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илимий изилдоо мЕдицинАлык_социАлдык
ИНСТИТУТУНУН 202З_ЖЫЛГА ЧВЙИНКИ ОНYГYY СТРАТЕГИЯСЫ

(САПАТТУУ БИЛИМ, ДЕНИ САК УЛУТ МЕНЕН ЖАРКЫН
КЕЛЕЧЕККЕ КАРАЙ УМТУJIАБЫЗ >)

ИИМСИнин мпссиясы: Илимдин, инноваIц,Iянын жана технологиялардын
жетишyyсyнyн негизинде, к€lJIктын медициналык-социалдык чойресун жана
экономикасын онYктYрYY мtжсатында таJIчtп кылынгЕlн адистерди дiшрдоо.

ИИlVIСИншш стратегIrясы: эл арапык нормаларга даll келген, жогорку

деrцээлдеги квilлификшдиялуу медиtина кызматкерлерин дzuIрдоонун негизинде чет
олколyк керектоочyлордyн талаптарын канааттандыруу максатында инстит)rгга
инновациrlл€lнган бшlим беруунун сilпатын оркyндsтyy, эл араJIык байлаrшшты
кrIотYY, инноваIц4ялык, инвестицияпык иштерди жандандыруу, маалымдЕtштырууну
жогорку децгээлге которyп, дtйнолук (эл аршlык) интеграциялык процесске кошулуу
менен туруктуу оI\rryYсYн камсыз кыJtуу

иимсинин 2023_жылгА чЕЙинки онYгYYсYнYн нЕгизги
БАГЫТТАРЫ

1. БИЛИМ БЕРYY ИШМЕРДYYЛYГY БОЮНtIА
l. ИIЦVlСИ менен жtlкынкы жана чет мЕlмлекеттердин ортосундагы биргелешкен

окуу структур€rларын ишке киргизyy;
Z. ИИМСИ менен Пакистан ортосундiгы келишим тyзyп, Пакистан

мамлекетинде ИИМСИIшrr филиilлын ачуу;
З. ИИСИl*лtl базасында заluанбап окуу-ондyрyшту( кJIиник€lны уюштуруу;
4, Эл аралык билим жана илим меfuiшдигиндеги жyрyп жаткан процесстерге

маркетингдик изилдоолордy ж\дгyзyy;
5. Институттагы билим берурry экспорттого жана импорттоого зарыл болгон

чыныгы негиздерди жаратуу жана онyктyрyy;
6. Бруруучyлордyн ассоциаtшясы аркылуу спонсордук карФкаттарды табууну

уюштуруу, корпоративдик фонддорлу тyзyy жtlна iшарды иштетyyнyн
жоболорун иштеп чыгуу;

7. Жалап-Абqд шаарын4 Жа-пал-Абад областына Республик€га, медиIц{нutпык
илиплий багытгар боюнча илимlй изилдоо иштерин кецей,гуу;

8. Сryленrгердlдt терец билшл апуусун, кесиптик жоIцомдyyлIцн, окууга жана
ж€t}ФI билимдерди i}лууга болгон аракетин, озyнyн чыгармачыл потенIц,I€IJIын



толук колдонуусун кzlмсыз кылуу YчYн окуу, илIд{ий, жана инновацLUIлык

ишмердyyJryктордyн биримдигине жетиIltyy;
9. Итотитуттун алдында тургtlн проблемапарды оптимaлдуу чечyyчy илlлмий

технологияларды онYктYрYYI{Yн жшщ, стаIцарттык эмес жолдорун изденYY;

10. Билим беруунун заманбап технологияларын тyзyy жана онyгyy илимий-
педогогикалык мектеtIтерди жана инIIоваIц{ялык идеяларды zктивдYY колдоо,
илимдин, техникflнын жана технологиrIлардын tlкыркы жетишкендиктерин
ч,гылдырган окуу куршдарын жана окуу китеtперин жазуу,

11. Окуу процессин цредметке багытталган формадан, лиtIностко багыттчtJIгчlн

формага отyy жана кошрfiIа конкуренттик артыкчылыкка ээ кыJryучу
бруруу"улордy жогорку децгээлде дilярдоочу системilны тyзyy;

12. МумкунчуJryгy чектелгендерди окутуунун технологлuIларын жЕlна

rтнфр аструктур асын тyзyy :

13. Билшчl берyy сапатын иtIки контролдоо мехчlнизмдерин жана окуу процессине
мониторинг жyргyзyyl{yн жilна окугуунун жыйынтыгын текшерyyнyн
з аманбагl методдорун кIФгизyy;

14. Кредиттик окутуу системасына oTyy, студенттердшr иfuемдуу жана мобилдуу
болушуна Nгyluкyнчyлyк тyзyy;

1.1 Билпм беруунун маркетшнгп саясаты боюпча

1. НИМСИни луйнолук билипr берyy мейкшцигине itлып чыгуу, жогорку билим
берyy системасынын с€шатын дуйне.тryк стандартка жеткирyy;

2, Узбекистан, Россия, Пакистан, Индия жана башка Европа олколорy менен
билим берyy, илим-изилдоо жtlна мад€lниlrт тарм€ктарында къJзмаIтапIууну
кYчотYY;

3. НИМСИнин студенттеринин, аспIФilнттарынын, окутуучуларынын
академиялык мобилдyyлyгyн кецейгуу;

4. Кадрларды дiшрдоо сiшатын дtйнолук стаIцартка жЕlкындатуу;

5. НИМСИrптн прогр.lммаларын Эл apaшIк аккредитаlиядан откорyyго
жетишYY;

6. НИМСИlтин бутурtrlгryлорyнyн дшшомдорунун чет олколордо тзинылышын
кilмсыз кылуу;

2. илим иштЕри БоюнtIА
ИИМСИшн 2023-жылга чеЁмн илlлпtшl шшмердyyлyкry oнyкTyply стрчIтегиrIсы

приоритеттyy багытгар боюнча илимлй изилдоолордyн натыйкалуулугун



жогорулатууга байлаrшшкан иш-чарапардын комlrлексин жана жацы илшлрй
мектеIтгерди тyзyyну озyно камтый,г.

Бул максатта ИИМСИ илимий изшlдоолорд\лн ToMoHKy багыттарын приоритеттyy деп
эсеmейт:

1. Адистерди дчuryдоо}ryн илимlй методикалык жактан негизделген

технологияларды иштеп чыгуу жана технологияларды колдонуунун матери€lJIдык -
техникtlлык базасын камсыздоо.

2. Илиrчлй жана инновациялык ишмердyyJryктy oHyKTyp}T. ИИМСИнин
апкагында жyргyзyлyп жаткан илим-изилдоо иштерди колдонмо багыттарга буруу.

Асгмраrrгтардын илим-изилдоо темаларынын прЕжтикttлык багыттарын приоритеттик

деп эсепIоо жана аларга фr.пrансылык комок корсотyy.

З. Илимий изилдоолордy стимулд.шпыруу жана камсыздоо боюнча атайын

карtuкаттын эсебинен фонд тyзyy жана илим-изилдоонyн багыттары боюнча

конкурстарды жарыялоо,

4. ИИМСИдеги жана бшпка окуу хсайларла, ипим изилдоо мекемелершцеги

илимlй кадрлардын потенIц{апын пйдалануу аркылуу илимий кадрларды

даярдоонун борбору боло турган илrдлий мектепгерди тyзyyго жетишyy,

Эл аралык илимпй кызматташтык боюнча

Эл аралык илшuий кызматтаIптыкты онyктyрyy боюнча приоритеттуу багыттары
болуп томонкyлор эсептелет :

- Эл ар€tпык илимий кызматтzlштыкты oнyкTypyy максатында жакынкы жана

€lлыскы мамлекеттердин жогорку окуу жайлары, ипим-изилдоо мекеме ишканirлары

менен илим-изилдоо багытында байланыштарды тyзyy жана кyчотyy,

- Эл араJIык илим-изилдее боюнча долбоорлорунун санын кебейтуу;
- Эл арzшык илим-изилдее долбоорлорунан тyшкон акча кар€Dкаттарынын

суммасын кобей,гуу;
- Чет олкоJц.к басма-пардан чыккан макал€шардын счtнын кобойтуу;

- Эларiшыкконферешдиялардаинстит}лггунгrрофессордук-окугуучулары
тарабыншr жасалган докJIаддардын с€lнын кебейтуу;
- профессорлук-окутуrIулардын илrдrлий макаларына болгон шилтемелердин
с.tнын (цl,I'гируемость) кобой,гуу.

МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ОНYГYY СТРАТЕГИЯСЫ
ИИМСИдеги маrlлыматтык технологиянын снyгyшу дуйнолyк ж€lна ЖОЖлор

араJIык маалыматтык шериктештикке багытталган бирлиlrгуу маалыматтык
мейкиrцикти тyзyyго багытталган. Маалымат-технологиялык борборлун



ишмердуyщтyн оптимitлдаштыруу бшlим берyy, илимий-изипдоо жана башкаруу
процесстеринин эффективдуyлyгyн жогорулатууIryн бир бещтy кrIтары каралат.

ИИМСИдеги мчlilлыматтык-технологиялардын онyктyрyyлогу негизги
милдеттер:
l. Заманбап билим берууlу технологияларды колдоtryуда алдыцкы орундарды
камсыз кылуу;
2. Маалыматтык-технологиялардын онyгyyсyн жогорку децгээлде пйдаrrанып,
билим ilпуучуларга жана бrшим беруучулорго багыттшrгшr институт катары
ИИМСИшшr аймактЕlгы жана республикадiгы лидерлигин камсыз кылуу;
3, 1,I14NIСИнин ресгryблIжалык деIгээлдеги заманбап бшlпл беруру борбор
болуусуна жетишyy.

Замапбап бшлпм беруучу технологияларды колдонуу боюнча ИИМСИнин
лидерлпгин камсыз кылJry боюшча:
/ профессордук-окуту}чулар yч\rн ыщайлуу электрондук ресурстарды тyзyy жана
колдонуу;
,/ окуу процессине вебинарларды,телеконференцияларды,комIIьютердик
симулrIторлорду, комIьютердик тренФкерлорду, комIIьютердик ишмердик оюндарды
киргизYY;
/ студе11rгердин жазуу иштерин плtгиатка текшеруyчy автоматтаrrттырыЛган

системаларды киргизyy;
/ студекгтердин z}лгЕlн билr,lшtин оз arлдынча текшерyyдо комIьютердик

тестирлоонyн ачык системаларын кирrизyy;
/ лекциялык жана пр€ктикrlпык сабактар yчyн колдоЕулган салттуу

аудиториrtларды, студенттердин жана окугуучулардын окутуу, илlалий жана
долборлоо ишкердyyлyгyн кilмсыз кылуrIу универсaпдуу аудиторияларга
озгорт\д трYY.

Билим алуучулар менен билим беруучулорго багытталган ИИМСИнин
лшдерлпгшн камсыз кылуу боюнча:

,/ абепуриенттердин, студеЕгтердин, окугуучулардын, кызматкерлердIш жана
администраIц{янын окyлдорyrryн келечектеги жана заманбап талаптарын
канаатт€lндыруу;

/ иштеген интернет аркылуу институгтун бардык территориrIсындЕгы
маалыматтык ресурстарда иштоосYн оЕryктYрYY;

/ жеке компьютерлерди колдонуудан (сезимт.tJI кардар) (тонкий клиент)
негизшцеги виртуаJIдуу жумушчу орундарын колдонууга отYY;

/ жеке комIIьютерлерди жана мобилдик тyзyJrупrгордy институттун бардык
террI,r'гориясында, институттун маалыматтык коопсуздук с€шсатын жЕlна
кызматын пайдапануу YчYн коопсуздукту сактоо менен мааJIымат технологиrIсы
боюнча кызматтарды уюштуруу иштерин жогорку децгээлге которyy.



ИИNIСИдеги плимий изилдоолордyн пршоритеIтyy багыттар боюнча аймактык
жана республикаJIык борбор катары каJIыптанышы yчyн томонкyлор жасалат:

/ инстlтгуrтун портitлын ИИМСИнин барлык багыттагы ишмердyyJr\rгy боюнча
маilлыматтык ресурс катары olryI(rypyy;

/ аудупориlIлык сабактарды, илимий иш-чарilJIарды аудио-видеого ж€lзууну ишке
aшыруу жана аны институгтун портЕrлына жайгшlrтыруу;

/ IММСИнин эл аралык билим беруу"у жана илимий меfuиндиктеги жyзyн
/ керсотyyдо жана институтту эл арапык рейтингге чыгаруудагы негизги курал

катары ИИМСИrмн сайтынын англис тилиндеги версиrIсын тyзyy.

4. КАДРДЬК ЖАНА СОЦИАШЫК САЯСАТ
ИИМСИда персон€tл менен иштоонyн негизги багыттары адсlм ресурстарын башкаруу
с€UIсатына багытталат.

К4дрдык жана соIшttлдык сiulсаттын негизги милдеттери болуп томонкyлор
эсептелинет:

- натыfuкалуу кадрдык с€uIсатты жyргyзyy;
- кадр даярдоонун сilлттуу ыкмаларын оркyндотyyнy улшrгуу;
- институtтун штаттык курамын ж€lш адистер менен тынымсыз толукт€lп туруу;
- vшимий-педагогик€tлыккадрлардынсапаттыккурамынокумуштуулук
дарФкасы, окумуштуулук наамдары бар 4цистер менен толуктап, жогорулатуу;
_ эмгек акысын тынымсыз ocTYpYY;

- жумуштун натыйжалуулугун артгыруу;
_ эмгек ардагерлершI жана жаш адистерди колдоо.

Кадрдык с€uIсатты ишке ашыруу институгтун илимий-педагогикчlJIык,
административдик-чарба жана ýапк€t кызматкерлердин потенциtшын толук ачуу yTlT{
жtгымдуу шарттарды тyзyп беруyrry озyно каlwгыйrг.

Бул саясатты ишке ашыруу yчyн томонкyлордy кyргyзyy зарыл:

- инстит}rгга €}кадемшIлык жагымдуу чойрену тYЗYY;

- кызматкерлердин айлык ztкысын тынымсыз жогорулатуу;

- кызматкерлердин ИИМСИнин ишмердyyлyгyн жогорулатууга болгон
ар€жетине жарапта irлардын эмгек акысына кошумча толомдорду чегеруу ж.б.

|Ц,ftVIСИда €кадемшIлык жагымдуу ч ойр ону тyзуrг ом онкyлор г е б айл анышкан :

- кызматкерлердин академиялык децгээлин жогорулатуу,

- кызматкерлердинперспективдуYизилдоолордYжYрryзYYм\rмкYнчYJIYц/н,
алардын академияJIык мобилдуyлyгyн камсыз кылуу ;



- инстит}rгга откорyлгон тyрдyy эл аралык илимий-прiжтикtlлык семинарлардын,
конференциялардын санын кебойrгуу;

- VII,INIСИшн Кыргызст€шц€гы соIц,IЕlлдык-экономикilJIык озгорyy
процесстерине катышуу дарФкасын жогорулатуу.

4.1 Алистердп тандоо, жайгаштыруу, кызматкерлердш жацы шарттарга
ыцгайлаштыруу

Адистерди т€lндоо, апарды жумушка жаfuаштыруу, жумуш ордунда кармап каlгуу,
кызматтык теIIкиtI менен ocTypyy процесстерин башкаруу аркылуу ИИМСИнин
корпорtIтивдик маданиятын жогорулатуу боюнча иш-чараJIар иштелип чыгат.
Адистерли T€lIцooHyH жана остyрyp{ун мындай ачык-йкын сtulсаты l&INIСИlмtl
соци€tлдык жоопкерчилигин жогору, ж€гымдуу жана атааIц€IIIIтыкка туруктуу жумуш
беруJчу болушуна TypTKy берет.

4.2 Кадрдык рверв сшстемасы. 2017-жылдilн бшrrтап ИИМСИнин кадрдык резерв
долбоору иштей бшптаfrг. Бул долбоордун мttксаты - илимий-педагогикtlлык жана
башкаруу звеносундtгы таланттуу жаш адистерден турган негизги озоктy тyзyy.

Бул долбоордун itлкагында ToMoHKy иштер аткарылат:

- ИИМСИшшt жаш адистерине "кадрдык резерв" долбооруна катышууга кещ4ри
MyMKyIпyJryK берилет;

- жумуш орундарына дайындоодо биршгlи кезекте "к4дрдык резерв"
долбоорунун конкурстук сынактардан откон катышуучуларына артыкчылыктар
бершет;
- "кадрдык резерв" гtрогрtlммасына кабыл €lпынгilн адистерге институтт€ги жана
андан сырткары жерлердеги тyрдyy конференцияларга окуу-семинарларга катышып,

дiшрдыктарын жогорулатууга мyмкyнчy.г\пffор тyзyлот,
- жаш адистердин иЕIинен таланттууларын аныктоо yтF{ "горизокгilJIдык

ротациялоо" системасы ишке киргизилет;
_ к4дрдык резерв с{UIсатын кtlлыптандыруу механш}мин ишке киргизYY жана
тЕrпанттуу жslштардын потенIш€шын остyрyy rгyr{ "Ректордун кадрдык резервди
онyктyрyy программасын" ишке ашырылат.

4.3 Эмгеlсги баалоонуш эффекгпвдyy сIIстемасы

Эмгекти баалоонун эффективдyy системасы эмгек Е}кысын улам жогорулатуу менен
байлшrышкан. Бул боюнча томонкyлордy аткаруу зарыл:

-ЭМГеК ZlКЫСЫ ЭТUlП МеНеН IvrУIчIКYНЧY.ГryККО ЖаРаПrа УЛаМ ЖОГОРУЛаТЫП ТУРУУ,



-кезеги менен профессордук-окутуучулар жамаатынын, административдик башкаруу
персончrлдарынын, окуу-комокчy жана кен)ке тейлоочу персоналдардын эмгек
fкысын жогорулiIтуу;
- жумуш орундарындilгы шарттарды мындан ары жакшыртуу;

- кызматкерлердин ишмердyyлyryнyн натыйжа-ltуулугун берилген критериfiлер
ЖаНа КОРСОТк\л{Тор менен аныктоочу "мониторинг жfргузllтlу" жана "башlоо
системасын" киргизyy;
- соtш€tлдык жактан колдоонун жаIФI формапарын киргизyy;
_ институгта эмгектенген мыкты адистер yчyн ж{гымдуу шарттарды тyзyy.

4.4 Эмгекке кызыкгыруу, кызматкерлердп сыйло0 епстемасын онyктyрyy

Эмгекке кызыктыруу yчyн окутуучуларды эмгегине жaparrra дифференцшIлчlнгilн жол
менен кошумча Екы толоонY аттестшшялар аркылуу жYргYзYY мындан ары
онYктYрYлот.
Материаrrдык эмес сыйлоолорду жонго сапуу yчyн жilJIIIы кызматкерлердин "сыйлоо
базасы" тyзyлyп, ишке киргизилет. Бул кызматкерлердин эмгегин туура жана оз

учурунда баалоого мyмкyнчyлук берет.

Материалдык эмес сыйлоолор жеке кишилерге гана эмес, коллективдер yчyн
бершlиши да жонго с€}лынат.

4.5 ИИМСИшшш соцшалдык программалары жопyндо

"Ден соолук" прогрalммасы боюнча студенттер, жаш адистер жана окутуrIулар yчyн
институттун профилакториltсы озyнyн ишин ttлып баруунун жацы форма_парын ишке
киргизYYсY к\лYлот.

"Физкультура жана спорт" программасында томонкyлор каралат :

-институттун батrткы корttусунун спорт tlянтчасында жабык спорт аrIнтчасын куруу;

- жабык спорт сарйын куруу;

Спортгук iuIIIтчitлардын оIцолуп-ryзоJц.шy, керектyy шарттардын тyзyJц4lry
студенттер жана кызматкерлер r{Yн спорт менен машыгып, д€н соолугун чыIцоого
IчrrмкyнчyJryк берет.

Социалдык прогрtlммtшардын алкагында кызматкерлердин эс алуусун, спорттук иш_
чараларды уюштуруу, мафамдык кечелерди откорyy, резервдик фонддон соIш€шдык
маселелер боюнча кабыл €1лынган жоболорго ылайык тyрдyy учурларда жекече
жардам берyy иштери жолго сilлынат.



Стулеrrгтердин, окутуучулардын маданий-эстетик€lлык керектоолорyн
канаатт€tIцыруу, irлардын маданшl-эстетикttлык децгээлин жогорулатуу мiжсtlтында
ИИМСИнин "ма цаний-эстетик€lлык борбору" тyзyJц/п, ишке киришет.

б. институттун мАтЕриАлдщк-тЕхникАлык БАзАсынын
ОНYГYY СТРАТЕГИЯСЫ
Инстlа:гугтун матери€tлдык-техник€lлык базасынын онyгyy стратегиrIсы ToMoHKy
негизги багыттарды камтыйт:
- Билим берц ишмердyyлyгyн жyрryзyy yчyн техник€lлык абалы жогору болгон
окуу жана илимий лабораторшIлар, лабораториrIлык жана прiжтикапык сабактарды
откорyy yчyн адистешкен кабинетгерди тyзyр{y жана пландаrrrтырылг€lн

лабораториялар окуу программаларды ишке ашыруу yчyн зарыл болгон жабдуулар
менен камсыздоону улtlнтуу;
- Институттун балансында тургtlн имараттарды пайдаланууну ж€tкшыртуу,

реконструкIшялоо жана капит€tJIдык ремонт иштерин жyргyзyп, бардык окуу
имар:Iттарын оз учуруща атайын адистер тарабынан техникtшык тейлоодон откор\д
туруу;

- Сырткы инвестиII}rIнын жардчtмы менен аудиторияларды, лабораториlIларды,
окуу ондYрYштYк полигоIцорду, спорт zuIнтчаJIарын, жатzканаларды, кiшит€шдык
ремонт,гон откорyy,жшщларын куруу,
- Турдyy долбоорлордун zlлкtгында техник€lлык багыттагы адистиктер yчцI
лабораторияларды тyзуy;
- Адистиктердршr окуу-усулдук кttмсызд€tпышын козомолдоо жана аны
жакшыртуу, окуу-усулдук адабияттарды дiшрдоожана басмадilн чыгарууга комок
корсотYYнY колго шуу;
- Медицинirлык адистиктер y\4{ клиникtlлык базаны ачуу;
- СтуденттикжатаканаJIардынжумшакэмеректеринжаIщлап,жатtж€tнаJIарды
керектyy эмеректер менен ез убагында кilмсыз кылуу;

ИНСТИТУТИНИН ТАРБИЯЛЫК ЖАНА ОКУУДЛН ТЫШКАРКЫ
ИШТЕРИНИН ОНYГYYСYНYН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ

ИИМСИнин тарб}uIлык ишинин негизги максаты - атааIцЕlштыкка жондомдly,
жогорку рtлимий жана кесшшик потенциалга ээ болгон, республиканын соIц,Iалдык-

экономикалык онyгyyсyно с€lлымын кошуrIу кесипкой адистерди, Кыргыз элинин

улуттук маданий баа"гtуулуктарын, адат-сi}птын, нарк-насилдерин барктагr карманг.lн,

олкон\,н экономикасын которyyго зор сtlлымын кошкон мекенчил жаранды жана
инсанды тарбиялап дiшрдоо. Сryлеrrггшl келечектеги жаtпоосунда жtкшы, сергек
багытты таЕдоого, адамдык абийирдyyJгyIOy, адилеттyyлyктy, адеп-ыймандык блйик



сапаттарды, zкыл-эстly, ац-сезимдyy ой ?кyгyртyy аркыJrуу дyйне таанымын
кЕtлыптаIцыруу менен бирге, учурдагы €lапамдашкан шартта оз ордун тtulп кетyуго
комоктошyy да тарбиялык иштин негизи мaксаты болуп эсегпел9т.

ИИМСИнин тарбиялык иштери жiшпы окуу процессинин бир бо.tryгу

болупэсептелинет жtlна тарбиялык иштердин негизги багыттары томонкулордy озyно

камтыйт:

7.1,. Учурлагы шлимпй дуйно таанымды жана базалык баалуулуктардып
системасын калыптандыруу
П рухашrй-нравапык баалуулуктарды, жyрyм-турум жана оз ара урмат-сыйдын,
комоктошyy жана жарандык тилектештик систем€lпарын кtlJlыtlтандыр)ry жана

оЕYктYрYY;

П инсантарабынанжарандык-патриоттуулукбаалуулуктардынмаанисинжана
мilзмунун тyшyнyyго жана таанууга шарт тyзyy;

П эстетик€lпык жЕlна этик€lлык билимдер жана баалуулуктар системасын
кttпыптандыруу;

П студенттердин коп мадilниrlттуулукка жана коп улуттук каада-с€lлттарга

толер€tнттуулук мамиледе болушун капыптандыруу;

П ар бир студенттин таланты менен шык-жондомyн ачуунун жана осryрyyнyн
натыйоrсалуу системасын тyзyy ;

П жаштарга демография, trладаниrlт, дин с€шсатын тyшyндyрyy, экстремизмдин
urлдын-itпуу боюнча иш-чарirпарды тынымсыз жyргyзly;
П студенттерди эмгекке умтулууга жана эмгек жашоонун эц негизги
зарыJI.Iылыгы, иfuиликке жетyyнyн башкы ыкмасы жана жогорку
экендигин тYшYндYрYFry каJIыптандыруу,

баалуулук

7.2.Руханий-адептик тарбпя
П руханий-адепгик билимди жана баалуулуктарды кttпыгIтандыруу жана
оIryкrYрYY;

П коомдук,ондyрyштyкжанаокууишмердyyлyкторyндоадеп-€lхJlzlктык
нормаларды жана кесигп<ойлyк этика менен байланышкан билшлдерди пйдалшlуу;
П студенттерге репродуктивдyy ац-сезимди к€lлыIтга}цыруу жана уй-буле кyтyy

улуттун сilлттык морitлдык баа;rуулуктарынын негизи катары эсештелерин

тYшYндYрYY.

7.3.ПатрлIотцrк, мекепчl|лдпк тарбшя :

П студенттерге патриоттук тарбпя берууllун соцпаJIдык статусун которуy,



П патриоттук тарбия боюнча илимий-негизделген уюштуруу с€uIсатын
жYргYзYY;
П ЖОЖдогуокуу-тарбияструктураларынынреirлдуукарым_катнатттынын
негизI,II{де

патриоттуулука тарбиялооIIун мч}змунун, ыкмаJIарын жана технологиrIларынын

децгээлин которyy.

7.4.Щен соолукту сактоо чойросунжана сергек жашоо образын тyзyy:
П дене тарбия жана спортту, сергек жаrпоо образын кенен пропагандirпоону

уюштуруу, ф акультеттер ар€шык тyрдyy таймапrтарды откорyy,
П сергек жапIOо образын пропагilцiulоо, тilмеки тартуунун, €lпкоголь
иtIимдиктерин

ичyy, наркозаттарга коз каранды болуунун терс таасирлери жонyндо тyшyндyрyy
иштерин жyргyзyy,

7.5.Атаандаштыкка туруктуу сапапттарды калыптандыруу..
П студенттердиноздyкосyyлорyнyнмотиваIs,шсынкоторyy;
П студенттердинийгиликке,лидерликкежанакарьералыкосyyгебагытгоону
тYзYY;

П соlиirпдык-tжтивдyyинсандыксапаттардыкtlJIыпгандыруу;
П оЗдук"мендигин"корсото аJIууну, аргументтештирyyнy, оз €tлдын.Iа

чечимдерди кабыл алууну, мааншI\ry коомдук жана жеке жумуштарды уюштура
бшгууну кzrлыптандыруу.

7.б. Псшхологпялык колдоо:
П студенттерди алгачкы психологиялык колдоо боюнча иш_чарапарды
уюппуруу;
П псI,D(ологи;Iлык тренингдерди откорyy;
L] окупжаткандардыморалдык-психологиялыкабалынкоторyy.

7.7.Чет олколордон келген студентrер менен l|ш алып баруу:
П чет олколордон келген студенттерди ИИМСИдеги окуу жана жапIоо

шарттарына кондyрyy;
П маданиrIттараралыккызматташуужанамамилелешryyсyнк€tлыптандыруу;
П КыргызстЕl}цын тарыхы, мад€lниrlты жана каада-сtlпт, yрп-адаттары менен
тtulныштыруу;

П элдердин достугу принrшбинин негизинде мамилелерди тyзyy.

ИНСТИТУТТУН УЮШТУРУУ СТРУКТУРАСЫН ЖАНА БАШКАРУУ
СИСТЕМАСЫН ОРКYНДОТYY СТРАТЕГИЯСЫ



Башкаруу системасын модерЕизаlиялоо башкаруу структурасын
ошгимttлдаштыруу жана башкаруунун натыйока-тlуулугун которyy цринциптерин
айкалыштыруу аркылуу жyргyзyлот:

-башкаруу архитектурасын улам жаIФI керектоолорго ылайыктап
оптималдаштырууну ула}rгуу '
-институттун уюштуруу структурасын жана башкаруу системасын кабыл алынг€lн
стаIцарттардын негизинде эл аралык стаIцарттарга улам ж€lкыIц€lштыруу,
жетекчиликтин иштоо принциптерин жакшыртуу ;

- башкаруунун натыfoкалуулугун жогорулатуу, башкарууну
электрондоштурууну улаЕгуу, ректораттiгы коллеги.lлдуулукту, демократиялуулукту
дагы тереIцетYY;
- чечимдерди кабыл aJlyy процессинде монитори}г }кyргyзyy жана баалоо
системасына т€шнуу.

Уюштуруу структурасын оркyндотyy институттардын, факультеттердин,
колледждердl+t структурасын модернизilц.lялоо аркылуу ишке аrrrырылат.

Кызматкерлердин с€lнын опгимzlлдаштыруу багьrгында кадрларды ращIонаJrдуу
жйгаrтттыруу, бири биршlин кызматтарын кайта-llооIry жоюу жана irпардын ишинин
эффективдyyлyгyн жогорулатуу м€ксаты}ца томонкyлордy i}Tкapyy зарыл :

-кадрдык-уюштуруу иш-чаралары тынымсыз журryзyп, бардык деt{гээлдеги
жетекчилердин оздорy баrrrкарган беrrуrидордyн ишинин жыйыrrгыктарына жараrтта

жеке жоопкерчилигин кyчотyy'
- ж*р1 ýапткаруу системасынын tDкырагыс белру болуучу "оз ара байланыш"
процедурапарын киргизyy ;

- "Карьера" борбору аркылуу буryруучулордyн саIIаты жонyндо жуilryш
беруучулордy сурамжылоо аркылуу ilлынгtlн маалыматтардын жыйыrrгыктары
боюнча керектyy иш- чарtlJIарды )дryрryзyп туруу;
- институттун професордук-окуryучуларынын жана студенттеринин арасында
алардын билрпл берyy сапатына канааттангандыгы боюrтча сурамжылоолорду
тынымсыз жYргYзYY;

- профессордук-окутуучулар менен студенттердин озyн-озy башкаруу жаlна
,кадемI4rIлык эркиндик, €кадемиrIлык чынчылдык принциптерин оркундотlry;

ИИNIСИнпн ээлегеш ордун корсотyy. Инстlтгуrгун онyгyyсyнyн маанилyy
компоненти болуп €lнын ээлеген ордун KopcoTyy системасы сutналат. Бул багыт
маркетингдик изиJцоолордY жYрryзYYнY, интернет-портtlлын колдоо программасын
ишке ашырууну, ИИМСИншl брендин электрондук жана басма соз карФкаттары
аркылуу жеткирyр{y озyно камтыйт.
Бул максатта ИИМСИ:



- институтту онyктyрyy программапары боюrтча конкурстарга катышат;
- институттун рей,гингин tlныктоого катышат;
- рейrгингди €lныктоонун жыйынтыгы институгтун мындtlн аркы
онyгуy процессинде колдонулttт;

- ДЁнолyкжанарегионtlлдыкконкурстаргц студенттиколимпиадаJIарга,

универсиадаmрга ж. б. катышат.


