
ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

БУЙРУК №88

Жалал-Абад шаары 2018-жыл 30-март

Илимий даража алгандарды сыйлоо жёнщндё

2017-жылдын 28-декабрындагы ЖАМУнун Окумуштуулар кецешинин кецейтилген 

жыйынынын №5 -  протоколу менен кабыл алынган теменку чечим бекитилсин:

1. ЖАМУда илимий изилдее иштеринин децгээлин кетеруу жана илимий иштерди 

коргогон изденуучулерге материалдык колдоо керсетуу максатында' илимий 

диссертациялары корголуп жана бекитилгендиги учун:

• илимдин кандидаты диссертациясына - 20000 (жыйырма миц) сом,

• илимдин докторлугу диссертациясына - 30000 (отуз миц) сом бир жолу атайын 

каражаттын эсебинен теленуп берилсин.

2. Сыйлык 2018-жылдын январь айынан баштап корголгон диссертациялар учун 

белгиленсин жана сыйлоо диссертациялар бекитилгенден кийин жургузулсун.

Негизи: окумуштуу катчы Р.С.Нусупованын билдирщщсщ, ректордун чечими.

ЖАМУнун ректору: К. Ж. Усенов

КБнын башчысы: Б. Т. Осмонова

УИББнын башчысы: А.Т. Акматова

Атк. КБнын улу(



мсЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 

БУЙРУК №361 

Жалал-Абад шаары 2019-жыл 18-ноябрь

2019-жылдын 11 -ноябрындагы ЖАМУнун Окумуштуулар кецешинин №3-протоколу 

менен кабыл алынган теменку чечими бекитилсин.

Жаш илимпоздордун илим изилдее иштерин стимулдаштыруу жана окумуштуулук 

даражаларга ээ болгон окутуучу-профессордук курамдын илимдеги жетишкендиктерин 

жана ордун баалоо максатында 2019-жылдын 1-ноябрынан ЖАМУнун атайын 

каражатынын эсебинен илимдин кандидаты окумуштуулук даражага ээ болгон 

окутуучуларга жана жетекчилерге ай сайын 6000 (алты миц) сомдон, илимдин доктору 

окумуштуулук даражага ээ болгон окутуучу жана жетекчилерге ай сайын 10000 (он мин) 

сомдон кошумча акы теленуп берилсин.

Негизи: Окумуштуу катчынын билдирщщсщ, ректордун резолюциясы.

ЖАМУнун ректору: 

КБнын башчысы: 

УИБ башчысы:

К. Ж. Усенов 

Б. Т. Осмонова 

А.Т. Акматова



Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик
университети

БУИРУК № 203  

2020-жыл 5-декабрь Жалал-Абад шаары

2020-жылдьш 4-декабрындагы ЖАМУнун Окумуштуулар кецешинин № 3- 

протоколу менен кабыл алынган теменку чечими бекитилсин:

Кыргыз Республикасынын 2003-жылынын 30-апрелиндеги №92 “Билим беруу женунде” 
мыйзамынын Билим беруу уюмдарын каржылоо тартиби женунде “КесипЫик орто 
жана кесиптик жогорку билим беруучу мамлекеттик б ил им беруу уюмдары 
вздврунун каражаттарын пайдалануунун багытын жана тартибин, анын ичинде 
билим беруу уюмдарынын кызматкерлеринин эмгегине акы твлввгв жана 
материалдык жактан стимулдаштырууга багытталган улушту квзвмвлчулук кылуу 
кецешинин макулдугу менен вз алдынча аныктайт” деген 44-беренесине ылайык, 
ЖАМУнун Кеземелчулук кенешинин 2020-жылдын 2-декабрындагы №3-протоколу 
менен кабыл алынган чечиминин негизинде жана ЖАМУнун 2020-жылга карата 
бекитилген бюджеттен сырткаркы атайын каражаттардын кирешелеринин сметасынын 
негизинде университеттин каржылык мумкунчулугуне жараша атайын каражаттын 
эсебинен:

1. Атайын каражаттын эсебинен ЖАМУда бир жылдан кем эмес иштеп келе жаткан 
(2019-жылдын 31-декабрына чейин жумушка кабыл алынгандар) профессордук- 
окутуучулук курамына, административдик башкаруу кызматкерлерине, окуу-кемекчу 
кызматкерлерине, техникалык жактан тейлее кызматкерлерине жана кичи-кемекчу 
кызматкерлерине (ПОК, АБК, ОКК, ТТК, ККК), кош бойлуулугу жана бала багуу боюнча 
ергууден келген кызматкерлерге бир айлык елчемунде сый акы теленсун.

2. Ар турдуу (прочие) кирешелердин эсебинен НААРдын рейтинги боюнча 
ЖАМУнун профессорлук -окутуучулук курамынан езгече ийгиликтерди жараткан 
кызматкерлерине жана ийгиликтерге жетишкен негизги билим беруу программаларына 
темендегудей тартипте сый акы (премияльный) берилсин:

- 2-орун алган программалар-5000 (беш миц) сомдон;
- 3-орун алган программатор -3000(уч мин) сомдон;
- Эн кеп тышкы мобилдуукту камсыз кылган Конфуций институту -  3000 сом;
- НААРдын рейтигине катышууда жана ЖАМУнун НА АР тарабынын жургузулген 

аккредитациясынан етуудегу жасаган эмгектерин эске алуу менен Сапат белуму -  3000 
(уч мин) сом менен сыйлансын.

3. НААРдын рейтингинде белгиленген мыкты 30 окутуучунун ичине кирген (ТОП 
30) 11 окутуучу темендегудей тартипте сыйлансын:

- 500 баллга чейин алган окутуучуларга -5000(беш мин) сом;
- 501-700 баллга чейин-7000 (жети мин) сом ;
- 701-1000 баллга чейин -  10000 (он мин) сом;
- 1001-1500 баллга чейин 15000 (он беш мин) сом;
4. ЖАМУнун 2021-жылга карата пландаштырылган бюджеттен сырткары 

кирешелеринин сметасынын долбоорунун негизинде атайын каражаттын эсебинен 2021- 
жылдын 01-январынан тартып, ЖАМУнун профессордук-окутуучулук курамы, 
административдик башкаруу кызматкерлери, окуу-кемекчу кызматкерлери, техникалык 
жактан тейлее кызматкерлери жана кичи-кемекчу кызматкерлеринин (ПОК, АБК, ОКК,



ТТК, ККК) эмгек акысьшьш негизги белугунун (оклад) эсебинен 30% же болбосо эмгек 
акысынын негизги белугунун (оклад) эсебинен бута чейинки теленуп келе жаткан 140% 
дын устуне 30% кошулуп, жалпы 170% га, ал эми техникалык жактан тейлее 
кызматкерлери (ТТК), жана кичи-кемекчу (ККК) кызматкерлеринин эмгек акыларынын 
негизги белугунун (оклад) эсебинде буга чейинки 90%дын устуне 30% эмгек акы кошуу 
менен 120% га кетерулсун.

(Эскертуу: эмгек акыларды кетеруу боюнча 28.08.2008 ОК, прот. №1-30%, 
08.02.2016, ОК, прот№4-30%, 30.01.2017, ОК, прот.№4-50%, 11.11.2019, ОК, прот.№3- 
30%, АУП, УВП, ТОП-80% каралган).

5. Атайын каражаттын эсебинен илимдин докторлоруна буга чейинки теленуп 
жаткан 10000 сом елчемдегу кошумчанын устуне 5000 сомдон кошуп 15000 сомдон жана 
илимдин кандидаттарынын буга чейинки теленуп жаткан 6000 сом елчемдундегу 
кошумчасынын устуне 4000 сомдон кошуп 10000 сомдон кошумча эмгек акы теленсун.

i
Негизи: окумуштуу катчы Р.Нусупованын билдируусу, ректордун резолюциясы.

ЖАМУнун ректору К.Ж.Усенов

КБнын башчысы:

УИБ башчысы:

Кечурмесу анык:;

Б.Т. Осмонова 

А.Т. Акматова


