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“Фундаменталдык, колдонмо изилдоолор жана иновациалык гехнологиялар” илим
изилдоо институту жонундо.

1.1. Фундаменталдык, колдонмо изилдоолор жана инновациялык технологиялар илим- 
изилдоо институту (мындан ары - институт) “Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад 
мамлекеттик университетинин” (мындан ары ЖАМУ) структуралык болуму болуп 
эсептелет.

1.2. Институттун кыскача аталышы: ЖАМУнун ФКИжИТ ИИИ.
1.3. Институттун жайгашуу орду: 720900 Жалал-Абад шаары, Ленин кочосу, 57
1.4. Институт ЖАМУнун илиминин дисциплиналар аралык багыттарын онуктуруудогу 

актуалдуу койгойлорду чечуу максатында илимий иштерди жургузот: маалымат 
технологиялары. интеграцияланган коопсуздук жана Кыргызстандагы улуттардын 
калыптанышынын дисциплиналар аралык аспектилери, консультациялык жана 
уюштуруу-методикалык иштер; илимдин жана техниканын илимий 
жетишкендиктерин жайылтуу; ЖАМУнун академиялык жана илимий иштеринин 
биримдигине негизделген инновациялык стратегияны жана изилдоо 
ишмердуулугуно ылайык инфраструктураны тузуу.

1.5. Институт оз ишин ЖАМУнун структуралык болумдору менен кызматташтыкта 
жана оз ара байланышта жургузот, алар менен биргелешкен илимий изилдоолорду 
жургузот, ЖАМУнун окуу процессине оз компетенциясынын чегинде катышат.

1.6. Институт заманбап илимий децгээлде теориялык, эксперименталдык, 
фундаменталдык, изилдоочулук жана колдонмо илимий изилдоолорду жургузот. 
Жацы илимий багыттарды иштеп чыгат, ар кандай илимий конференцияларга жана 
форумдарга, аймактык, республикалык жана эл аралык децгээлдеги конкурстарга 
жана кергозмолорго катышат. -

1.7. Институт ректорго туздон-туз баш ийет жана илимий иштер боюнча проректор 
менен биргеликте иш алып барат.

1.8. Институттун ишмердуулугуно туздон-туз жетекчилик институттун директору, ал 
эми, эгер ал жок болсо рекгордун буйругу менен дайындалган кызматкер 
тарабынан жургузулот.

1.9. Институттун директору мыйзамда белгиленген таргипте ЖАМУнун ректорунун 
буйругу менен дайындалат жана бошотулат. Институттун директорунун укуктары 
жаца милдеттери ЖАМУнун ректору тарабынан аныкталат.

1.10. Институттун директору, оз компетенциясынын чегинде, илимий иштерди 
камсыздоо жана институттун негизги милдеттерин ишке ашыруу боюнча бардык 
кызматкерлер учун милдеттуу болгон буйрутмаларды берууго укуктуу.

1. Жалпы жоболор



1.11. Институт ез ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз 
Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин буйруктарына жана 
керсетмелеруне, ЖАМУнун уставдарына жана ички эрежелерине, ректордун 
буйруктарына, илимий иштер боюнча проректордун буйрутмаларына, ушул 
Жобого ылайык жана башка кабыл алынган башка ченемдик укуктук актыларга 
ылайык белгиленген тартипте иш алып барат.

1.12. Иш кагаздар ЖАМУ тарабынан бекитилген иш кагаздардын 
номенклатурасына ылайык жургузулет.

2. Институттун негизги милдеттери

2.1. Кыргыз Республикасындагы илим менен техниканын енугушуне багытталган 
жаны билимдерди алууга кемектешкен фундаменталдык жана колдонмо 
изилдеелерду иптке ашыруу жана координациялоо.

2.2. Колдонмо социалдык-экономикалык проблемаларды чечуунун жацы 
принциптерин издее жана илимий негиздерин иштеп чыгуу.

2.3. Илимий-техникалык жана социалдык чейредегу инновациялык процесстерди 
илимий-методикалык, эксперттик-аналитикалык жана консультациялык колдоо.

2.4. Институттун ишмердуулугунун принципиалдуу жаны багыттары боюнча илимий 
изилдеелерду уюштуруу.

2.5. Институттун профилине ылайык жаны билимдерди тузуу, жаны билим беруу 
технологияларын енуктуруу, илимий мектептерди жана убактылуу изилдеечу 
топторду енуктуруу учун фундаменталдуу изилдеелерду енуктуруу.

2.6. Фундаменталдык жана колдонмо илимдин билим беруу процессинин бардык 
этаптарында ез ара байланышын камсыздоо, анын ичинде биргелешкен илим - 
изилдее иштеринин (мындан ары - Илимий -изилдее иштеринин) жыйынтыктарын 
лекциялык курстарда колдонуу, окуу-илимий, лабораториялык жана курстук 
иштерди даярдоо.

2.7. ЖАМУнун кызматкерлеринин илимий, чыгармачылык жана илимий -методикалык 
квалификациясын узгултуксуз жогорулатуу жана жакшыртуу учун шарттарды 
илимий -методикалык камсыздоо жана уюштуруучулук жактан колдоо.

2.8. Биргелешкен изилдее жургузуу келишимдердин (макулдашуулардын) негизинде, 
ошондой эле чет елкелук алдьщкы мектептердин адистери менен тажрыйба 
алмашуу максатында турдуу проблемалар боюнча илимий жана практикалык иш- 
чараларды уюштуруу жана катышуу.

2.9. Институттун кызматкерлеринин, ЖАМУнун студенттерин жана адистерин 
квалификациясын жогорулатуу учун аспирантура, докторантура, магистратура, Phd 
докторантура изденуучу формасында кадрларды даярдоого кемек керсетуу, 
ошондой эле кошумча билим беруу кызматтарынын форматында институт илимий 
ишмердуулук чейресундегу адистер учун тиешелуу курстарды жана окуу 
циклдерин еткеруу.

2.10. 0 з  комиетенциясынын чегинде институттун илимий ишмердуулугунун 
профили боюнча органдарга жана мекемелерге консультациялык жардам керсетуу.

3. Институттун компетенциясы

Институттун компетенциясына теменкулер кирет:

3.1. Илимдин дисцинлиналар аралык багыттарын енуктуруунун актуалдуу 
ироблемаларын чечууге багытталган фундаменталдык жана колдонмо илимий 
изилдеелерду жургузуу:

-  маалыматтык технологиялар;
-  биомедициналык технологиялар;



С
П

-  интеграцияланган коопсуздук;
-  кыргызстандын улуттарынын регионалдык калыптанышы.

3.2.Жогорку жана кошумча кесиптйк билим беруунун сапаттык жаны 
эксиерименталдык илимий базасын тузуу.

3.3. Чет елкелук билим беруу мекемелери, илимий мекемелер жана ендуруштук 
уюмдар менен илимий жана илимий-техникалык кызматташтыкты уюштуруу. 
Университеттин ичиндеги, аймактык, эл аралык конгресстерди, 
конференцияларды, институттун актуалдуу кейгейлеру боюнча симпозиумдарды 
уюштуруу жана еткеруу.

3.4. ЖАМУнун билим беруу мекемеси катары кадыр-баркынын есушуне кемектешуу, 
анын позитивдуу репутациясын калыптандыруу, билим беруу жана илимий 
коомчулукта коомдо таанылышына кемектешуу.

3.5. Аймактык, чет элдик жана эл аралык мекемелер, фонддор менен ендуруштук 
байланыштарды жана мамилелерди тузуу. Изилдее ишмердуулугу жаатында башка 
структуралар менен кызматташуу программаларын иштеп чыгуу жана ишке 
ашыруу. Илим жана билимдин дуйнелук системасына кируу жана илимий 
продуктуларды биргелешип иштеп чыгуу учун чет елкелердун окуу сессиялары, 
мекемелери жана башка уюмдары менен эл аралык илимий кызматташтыкты 
кенейтуу.

.6. Институттун ойлоп табууларынын артыкчылыгын коргоону камсыз кылуу.

4. Институттун структурасы жана штаттык расписаниеси

4.1 .Институттун структурасы жана штаты ЖАМУда илимий изилдеелерду 
жургузуунун финансылык жана материалдык-техникалык мумкунчулуктеруне 
негизделген изилдее иштеринин негизги милдеттерин, езгечелуктерун жана 
келемун эске алуу менен аныкталат.

4.2. Институттун тузуму жана штаты белгиленген тартипте институттун директорунун 
сунушу боюнча ЖАМУнун ректору тарабынан бекитилет.

4.3. Институттун структуралык белумдерунун функциялары ЖАМУ тарабынан 
белгиленген тартипте бекитилген жоболор менен аныкталат.

4.4. Тузумдук белукту ЖАМУ тарабынан бекитилген жана белгиленген тиешелуу 
белум женунде жобонун жана кызматтык нускаманын негизинде иштеген жетекчи 
жетектейт.

4.5. Институттун кызматкерлеринин укуктары жана милдеттери Кыргыз 
Республикасынын иштеп жаткан мыйзамдары. Кыргыз Республикасынын Билим 
беруу жана илим министрлигинин буйруктары жана керсетмелеру, ЖАМУнун 
уставы, ички тартип, ректордун буйруктары, илимий иштер боюнча проректордун 
буйрутмалары, структуралык белумдер женунде жоболор, ЖАМУда белгиленген 
тартипте бекитилген кызматтык нускамалар менен аныкталат.

4.6. Институттун кызматкерлерин жумушка алуу жана бошотуу учурдагы 
мыйзамдарга жана ЖАМУда белгиленген тартипте директордун сунушу жана 
ЖАМУнун ректорунун буйругу менен ишке ашырылат.

4.7. Институтту каржылоонун негизги булактары: ЖАМУ тарабнан изилденген 
илимий-изилдее келишимдеринен келип тушкен, кайрымдуулук салымдары жана 
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында тыюу салынбаган башка 
каражаттар саналат.



5. Институттун ишин уюштуруу

5.1. Изилдее жана енуктуруу иштер институттун илимий жана илимий жардамчы 
персоналы, ошондой эле ЖАМУнун окумуштуулары аспиранттар, докторанттар 
жана изденуучулер, магистранттар тарабынан институттун белумдерунун 
базасында ишке ашырылат.

5.2. Институттун изилдее планы мамлекеттик тапшырмалардын, институттун 
профилинин, анын илимий жана экономикалык кызыкчылыктарынын негизинде 
институттун структуралык белумдерунун пландарынын негизинде иштелип 
чыгылаг.

5.3. Институттун ишинин жыйынтыгы боюнча отчеттор белгиленген формаларда 
берилет.

5.4. Институттун кызматкерлеринин иши Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан 
мыйзамдарына, ЖАМУнун уставына, ички тартипке, ректордун буйруктарына, 
илимий иштер боюнча проректордун буйрутмаларына ушул жобого ылайык 
уюштурулат. Институттун кызматкерлеринин иштее убактысы бир жумада беш 
кундук болуу менен 8: ООден 17: ООге чейин, тушку тыныгуу 12: ООден 13: ООге 
чейин белгиленет.

5.5. Кызматкерлердин айрым категорияларынын иштее режиминин езгечелуктеру 
иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык аныкталат.

5.6. Кызматкерлерди, кесиптерди (кызмат орундарын) айкалыштыруу, аткарылган 
жумуштун колемун кебейтуу жана ага байланыштуу кошумча телемдер иштеп 
жаткан мыйзамдарга ылайык чечилет.

5.7. Институттун ишин уюштуруу учун ЖАМУнун мулку акысыз колднулат.

6. Институттун илим-изилдее иштери

6.1. Институттун илимий-изилдее иштери институттун илимий багытына ылайык жана 
институттун профилине жана илимий проблемаларына туура келген илимий 
изилдее темалары боюнча жургузулет.

6.2. Институттун илимий изилдее чейресундегу ишмердуулугу теменку багыттарды 
камтыйт:
-  институттун профилине ылайык келген фундаменталдык жана колдонмо 

мунездегу актуалдуу кейгейлерду чечууге багытталган, аткаруу органдарынын 
программаларына киргизилген изилдеелерду жана тажрыйба-конструктордук 
иштерди ишке ашыруу.

-  институттун кызматкерлеринин мамлекеттик, ендуруштук, региондук изилдее 
программаларынын алкагында илимий изилдеелерду жургузууге, илимий 
изилдее учун гранттарга катышуусу.

-  институттун кызматкерлеринин илимий иштеринин жыйынтыктары боюнча 
баеылмаларды даярдоо.

-  институттун катышуусу менен илимий эмгектердин жыйнактарын чыгаруу, 
патенттерди алуу, илимий даражалар учун диссертацияларды даярдоо коргоону 
уюштуруу.

-  аяктаган илимий долбоорлорду талкуулоо жана аларды коргоо боюнча 
сунуштарды беруу.

-  илимий-техникалык кенештин ишине катышуу.
-  институттун базасында семинарларды, илимий-практикалык 

конференцияларды, симпозиумдарды, конгресстерди еткеруу.
-  институттун кызматкерлеринин республикалык жана чет елкелердегу илимий - 

практикалык семинарларга, конференцияларга, симпозиумдарга ж.б. иш- 
чараларга катышуусу.



-  илимий-изилдее иштеринин экономикалык эффективдуулугуне жетишуу.
-  изилдее иштеринин материалдык базасынын заманбап илимий иштерге 

шайкештигине жетишуу.
6.3. Институттун изилдее иштери жаатындагы ишмердуулугу ЖАМУнун 

аттестациясына кемек керсетууге тийиш.

7. Институттун ЖАМУнун сапат менеджмент системасындагы ишмердуулугу.

7.1. Институт ЖАМУнун сапатты башкаруу системасын (СБС) жакшыртууга активдуу 
катышат.

7.2. ЖАМУнун СБС нын алкагында институтта эл аралык стандарттардын 
иринциптерине негизделген жана студенттердин, кызматкерлердин жана жумуш 
беруучулердун муктаждыктарын канааттандырууга багытталган система иштееге 
тийиш.

7.3. Институттун ишинин эффективдуулугунун жана натыйжалуулугунун 
керсеткучтеру ЖАМУнун отчеттук жана критерийдик индикаторлоруна ылайык 
келууге тийиш.

7.4. Институттун директорунун сунушу боюнча, ЖАМУнун ректорунун буйругу 
менен кесиптердин жана СБС нын документтеринин иштее тартибин сактоо учун 
жооптуу, ошондой эле кызматкерлерге СБС женунде маалыматты жеткирууге 
сапат боюнча жооптуу дайындалат.

7.5. Институттун СБС документтери ЖАМУда белгиленген тартипте бекитилген 
номенклатурага ылайык жургузулет.

8.1. Институттун ЖАМУнун башка белумдеру менен болгон байланышы 
процесстердин чынжырындагы "аткаруучу-керектеечу (кардар)" мамилеси катары 
же ез ара маалымат алмашуу жана иштин айрым турлерун (долбоорлорду, 
программаларды) биргелешип ишке ашыруу учун енектештук катары курулат.

8.2. Институт менен ЖАМУнун ортосундагы байланыш изилдее процессинин абалы 
женунде отчет жана маалымат беруу аркылуу жургузулет. Институт илимий 
кенештин чечимдерине ылайык, ЖАМУнун нормативдик документтеринде 
белгиленген формаларды жана маалыматтарды даярдайт.

8.3. Башка кызматтар жана структуралык белумдер менен байланыштар тиешелуу 
кызматтар жана структуралык белумдер женундегу жоболордун негизинде 
институт тарабынан ишке ашырылат.

9.1. Институт, белгиленген тартипте, езуне жуктелген милдеттерге ылайык, ошондой 
эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, ЖАМУнун уставы, учурдагы 
керсетмелер жана башка жоболордо каралган илимий-изилдее жана башка 
иштердин ез убагында жана сапаттуу аткарылышы учун жооп берет.

9.2. Институттун кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, 
ЖАМУнун уставында, учурдагы нускамаларда, структуралык белумдер женунде 
жоболор, буйруктар жана башка ченемдик укуктук актыларда каралган кызматтык 
нускамаларга ылайык жуктелген милдеттерин сапатсыз жана ез убагында 
аткарбагандыгы учун белгиленген тартипте жоопкерчилик тартышат.

9.3. Бул жобого бардык озгертуулер жана толуктоолор ЖАМУнун уставында 
белгиленген тартипте жургузулет.

8. Институттун башка структуралык белумдер менен байланышы

9. Жыйынтыктоочу жоболор

Даярдаган: ф.-м.и.д., проф. Алыбаев К.С.


