
 



  1.4.“Эрасмус +” мобилдүү-

лүк программасын 

КУУнун математика жана 

колдонмо математика 

факультетинин 

студенттерин программага 

тартуунун эсебинен 

кеңейтүү  

 

МжКМФнын 

англис жана 

француз 

тилдерин окуп 

үйрөнүп жаткан 

студенттердин 

саны 

5 5 5 Ректорат, 

Математика жана 

колдонмо 

математика 

факультети, Чет 

тилдер 

факультети 

француз тили 

кафедрасы 

1.5. “Эрасмус +” мобилдүү-

лүк программасын КУУнун 

орус филологиясы факуль-

тетинин студенттерин 

жайкы тил мектеби долбоо-

рунда программага кирги-

зүүнүн эсебинен кеңейтүү 

ОСФФ жана ЧТФ 

студенттеринин 

саны  

 

 

 

 

 

5 5 5 Орус жана славян 

филологиясы 

факультети, Чет 

тилдер 

факультети 

1.6.ШКУнун Шанхай саясат 

жана укук университети 

менен биргелешип “эл 

аралык мамилелер” багыты 

боюнча (бакалавриат)  

кадрларды даярдоо 

ЭМФ студент-

теринин кытай 

тилин тереңде-

тип окуп жаткан 

студенттеринин 

саны 

20 20 20 Эл аралык 

мамилелер 

факультети, 

Кыргыз-Кытай 

факультети 

 

1.7. ШКУнун Тармактык 

университетинде (РУДН) 

”укук”, “экономика”, “эко-

логия” багыттары боюнча 

магистрлерди биргелешип 

даярдоо 

ШКУ ТУ окууга 

жиберилүүчү 

КУУнун 

студенттеринин 

саны   

6 8 20 Академиялык 

саясат башкарма-

лыгы, Юридика 

факультети, Эко-

номика факуль-

тети, География, 

жаратылышты 

пайдалануу, эко-

логия факультети 



1.8. Алмашуу жана 

волонтерлук программа 

боюнча чет өлкөлүк 

ЖОЖдордун 

окутуучуларын тартуу:  

 Түркия (түркология)  

 Түштүк Корея 

(лингвистика)  

 Жапония (MBI 

менеджменти)  

 Франция (экономика, 

математика)  

 Кытай (укук, экология, 

табигый илимдер, 

информатика) ж.б.  

Количество 

волонтеров и 

приглашенных 

преподавателей

,участвующих 

в обучении 

студентов КНУ 

18 30 35 Факультеттер, 

кафедра 

башчылары 

 

 

 

 

ЕАЭК, ШКУ, КМШ 

жана БА өлкөлөрүнүн 

университеттеринин 

катышуусу менен 

жогорку билим 

маселелери боюнча эл 

аралык 

конференцияларды 

жана илимий 

форумдарды өткөрүү 

 

 

 

 

 

 

1.9. РМТУ жана ММУ 

менен биргелешип Евразия 

илимий форумун өткөрүү 

 

Баяндамалардын 

саны, форумдун 

материалдарын 

биргелешип 

РМТУнун 

басылмасында 

жарыялоо 

 

20 

 

- 

 

-  

 

Илимий иштер 

б\ча проректор, 

Тарых ж\а 

чөлкөм таануу 

факуль-тети, 

Орус жана славян 

филоло-гиясы 

факуль-тети, 

Педагоги-калык 

факультет 

1.10. Борбордук Азиядагы 

улуттук университеттердин 

жана  өнөктөш 

ЖОЖдордун форумун 

уюштуруп өткөрүү 

Улуттук универ-

ситеттер ассоци-

ациясын түзүү 

ж\до меморандум 

Меморандумду 

макулдашуу 

Ассоциа-

цияны 

ачуу жана 

I форумду 

өткөрүү 

II форумду 

КУУнун 90 

жылдыгына 

карата 

өткөрүү   

Ректорат жана 

факультеттердин 

декандары 

 



 

 

 

Эмгек рыногунда 

бакалаврлар, 

магистрлер  

атаандаштыкка 

жөндөмдүү болушу 

үчүн аларды 

даярдоонун сапатын 

жогорулатуу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Жумуш берүүчүлөр 

менен биргеликте мам. 

билим берүү стандартта-

рынын жана индивидуалдуу 

окуу пландардын жаңы 

моделин иштеп чыгуу 

 

мам. билим бе-

рүү стандартта-

рынын жана 

индивидуалдуу 

окуу 

пландардын 

макеттеринин 

саны 

Мам. стандарт-

тын 5-муунун 

жана 5 ЖОП 

10 мам. 

стандарт 

жана 10 

ЖОП 

 ОМК (КУУ), 

факультеттердин 

ОМКсы 

1.12.Билим берүү програ-

ммаларын өркүндөтүү, 

социалдык өнөктөштөр 

жана жумуш берүүчүлөрдү 

тартуу менен окуу 

процессин уюштуруу 

Лекциялар 

менен 

лабораториялар-

дагы жумуш 

берүүчүлөрдүн 

саны 

10 20 50 Факультеттер, 

кафедралар 

1.13.Материалдык-техника-

лык базаны бекемдөөнү 

болжогон шаардын, респуб-

ликанын  ишканалары м\н 

кызматташуу ж\дө 

меморан-думдарды, 

макулдашуу-ларды түзүү, 

эндаумент-фондду түзүү, 

биргелешкен бизнес-

долбоорлорду ишке 

ашыруу, студенттик старт-

аптарды алдыга жылдыруу  

 

Түзүлгөн 

меморандумдар 

менен 

келишимдердин 

саны 

даярдык 3 5 Академиялык 

саясат 

башкармалыгы, 

факультеттер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.Чет өлкөлүк студент-

терди КУУга тартуу үчүн 

шарттарды (билим берүү-

чүлүк, маданий-эс алуучу-

лук, сервис менен тейлөө-

лөрдү, ЖОЖдун сайтын 

интернет-порталын англис 

тилинде) түзүү 

Чет өлкөлүк 

студенттер үчүн 

шарттарды түзүү 

боюнча иш-

чаралардын 

планын иштеп 

чыгуу 

Даярдык  Ишке 

ашыруу 

Ишке 

ашыруу 

Эл аралык кызмат-

ташуу 

департаменти 

1.15.Жумуш берүүчүлөрдүн 

бүтүрүүчүлөрдүн даярдык 

деңгээлине канааттанган-

дыгын аныктоо максатында 

социологиялык иликтөө 

жүргүзүү   

Жүргүзүлгөн 

социологиялык 

иликтөөлөрдүн 

саны   

2  5  7  Академиялык 

саясат башкарма-

лыгы, факультет-

тер, кафедралар 

1.16. Алдынкы чет өлкөлүк 

окумуштууларды бакалав-

риат, магистратура жана 

докторантуранын билим 

берүү программаларын ишке 

ашырууга тартуу   

 

Тартылган чет 

өлкөлүк 

окумуш-

туулардын саны   

7  15 20 Факультеттер, 

кафедралар 

1.17.  Көзкарандысыз тышкы 

аккредитациядан өтүү үчүн 

бакалавриаттын билим 

берүү программаларын 

уюштуруу  

 

 Программалар   

менен багыттар-

дын саны 

-  48 

бакалаври

ат                   

5 адистик 

-  Окуу иштери б\ча 

проректор, Акаде-

миялык саясат 

башкармалыгы 

 

1.18. Көзкарандысыз тышкы 

аккредитациядан өтүү үчүн  

магистратуранын билим 

берүү программаларын 

уюштуруу   

 

Программалар   

менен багыттар-

дын саны 

21 4 2 Окуу иштери б\ча 

проректор, Акаде-

миялык саясат 

башкармалыгы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19. Көзкарандысыз 

тышкы аккредитациядан 

өтүү үчүн  

докторантуранын билим 

берүү программаларын 

уюштуруу 

 

Программалар   

менен багыттар-

дын саны 

-  -  2 ИИ б\ча прорек-

тор, илим жана 

инновациялар 

бөлүмү 

1.20. Бакалавриат, 

магистратура жана 

докторантуранын билим 

берүү программаларынын 

рейтингдик (серти-

фикацияланган) иш-

чараларга катышуусун 

камсыз кылуу   

 

 Программалар 

менен 

багыттардын 

саны  

 

7  10 15 Окуу иштери  б\ча 

проректор, 

илимий иштер 

б\ча проректор, 

АСБ, ИжИБ 

 

1.21. Университеттин 

Ranking Web of Universities 

(Webometric) сайттарынын 

рейтингине катышуусу   

 

КУУнун сайтын 

өркүндөтүү 

Сайтты сайттар 

рейтингине 

катышуусуна 

даярдык көрүү 

+  +  Окуу ишитери 

б\ча проректор, 

ИИ б\ча прорек-

тор, АЧИ б\ча 

проректор 

1.22. “Санариптик Кыргыз-

стан” программасынын 

чегинде Маалыматтык жана 

инновациялык технология-

лар факультетинин 

базасын-да билим 

алуучуларды тейлөө 

борборун түзүү  

 

Жаңы муундагы 

компьютерлердин, 

3Dпринтерлердин 

саны, интернет   

60  20  20   
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Окутуунун жана 

ЖОЖду 

башкаруунун 

санариптик 

чөйрөсүн түзүү  

 

1.23. Окуу имараттарын-

да бирдиктүү блокторду 

жана санариптик окуу 

модулдарын уюштуруу. 

Кайрадан 

жабдылган окуу 

модулдарынын 

саны  

 

УК №5 

 

УК №6,8 

 

УК №3 

 

1.24. Көрмө лекциялардын 

базасын түзүү   

Лекциялар м\н 

көрмө-сабактар-

дын саны   

2  5  25  Факультеттер, 

кафедралар  

1.25. Массалык ачык он-

лайн-курстарды (МАОК), 

санариптик билим берүү 

ресурстарын (СББР), дис-

циплиналардын электрон-

дук окуу-методикалык ком-

плекстерин иштеп чыгуу   

Ачык онлайн-

курстардын, 

санариптик билим 

берүү ресур-

старынын ж\а 

дисциплиналардын 

ОМКларынын 

саны   

-  10  30 Факультеттер, 

кафедралар 

1.26. Студенттер үчүн 

“Бирдиктүү терезе” 

сервисин түзүү   

Студенттер м\н 

бүтүрүүчүлөр ү\н 

тейлөөлөрдү 

киргизүү    

2020-окуу 

жылынын 

биринчи   

Бирдиктүү 

терезе тейлөө-

сүн кеңейтүү  

Бирдиктүү 

терезе 

тейлөө-сүн 

кеңейтүү 

КУУнун АСБ  

1.27. “Санариптик 

Кыргызстан” программа-

сынын чегинде “жаңы 

форматтагы” адистешти-

рилген лабораториялар м\н 

кабинеттерди ачуу   

Ачылуучу 

лабораториялар 

менен 

кабинеттердин 

саны 

 

Даярдык 

көрүү 
№ 1, № 2 ОИ  

2 кабинет, 2 

лаборатория 

№ 4, № 7 ОИ  

2 кабинет, 2 

лаборатория 

 

1.28. Аралыктан билим 

берүү технологияларын 

кеңейтүү, массалык 

онлайн-курстарды ачуу 

 

Онлайн-курстар-

дын жана билим 

берүү програм-

маларынын саны 

          2  4  7  Академиялык 

саясат 

башкармалыгы  



1.29. Өндүрүштүн ж\а 

кесиптик стандарттардын 

курамына ылайык МКТ 

жаатындагы билим берүү 

программаларын 

актуализациялоо 

 -  +  +  Академиялык 

саясат башкар-

малыгы, Маалы-

маттык жана 

инновациялык 

технологиялар 

факультети 

1.30. Жогорку жана 

ЖОЖдон кийинки билим 

берүүнүн 

программаларына 

студенттерде санариптик 

компетенцияларды 

калыптандырууну киргизүү   

ЖКББ ж\а ПВОнун 

студенттердин 

сана-риптик компе-

тенциялары 

киргизилген билим 

берүү 

программаларынын 

саны 

-  4  10  Академиялык 

саясат 

башкармалыгы, 

факультеттер, 

кафедралар 

Приоритет № III. КУУнун илимий-изилдөөчүлүк көрөңгөсүн өнүктүрүү 
 

 

 

5 

ЕС жана КЭРдин 

өнөктөш ЖОЖдору 

менен биргелешкен 

PHD 

программаларын 

ачуу, ИИП 

өнүктүрүү 

 

 

 

 

1.31. Өнөктөш 

ЖОЖдордун илимий 

жамааттары менен 

биргелешкен илимий 

басылмаларды уюштуруу   

Биргелешкен 

илимий 

долбоорлор менен 

басылмалардын 

саны   

 

Даярдык 

жана 

макулдашуу 

  Ректорат м\н 

факультеттердин 

декандары, Эл 

аралык 

кызматташуу 

департаменти 

(ЭКД)  

1.32.Факультеттердеги 

окумуштуулар менен 

аспиранттар үчүн 

баяндамаларды, кабарла-

маларды окуу үчүн 

өнөктөш университет-

терден алдынкы 

окумуштууларды чакыруу 

Чет өлкөлүк 

окумуштуулардын 

лекциялары жана 

баяндамаларынын 

саны 

4  6  10  Ректорат, 

факультетердин 

декандары, Эл 

аралык 

кызматташуу 

департаменти 

(ЭКД)  

 

 



1.33. Университеттин 

ПОК жана илимий 

кызматкерлеринин 

илимий журналдарда 

импакт-факторлор менен 

болгон макалаларын 

жарыялоо б\ча 

ишмердүүлүгүн 

активдештирүү.  

 

Илимий 

басылмалардын 

саны 

802  900  1000  Илимий иштер 

б\ча проректор, 

факультеттер, 

кафедралар 

 

1.34. Бизнес-структу-

раларды илимий 

изилдөөлөрдү каржылоо-

го, өндүрүшкө инновация-

лык долбоорлорду 

жайылтууга тартуу  

Бизнес 

структуралар менен 

биргелешкен 

илимий 

изилдөөлөрдүн 

саны 

-  2  3  Факультеттер, 

Фундаменталдуу 

изилдөөлөр 

институту  

1.35. Изилдөөчүлүк жана 

билим берүүчүлүк 

көрөңгөнү бекемдөө үчүн 

мамлекеттик-жеке 

өнөктөштүктүн негизинде 

университетте заманбап 

жабдыктары менен болгон 

жаңы адистештирилген 

лабораторияларды  түзүү 

 

Адистештирилген 

лабораториялардын 

саны 

-  1  2  Факультеттер, 

Фундаменталдуу 

изилдөөлөр 

институту, илим 

жана иннова-

циялар бөлүмү 

1.36. Университеттин 

окумуштуулары эмгек 

рыногунун өкүлдөрү жана 

жумуш берүүчүлөр менен 

Иштелип чыккан 

биргелешкен иш-

чаралардын саны 

Даярдык  5  10  Факультеттер, 

Фундаменталдуу 

изилдөөлөр 

институту, илим 



өз ара аракеттешүүсүн 

күчөтүү боюнча иш-

чаралардын комплексин 

иштеп чыгып, ишке 

ашыруу.  

жана иннова-

циялар бөлүмү 

  1.37. Университеттин 

окумуштуулары эмгек 

рыногунун өкүлдөрү жана 

башка университеттердин 

окумуштуулары менен 

биргеликте өз ара 

аракеттешүүсүн күчөтүү 

боюнча иш-чаралардын 

комплексин иштеп чыгып, 

ишке ашыруу. 

Иштелип чыккан 

биргелешкен иш-

чаралардын саны 

Даярдык 5 10 Факультеттер, 

Фундаменталдуу 

изилдөөлөр 

институту, илим 

жана иннова-

циялар бөлүмү 

Приоритет № IV. КУУнун студенттери үчүн билим алуунун жагымдуу чөйрөсүн түзүү 

 
6  Студенттер үчүн 

жагымдуу чөйрө 

менен сервис түзүү  

1.38. жатаканаларды, 

окуу имараттарын 

капиталдык оңдоп-

түзөөдөн өткөрүү  

 

 

оңдоп-түзөө 

иштери 

жүргүзүлгөн 

объектилердин 

саны  

№ 5 жатакана 

№5 окуу 

имараты  

№6 окуу 

имараты, №7 

жатакана, окуу 

имараты  

№ 8 окуу 

имараты  

АЧИ б\ча 

проректор  



1.39.Студенттик 

сервиси-нин 

инфраструктурасын 

өнүктүрүү:  

 Буфет, ашканалар-

дын санитардык жана 

эстетикалык жасалгала-

рына талаптарды 

жогорулатуу;  

 Эс алуу 

зоналарын, спорт 

курулмаларын жана 

аянтчаларын түзүү;  

 КУУнун террито-

риясын жашылдандыруу 

жана жасалгалоо 

 

№1, №5 окуу 

имараттарында 

№6, №7 окуу 

имараттарында 

 

№3, №4 окуу 

имараттарында 

 

№ 8 окуу 

имаратында 

АЧИ б\ча 

проректор 

1.40. Окуу 

имараттарында өз 

алдынча иштер жана 

танапис учурунда эс 

алуу 

 үчүн территорияларды 

түзүү, КУУну wi-fi 

кошуу  

№1, №5, №4 

окуу имарат- 

тарында 

 №6, №7 окуу 

имараттарында 

 

№3, №4 окуу  

имараттарында 

 

№ 8 окуу  

имаратында 

 

Приоритет № V Тарбия иштери 
 

 

7 

 

Тарбия иштери 

1.41. Студент жаштардын 

арасында баңгиликке 

көзкарандуулукту, алкого-

лизм, чылым чегүү жана 

асоциативдик көрүнүш-

Жыл ичинде 

тарбиялык планга 

ылайык   

+ + + Коомчулук м-н 

байланыш б\ча ж\а 

жаштар м\н иштөө  

департаменти, 

факультеттердин 



төрдүн алдын алуу 

боюнча иш-чараларды 

уюштуруужүргүзүү.  

декандары, 

кураторлор  

1.42. Студенттердин 

чыгармачыл көрөңгөсүн 

ачуу, инсанды ар тараптан 

өстүрүү, аларда келечек-

теги адиске зарыл болгон 

уюштуруучулук, 

оратордук, 

башкаруучулук ыктарды 

өздөштүрүүгө тарбиялоо.   

 

Жыл ичинде 

тарбиялык планга 

ылайык   

+ + + 

 


