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КЫ СКАРТУУЛАР:

НМ У -  С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети

AVN -  С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин AVN

маалыматтык системасы

I. Жалпы жоболор
1.1. Бул Жобо С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 

(мындан ары -  НМУ) AVN маалыматтык системасынын (мындан ары -  AVN) 
функцияларын, аны иштетүүнүн жана колдонуунун эрежелерин, маалыматтык 
системаны колдонуучулардын укуктарын жана милдеттерин жөнгө салуучу 
локалдык нормативдик документ болуп саналат.

1.2. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын маалыматтык коопсуздук боюнча 
мыйзамдарынын, Эмгек кодексинин негизинде НМУ ну н Маалыматтык 
технологиялар бөлүмү тарабынан иштелип чыкты.

1.3. Жобо НМУнун Окумуштуулар кеңешинин 5-апрель, 2017-жылдагы 
отурумунда №5-4 протоколу менен бекитилип, НМУнун ректорунун 10-апрель, 
2017-жылдагы №01-12/79 буйругу менен күчүнө кирди.

1.4. НМУнун жетекчилигинен уруксат берилмейинче бул документти чоочун 
кишилерге берүүгө, көчүрүп жазууга жана көчүрмө жасоого болбойт.

II. AVN маалыматтык системасынын функциялары
2.1. АУЫди түзүүнүн жана колдонуунун негизги максаттары:

НМУнун ишмердигинде иштелип чыккан маалыматтарды иштетүүнү 
автоматташтыруу;
- билим берүү процесеинде дистанциялык окутуу технологияларын колдонуу үчүн 
шарт түзүү;
- студенттердин өздүк маалыматтарын, өзүн-өзү текшерүү үчүи каражаттарды 
аралыктан пайдаланууга шарт түзүү;
- НМУнун түзүмдүк бөлүктөрүнүн ортосунда жана башка уюмдар менен маалымат 
алмашууну жана документ жүгүртүүнү жеңилдетүү;
- НМУнун маалыматтарын башкарууну автоматташтыруу.

2.2. АУҢцин конкреттүү функциялары НМУнун өндүрүштүк 
муктаждыктарына жараша иштелип чыккан чечимдерге, иш жүргүзүү пландарына 
ылайык аныкталат жана мезгил-мезгили менен өзгөртүлүп, толукталып турушу 
мүмкүн.

III. AVN маалыматтык системасынын колдонуучулары, 
алардын укуктары жана милдеттери

3.1. АУЫдин колдонуучулары эки түргө бөлүнөт:
1. Толу к укуктуу колдонуучулар;
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2. Жөнөкөй колдонуучулар.
3.2. Жөнөкөй колдонуучулар АЛПЧдин маалыматтык базасынан 

маалыматтарды апууга жана колдонууга укуктуу болуп, маалымат киргизүүгө жана 
өзгөртүүгө укуксуз болушат. Жөнөкөй колдонуучуларга университеттин 
студенттери, ата-энелер ж.б. кызыкдар тараптар кирет.

3.3. Толук укуктуу колдонуучуларга AVN дин системалык администратору 
тарабынан АУМдин алдын ала аныкталган программалык жабдууларына тиешелүү 
уруксат берилип, логин жана пароль ыйгарылат. Толук укуктуу колдонуучуларга 
төмөнкү кызматкерлер кирет:
- НМУнун эсеп бөлүмүнүн AVN боюнча жооптуу кызматкерлери;
- кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлери;
- студенттик кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлери;
- каттоо болүмүнүн (Офис-регистратордун) кызматкерлери;
- факультеттин деканатынын жана кафедранын кызматкерлери;
- колледждердин AVN боюнча жооптуу кызматкерлери.

3.4. Толук укуктуу колдонуучулардын тизмеси өндүрүштүк 
зарылчылыктарга жараша өзгөртүлүп турушу мүмкүн. AVN дин толук укуктуу 
колдонуучулардын тизмеси НМУнун ректорунун же окуу иштери боюнча 
проректорунун буйругу менен тиешелүү учурларда бекитилип турат.

3.5. Толук укуктуу колдонуучулар өздөрүнүн кызматтык милдеттерине 
жараша AVN системасына тиешелүү маалыматтарды киргизип турууга жана 
зарылдыгына жараша өзгөртүп турууга, б.а. системанын жаңыланып, туруктуу 
иштеп турушун камсыз кылууга милдеттүү.

3.6. Толук укуктуу колдонуучулар менен маалыматтын сакталышын камсыз 
кылуу боюнча келишим түзүлөт.

Толук укуктуу колдонуучулар AVNqera маалыматтарды өчүрүүгө, алып 
салууга же кескин өзгөртүүгө окуу иштери боюнча проректордун макулдугу менен 
гана укук алышат.

3.8. Толук укуктуу колдонуучулар башка жумушка которулган же жумуштан 
бошогон учурда өзүнө тиешелүү программалык жабдуулардын жана маалыматтык 
базалардын иштеген жана жаңыланган абалда экени жөнүндо AVNzjhh системалык 
администратору жана өзүнүн ордуна келип жаткан кызматкер менен откөрүп алуу- 
өткөрүп берүү актысы боюнча өткөрүп берүүго милдетгүү.

3.9. AVNдин бардык программалык жабдууларынын жана бардык 
маалыматтык базаларынын туруктуу иштөө абалы үчүн АҮЫдин системалык 
администратору жооп берет. Системалык администратор АУҢцин ишине коркунуч 
жараткан жагдайлар жөнүндө оз учурунда университеттин жетекчилигине 
билдирип турууга милдеттүү.

IV. AVN маалыматтык системасына 
маалымат киргизүүнүн тартиби

4.1. AVN маалыматтык системасы төмөнкү маалыматтарды камтыйт:
1. Студенттердин юридикалык кыймылдары (кабыл алуу, курстан курска көчүрүү, 
бир адистиктен (окуу формасынан, окуу жайынан) экинчи адистикке (окуу 
формасына, окуу жайына) которуу ж.б.);
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2. Студенттердин окуу акысынын төлөнүшү;
3. Адистиктердин базалык жана жумушчу (семестрлик) окуу пландары;
4. Кафедранын окутуучуларынын окуу жүктөмдөрү;
5. Университеттин кызматкерлеринин юридикалык кыймылдары (жумушка кабыл 
алуу, бир кызматтан экинчи кызматка которуу, эмгек өргүү, сыйлыктар ж.б.);
6. Студенттердин окуу жетишкендиктери (модулдардын, сессиялардын
жыйынтыктары);
7. Академиялык айырмаларды жана академиялык карыздарды жоюу боюнча 
маалыматтар;
8. Билим берүү порталына коюлуучу окуу-методикалык документтер
(дисциплинанын окуу-методикалык комплекси, СӨИнин тапшырмалары, тесттер, 
курстук, дипломдук иштердин темалары, практиканын программасы жана 
тапшырмалар ж.б.);
9. Студенттин окуу жетишкендиктери боюнча маалымдама (транскрипт) берүү;
10. Окутуучулардын сааттык окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы жөнүндө 
маалымат.

4.2. AVNre киргиз ил үүчү маалыматтар НМУнун ректорунун же 
проректорунун буйругу менен бекитилген толук укуктуу колдонуучулардын 
тизмесине ылайык төмөнкү түзүмдүк болүктордүн тиешелүү кызматкерлери 
тарабынан киргизилет:
1. Студенттердин юридикалык кыймылдары -  студенттик кадрлар бөлүмү;
2. Студенттердин окуу акысынын төлөнүшү -  бухгалтерия;
3. Адистиктердин базалык жана жумушчу окуу пландары -  Окуу бөлүмү;
4. Кафедранын окутуучуларынын окуу жүктөмдөрү -  кафедра;
5. Университеттин кызматкерлеринин юридикалык кыймылдары (жумушка кабыл 
алуу, бир кызматтан экинчи кызматка которуу, эмгек өргүү, сыйлыктар ж.б.) -  
кадрлар бөлүмү;
6. Студенттердин окуу жетишкендиктери (модулдардын, сессиялардын 
жыйынтыктары) -  деканат;
7. Академиялык айырмаларды жана академиялык карыздарды жоюу боюнча 
маалыматтар -  деканат;
8. Билим берүү порталына коюлуучу окуу-методикалык документтер -  деканат;
9. Студенттин окуу жетишкендиктери боюнча маалымдама (транскрипт) берүү -  
Офис-регистратор;
10. Окутуучулардын сааттык окуу жүктөмдөрүнүн аткарылышы жөнүндө 
маалымат -  кафедра.

4.3. Ар бир окуу жылынын башында, 15-сентябрга чейин АУҢцин 
системалык администратору тарабынан AVNre маалымат киргизүүнүн графиги 
иштелип чыгып, окуу ипггери боюнча проректор тарабынан бекитилет. Бул график 
АУМдин толук укуктуу колдонуучулары үчүн милдеттүү түрдө аткарылуучу 
нормативдик документ болуп саналат.

4.4. НМУнун ректорунун же окуу иштери боюнча проректорунун буйругу 
менен бекитилген толук укуктуу колдонуучулардын тизмесине киргизилген 
кызматкерлер АУҢцин маалыматтык базаларынын оз учурунда, толук
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толтурулушу үчүн жана маалыматтардын тактыгы үчүн жеке жоопкерчилик алып 
жүрүшөт.

ан: Маалыматтык технологиялар бөлүмүнүн башчысы
Бекежанов М.М.

М АКУЛДАШЫ ЛДЫ:

Окуу иштери боюнча проректор 
Окуу бөлүмүнүн башчысы 
AVN маалыматтык системасынын 
системалык администратору

Чолпонбаев А.К. 
Ажыбаев Д.М.

Батырбекова А А .
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