
“Макулдашылды” 
Окумуштуулар кецеши 
Протокол № /
“JLB” ОЯ_______ 2017ж.

ЖАМУнун 2017-2018-окуу жылы учун социалдык иштер жана мамлекеттик тил боюНЧа
аткарылуучу иш чаралардын планы

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

вткеруу
жайы

1 ЖАМУнун социалдык иш жана 
мамлекеттик тил боюнча планын иштеп 
чыгуу жана бекиттируу

29-августка
чейин

СИ жана МТ 
проректору

Башкы
имарат

2 Факультеттердин тарбиялык иштер 
боюнча пландарын бекитуу

10-сентябрга
чейин

Декандар, СИ 
жана МТ 
проректору

Башкы
имарат

3 ЖАМУнун профессордук-окутуучулар 
жамаатынын, кызматкерлериннн, кичи 
кемек керсетуу кызматкерлериннн 
медициналык кароодон етуусун 
уюштуруу

10-сентябрьга 
чейин

СИ жана МТ
проректору,
декандар

Барпы 
сейил 274

4 ЖАМУнун ректору менен декандардын 
ортосунда тарбиялык жана коомдук 
иштерин уюштуруунун талкуулоо

Жылына эки 
жолу

СИ жана МТ
проректору,
декандар

Башкы
имарат

5 Жаштар комитети жана студенттер 
кецеши менен кецешме еткеуу

Айына бир 
жолу

СИ жана МТ 
проректору, 
жаштар 
комитети

Башкы
имарат

6 “Маданий-эстетикалык” борборунун 
мучолору менен кецешме етквруу

Айына бир 
жолу

СИ жана МТ
проректору,
жетекчиси

Башкы
имарат

7 Спорт тармагындагы кызматкерлер 
менен жолугушуу

Айына бир 
жолу

СИ жана МТ
проректору,
жетекчиси

Башкы
имарат

8 Студенттик поликлиниканын 
кызматкерлери менен кецешме откеруу

Шарттуу
учурларда

СИ жана МТ
проректору,
жетекчиси

Башкы
имарат

9 Студенттик профилакториянын 
студенттер менен камсыз болуусуна 
кемек керсетуу

Ай сайын Профил.дир. СИ 
жана МТ 
проректору

Профилак
тория

10 Университеттик жана факультеттик 
дискуссиялык, дебаттык клубдарды тузуу

Сентябрь айы СИ жана МТ
проректору,
декандар

БАЗда

11 Планда белгиленген иштердин 
аткарылышы боюнча жылдык жыйынтык 
чыгаруу

Июнь СИ жана МТ 
проректору

Башкы
имарат



12 Кундузгу окуу белумунде окуган Сентябрь СИ жана МТ Башкы
студенттерге окуу телемдерунен проректору, имарат,
жецилдик беруу боюнча иш алып баруу декандар факультет

терде

I. Окуу-тарбия иштери.

№> Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

вткеруу
жайы

1.1 1 -сентябрь Билим кунун белгилее 1 -сентябрь Декандар, 
директорлор, 
каф. башчысы, 
белум
башчылары,
кураторлор

Факультетт
ерде

1.2 Тайпалык старосталардын укук жана 
милдеттерин тушундуруу

Жумасына 
бир жолу

Декандар, 
директорлор, 
каф. башчысы, 
белум
башчылары,
кураторлор

Факультетт
ерде

1.3 Тайпалардагы студенттердин сабакка 
катышуусун кеземелдее жана сабакка 
катышпаган, жетишпеген студенттерге 
тушундуруу иштерин жургузуу

Жумасына 
бир жолу

Декандар, каф.
башчысы,
кураторлор

Факультетт
ерде

1.4 Ар бир тайпага тарбиялык (куратордук) 
сааттарды еткоруу

Жумасына 
бир жолу

Декандар, каф.
башчысы,
кураторлор

Факультетт
ерде

1.5 Тарбиялык иштердин начар уюштуруусу 
байкалган факультеттерде ишти жакшыртуу 
багытында атайын комиссия тузуу

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору

Башкы
имарат

1.6 Тайпаларда тарбиялык иштерди жана 
куратордук сааттарды еткеруунун 
болжолдуу планын иштеп чыгуу

29-сентябрга
чейин

СИ жана МТ 
проректору, 
декандар, 
декандардын 
орун басары

Факультетт
ерде

1.7 Факультеттердин кернек жарнактарын 
жацылоо (Мамлекеттик символикалар, 
ардак такта, кереге гезиттер, жадыбалдар 
ж.б.)

Сентябрь АЧБ проректору, 
деканаттар

Факультетт
ерде

1.8 Студенттерге психологиялык колдоо 
боюнча иш-чараларды уюштуруу

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
декандар, 
декандардын 
орун басары

Факультетт
ерде

1.9 Учурдагы конкуренцияга туруктуу 
сапаттарды калыптандыруу

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
декандар, 
декандардын 
орун басары

Факультетт
ерде

1.10 Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата Ч. Декабрь СИ жана МТ Факультетт



Айтматов бир айлыгына иш-чараларды проректору, ерде
уюштуруу, еткеруу декандар, 

декандардын 
орун басары

II. Гуманизмге тарбиялоочу иш чаралар.

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

Откеруу
жайы

2.1 Улуттук рух-деелеттерду дацазалаган иш- 
чараларга катышуу

Ай сайын Декан,
кураторлор

Облустун
жана
шаардын
аймагында

2.2 Мамлекттик тил кунуне карата еткорулуучу 
“Тил тагдыры -  улут тагдыры”, “Эне тил 
болбой -  эл болбойт”, “Тил -  элдин 
байлыгы, баалуулугу” деген темада иш- 
чараларды уюштуруп, откоруу

Сентябрь Декан,
кураторлор,
студенттер

Факультетт
ерде

2.3 “9муру ернек инсан” аталыштагы элибизге 
эмгек сицген белгилуу инсандар менен 
жолугушуу откоруу.

26-сентябрь Декан,
кураторлор,
студенттер

Барпы
театр

2.4 1-октябрь Буткул дуйнолук карылар кунуне 
карата иш-чара уюштуруп еткеруу 
(улгайган адамдардан кабар алып, 
жардамдарды керсетуу, сый тамактарды 
уюштуруу ж.б.)

Октябрь Ректор, СИ жана 
МТ проректору, 
деканат, 
кураторлор

2.5 Мугалимдер кунуно карата “Мугалим 
мемелуу дарак” деген темада иш-чара 
уюштуруу жана еткеруу (тематикалык кече, 
концерт, дубал газеталар ж.б.)

Октябрь Ректор, СИ жана 
МТ проректору, 
деканат, 
кураторлор

2.6 3-декабрь Буткул дуйнелук майыптар 
кунуне карата иш-чара уюштуруп еткеруу 
(майыптардан кабар алып, жардамдарды 
керсетуу, сый тамактарды уюштуруу ж.б.)

Декабрь Ректор, СИ жана 
МТ проректору, 
деканат, 
кураторлор

2.7 1-июнь Буткул дуйнелук балдар кунуне 
карата иш-чара уюштуруп откеруу 
(жардамдарды керсетуу, сый тамактарды 
уюштуруу ж.б.)

Июнь Ректор, СИ жана 
МТ проректору, 
деканат, 
кураторлор

III. Патриоттук, мекенчилдик тарбия.

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

Откоруу
жайы

3.1 31-август КР эгемендуулук майрамына 
катышуу

»

31 -август СИ жана МТ 
проректору, ЖК, 
декандар, 
директорлор

“Эркинди
к”
аянтчасы

3.2 1-сентябрь Билим кунуне арналган 
студенттер менен салтанаттуу 
жолугушуунун еткеруу

1 -сентябрь Ректорат, СИ 
жана МТ 
проректору,

Факульте
ттерде



декандар,
директорлор,
ЖК

3.3 Улуттар аралык достукту бекемдееге 
багытталган семинарга катышуу

10-сентябрь СИ жана МТ
проректору,
декандар,
директорлор,
ЖК

Факульте
ттерде

3.4 “Таза сессия” коррупцияга каршы 
курешуу Y4YH ишеним телефондорун,

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
декандар, 
директорлор

Факульте
ттерде

3.5 Мекенди коргоочулар кунуне карата 
студенттер арасында “Баатырларды 
эскеруу” темасында тегерек стол 
уюштуруу

Февраль Декандар, 
директорлор 
кураторлор, ЖК

Факульте
ттерде

3.6 5-май Кыргыз Республикасынын 
конституция кунун белгилое

Май СИ жана МТ 
проректору, 
декандар, ЖК

Факульте
ттерде

3.7 3-март Ак калпак кунун белгилое 3-март СИ жана МТ
проректору,
декандар,
директорлор,
ЖК

Факульте
ттерде

3.8 5-март КРнын мамлекеттик Туу куну 5-март СИ жана МТ
проректору,
декандар,
директорлор,
ЖК

Факульте
ттерде

3.9 9-май Жениш кунунун урматына иш-чара 
еткеруу (согуштун ардагерлеринен кабар 
алып жардамдарды керсетуп, сый 
тамактарды уюштуруу, тематикалык 
кече, концерт, дубал газеталарды даярдоо 
ж.б.)

Май Ректор, СИ жана 
МТ проректору, 
деканат, 
кураторлор

Факульте
ттерде

3.10 Студенттерди кеп маданияттуулукка 
жана кеп улуттук каада-салттарга 
толеранттуулук мамиледе болушун 
калптандыруу боюнча иш чараларды 
уюштуруу

СИ жана МТ 
проректору, 
деканат, 
кураторлор

Факульте
ттерде

3.11 Заманбап билим беруу, жаштар, 
демография, маданият жана дин саясатын 
калптандыруу, экстремизмге жол бербее 
боюнча иш чараларды уюштуруу

СИ жана МТ 
проректору, 
декандар, 
директорлор, 
ЖК, кураторлор

Факульте
ттерде

IV. Интеллектуалдык тарбия.

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

бткеруу
жайы

4.1 Университеттик децгээлинде факультет, Жыл ичи Жаштар Факультетт



колледждердин ичинде дебаттык 
таймаштарды, дискуссияларды уюштуруу

комитети ерде

4.2 Университеттин, факультет, колледждин 
децгээлиндеги КВН командасын 
уюштурууп, иш-чара откеруп туруу

Айына бир 
жолу

Декандар,
жаштар
комитети

ПФтын чоц
жыйындар
залы

V. Руханий-адептик, маданий-эстетикалык иш-чаралар.

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

Откоруу
жайы

5.1 10-ноябрь буткул дуйнелук жаштар кунуне, 
17-ноябрь студенттер кунуне карата 
студенттер арасында “ЖАМУнун келечеги 
сапаттуу адис даярдаганда” деген темада 
тегерек стол уюштуруу

Ноябрь Факультеттер,
жаштар
комитети

ПФ чоц
залында

5.2 “Кечмендер маданияты” фестивалы Ноябрь СИ жана МТ 
проректору, 
факультеттер, 
ЖК, МЭБ

ПФ чоц 
залында

5.3 Жаны жылга карата ректордун баллын 
(оюн-зоок кечесин уюштуруу студенттер 
учун)

Декабрь СИ жана МТ 
проректору, ЖК, 
МЭБ

Факультетт
ерде

5.4 “Жацы жыл берекенин жылы бол!” 
ЖАМУнун кызматкерлеринин балдары 
учун майрамдык оюн-зоок кечеси

Декабрь СИ жана МТ 
проректору, 
факультеттер, 
ЖК, МЭБ

АТФнын
залы

5.5 “Акыл ордо” студенттердин арасында 
жарыш откоруу

Февраль СИ жана МТ 
проректору, ЖК

Факультетт
ерде

5.6 23-февраль Ата-Мекенди коргоо кунуне 
арналган майрамдык иш-чара еткеруу

Февраль СИ жана МТ 
проректору, 
факультеттер, 
ЖК, МЭБ

ПФ чоц
залында

5.7 8-март Аялдардын эл аралык кунуне карата 
майрамдык иш-чара еткеруу

7-март СИ жана МТ 
проректору, 
факультеттер, 
ЖК, МЭБ

ПФ чоц
залында

5.8 Нооруз майрамына карата иш-чара еткеруу 21 -март СИ жана МТ 
проректору, ЖК, 
МЭБ

“Эркиндик
аянтчасы”

5.9 “Кош бол, Университетам” университеттин 
бутуруучулерунун кечесин откеруу

июнь СИ жана МТ 
проректору, 
факультеттер, 
ЖК, МЭБ

Факультетт
ерде

5.10 Поэзия кечелерин, сурет кергозмесун 
уюштуруу

Эки айда 
бир жолу

Декан,
кураторлор,
МЭБ

Факультет
колледжде
рде

5.11 Студенттердин бош убактыларын максаттуу 
еткеруусун уюштуруу (ыр, бий, 
фольклордук, уузчулук ж.б. ийримдерине 
катышуу)

Жыл бою МЭБ БАЗда

5.12 ЖАМУнун уставы, еяугуу концепциясын, Октябрь Кураторлор Факультетт



этикалык кодекс жана ички эрежелери, ж.б. 
иш-чаралары менен студенттерин 
тааныштыруу

ерде

5.13 Студенттерди эмгекке умтулууга жана 
эмгек жашоонун эц негизги зарылчылыгы, 
ийгиликке жетуунун башкы ыкмасы жана 
жогорку баалуулук экендигин 
тушундурууну калыптандыруу боюнча иш 
чараларды уюштуруу

Жыл бою Декан,
кураторлор,

Факультетт
ерде

VI. Ден-соолукту сактоо чейресу жана сергек жашоо образы.

№ Иш чаралар Аткаруу
меенегу

Жооптуу
уюштуруучулар

Откеруу
жайы

6.1 Иш план тузуу Сентябрь СИ жана МТ 
проректору, дене 
тарбия 
кафедралары

Дене
тарбия
кафедрал
ары,

6.2 30-сентябрь Кырыгыз Республикасынын 
ден соолук кунунун урмагына спорттук 
иш-чара откеруу

30-сентябрь СИ жана МТ 
проректору, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

Дене
тарбия
кафедрал
ары,
спорт
залдары

6.3 ЖАМУдагы спорттук секцияларынын 
ишин жакшыртуу жана козомелдеену 
устундо иш алып баруу (иш планын 
тузуу, иштее графигин тактап илуу, ишке 
жургузуу)

Жыл бою СИ жана МТ
проректору,
декандар,
директорлор,
дене тарбия
кафедралары

Дене
тарбия
кафедрал
ары,
спорт
залдары

6.4 Профессордук-окутуучулар курамына 
“Спорт кунун” белгилеп, жумасына бир 
куну машыгууларды откеруу

Жыл бою СИ жана МТ
проректору,
декандар,
директорлор,
дене тарбия
кафедралары

Факульте
ттерде

6.5 Ар бир факультеттерде, ППС, 
кызматкерге, жана студенттерге спорттун 
турлеру боюнча курстар, белумдер, 
тайпалар аралык мелдештерди 
уюштуруу, жыйынтыгында балдар жана 
кыздардын кучтуу курама командасын 
тузуу

Октябрь СИ жана МТ 
проректору, 
декандар, 
директорлор, 
дене тарбия 
кафедралары, 
тиешелуу 
тренерлер, ЖК

Факульте
ттерде

6.6 ЖАМУнун мыкты спортсмендерине 
арналган кызматкерлер жана 
студенттеринин “Ардак такта” доскасын 
жацылоо

Октябрь СИ жана МТ
проректору,
декандар,
директорлор,
дене тарбия
кафедралары,

Факульте
ттерде



ЖК
6.7 Факультеттер арасында профессордук- 

окутуучулар курамдын жана 
кызматкерлердин спартакиадасын 
еткеруу

Январь СИ жана МТ
проректору,
декандар,
директорлор,
дене тарбия
кафедралары

ЖАМУну 
н спорт 
залдарын 
да

6.8 Бильярд боюнча ректордун кубогу Январь СИ жана МТ 
проректору, дене 
тарбия 
кафедралары

ЖАМУну 
н спорт 
залдарын 
да

6.9 Нооруз майрамына карата улуттук 
оюндарды уюштуруп еткеруу (тогуз 
коргоол, ордо, куреш, ж.б.)

Март СИ жана МТ
проректору,
декандар,
директорлор,
дене тарбия
кафедралары,
ЖК

Факульте
ттерде

6.10 Кыргыз Республикасынын дене тарбия 
жана спорт кунуне карата окутуучу- 
профессордук курамдын ортосунда кросс 
еткеруу

Апрель СИ жана МТ 
проректору, дене 
тарбия 
кафедралары

Ленин
кечесу

6.11 КРнын ЖОЖдорунун студенттеринин 
“Универсиада-2018” мелдешине катышуу

Февраль, 
март, апрель

СИ жана МТ
проректору,
декандар,
директорлор,
дене тарбия
кафедралары,
ЖК

Бишкек
шаары

6.12 ЖАМУнун курама командалары, 
машыктыруучулары менен ректордун 
жолугушуусу

Сентябрь,
Июнь

СИ жана МТ 
проректору, дене 
тарбия 
кафедралары

Башкы
имаратта

6.13 КРнын ЖОЖдорунун ППКсынын 
спортакиадасына катышуу

Июнь СИ жана МТ 
проректору, дене 
тарбия 
кафедралары

Чолпон-
Ата
шаары

6.14 Репродивдуулук ден-соолук боюнча 
студенттер учун тренинг, семинарларды 
уюштуруу

4*

Жыл бою СИ жана МТ
проректору,
“Алянс
репродивдуулук
ден-соолук”
коомдук
бирикмеси

ПМТФ,
Ч/З;
Жер
жеринде

VII. Жатаканада жургузулуучу тарбиялык иштер.

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

©ткеруу
жайы

7.1 Жатаканаларды жаны окуу 
даярдоо

жылына Август СИ жана МТ 
проректору,

Бардык
жатакана



коменданттар лар
7.2 Жатаканада жашаган студенттерди 

ЖАМУнун уставы, ички тартиби боюнча 
жобо жана этикалык кодекс ж.б. 
документтери менен тааныштыруу

Сентябрь СИ жана МТ 
проректору, 
коменданттар, 
студ. кенеш

Бардык
жатакана
лар

7.3 ЖАМУнун жатаканаларынын ортосунда 
“Мыкты жатакана” конкурсун уюштуруу

Апрель Коменданттар, 
студ. кенеш, ЖК

Бардык
жатакана
лар

7.4 Жатаканада жашаган студенттердин 
тартибин жана белмесунун тазалыгын 
кеземолдоо

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
коменданттар, 
студ. кенеш

Бардык
жатакана
лар

7.5 “Улугуу белме”, “Мыкты староста”, 
“Мыкты студенттик кецеш” 
конкурстарынын уюштуруу

Май Коменданттар, 
студ. кенеш

Бардык
жатакана
лар

7.6 Студенттерди жатаканага жайгаштыруу, 
студенттерин актив мучелеорун тузуу

Август,
сентябрь

СИ жана МТ
проректору,
коменданттар

Бардык
жатакана
лар

7.7 Жатаканаларга рейд (кыдыруу) жургузуу Жыл бою СИ жана МТ
проректору,
коменданттар

Бардык
жатакана
лар

7.8 1 -декабрь Буткул дуйнелук СПИД 
кунуне карата жатакананын студенттерди 
менен атайын адистери жолугуштуруу

Декабрь СИ жана МТ
проректору,
коменданттар

Бардык
жатакана
лар

7.9 “Кел, Жацы жыл” аттуу майрамдык 
кечелерди уюштуруу

Декабрь Коменданттар,
ЖК

Бардык
жатакана
лар

7.10 8-март Аялдардын Эл аралык кунуне 
карата “Аялзат-уйдун куту” аттуу дубал 
газеталарды, куттуктоолорду чыгаруу

Март Коменданттар, 
студ. Кенеш

Бардык
жатакана
лар

7.11 Жатаканаларда керктендуруу иштерин 
уюштуруу

Март Коменданттар,
ЖК

Бардык
жатакана
лар

7.12 Студент жаштардын маданий эс алуусун 
уюштуруу максатында эс алуу залдарын 
(белмесун) уюштуруу

Ай сайын Коменданттар, 
студ. Кенеш

Бардык
жатакана
лар

7.13 Жатаканалардын актив-мучелеру менен 
жылдык отчеттук кецешме еткеруу

Июнь СИ жана МТ 
проректору, 
коменданттар, 
ЖК

Бардык
жатакана
лар

7.14 Жатакананын жасалгаларын, кернек- 
жарнактарын ирээтке келтируу

Июнь СИ жана МТ
проректору,
коменданттар

Бардык
жатакана
лар

VIII. Биринчи курстарга жургузулуучу тарбиялык иштер.

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

вткеруу
жайы

8.1 Студенттик тайпаларга кураторлорду Сентябрь Деканат, Факульте



шайлоо кафедра
башчылары

ттерде

8.2 Тайпа активдерин шайлоо Сентябрь Кураторлор Факульте
ттерде

8.3 Факультет жана китепкана менен 
тааныштыруу, окуу китепчелери менен 
камсыз кылуу

Сентябрь Кураторлор Факульте
ттерде

8.4 Окуу предметтери, университеттин 
Уставы, ички эрежелери, этикалык 
кодекси ж.б. документтери менен 
тааныштыруу

Сентябрь Кураторлор Факульте
ттерде

8.5 Куратордук сааттарды откеруу Жума сайын Кураторлор Факульте
ттерде

8.6 Жалал-Абад шаарынын тарыхый, 
маданий жерлери менен тааныштыруу

Сентябрь Кураторлор Факульте
ттерде

8.7 “Мен ЖАМУну тандадым” 1-курска 
кабыл алуу аземин еткеруу

Октябрь Декандар, 
диреторлор, 
кураторлор, 
кафедра, белум 
башчылары, ЖК, 
МЭБ.

Факульте
ттерде

8.8 Илимпоздор, аспиранттар, стипендиаттар 
менен жолугушуулар.ды еткеруу

Ноябрь Декандар, 
диреторлор, 
кураторлор, 
кафедра, белум 
башчылары, ЖК, 
МЭБ.

Факульте
ттерде

8.9 Сабакты кеп калтырган студенттер 
менен жекече турде иштее

Жума сайын Декандар, 
диреторлор, 
кураторлор, 
кафедра, белум 
башчылары, ЖК.

Факульте
ттерде

8.10 Ата-энелер чогулушун уюштуруу, Ата- 
энелердин укуктары жана милдеттери 
менен тааныштыруу

Декандар, 
диреторлор, 
кураторлор, 
кафедра, белум 
башчылары, ЖК.

Факульте
ттерде

8.11 Студенттердин сессияга даярдыгын 
кеземелдее

Жылына эки 
жолу

Декандар, 
диреторлор, 
кураторлор, 
кафедра, белум 
башчылары, ЖК.

Факульте
ттерде

8.12 Универсиеттин, факультеттин коомдук 
иштерине активдуу катышуусуна 
кемектешуу

Жыл сайын Кураторлор Факульте
ттерде



IX. Массалык маалымат каражаттары менен иштее.

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

Откеруу
жайы

9.1 ЖАМУнун “Баян” телестудиясын 
жандандыруу, ЖАМУдагы бардык 
тармакты камтыган турдуу рубрикаларды 
тузуу, уюштуруу

Сентябрь СИ жана МТ
проректору,
кафедралар

Башкы
имарат

9.2 Университетте еткерулген иш чараларды 
тасмага тушуруп, архивдее

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
кафедралар, МТ 
жана КТТ 
белуму, пресс 
катчы

ЖТР, 
ЭлТР, 7- 
канал

9.3 Университеттин жацылыктарын 
ММКтардан чыгарып туруу

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
кафедралар, 
пресс катчы

ЖТР, 
ЭлТР, 7- 
канал

9.4 ЖАМУну дацазалоо учун телестудиялар 
менен байланыштарын еркундетуу

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
кафедралар, 
пресс катчы

ЖТР, 
ЭлТР, 7- 
канал

9.5 ЖАМУнун “Студполис” газетасынын 
ишин жандандыруу, узгултуксуз 
чыгарып туруу

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, ред. 
колл., декандар, 
кафедралар, ЖК

Башкы
имарат

X. Мамлекеттик тилди енуктуруу жана тил саясатын еркундетуу 
багытындагы иш чаралар.

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Жооптуу
уюштуруучулар

бткеруу
жайы

10.1 2017-2018-окуу жылынын иш планын 
тузуу, бекитуу. МТБнын мучелеерун 
тактоо, жобосун корректировкалоо

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, МТБ

ЖАМУ

10.2 Мамлекттик тилде окутуучу-популярдуу 
материалдарды тузууге кемектошуу, 
базасын тузуу (окуу усулдук, илимий)

Жыл бою МТБ ЖАМУ

10.3 Мамлекттик тилде окутуучу-популярдуу 
басылмаларды тузуу (окуу усулдук, 
илимий)

Жыл бою МТБ ЖАМУ

10.4 Жогорку жана орто кесигхтик билим 
берууну мамлекттик тилде окутууну 
уюштуруу, кемектешуу, кеземелдее

Жыл бою МТБ ЖАМУ



10.5 Окутуунун толук циклин мамлекеттик 
тилде жургузулген белумчелерду ачуу 
(тактоо, талаптарды кучетуу)

Жыл бою МТБ ЖАМУ

10.6 КР Экметунун 2015-жылдын 6- 
апрелиндеги №157-6 буйругунун 
негизинде орто жана жогорку кесиптиек 
окуу жайларынын бутуруучулеру Y4YH 
“Кыргыз тили, кыргыз адабияты”, 
“Кыргызстан тарыхы” жана “Кыргызстан 
географиясы” сабактары боюнча 
тестирлеенун негизинде мамлекттик 
комплекстуу аттестация ны киргизуунун 
устунде иш алып баруу

Жыл бою МТБ ЖАМУ

10.7 Кыргыз тилин (эне тил, экинчи тил жана 
чет тили катары) кыргыз адабиятын 
окутуу боюнча лабораториялардын 
(борборлордун) ишин еркундотуу жана 
тузуу

Жыл бою МТБ ЖАМУ

10.8 Мамлекеттик тилдин 28 жылдыгын 
салтанаттуу белгилее

23-сентябрь Ректорат, МТБ, 
Декандар, кыргыз 
тили кафедрасы, 
ЖК.

ПМТФ
Ч/З

10.9 Мамлекеттик тилдин уч айлыгын 
еткеруу. Мамлекеттик тилдин уч 
айлыгына арналган иш-чаралардын 
жумушчу планын тузуу, бекитуу, 
уюштуруп откеруу

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Декандар. МТБ, 
Кыргыз тили 
кафедрасы, ЖК

Факульте
ттерде,
колледжд
ерде

10.10 Белгилуу окумуштуу-тилчилер менен 
жолугушууларды уюштуруу

Жыл бою Декандар, 
директорлор. 
кураторлор, 
кафедра жана 
белум башчылары

Факульте
ттерде

10.11 Мамлекеттик тилдин уч айлыгын 
алкагында “Мамлекеттик тил- 
ынтымактын тили” деген темада эссе, 
баяндарды жаздыруу

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Кураторлор, каф. 
башчысы

Факульте
ттерде

10.12 Мамлекеттик тилдин уч айлыгын 
алкагында “Мамлекттик тил -  улуттук 
маданиягтын керецгесу” темасында ачык 
сабактарды, куратордук сааттарды 
еткеруу

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

СИ жана МТ 
боюнча
проректор, МТБ, 
декандар, 
директорлор, 
кураторлор, каф. 
башчысы

ЖАМУ

10.13 Мамлекттик тилдин кубатын, 
маанилуулугун дацазалоо ниетинде 
ЖАМУда еткерулген иш-чараларды 
ММКлар менен ишгее (бардык

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

ММКлар менен 
чагылдыруу

ЖАМУ



телеканалдарга видеобаяндар, 
интервьюлар беруу, гезиттер аркылуу 
макала, баяндама, ырлар ж.б. жарыялоо) 
мамлекеттик тилдин уч айлыгын 
жыйынтыкто

10.14 КРнын мамлекттик тил боюнча 
мыйзамдарын, КРнын Окметунун 
мамлекеттик тил боюнча токтомдорун, 
Крнын 2014-2020-жылдардагы 
мамлекттик тилди енуктуруунун жана 
тил саясатын оркундетуунун улуттук 
программасын аткаруу (59, 60, 63, 66, 79 
пунктары)

Жыл бою СИ жана МТ 
боюнча
проректор, МТБ, 
декандар, 
директорлор, 
кураторлор, каф. 
башчысы

ЖАМУ

10.15 “Улгулуу кыргыз тил кабинети”, 
“Улгулуу кыргыз тилчи” сынагын 
уюштуруу

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

МТБ, кыргыз 
тили кафедрасы,

Кыргыз
тили
кафедрас
ы,

10.16 “Кыргыз ырларын ырдайбыз” “Кыргыз 
тили оймолордо” ж.б. у.с. кароо 
сынактарын уюштуруу, еткеруу

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

СИ жана МТ 
боюнча
проректор, МТБ,
декандар,
директорлор

ЖАМУ

10.17 Мамлекттик тил кунуно карата китепкана 
фондундагы ЖАМУнун 
кызматкерлеринин кыргыз тилинде 
жазылган монография, окуу курал, окуу 
колдонмо, сурет, ОУК, силабус ж.б. 
кергезмесун уюштуруу

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
китепкана, 
факультет

ЖАМУ

10.18 Республикалык, областык, шаардык, 
университеттик децгээлдеги мамлекттик 
тилге арналган иш-чараларга жамаатты 
катыштыруу

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, МТБ, 
кыргыз тили 
кафедрасы

ЖАМУ

10.19 Мамлектеттик тилди дацазалоо, 
еркундотуу иш-кагаздарын жургузуу 
боюнча езунун еабаттуулугун, 
дилгирлигин, аракетчилдигин керсеткен 
мыкты кызматкерди сыйлоого керсетуу

Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

СИ жана МТ
боюнча
проректор,

ЖАМУ

10.20 Мамлекеттик тилге байланыштуу 
маселелер боюнча ММК менен 
байланышта болуу (макала жазуу, 
терадиодон чыгып суйлео ж.б.)

Жыл бою МТБ, КББ ЖАМУ

10.21 Юбиляр Кыргыз акын-жазуучулардын 
туулган кунуне арналган иш-чараларды 
уюштуруу жана еткеруу
• Ш. Бейшеналиев -  80ж.
• Т. Тыныбеков -  90ж.

Жыл бою МТБ, декандар, 
директорлор

ЖАМУ



• Т. Уметалиев -  1 Юж.
• Ч. Айтматов -  90ж.
• М. Алыбаев -  100ж.
•

10.22 Мамлекеттик тилди еркундетуу 
максатында курстарды уюштуруу (иш- 
кагаздарын, суйлее чеберчилигине 
уйретуу ж.б.у.с.)

Жыл бою МТБ ЖАМУ

10.23 Университеттин бардык 
тармактарындагы ички жана сырткы 
кернек-жарнактардын, жасалгалардын 
(стенд, лозунг, макет, маалымат 
тактайчалары ж.б.) мамлекеттик тилде 
туура жазылуусун, эстетикалык жогорку 
сапатта даярдоо жана кеземелдее

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, МТБ

Факульте
ттерде,
колледжд
ерде

СИ жана МТ 
боюнча проректор А.Д. Доранова


