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Советтер Союзунун Баатыры генерал-майор Д. А. Асанов атындагы аскер лицейинин (КУАЛ) 
башчысынын атынан полковник Мамбетсеитов Иман Бейшебаевич жана Кыргыз-Турк «Манас» 
Университетинин (мындан ары КТМУ) атынан Ректор Алпаслан Жейлан жана Биринчи проректор 
Кулмырзаев Асылбек Атамырзаевич, мындан ары Тараптар деп аталып, маалымаггык технологиялар, 
математика тармагында билимди енуктуруудегу ез ара кызыкчылык бар экендигин эске алышып, жогорку 
децгээлде программалоо, математикадан толу к жана сапаттуу билим алууга багытталган темвнкулер тууралу 
кызматташтык жонунде меморандумга кол коюшту.

1. Меморандумдун максаты жана обьектиси
1.1. Тараптар ГГ-индустриясынын, математиканын ар турдуу сегменттери боюнча б ил им беруу жаатында 
мамлекеттик жана эл аралык стандарттарга ьшайык кызматташтыктарды жузвге ашырышышат жана 
енуктурушет.

1.2. Меморанд>7мдун алкагындагы кызматтташтык ар бир тарап учун иштин маанилуу багыты экенине 
Тараптар макулдугун билдиришет жана ушул Меморандумдун жоболорун максималдуу ишке ашыруу учун 
кучтерду бириктирууге даяр экенин билдиришет.

2. Кызматташтыктын формалары
2.1. Учурдагы Меморандумдун алкгында Тарптардын кызматташтыгы кийинки иш-чараларда ишке 
ашырылат:
•  КТМУ же КУАЛ базасында заманбап технологиялар жана математика багытындагы мураскерлсрди 
окуттуу боюнча КТМУнун кызмат керсетуусу;
•  семинарларды, конференцияларды жана форумдарды биргелешип уюштуруу;
•  билимди оркундетуу алкагында Тараптардын бири-бирине усулдук жана башка жардамдарды 

керсвтуу;

2.2. Тараптардын кызматташтыгы учурдагы Меморандумду ишке ашыруу максатында ез ара макулдашылган 
башка формадада ишке ашырышылышы мумкун.

3. Кьпматташтыкты уюштуруу
#

3.1. Ар бир Тарап учурдагы Меморандум жоболорун ыкчам турдв ишке ашыруу боюнча ишти 
координациалоо учун жооптуу адамды дайындайт.
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3.2, Тараптар кызматташтыктын негизги багыттын ишке ашыруу учун Меморандум алкагында ал ар га 
жуктвлгвн милдеттерди аткарууга милдеттендирилет .

3.3, Тараптар вздерунун ишмердуулугунун координациалоо менен бирге окутуунун катышуучуларына толук 
колдоо кврсвтууго милдеттендирилет.

3.4. Тараптар окутуу процессинде катыхыуучулардын арыздарында жана кайрылууларында, учурдагы 
Меморандумга гиешелуу маалымапарды алмаша алышат.



4. Талаш-тартыштарды чечуу

4.1. Учурдагы Меморандумдун жоболорун аткарууда келип чыккан талаш-тартыштар суйлешуулер жана 
макуддашуу аркылуу чечилууге ылайык.

5.1. Учурдагы Меморандум ага кол коюлган кундвн тартып кучуне кирет.
5.2. Меморандумдун иштее мевнотун ар бир Тарап жазуу турундегу билдируу менен токтото алат.
5.3. Учурдагы Меморандумга киргизиле турган езгертуулер жана толуктоолор жазуу турунде аткарылып жана 
Тараптар жактан кол коюлгандан кийин анык болот.
5.4. Учурдагы Меморандум Тараптар учун юридикалык жактан мивдеттуу эмес, кызмат беруу учун келишим 
тузууг© Тараптарга милдеттерди жуктебейт жана эч кандай жагдайларда алдын ала тузулуучу келишим 
катары караяышы мумкун эмес.
5.5. Эгерде Тараптар Меморандум алкагында кызмаггаштыктын белгиленген жыйынтыгына жетишпесе, анда 
алар учурдагы Меморандум шарттарын кайрадан карал чыгышат жана Тараптарды канааттандыра турган 
жана кызматташтыктын жыйынтыгын камчыздай турган жаны Меморандумду тузууге аракет кылышат.
5.6. Меморандум кьфгыз жана турк тшщеринде ар бир тарап учун бирден нускада тузулуп, ар бири бирдей 
кучке ээ.

5. Жыйынтыкточуу жоболор

Кыргыз улуттук аскер лицейи Кыргыз-Турк «Манне» университети

Бишкек шаары. Тыналиев кеч. I 
Тел: 0312-30-80-55 
Факс:0312-49-24-56

Бишкек шаары, Ч. Айтматов проспекта №56 
Тел:0312-5419-41 

Факс:0312-54-19-35
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