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Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик окуу жайларында 
эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен «COVID-19» коронавирус инфекциясыньш 
жайылышынын тобокелдиктерин минималдаштыруу, студенттердин жана 
окутуучулардын, кызматкерлердин ден соолугун сактоо жана 2020/2021 -  окуу жылында 
жогорку жана кесиптик орто билим беруу программасын ишке ашырууда дистанттык 
форманы колдонуу менен окуу процессии уюштуруу, вебинарларды еткеруу женунде 
Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим мйнистрлигинин 14.08.2020ж. №631/1, 
17.08.2020-ж. №632/1 буйруктарынын негизинде Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад 
мамлекеттик университети 2020-2021-окуу жылында окуу процессии уюштуруу 
максатында кафедра (белум) башчылары, факультеттин декандары, колледждин 
директорлору жана тиешелуу болумдор теменкулерду аткарсын:

I. МТ жана КТТ белумуне, факультеттин декандарына (колледждердин 
директорлоруна) кафедра башчыларына:

1.1. 2020-жылдын 27-августуна чейин жарыяланган «Санарип-2020» декадасына, 
Билим беруу жана илим министрлиги тарабынан жооптуу кызматкерлер, 
окутуучулар, адмпнистративдик кызматкерлер жана студенттер учун уюштурулуп 
жаткаи вебииарларга катышууну камсыздасын;

1.2. Окутуучуларга, жооптуу кызматкерлерге жана студенттерге окуу жайдын 
дистанттык билим беруу сайтын (порталдарын) пайдаланууга, жацы маалыматтык 
техника жана технологиялар жардамында оз алдынча иштерди жургузууну уйретуу 
максатында бир жумалык тренинг семинарлар уюштурулсун;

1.3. 2020-жылдын 1 -сентябрынан тартып AVN маалыматтык системасын, ZOOM, 
Google classroom, MOODLE платформаларын, Academic Affairs маалыматтык 
системасын, ошондой эле Whatsapp, Skype жана электрондук почтанын, ездук 
электрондук китепканаларынын ресурстарын, Кирлибнет электрондук 
китепканасынын ресурстарын колдонуу менен окуу процессии онлайн режиминде 
аралыктан билим беруу технологияларын колдонуп уюштурулсун:
- окутуучулардын ишин аралыктан режиминде уюштурулсун, окуу сабактарын 

дистанттык форматта уюштуруу учун аларды усулдук жана техникалык жактан 
колдоону камсыздалсын, ошондой эле окутуучулар тарабынан ездук окуу видео 
материалдарды (лекциялар, практикалык сабактар, курстар ж.б.) тузууну кезомелге 
алынсын;
- окутуучулар учун аралыктан билим беруу технологияларын колдонуу боюнча 

квалификациясын жогорулатуу курстарына катышууну уюштурулсун .
- билим беруу технологияларын аралыктан колдонуп окутууну онлайн- 

тартибинде еткерууде окутуучуларды адаитациялоо максатында профессордук-



окутуучулар курамы, административтик-башкаруу кызматкерлери жана

О

студенттер учун вебинарлар уюштурулсун.
студенттерге окутуучулар менен онлайн ез ара аракеттенуунун тартиби 

женунде маалыматты жеткиришсин жана дисциплиналардын окуу-усулдук 
комплекстерине ылайык студенттердин ез алдынча ишинин планы иштелип

днстанттык окутуу формасын керектуу санарнптик окуу материалдары менен 
камсыздашсын, ездук маалыматтык билим беруу ресурстарын жакшыртышсын, 
сабактарды днстанттык форматта уюштуруу учун зарыл болгон материалдык- 
техннкалык базанын жанылоо боюнча чаралар керулсун.
- аралыктан билим беруу технологияларын колдонуу менен окуу процессине кун 
сайын мониторинг жана квземел жургузулсун.

1.4. МТ жана КТТ бвлуму профессордук- окутуучулар курамы, административтик- 
башкаруу кызматкерлери жана студенттер (биринчи курстун студенттеринин 
шартын эске алып) учун avn.jagu.kg порталынын, КеШПдин иштее системасы 
боюнча атайын видеосабак (инструкция ) даярдалсын;

1.5. Окуу жукгемдердун негизинде сабактардын жадыбалы тузулуп avn маалыматтык 
системасына киргизилснн.

1.6 Университет боюнча жооптуу IT адиси катары Термечнкова А. факультеттерде, 
колледждерде днстанттык билим берууну уюштурууга жооптуу катары 
тиешелуу факультеттердин декандары, колледждердин директорлору бекитилсин.

1.7 Ар бир факультетте (колледждерде) декандар (директорлор) тарабынан жооптуу 
IT адиси бекитилип, днстанттык билим берууну уюштуруу тобу тузулсун;

1.8 Кабыл алуу комиссиясынын техникалык катчылары менен биргеликте биринчи 
курстар учун группанын WhatsApp базасы тузулуп, ез ара байланыш ишке 
ашырылсын;

1.9 Жогорку курстар менен байланыш (WhatsApp группалары аркылуу) кафедра 
башчылары, кураторлор аркылуу ишке ашырылсын.

II. Адистер белумуно:

2.1 Студенттер боюнча буйруктар AYN программасына кечиктирилбей, ез учурунда 
так киргизилсин;

2.2 Профессордук-окутуучулук курамынын кыймылы боюнча буйруктар AVN 
программасына ез учурунда жайгаштырылсын.

Негизи: ОБнын башчысы З.Сакбаеванын билдируусу, ОИ боюнча проректордун резолюциясы .
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