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ЖАМУнун 2018-2019-окуу жылы учун социалдык ниггер жана мамлекеттик гил 
багьггы боюнча аткарылуучу иш-чаралардын 

ПЛАНЫ

№ Иш чаралар Агкаруу
меенету

Жооптуулар Огквруу
жайы

1 . ЖАМУнун социалдык иш жана 
мамлекеттик тил багыты боюнча иш 
пландарын иштеп чыгуу жана бекиттируу

Август СИ жана МТ 
проректору, 
гармак 
жегекчилери

Башкы 
имараг

2. Факультеттердин жана коледждердин 
тарбиялык иштер боюнча пландарын 
бекитуу

Август.
Сентябрь

СИ жана МТ 
проректору, 
декандар, 
директорлор.

Башкы 
имарат

3. ЖАМУнун нрофессордук-окутуучулар 
жамаатынын, кызматкерлеринин, кичи 
комок корсотуу кызматкерлеринин 
медициналык кароодон отуусун, сани 
тардык китепчелерин тол гурууну 
уюштуруу, козомолдее

Август.
Сентябрь

СИ жана МТ 
проректору, 
тармак 
жетекчилери

Тиешелуу 
мекемелер

4. СИ жана МТ багытындагы гармактар 
менен (МТБ, МЭБ. ЖК, студенттер 
кенеши, ден-соолукту чындоо жана спорт 
тармагындагы кызматкерлер, студенттик 
санаториялык-профилакториянын 
кызматкерлери, тарыхий-энтографиялык 
музейдин кызматкерлери. клубдардын 
кызматкерлери, коомчулук менен иш 
алый баруу ишмердуулугун жургузген 
кызматкерлер) кенешмелер откоруу

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
тиешелуу 
тармакгар

Башкы 
имараг

5. Кундузгу белумундордо окутан 
студенттерге окуу толемдорунон 
женилдик беруу боюнча комиссия тузуу
жана иш алып баруу

т

Сентябрь.
Октябрь,
Март

СИ жана МТ
проректору.
декандар,
директорлор.
комиссия
мучолору

Башкы 
и марат, 
факультет 
герде

6. ЖАМУдагы, жана башка социалдык 
маселелерди чечуудо иш алып баруу 
(сыйлыктар боюнча комиссия, 
камсыздандыруу ишмердуулугуно 
кемектошуу. ж.б.)

К

Жыл бою СИ жана МТ 
проректору, 
комиссия 
мучолору

Жер-
жеринде

7. Нланда белгиленген иштердин 
аткарылышы боюнча жылдык жыйынтык 
чыгаруу

Июнь СИ жана M l 
проректору

Башкы 
имарат



I. ОКУУ-ТАРБИЯ ИШТЕРИ

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Аткаруучу
лар

Жооптуу
лар

вткеруу
жайы

1.1 1 -сентябрь Билим кунун 
белгилее

1 -сентябрь Декандар,
директорлор,
кафедра жана
белум
башчылары,
кураторлор

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

1.2 Тайпада студенттердин, 
старосталардын укук жана 
милдеттерин, ЖАМУнун 
ПОК кызматкерлеринин 
жана студенттеринин 
жур ум -турум дар ын ын 
этикалык кодексин 
тушундуруу

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

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

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

Жумасына 
бир жолу

Кафедра жана 
белум
башчылары,
кураторлор

Декандар,
директорлор

Факультет
терде,
колледж
дерде

1.4 Ар бир тайпага тарбиялык 
(куратордук) сааттарды 
еткеруу

Жумасына 
бир жолу

Кафедра жана 
белум
башчылары,
кураторлор

Декандар,
директорлор

Факультет
терде,
колледж
дерде

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

Сентябрь Кафедра жана 
белум 
башчылары, 
кураторлор

Декандар,
директорлор

Факультет
терде,
колледж
дерде

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

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

СИ жана МТ 
боюнча 
проректору, 
АЧИ боюнча 
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

1.7 Студенттерге 
психологиялык колдоо 
боюнча иш-чараларды 
уюштуруу (лекция, 
семинар, маектешуу, 
жекече иш алып баруу ж.б)

Жыл бою Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
кураторлор, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

1.8 Учурдагы конкуренцияга 
туруктуу сапаттарды 
калыптандыруу (инсандык 
бийик сапаттар,

Жыл бою Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде



мобилдуулук, 
комму никабелдуулук, 
кесипкейлук,оратордук, 
лидерлик ж.б)

башчылары, 
кураторлор, 
МЭБ, ЖК

1.9 Ата-энелер чогулуштарын 
еткеруу. Ата-энелерди 
укуктары жана милдеттери 
менен тааныштыруу жана 
ар дайым байланышта 
болуу

Жыл бою Кафедра жана 
белум
башчылары,
кураторлор,
ЖК

Декандар,
директорлор

Факультет
терде,
колледж
дерде

1.10 Ч. Айтматовдун 90 
жылдыгына карата 
Ч.Айтматов бир айлыгына 
иш-чараларды уюштуруу, 
еткеруу

Декабрь Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
кураторлор, 
МТБ, МЭБ, 
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

II. ГУМАНИЗМГЕ, МЕКЕНЧИЛДИККЕ ТАРБИЯЛООЧУ ИШ ЧАРАЛАР

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Аткаруучу
лар

Жооптуу
лар

вткеруу
жайы

2.1 31 -август КРнын 
эгемендуулук майрамына 
катышуу

31 -август Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Эркиндик
аянтчасы

2.2 1-сентябрь Билим кунуне 
арналган студенттер менен 
салтанаттуу жолугушууну 
еткеруу

1-сентябрь Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

2.3 Улуттар аралык достукту 
бекемдееге багытталган 
иш-чараларды уюштуруу, 
катышуу

Жыл бою Декандар,
директорлор,
кафедра жана
белум
башчылары,
МТБ, МЭБ,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

2.4 Улуттук рух-деелеттерду 
дацазалаган иш-чараларды 
уюштуруу, катышуу

Жыл бою Декандар,
директорлор,
кафедра жана
белум
башчылары,
МЭБ, МТБ,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Облустун
жана
шаардын
аймагында
Факультет
терде,
колледж
дерде



2.5 Мамлекттик тил кунуне 
карата еткерулуучу иш- 
чараларды уюштуруп, 
еткеруу

Сентябрь
Октябрь

Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, МТБ, 
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Облустун
жана
шаардын
аймагында
Факультет
терде,
колледж
дерде

2.6 Элибизге эмгеги сицген 
белгилуу инсандар менен 
“Омуру ернек инсандар” 
программасынын 
алкагында
жолугушууларды еткеруу

Жыл бою Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары,
МЭБ, м т б ; 
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

2.7 1 -октябрь Буткул дуйнелук 
карылар кунуне карата иш- 
чара уюштуруп еткеруу

Октябрь Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум 
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Облустун
жана
шаардын
аймагында
Факультет
терде,
колледж
дерде

2.8 Мугалимдер кунуне карата 
иш-чараларды уюштуруу 
жана еткеруу (тематикалык 
кече, концерт, дубал 
газеталар ж.б.)

Октябрь Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

2.9 Тарых жана ата- 
бабаларыбызды эскеруу 
кунуне карата иш- 
чараларды еткеруу

Ноябрь Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Облустун
жана
шаардын
аймагында
Факультет
терде,
колледж
дерде

2.10 3-декабрь Буткул дуйнелук 
майыптар кунуне карата 
иш-чара (майыптардан 
кабар алып, жардамдарды 
керсетуу, ж.б.)

Декабрь Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, МТБ, 
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Облустун
жана
шаардын
аймагында
Факультет
терде,
колледж
дерде

2.11 “Таза сессия” коррупцияга 
каршы курешуу иш- 
чаралары (алдын алуу 
иштерин жургузуу, ишеним 
телефондору ж.б.)

Жыл бою Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультетт
ерде,
колледж
дерде



2.12 23-февраль Ата-Мекенди 
коргоочулар кунуне карата 
тегерек стол, семинарларды 
уюштуруу

Февраль Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ,
Факультет
терде,
колледж
дерде

2.13 8-март Буткул дуйнелук 
аялдар кунуне карата 
тегерек стол, семинарларды 
уюштуруу, еткеруу

Март Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ,
Факультет
терде,
колледж
дерде

2.14 3-март Ак кал пак кунун 
белгилее

3-март Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, МТБ, 
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Облустун
жана
шаардын
аймагында,
Факультет
терде,
колледж
дерде

2.15 5-март КРнын мамлекеттик 
туу кунун белгилее

5-март Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, МТБ, 
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Облустун
жана
шаардын
аймагында,

2.16 “Эмгек эрезеге жеткирет” 
1-май буткул дуйнелук 
эмгекчилердин кунуне 
карата иш-чараларды 
уюштуруп еткеруу, 
катышуу

Май Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум 
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

2.17 5-май Кыргыз 
Республикасынын 
конституция кунун 
белгилее

Май Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

2.18 9-май Жециш кунунун 
урматына иш-чараларды 
уюштуруу, еткеруу

Май Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

2.19 Студенттерди заманбап 
билим беруу, жаштар, 
демография, маданият жана 
дин саясатын 
калыптандыруу, 
экстремизмге жол бербее 
боюнча, кеп кеп улуттук

Жыл бою Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ,
Факультет
терде,
колледж
дерде,
жер-
жеринде



маданияттуулукка жана 
каада-салттарга 
толеранттуулук мамиледе 
болушун калыптандыруу 
ж.б. иш чараларды 
уюштуруу, катышуу

2.20 1 -июнь Буткул дуйнелук 
балдар кунуне карата иш- 
чара уюштуруп еткеруу 
(кабар алуу, жардамдарды 
керсетуу, ж.б.)

Июнь Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

Облустун
жана
шаардын
аймагында
иш-чарага
тиешелуу
мекеме
лерде

III. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК ТАРБИЯ

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Аткаруучу
лар

Жооптуу
лар

вткеруу
жайы

3.1 Университеттик децгээлде 
факультет, колледждердин 
ичинде дебаттык 
таймаштарды, 
дискуссияларды уюштуруу

Жыл бою Декандар,
директорлор,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ,
Факультет
терде,
колледж
дерде

3.2 У ниверситеттин, 
факультет, колледждин 
децгээлиндеги тамашоу 
командасын уюштурууп, 
иш-чараларды еткеруу

Жыл бою Декандар,
директорлор,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ,
Факультет
терде,
колледж
дерде

3.3 “Даанышман” интеллектуал 
клубу - студенттердин 
арасында интеллектуалдык 
таймаш еткеруу

Жыл бою Декандар,
директорлор,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ,
Факультет
терде,
колледж
дерде

3.4 “Брут” дебат клубунун 
студенттер менен иш алып 
баруусу

Жыл бою Декандар,
директорлор,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ,
Факультет
терде,
колледж
дерде

3.5 Шаардык, областтык, 
республикалык, эл аралык 
децгээлдерде етуучу 
интеллектуалдык иш- 
чараларга катышуу

Жыл бою Студенттер,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору,

Жер-
жерлерде

3.6 “Ийгиликтин ачкычы” 
елкебуздегу, ж.б. 
ийгиликке жетйшкен 
инсандар турдуу кесип 
ээлери менен 
жолугушууларды 
уюштуруп еткеруу

Жыл бою Декандар,
директорлор,
ЖК

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ,
Факультет
терде,
колледж
дерде



3.7 ЖАМУнун студенттери Жыл бою Декандар, СИ жана МТ ЧАЗ,
менен юбиляр инсандардын директорлор, боюнча Факультет
емур жолу, коомдогу ЖК, МЭБ проректору терде,
ээлеген орду тууралуу иш- колледж
чараларды уюштуруп дерде
еткеруу (ачык сабактарды,
дилбаяндарды жаздыруу,
конкурстар, текерек
столдор, тарбиялык сааттар,
дубал гезиттерди чыгаруу,
илимий-практикалык
конференциялар, ж.б.)
Ч.айтматов;
С.Ибраимов;
ж.б.

IV. РУХАНИЙ-АДЕПТИК, МАДАНИЙ-ЭСТЕТИКАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАР

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Аткаруучу
лар

Жооптуу
лар

вткеруу
жайы

4.1 Студенттердин бош 
убактыларын максаттуу 
еткеруусун уюштуруу (ыр, 
бий, фольклордук, 
уузчулук ж.б. ийримдерине 
катышуу). “Алло -  Биз 
таланттарды издейбиз” 
аттуу таланттуу 
студенттерди ийримдерге 
кабыл алуу

сентябрь МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.2 23-сентябрь мамлекеттик 
тил кунуне карата 
майрамдык иш чара 
еткерууге кемектешуу

Сентябрь Декандар, 
директорлор, 
МЭБ, ЖК, 
МТБ

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.3 Мугалимдер кунуне карата 
маданий- майрамдык кече 
уюштуруп еткеруу

Октябрь МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.4 “Мен ЖАМУнун 
тандадым”, 1 -курстарды 
студенттердин катарына 
кабыл алуу аземи

Октябрь Декандар, 
директорлор, 
МЭБ, ЖК, 
МТБ

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.5 10-ноябрь буткул дуйнелук 
жаштар кунуне жана 
17-ноябрь студенттер 
кунуне карата студенттер 
арасында иш-чараларды 
уюштуруп еткеруу

Ноябрь Декандар, 
директорлор, 
МЭБ, ЖК,

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.6 Студенттер арасында 
“Кечмендер маданияты-2” 
фестивалын уюштуруу, 
еткеруу

Ноябрь Декандар, 
директорлор, 
МЭБ, ЖК,

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ



4.7 “2018-жыл региондорду 
енуктуруу жылына”, 
Ч.Айматовдун 90- 
жылдыгына жана 
ЖАМУнун 95 жылдыгына 
карата еткерулген 
“Жетелеген 95 жыл 
жарыкка, жашаЖАМУ из 
калтырып тарыхта ” аттуу 
конкурсун еткеруу 
жыйынтыгын чыгаруу, гала 
концертти еткеруу

Декабрь Декандар, 
директорлор, 
МЭБ, ЖК, 
МТБ

СИ жана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.8 Жаны жылга карата ПОК 
жана кызматкерлер учун 
майрамдык кече уюштуруу 
жана еткеруу

Декабрь МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.9 Жацы жылга карата 
ректордун баллын 
(студенттер учун оюн-зоок 
кечесин уюштуруу)

Декабрь МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.10 ЖАМУнун
кызматкерлеринин балдары 
учун жацы жылдык 
майрамдык оюн-зоок 
кечесин уюштуруу, еткеруу

Декабрь МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.11 23-февраль Ата-Мекенди 
коргоо кунуне арналган 
майрамдык иш-чара 
уюштуруу, еткеруу

Февраль МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.12 “ЖАМУнун мырзасы - 
2019” сынагын еткеруу

февраль МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.13 8-март Аялдардын эл 
аралык кунуне карата 
майрамдык иш-чара 
уюштуруу, еткеруу

Март МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.14 “ЖАМУнун периси-2019” 
сынагын еткеруу

Март МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.15 “Нооруз” майрамына 
карата иш-чара уюштуруу, 
еткеруу

Март МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ,
“Эркиндик
аянтчасы”

4.16 ЖАМУнун 
тузулгендугунун 96 
жылдыгынын урматына, 
ЖАМУнун алдында 
уюшулган “Сезим” бий 
тобунун жана “Жаш канат” 
вокалдык-фольклордук 
тобунун отчеттук 
концертин еткеруу

Апрель МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ



4.17 ЖАМУда “ЖАМУ -  
жаркын келечекке 
жетелеген жарык 
жол”аттуу ачык эшиктер 
кунун еткеруу

4.18 “ЖАМУнун бутуруучусу - 
2019” университеттин 
бутуруучулерунун кечесин 
еткеруу

июнь МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

ЧАЗ

4.19 Шаардык, областтык, 
республикалык, эл аралык 
маданий-массалык, 
маданий-эстетикалык иш- 
чараларга катышуу (“Ала- 
Тоо жазы”, Студенттер- 
билимдуу, бирдиктуу 
Кыргызстан учун ж.б.)

Жыл бою МЭБ, ЖК СИжана МТ
боюнча
проректору

Жер-
жеринде

4.20 Музей ишин жандандыруу 
максатында, студентерге, 
мектеп окуучуларына, 
шаарыбыздын 
тургундарына, алыстан 
келген меймандарга 
пропагандалоо боюнча 
«Музей суйуучулер» 
кружогунун ишин алып 
баруу жана «Кыргыздардын 
материалдык маданияты » 
деген теманын алкагында 
кергезме уюштуруу

Октябрь Музей
жетекчи
Тарых
мугалимдери,

СИжана МТ
боюнча
проректору

ЖАМУнун 
тарыхый- 
этнография 
лык музейи

4.21 Жыл ичинде белгилуу 
даталарга карата окуу 
жайыбыздын 
факультеттеринде, 
колледждеринде 
кергезмелерду уюштуруу

Жыл бою Музей 
жетекчи, . 
Куржок 
мучелеру

СИжана МТ
боюнча
проректору

ЖАМУнун 
тарыхый- 
этнография 
лык музейи

4.22 Музей экспонаттарын 
кебейтуу жана сапатын 
жакшыртуу учун кыскача 
тарыхын тузуу, 
эксонаттарынын 
реставрациялоо ишин 
колго алуу

Ноябрь Музей
жетекчи

СИжана МТ
боюнча
проректору

ЖАМУнун 
тарыхый- 
этнография 
лык музейи



IV. ДЕН-СООЛУКТУ САКТОО Ч0ЙР0СУ ЖАНА СЕРГЕК ЖАШОО ОБРАЗЫ

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Аткаруучу
лар

Жооптуу
лар

вткеруу
жайы

5.1 III Буткул дуйнелук 
кечмендер оюндардын 
урматына спроттук иш-чара 
еткеруу

сентябрь Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары, 
секция башч.

СИ жана МТ 
проректору

Дене тарбия 
кафедралар, 
спорт 
залдары

5.2 ЖАМУдагы спорттук 
секцияларынын ишин 
жакшыртуу жана 
кеземелдеену устунде иш 
алып баруу (иш планын 
тузуу, иштее графигин 
тактап илуу, ишке 
жургузуу)

Жыл бою Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Дене тарбия 
кафедралар, 
спорт 
залдары

5.3 Профессордук-окутуучулар 
курамына “Спорт кунун” 
белгилеп, жумасына бир 
куну машыгууларды 
еткеруу

Жыл бою Декандар,
директорлор,
дене тарбия
кафедралары,
тиешелуу
тренерлер

СИ жана МТ 
проректору

Спорт
залдарда

5.4 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 Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Спорт
залдарда

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

Ф

Октябрь Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Факультетер 
де, колледж 
дерде

5.6 “Кечмендер маданияты-2” 
фестивалын уюштуруу 
жана еткерууде улуттук 
спорттун турлеру боюнча 
мелдештерди уюштуруп 
еткеруу

Ноябрь Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Спорт 
залдарда, 
корпустар 
дын алдында

5.7 Факультеттер арасында 
профессордук-окутуучулар

Январь Дене тарбия 
жана спорт

СИ жана МТ 
проректору

спорт
залдарда



курамдын жана 
кызматкерлердин 
спартакиадасын еткеруу

боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

5.8 Бильярд боюнча ректордун 
кубогу

Январь Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

спорт
залдарда,
бильярд
ойноочу
жайларда

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

Март Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Факультет 
терде, 
колледждер 
де, спрот 
залдарда

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

Апрель Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Шаардын
башкы
кечелеру,
стадион

5.11 КРнын ЖОЖдорунун 
студенттеринин 
“У ниверсиада-2019” 
мелдешине катышуу

Февраль,
март,
апрель

Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Бишкек
шаары

5.12 ЖАМУнун ректорунун 
алдьщкы спортсмендери, 
курама командалары жана 
машыктыруучулары менен 
жолугушуусун уюштуруу

Сентябрь,
Июнь

Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу

СИ жана МТ 
проректору

Башкы
имаратта

5.13 КРнын ЖОЖдорунун 
ПОКтор арасында етуучу 
спортакиадага катыштыруу

Июнь Дене тарбия 
жана спорт 
боюнча 
жооптуу, дене 
тарбия
кафедралары,
секция
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Белгиленген
жерде



5.14 Дени -  сак жашоо образын 
тузуу. Ден-соолукту сактоо, 
бекемдее боюнча 
студенттер учун тренинг, 
семинарларды уюштуруу 
(репродуктивдуу, СПИД 
кунуне карата, Туберкулез, 
кызамык, ботулизм жана 
башка ушул сыяктуу 
оорулардын алдын алуу 
боюнча санитардык 
бюллеттен, лекцияларды 
уюштуруу, сабак етуу, 
конкурстарды уюштуруу)

Жыл бою Декандар,
директорлор,
“Алянс
репродивдуу
лук ден-
соолук”
коомдук
бирикмеси,
ж.б.

СИ жана МТ 
проректору

ЧАЗ,
факультет 
тер, колледж 
дерде

5.15 ЖАМУнун студенттик 
профилактория- 
санаториясына 
студенттерди кабыл алуу 
жана кабыл алынган 
студенттерди медициналык 
кароодон откоруу, 
профилактикалык 
дарылоого муктаж жана 
енекет ооруларын дарылоо.

Жыл бою ЖАМУнун
студенттер
профилакто
рия-
санаториянын
башкы
дарыгери

СИ жана МТ 
проректору

ЖАМУнун 
профилак 
тория - 
санаториясы

5.16 Студенттерге дарылоо- 
профилактикалык 
консультация, 
диагностикалык кызмат 
керсетуу, санитардык- 
гигиеналык абалын 
кеземелдее

Жыл бою ЖАМУнун
студенттер
профилакто
рия-
санаториянын
башкы
дарыгери

СИ жана МТ 
проректору

ЖАМУнун 
профилак 
тория - 
санаториясы

V. ЖАТАКАНАДА ЖУРГУЗУЛ УУЧУ ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Аткаруучу
лар

Жооптулар вткеруу
жайы

6.1 Жатаканаларды жаны окуу 
жылына даярдоо

Август Коменданттар СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

6.2 Жатаканада жашаган 
студенттерди ЖАМУнун 
уставы, ички тартиби 
боюнча жобо жана 
ЖАМУнун ПОК, 
кызматкерлеринин жана 
студенттеринин журум- 
турумдарынын этикалык 
кодексин ж.б. 
документтери менен 
тааныштыруужана 
студенттерди жатаканага 
жайгаштыруу, актив 
мучелерун тузуу

Сентябрь Коменданттар 
студ. кенеш

СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар



6.3 Жатаканада жашаган 
студенттердин тартибин 
жана белмесунун 
тазалыгын кеземелдее

Жыл бою коменданттар, 
студ. кенеш

СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

6.4 Жатакананын 
жасалгаларын, кернек- 
жарнактарын ирээтке 
келтируу жана “Улгулуу 
белме”, “Мыкты староста”, 
“Мыкты студенттик кецеш” 
конкурстарынын уюштуруу

Жыл бою Коменданттар 
студ. кенеш

СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

6.5 Жатаканаларга рейд 
(кыдыруу) жургузуу

Жыл бою Коменданттар
ЖК

СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

6.6 1-декабрь Буткул дуйнелук 
СПИД кунуне карата 
жатакананын студенттерди 
менен атайын адистери 
жолугуштуруу

Декабрь Коменданттар СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

6.7 Жаны жылга карата 
майрамдык кече уюштуруу

Декабрь Коменданттар
студ.кецеш

СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

6.8 8-март Аялдардын Эл 
аралык кунуне карата иш- 
чара уюштуруу

Март Коменданттар 
студ. кенеш

СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

6.9 Жатаканаларда 
керктендуруу иштерин 
уюштуруу(ишембилик 
еткоруп туруу)

Март Коменданттар 
студ. кенеш

СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

6.10 Студент жаштардын 
маданий эс алуусун 
уюштуруу максатында эс 
алуу, окуу залдарын 
(белмесун) уюштуруу

Ай сайын Коменданттар 
студ. кенеш

СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

6.11 Жатаканалардын актив- 
мучелеру менен жылдык 
отчеттук кецешме еткеруу

Июнь Коменданттар 
студ. кенеш

СИ жана МТ 
проректору

Бардык
жатаканалар

VI. БИРИНЧИ КУРСТАРГА ЖУРГУЗУЛУУЧУ ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Аткаруучу 
лар

Жооптуу
лар

Вткеруу
жайы

7.1 Студенттик тайпаларга 
кураторлорду, тайпа 
активдерин шайлоо

Сентябрь Факультеттин
жана
колледждер
ДИН

администраци
ялары,
кафедра жана 
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

7.2 Факультет жана китепкана 
менен тааныштыруу, окуу

Сентябрь Кураторлор СИ жана МТ 
проректору

Факультет
терде,



китепчелери менен камсыз 
кылуу

колледж
дерде

7.3 Окуу предметтери, 
ЖАМУнун уставы, ички 
тартиби боюнча жобо жана 
ЖАМУнун ПОК, 
кызматкерлеринин жана 
студенттеринин журум- 
турумдарынын этикалык 
кодексин ж.б. 
документтери менен 
тааныштыруу

Сентябрь Кураторлор СИ жана МТ 
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

7.4 Куратордук тарбиялык 
сааттарды еткеруу

Жума 
сайын жыл 
бою

Кураторлор СИ жана МТ 
проректору

Факультет,
колледж
дерде

7.5 Жалал-Абад шаарынын 
тарыхый, маданий жерлери 
менен тааныштыруу

Жыл бою Кураторлор СИ жана МТ 
проректору

Факультет
терде,
колледж
дерде

7.6 “ЖАМУ -  мен тандаган 
университет”, 1-курстарды 
студенттердин катарына 
кабыл алуу аземин еткеруу

Октябрь Декандар, 
директорлор, 
кафедра жана 
белум
башчылары, 
кураторлор, 
МЭБ, ЖК

СИ жана МТ 
проректору

ЧАЗ

VII. МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫ МЕНЕН И Ш Т00

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Аткаруучу
лар

Жооптуу
лар

еткеруу
жайы

8.1 ЖАМУнун “Баян” 
телестудиясын, “Студполис” 
гезитин жандандыруу 
(видое-роликтерди жасоо, 
жергиликтуу телеканалдар 
менен иштее. Айына бир 
жолу гезитти басмаканадан 
чыгарып,университетте 
еткерулген иш чараларды 
кецири жарыялоо)

Жыл бою КМБА,
Басмакана
башчысы

СИ жана МТ 
проректору, 
ИИ боюнча 
проректор, 
МТ жана 
КТТ
белумунун
башчысы

Башкы
имарат

8.2 ЖАМУдагы бардык 
тармакты камтыган турдуу 
рубрикаларды ММКларга 
жарыялоо

Жыл бою КМБА СИ жана МТ 
проректору, 
МТ жана 
КТТ
белумунун
башчысы

Башкы
имарат

8.3 Университетте еткерулген 
иш чараларды тасмага 
тушуруп, архивдее

Жыл бою МТ жана 
КТТБ, КМБА

СИ жана МТ 
проректору, 
МТ жана 
КТТ

ММКлар 
(ТВ л ар, 
гезиттер, 
журналдар,



белумунун
башчысы

тиешелуу
сайттар)

8.4 ЖАМУну дацазалоо учун 
ММКлар менен 
байланыштарын еркундетуу 
(Даталуу кундерге карата 
уюштурулган иш чараларды, 
окутуучулардын уюштурган 
иштерин жана жалпы 
университетке тиешелуу 
жацылыктарды жайылтуу 
учун журналистерди 
чакырып, уюштуруу

Жыл бою МТ жана 
КТТБ, КМБА

СИ жана МТ 
проректору, 
МТ жана 
КТТ
белумунун
башчысы

ММКлар
(ТВлар,
гезиттер,
журналдар,
тиешелуу
сайттар)

8.5 ЖАМУнун сайтын жацылоо, 
оцдоп-тузее ж.б. устунде иш 
алып баруу

Жыл бою МТ жана 
КТТБ, КМБА

СИ жана МТ 
проректору, 
МТ жана 
КТТ
белумунун
башчысы

ММКлар
(ТВлар,
гезиттер,
журналдар,
тиешелуу
сайттар)

IX. МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ 0HYKTYPYY ЖАНА ТИЛ САЯСАТЫН 0PKYHA0TYY
БАГЫТЫНДАГЫ ИШ ЧАРАЛАР

№ Иш чаралар Аткаруу
меенету

Аткаруучу 
лар

Жооптуу
лар

0ткеруу
жайы

9.1. ЖАМУнун белумд ерунде 
“23-сентябрь -  КРнын 
Мамлекеттик тил” 
женундегу мыйзамына 
ылайык мамлекеттик 
тилдин кабыл 
алынганынын 29 
жылдыгына карата 
Мамлекеттик тилдин эки 
айлыгын жогорку денгээлде 
еткеруу

Сентябрь МТБ
Кафедра
башчылары,
декандар,
колледждин
директорлору,
белумдердун
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

ЧАЗ

9.2 ЖАМУнун 
факультеттеринде, 
кафедраларда, 
колледждерде, белумдерде 
боюнча кернек- 
жарнактарды мамлекеттик 
тилде илуу, жасалгалоо, 
иш-кагаздарын 
мамлекеттик тилде 
жургузууну кеземелдее, ал 
боюнча боюнча 
семинарларды уюштуруу

жыл бою МТБ
Кафедра
башчылары,
декандар,
колледждин
директорлору,
белумдердун
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Жер-
жеринде

9.3 Дуйнелук кечмендер 
оюунунун алкагында 
кыргыз элинин каада- 
салттары, тарыхы, тили,

жыл бою МТБ
Кыргыз тили 
кафедрасы

СИ жана МТ 
проректору

Жер-
жеринде



маданияты боюнча 
студенттер арасында 
дилбаян, сочинение ж.б. 
жазуу сынактарын еткеруу

9.4 Мамлекеттик тилдин эки 
айлык журушунде 
ЖАМУнун аймагында ар 
турдуу улуттагы 
студенттердин мамлекеттик 
тилди уйренууге болгон 
кызыгуусун арттыруу иш- 
чараларын кучетуу

Сентябрь,
Октябрь

МТБ
Кыргыз тили 
кафедрасы

СИ жана МТ 
проректору

Жер-
жеринде

9.5 Мамлекеттик тилдин эки 
айлыгынын алкагында 
жогорку жана орто окуу 
жайларда мамлекеттик 
тилге арналган тарбиялык 
куратордук сааттарды 
уюштуруу

Сентябрь,
Октябрь

МТБ
Кафедра
башчылары,
декандар,
колледждин
директорлору,
белумдердун
башчылары

СИ жана МТ 
проректору

Жер-
жеринде

9.6 Дуйнелук эне тил кунуне 
карата иш-чараларды 
уюштуруп еткеруу

Февраль МТБ
Кыргыз тили 
кафедрасы

СИ жана МТ 
проректору

Жер-
жеринде

9.7 Студенттер арасында 
мамлекттик тилди 
енуктуруунун алкагында 
эссе, дил баян, суреттеме 
ж.б. жазуу иштеринин 
турлеру боюнча 
конкурстарды уюштуруу

Жыл бою МТБ
Кыргыз тили 
кафедрасы

СИ жана МТ 
проректору

Жер-
жеринде

СИ жана МТ 
боюнча проректор А.Д. Доранова


