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Электрондук документ жүгүртүү системасын киргизүүнүн жана адаптациялоонун 

максаттары болуп төмөнкүлөр саналат [1-3]: 

• Уюмда документтердин бирдиктүү маалымат базасын түзүү; 

• Тигил же бул документти издөөнү жөнөкөйлөштүрүү; 

• Документтерди жоготуу тобокелдиктерин минималдаштыруу; 

• Уюмдун кызматкерлеринин аткаруучулук тартибин жогорулатуу; 

• Токтомго ылайык документтин аткарылышын контролдоо; 

• Бүтүндөй уюмдун иш натыйжалуулугун жогорулатуу. 

Университетте электрондук документ жүгүртүү системасын (ЭДЖС) киргизүү 

уюмдун бардык бөлүмдөрүнүн туура жана координацияланган ишин камсыздайт, бул 

башкаруунун айрым милдеттерин заматта чечүүгө мүмкүндүк берет. Бул системада сиз 

уюмдун бир нече чоң блокторун бириктире аласыз: кеңсенин ишмердүүлүгү, 

бухгалтердик эсеп, кадр кызматтары, окутуу бөлүмдөрү жана башкалар. 
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Канцелярия кирүүчү жана чыгуучу документтердин эсебин жүргүзөт, мурдагы 

кызматкерлерден же студенттерден түшкөн документтерди, юридикалык жактардан 

келип түшкөн суроо-талаптарды каттайт, андан кийин системада мурда түзүлгөн 

маршрут боюнча тиешелүү бөлүмдүн начальнигине жөнөтөт; ал келген документке 

жооп берет. Андан кийин жооп даярдалып, бардык тиешелүү кызматтар тарабынан кол 

коюлат жана бул документти чыгуучу катары каттоо үчүн кайра канцелярияга 

жөнөтүлөт. Бардык кол коюу же бекитүү электрондук талаада ишке ашат, бул жоопту 

даярдоо убактысын кыскартат жана документти бекитүү учурунда ар кандай кызматтар 

аркылуу "жүрөт". 

Кадрлар бөлүмү ишке орноштуруу менен алектенет жана кадрларды өнүктүрүү 

системасын түзөт. Биринчи этапта адамды жумушка алуу үчүн бир нече факторлор эске 

алынышы керек: бул кызмат университеттин штаттык тизмесинде барбы, документ 

боюнча талапкер тигил же бул кызматка ылайыктуубу. Кадрлар бөлүмүнүн кызматкери 

бардык берилген документтерди,  штаттык таблицаны, кызмат ордун канчалык 

деңгээлде (1 ставка же андан аз, б.а. толук ставка эмес, пландоосуз кыла албайт) жана 

каржы бөлүмү менен электрондук түрдө шайкеш келтирет, бул алда канча тезирээк 

аткарылышы мүмкүн жана мындай процесс бүтүндөй уюмдун оң имиджин түзүүгө 

мүмкүндүк берет. 

Бухгалтердик эсепке келсек, адам жумушка кабыл алынганда, бардык 

маалыматтар (ИНН, камсыздандыруу күбөлүгү, каттоо маалыматтары жана биринчи 

жана экинчи жарым айдагы жетишпегендиктер үчүн бардык төлөмдөр, жумуш ордунда 

инвентаризацияга кайдыгер мамиле жасагандыгынын натыйжасында уюмга 

материалдык зыян келтирилсе, бул буйруктардын бардыгы кадрлар бөлүмүнүн 

кызматкерлери тарабынан түзүлөт, алар да дароо бухгалтерияга өткөрүлүп берилет, 

зыяндын суммасы эсептелинет жана чегерүүлөр жүргүзүлөт. 

Администрациялык жана башкаруучу персонал, кадрлар бөлүмү, бухгалтердик 

эсеп, кеңсе жана башка бөлүмдөр үчүн электрондук документ жүгүртүүнү 

киргизгенден кийин бул системаны окуу жана илимий процесстерге киргизе баштаса 

болот. 

Университеттин билим берүү ишмердүүлүгү негизги негизги процесс болуп 

саналат жана бул процесс бардык өзгөрүүлөргө ыкчам жооп берүүгө (ынгайлашууга) 

тийиш. Бул иш берүүчүлөрдүн муктаждыктарына окуу процесси ийкемдүү болушу 

зарыл. Бул окутуучулар жамааты үчүн да маанилүү, анткени студенттерден талап 

кылынган компетенцияларды жакшыраак калыптандырууга мүмкүндүк берет. 

Окуу процессин башкаруунун структурасын карап чыгуу менен анын 

элементтеринин бир тектүү эместигин белгилейбиз: буга бардык кафедралар, 

факультеттер, окуу бөлүмүнүн өзү же окуу процессин уюштурууну камсыз кылууга 

катышкан бөлүм (бөлүм) кирет. Бул бөлүмдөрдүн документ жүгүртүүсү студенттер 

үчүн бардык буйруктарды камтыйт, окуудан чыгаруу, которуу, студенттерди кабыл 

алуу. Өндүрүштүк жана дипломго чейинки практикалар боюнча буйрутмалар, курстук 

иштердин, дипломдук иштердин, магистрдик диссертациялардын бардык темаларын 

бекитүү үчүн буйруктар – мунун баары түзүлөт, кол коюлат жана мурда иштелип 

чыккан маршрут боюнча токтоосуз түрдө ишке ашырылат, бул кол коюу процессин 

тездетет. 

Эгерде биз окуу иш-чараларынын негизги иш процессин карап чыга турган 

болсок, анда ал болжол менен мындай болот: бүт иш процесси төрт чоң блоктон турат, 

булар окуу документтери, окутуучулардын документтери, студенттердин документтери 

жана жалпы отчеттор. Билим берүү документтерине окуу пландары, семестрдик 

пландар, иш программалары кирет; окутуучулардын документтери ар бир мугалим 

үчүн жеке пландарды жана окуу жүктөмүн камтыйт; студенттердин документтери - 

студенттердин тизмеси, студенттердин жетишкендиктери, ар бир студенттин орточо 

баллы; отчеттор, университеттин рейтинги үчүн ар кандай маалыматтарды камтыйт, 
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кафедранын (факультеттин) иш планы, кафедранын (факультеттин) отчету, 

басылмалардын тизмеси ж.б. Электрондук системанын жардамы менен документтерге 

тез арада кол коюлуп же макулдашылып, кайра карап чыгууга же ар кандай каталарды 

оңдоого кайтарылып берилет, бардыгы тез арада аткарылат. 

Электрондук документ жүгүртүү тутуму кызматкерге кайсы кызматты ээлегенине 

жараша укуктарды берүүгө жана чектөөгө мүмкүндүк бергендигине байланыштуу 

ыңгайлуу. Мисалы, бөлүмдүн катчысы өзүнүн жетекчисине берилген ыйгарым 

укуктарга ээ болбосо, кандайдыр бир документтерге кол коюуга же бекитүүгө укугу 

жок. Бул системада сиз программага мурда киргизилген же жаңыдан түзүлгөн 

документтердин шаблондорун колдоно аласыз, бул университеттин бардык 

документтерин бир калыптын астында түзүүгө мүмкүндүк берет. 

Бирок жогоруда айтылгандарды оной эле ишке ашыруу, сонун жана кемчиликсиз 

жасоо мүмкүн эмес. Система өз ишин үзгүлтүксүз жана мүчүлүштүксүз баштоо үчүн 

уюмдун (университеттин) жетекчилигине кандайдыр бир чыгымдар керек. Биринчиден, 

программанын өзүн сатып алуу каражаттардын туруктуу салымын талап кылат, ал ар 

дайым жаңыланып турат, ага ар кандай модулдарды кошууга туура келет, ар кандай 

жаңы программалык продуктылар менен толукталат ж.б. 

Экинчиден, кызматкерлерди окутууга кеткен чыгым. Албетте, бул бир эле учурда 

бардык кызматкерлер окутулбайт, чакан топтор менен жана белгилүү бир милдеттерди 

жүзөгө ашыруу максатында система акырындык менен ишке ашырылат. Биринчиден, 

бардык административдик-башкаруучу кадрларды, андан кийин педагогикалык 

кадрларды даярдоо керек болот. 

Студенттер электрондук документ жүгүртүү системасы аркылуу кабыл алынаары 

жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда абитуриенттерди кабыл алуу боюнча суроо 

туулат. Ошондуктан, бардык абитуриенттер бул системага киргизилиши керек, б.а. 

университеттин кабыл алуу комиссиясы абитуриенттерди ушул системанын негизинде 

кабыл алат. Эгерде абитуриент окуу жайдын базасында тапшыруу үчүн келсе, анда ал 

ЖРТнын негизинде кирет, б.а. бардык ЖРТ жыйынтыктары бул системага алдын ала 

жүктөлүшү керек. Муну менен, абитуриенттен документтерди кабыл алуу баскычында, 

биз өтүнүүчү ЖРТнын минималдуу "босоголорунан" өткөн-өтпөгөнүн аныктай алабыз, 

бул дагы бир жолу университеттин маалымат базасын колдонууга мүмкүн болбогон 

документтер менен толтурбоого мүмкүндүк берет.  

Жалпысынан университетти автоматташтыруу – бул интеллектуалдык да, 

каржылык да белгилүү бир инвестицияларды талап кылган эмгекти көп талап кылган 

процесс. Бирок, келечекте бул кагаз түрүндө да, электрондук түрдө да уюмдун бүт иш 

процессин тартипке алып келет, анткени, иштердин бүт номенклатурасы, бардык 

журналдар жана зарыл болгон документтер электрондук талаада сакталат. Бул өз 

кезегинде кагаздын, картридждердин баасын, принтерлерди жана башка жабдууларды 

оңдоого жана тейлөөгө кеткен убакытты азайтат. Мындан тышкары, электрондук 

документ жүгүртүүнүн колдонуучулары үчүн документтерди даярдоого жана издөөгө 

кеткен убакыт кыскарат, документтерди толтурууга кеткен убакыт азаят (ЖОЖдун 

маалымат базасына документтин шаблондорун берүү электрондук документ 

жүгүртүүнү киргизүүнүн милдеттүү шарты болуп саналат). Белгилей кетчү нерсе, 

университет электрондук документ жүгүртүүнү киргизүүдөн түз эффект алат, ал 

ресурстарды жана убакытты үнөмдөө менен аныкталат, ал эми кыйыр эффект 

университеттин процесстерин башкаруунун ачыктыгына өтүүдө, иш кагаздарын 

жүргүзүүдө, аткаруу тартибин жана коопсуздукту көзөмөлдөөдө чагылдырылат. Бул 

иш процессинин системасын колдонуучулар үчүн да позитивдүү тенденциялар 

белгиленет - кызматкерлердин жана профессордук-окутуучулук курамдын кесиптик 

чеберчилигинин сапаты жогорулап, технологиялык жана аналитикалык билимдер 

топтолуп, университеттин өнүгүшүнө кеңири көз караштарды калыптандырууга 

мүмкүнчүлүк түзүлөт, бул өз кезегинде инновацияларга каршы турууну азайтып, 
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корпоративдик маданиятты өнүктүрөт. Жыйынтыктап айтканда, жабдууларды жана 

программалык камсыздоону сатып алуу үчүн жумшаган каржылык чыгымдар толук, 

сапаттуу, категориялар жана процесстер боюнча структураланган, аныкталган 

маалымат ресурстарын башкаруу системасын түзүүгө мүмкүнчүлүк ачат деген 

жыйынтык чыгарууга болот. 
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