердин 
епугуусупе жана ушул багыттагы адистерди даярдоого кошкон салымы учун 
кыргызстандык, ошондой эле чет елкелук, илимдии доктору даралсасы  бар 
окумуштууларга жана коомдук ишмерлерге ыйгарылат:

• Кыргызстандын жана башка елкелердун экономикасвшын ар турдуу тармактар учун 
адистерди даярдоо боюнча окуу, илимий жана тарбиялык иштерди уюштурууга маанилуу 
салымын кошкондугу учун (сыйлануучунун жетишкендиктерин негиздео учун 
рецензиялар сунуштар, ой-пикирлер жана муноздомелер талап кылынат);
» Пайдубалдык жана колдонмо багаттагы  илимий-изилдеоде, адис даярдоодо жетиш- 
кендиги, монографияларды, окуу китептерди жана окуу колдонмолорду жарыкка 
чыгаруудагы ийгиликтери учун;

“Университеттин Ардактуу доктору” наам вшгаруу боюнча сунуштар кафедралар 
тарабынан ректорго жоногулет. Ректор сунуштарды сыйлыктар боюнча комиссияга 
жолдойт жана чечим кабыл алынгандан кийин, Окумуштуулар кенешине сунушталат. 
Ыйгаруу женундо чечимди университеттин Окумуштуулар кецеши ачык добуш беруунун 
негнзинде кабыл алат. Ал чечим ректордун буйругу менен бекитилет.
« Университеттин Ардактуу доктору» наамы бар кызматкерлердин укукт ары :
• Кецеш беруучу дообуш мегген университеттин Окумуштуу кецештин отурумунда 

катышууга;
• У 11 иверситетти 11 откорулуучу юбилейлерге жана май рамдарга катышууга;
• Койгойлуу темалар боюнча лекцияларды окууга, талкуулардв1 еткерууге, 

уюштуруучулук-педагогикалык итптн жургузууге ж.б.;
• Долбоорлор боюнча илимий иштерди жургузууге жардам берууге.

ее Уииверситеттии Ардактуу доктору» наамы бар кызматкерлердин милдеттери:
• Университеттин башка илим изилдее мекемелери, ЖОЖ дор менен болгон 
байланышты бекемдееге (чет елкелук илимий борборлор жана ЖОЖ дор менен да);
• Университеттин илим изилдоедегу прогессивдуу аракеттерин ар тараптуу



пропагандалоого комоктвшууго жардам берууго;
I?*#  '  483*

«Университеттин Ардактуу доктору» наамынан ажыратуу учун негиз болуп 
еыйлануучунун кылган жосунсуз жоруктары эсептелет. Наамды ажыратуу боюнча чечим 
Окумуштуу кецеши аркылуу кабыл алынат, ректордун буйругу менен тастыкталат.
* «Университеггин Ардактуу доктору» наамы университетте учурда иштеп жаткан 
кызматкерлерге берилбейт.

IX. “Упиверситетке эмгек сицирген кызматкери” наамын 
берууг0 талаптар

«Упиверситетке эмгек сицирген кызматкери» ардактуу наамы университетте учурда 
иштеп жаткан же мурда ийгиликтуу иштеп кеткен профессордук-окутуучулук, 
ииженердик-техн икал ык, адмииистрациялык-чарбачылык, окуу-жардамчы персоналдык 
кызматкерлерине ыйгарылат:
« Университеттин ишинин ийгиликтерин камсыздоодо озунун эмгектик

ишмердуулугу мезгилинде маанилуу салымын кошкондугу;
• Озунун кызматтык милдеттерин жогорку кесиптик жана ак ниеттуулук менен

аткаргандыгы;
Талапкерге кафедралардан же болумдордун берилген муноздомо жогорудагы талаптарга 
туура келсе, «Унивёрситетке эмгеке синирген кызматкери» наамын ыйгаруу жвнундо 
чечим Окумуштуулар кецешинин жыйынында, ачык добуш беруу менен кабыл алынат 
жана ректордун буйругу менен кучуно кирет.

Наам ыйгарылган кызматкерге атайын диплом жана суммасы ректор тарабынан 
аныкталган, бир жолку акчалай сыйлык берилет.

«Упиверситетке эмгек сицирген кызматкери» дипломун ыйгаруу. Университеттин 
туптелгенунун торколуу (юбилейлик) жылдарында гана салтанаттуу жагдайда, ректордун 
буйругунун негизинде тапшырылат.

X. Университеттин баалуу белектери жана максаттуу сыйлыктары
менен сыйлоо тартиби

Баалуу белек менен сыйлоо:
1. Кызматкерлердин юбилейлик - 50, 60,70,80,90 100 жылдык жана андан жогору 

жашка толгон жылдарында; Сыйлануучу талапкердин университеттеги жалпы эмгек 
стажы 10 жылдан кем эмес болууга тийиш.

2. Аялдардын эл аралык куну, билим беруу кызматкерлеринин куну. Илим куну, 
жылдын жыйынтыгы ж.б. учурларда жургузулет

Баалуу белек менен сыйлоо, кафедралардын, болумдордун жетекчилеринин, 
сунуштары боюнча, университеттин адистер белумунуи эмгек стажын тастыктоосунун 
негизинде, сыйлоо боюнча комиссиянын чечими жана ректордун буйругунун негизинде 
берилет.

Баалуу белек менен сыйлоо ректор же анын ишенимдуу адамы, колледж, факультет, 
кафедра, белумдун жетекчиси аркылуу, салтанаттуу жагдайда унверситеттик дедгээлдеги 
жыйындарда, университеттин Окумуштуулар кецешинин отурумунда, кафедранын 
жыйынында, факультеттик кецешмеде, колледждин жыйынында, белуктун чогулушунда 
тапшырылат.



XX. Сыйлоо учу» документтердин тизмеси:
^  ф .

Университеттин сыйлыктарды ыйгаруу комиссиясына теменку зарыл болгон 
документтерди белгиленген м еенетте тапшыруу зарыл:

1. Кафедранын, факультеттин, колледждин отурумдарынын протоколдорунун

кечурмвсу
2. М уноздеме
3. Эмгек китепченин кечурмесу
4. Сыйлыктарды алгандыгы тууралуу документтердин кечурмесу
5. Илимий жана окуу-усулдук эмгектерин тизмеси (окумуштуу катчы тарабынан 

тастыкталган)
6. Акыркы 5 жылда жарык керген илимий-методикалык эмгектердин 
кечурмесу (езунче кутучада).
7. Университеттин кызматкерлери учун, КР билим беруу жана илим 

министрлигинен, областтык екмет екулунен, мэриядан сыйлыкты алууга талапкерлер, 
сыйлоо комиссиясын чечиминин он сунушу болгондо, алар тараптан талаи кылынган 
кошумча документтерди тиркеп коюусу зарыл.

Сыйлоо баракчасынын жана башка керектуу иш кагаздарынын формалары езунчо 
тиркелет.

Зарыл болгон' учурда сыйлоо баракчанын бланкын жана башка керектуу иш 
кагаздарын толтуруу, аны жасалгалоо тууралуу кецештер университеттин адистер 
болумунун башчысы же жооптуу кызматкери тарабынан милдетуу турдо берилет.

Даярдагаидар:


