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ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИНИН 2022 – 2023   ОКУУ 

ЖЫЛЫ  ҮЧҮН  ОКУУ, ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК, УЮШТУРУУ – 

МЕТОДИКАЛЫК, ИЛИМИЙ –      ИЗИЛДӨӨ ЖАНА ТАРБИЯ ИШТЕРИНИН 

КОМПЛЕКСТҮҮ ПЛАНЫ 

1. ОКУУ ИШТЕРИ 

 Мероприятиялардын аталыштары Аткаруу мөнөттөрү Жооптулар 

1 ЭжБФнин 1 – курсуна кабыл алынган 

стуленттерди тактоо                               

1- Сентябрга 

чейин 

Окуу иштери 

боюнча дек. Орун 

басары, кабыл алуу 

ком. 

 

2 Факультеттеги студенттердин 

контингенттери боюнча 2022-2023 

окуу жылынын сааттарынын 

бөлүштүрүлүшүн бекитүү 

сентябрь Декан, окуу иштер 

боюнча  декандын 

орун басары,  

кафедра башчылар 

3 Студенттерди тикелөө жана которуу  

иштери 

сентябрь Деканат, 

Комиссия 

4 Студенттердин окуу  жүктөмдөрүнүн  

жадыбалын бекитүү 

сентябрь Окуу иштери 

боюнча дек. орун 

басары 

5 ЭжБФнин окумуштуулар, 

Методикалык кенештеринин, 

комитеттердин жана жаштар боюнча 

кординаторлордун курамдарын 

бекитүү 

сентябрь Декан, кафедра 

башчылар 

6 Тайпалардын кураторлорун бекитүү сентябрь окуу иштер боюнча  

декандын орун 

басары,  кафедра 

башчылар 

8 “3-НК” формасы боюнча  

студенттердин контингенттеринин 

кыймылынын  маалыматтарын 

даярдоо 

Сентябрь-октябрь Деканат 

9 Окуу үчүн контрактык төлөмдөр 

боюнча студенттер менен иштөө 

Окуу жыл ичинде  Деканат, каф. 

башчылар, 

кураторлор 

10 Дипломдук жана курстук иштердин  

тематикаларын жана МАКтын 

суроолорун бекитүү 

октябрь Каф. башчылар 

11 Дипломдук жана курстук иштердин  

жетекчилерин бекитүү  

ноябрь Каф. баш. 

12 Кышкы экзамендик сессияга 

даярдануу 

Ноябрь, декабрь Деканат 

13 Рейтингдерге даярдануу Октябрь, декабрь, 

март, май 

Деканат, каф. баш. 

14 Окуу жылы үчүн ишканалар менен 

практика боюнча келишимдерди 

түзүү 

Сентябрь-апрель Каф.башч., практика 

боюнча жетекчилер. 

15 Студенттерди тикелөө жана которуу  

иштери 

февраль Деканат, 

Комиссия 



16 Кышкы экзамендик сессияны 

жыйынтыктоо 

январь Декан, окуу иштер 

боюнча  декандын 

орун басары,  

кафедра башчылар 

17 1-жарым жылдык отчеттор январь Декан, окуу иштер 

боюнча  декандын 

орун басары,  

кафедра башчылар 

18 Экзамендик сессиялардын итогу 

боюнча сандык отчетторду түзүү        

( жылына 2 жолу) 

Сессиядан 2 жума 

өткөндөн кийин 

Деканат, 

методистер. 

19 2-жарым жылдыкка окуу 

жүктөмдөрүнүн жадыбалын бекитүү 

январь Декан, окуу иштер 

боюнча  декандын 

орун басары 

20 Кийинки окуу жылына кабыл алуу 

планын даярдоо 

март Декан, окуу иштер 

боюнча  декандын 

орун басары,  

кафедра башчылар 

21 Жаңы окуу жылына жумушчу окуу 

планын иштеп чыгуу. 

апрель Декан, окуу иштер 

боюнча  декандын 

орун басары,  

кафедра башчылар 

22 Студенттерди практикага  багытоого 

билдирүүлөрдү даярдоо  

Практикага 2 жума 

калганга чейин 

 окуу иштер боюнча  

декандын орун 

басары,  кафедра 

башчылар 

23 МАКка даярдык  Февраль-апрель окуу иштер боюнча  

декандын орун 

басары,  кафедра 

башчылар 

24 Кийинки окуу жылына окуу 

жүктөмдөрүн бөлүштүрүү үчүн  окуу 

тайпалардын санын жана 

контигенттерин аныктоо 

Апрель ,май деканат 

25 Жалпы жетишүү ведомосторун 

даярдоо 

Октябрь, март Деканат, методистер 

26 Бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу 

мамлекеттик аттестацияга жолдомо 

берүү боюнча билдирүүнү дярдоо 

МАКка бир ай 

калганга чейин 

Деканат, 

методистер, 

кураторлор. 

27 Бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу 

мамлекеттик аттестациясынын  

жадыбалын түзүү 

 

Окуу процессинин 

графиги боюнча 

Декан, окуу иштер 

боюнча  декандын 

орун басары,  

кафедра башчылар  

28 Кийинки окуу жылына окуу 

жүктөмдөрүн бөлүштүрүү  

 

Май-Июнь Декан, окуу иштер 

боюнча  декандын 

орун басары,  

кафедра башчылар 

29 Күндүзгү жана сырттан окуу  

бөлүмдөрү боюнча МАКтын 

төрагаларынын отчетторун даярдоо 

МАК өткөндөн 

кийин 2 жумада 

МАКтын төрагасы, 

техсекретарлар. 

30 Жаңы окуу жылына даярдоо жана 

жылдык отчетторду түзүү 

Июнь-июль Деканат, кафедра 

башчылар 



31 Студенттерди курстан курска 

өткөрүү  боюнча билдирүүлөрдү 

даярдоо 

Июль Декан, деканат 

 

2. ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК ИШТЕРИ 

 Мероприятиялардын аталыштары Аткаруу мөнөттөрү Жооптулар 

1 Факультеттин окуу-методикалык 

комиссисынын (ОМК) курамын жана 

иш планын 2022-2023 окуу жылына 

бекитүү. УМК мүчөлөрүнүн 

милдеттерин бөлүштүрүү  

сентябрь ОМКнын төрагасы 

2 Кафедраларга тиешелүү болгон окуу  

предметтеринин ОМК жумушчу 

программаларын бекитүү жана даяр 

болушун контролдоо 

сентябрь ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү 

3 Кафедралардагы окуу процессине 

инновациялык методдорду киргизүү 

Жыл ичинде ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү, 

каф. баш 

4 Өткөн окуу жылындагы МАктын 

отчетторун анализдөө жана сын 

пикирлердин үстүнөн иштөө 

Октябрь ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү, 

каф. баш. 

5 Факультеттин окутуучулары 

тарабынан даярдала турган окуу 

методикалык пособиялар жана 

көрсөтмөлөрдүн  басып чыгаруу 

планы. 

Октябрь ОМКнын төрагасы,  

каф. баш. 

6 Окуу пособиялар жана  окуу 

китептери менен окутуулучу  

предметтердин камсыз болушун 

анализдөө 

Октябрь ОМКнын төрагасы,  

каф. баш. 

7 Кафедралардагы окуу-методикалык 

иштеринин абалы  

Октябрь ОМКнын төрагасы,  

каф. баш. 

8 1- жарым жылдыкта факультеттеги 

кафедралар боюнча окутуучулардын 

ачык лекцияларды  өткөрүү жана өз 

ара сабактарга катышуусу  

ноябрь ОМКнын төрагасы,  

каф. баш. 

9 Күндүзгү жана сырттан окуу 

бөлүмдөрү боюнча тесттик 

тапшырмалардын жана билеттердин 

суроолорун , курстук иштердин 

темаларын анализдөө. 

Ноябрь ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү, 

каф. баш 

10 Практикага чыгуу программасы  

менен  окуудагы теориялык билим 

алуусунун байланышын анализдөө  

Ноябрь ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү, 

каф. баш 

11 1-2-семестрледин аягында  

“студенттин көз карашы” аттуу 

сурамжыло жүргүзүү 

Февраль, июнь ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү, 

12 Жыйынтыктоочу  аттестация 

жүргшүзүү үчүн  даярдануу 

май ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү, 

каф. баш. 



13 Факультеттеги окутуучулардын ачык 

жаназ ара сабактарга катышуусун 

анализдөө  

Жыл ичинде  ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү, 

каф. баш. 

14 Кийинки окуу жылга методикалык 

пособияларды жарыкка чыгаруу 

планын кароо 

июнь ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү, 

каф. баш. 

15 Факультеттеги ОМК 2022-2023 окуу 

жылындагы ишинин жыйынтыгы 

жана  жаңы окуу жылында ОМКга 

койулган ишке ашыруу үчүн 

койулган маселелер 

июнь Декан,ОМКнын 

төрагасы, ОМКнын 

мүчөлөрү, каф. баш. 

 

3. УЮШТУРУУ - МЕТОДИКАЛЫК ИШТЕРИ 

 Мероприятиялардын аталыштары Аткаруу мөнөттөрү Жооптулар 

1 ОшТУнун, факультеттин 

окмуштуулар жана окуу-

методикалык кеңештеринин 

отурумдарына катышуу 

Окуу жыл ичинде 
 

Декан, каф. 

баш., ОМКнын 

төрагасы  

2 ОшТУнун ректоратындагы  

отурумдарга катышуу 

Жума сайын Декан, каф. 

баш.,дек.орун 
басарлары 

3 ОшТУдагы ар түрдүү мүнөздөгү 

мероприятияларга катышуу 

Окуу жыл ичинде Декан,  
каф. баш., 

       дек.орун 
басарлары 

4 ЭжБФнин окмуштуулар кеңешин 

уюштуруу жана отурумдарын 

өткөрүү 

Окуу жыл ичинде Декан,  
каф. баш., 

       дек.орун 
басарлары 

5 ЭжБФнин ОМКсын  уюштуруу жана 

отурумдарын өткөрүү 

Окуу жыл ичинде ОМКнын төрагасы, 

ОМКнын мүчөлөрү 

6 Факультеттеги эмгек 

коллективтеринин , кафедралардын 

отурумдарын уюштуруу жана 

өткөрүү 

Окуу жыл ичинде Декан, каф. 

баш., 
дек.орун 

басарлары 

    

 

4. ИЛИМ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ 

 Мероприятиялардын аталыштары Аткаруу мөнөттөрү Жооптулар 

1 Факультеттин окмуштуулар 

кеңешинде 2022-2023 окуу жылы 

үчүн кафедралардын илим – изилдөө 

темаларын бекитүү  

сентябрь Кафедра башчылар 

2 Кафедралардын отурумдарында 

окутуучулардын илимий темаларын 

бекитүү 

сентябрь Окутуучулар 

3 Кафедранын аспиранттарынын  илим сентябрь Кафедранын 



изилдөөсүн жүргүзүү. 

Аспиранттарды аттестациялоо  

окутуучулары 

4 Илимий иштерди талкулоо, отзыв 

жазуу жана диссертацияга оппонент 

болуу 

Окуу жыл ичинде Профессорлор, 

доценттер 

5 Илимий макаларды ар түрдүү 

деңгелдеги журналдарда жарыкка 

чыгаруу жана даярдоо 

Окуу жыл ичинде Кафедранын 

окутуучулар 

6 Илимий – практикалык 

конференцияларга жана 

семинарларга катышуу 

Окуу жыл ичинде Кафедранын 

окутуучулар 

7 Илим – изилдөө проектерге жана 

гранттарга катышуу 

Окуу жыл ичинде Кафедранын 

окутуучулар 

8 Илим күнүнө карата 

мероприятияларды уюштуруу жана 

ага  катышуу 

Ноябрь  Кафедранын 

окутуучулар 

9  “ Окутуунун жаңы методдору” 

илимий-методикалык семинар  

январь Факультеттин 

окутуучулары 

10  “Ишкананын ишмердүүлүгүнө салык 

алуунун таасири” аттуу тегерек стол 

март ЭжФ кафедрасынын 

окутуучулары 

11 Студенттердин илимий иштерин 

уюштуруу жана жетектөө   

апрель Декан. Илим боюнча 

орун басасы. 

Жетекчилер. 

12  “Жаш экономист”, “Жаш банкир”, 

“Жаш бухгалтер”, “Жаш бизнесмен” , 

“Жаш менеджмент” , “Жаш 

социолог” жана “ Жаш IT- 

Бизнесмен”  дискуссиондук 

кулубдардын отурумдарын өткөрүү 

Айына бир жолу Декандын  илим 

боюнча орун 
басары, 

каф.баш.  
клубдун 

жетекчилери, 
ОшТУнун Интелек 

өнүктүрүү борбору 

13  “Суперэкономист-2023( Супер 

банкир, супербухгалтер, 

Суперменеджмент, Суперсоциолог, 

суперфинансист 

супербизнесмен,супер IT- Бизнесмен)  

темасында студенттер үчүн илимий 

конкурс уюштуруу 

март Декандын  илим 
боюнча орун 

басары, 
каф.баш.  

клубдун 
жетекчилери, 
ОшТУнун Интелек 

өнүктүрүү борбору 
14 Студенттик олимпиадаларды (БУиА, 

финансы, ДКБ, налог, Бизнес план, 

ж.б) уюштуруу 

Окуу жыл ичинде Декандын  илим 
боюнча орун 

басары, 
каф.баш.  

клубдун 
жетекчилери. 

15 Студенттер арасында бизнес-

ярмаркаларды уюштуруу 

 Март Декандын  илим 
боюнча орун 

басары, 
каф.баш.  

клубдун 



жетекчилери. 

ОшТУнун Интелек 

өнүктүрүү борбору 

16  «Илим жана студент» студенттик 

конференцияны уюштуруу жана 

өткөрүү 

Апрель Декандын  илим 

боюнча орун 
басары, 

каф.баш.  
Интелек 
өнүктүрүү  борбору, 

клубдун 

жетекчилери. 
17 Студенттер үчүн алдынкы  

ЖОЖдордо иштеген Кыргызстандык 

жана чет мамлекеттик 

окумуштуулардын  мейман 

лекцияларын уюштуруу 

Окуу жыл ичинде Декандын  илим 

боюнча орун 
басары, 

каф.баш.  
окутуучулар 

18 Аткарылган илимий-изилдөө иштер 

боюнча отчетторду даярдоо жана 

тапшыруу 

Июнь Декандын  илим 
боюнча орун 

басары, 
окутуучулар 

19    
 

5. ТАРБИЯ ИШТЕРИ 

 Мероприятиялардын аталыштары Аткаруу мөнөттөрү Жооптулар 

1 Экономика жана башкаруу 

факультетинин тарбия иштери 

боюнча мероприятиясынын планын 

бекитүү  

Окуу жыл ичинде Декандын  
тарбия боюнча 

орун басары,  
жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

студенттик 
сенат  

2 Биринчи курстар менен иштерди 

уюштуруу  

1- сентябрь Декандын  
тарбия боюнча 

орун басары,  
жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

студенттик 
сенат 

3 Биринчи курстарга ОшТУнун ички 

тартиптерин жана студенттердин 

милдеттерин  тааныштыруу 

1-15 -сентябрь Декан  ,  жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 

4 Кыргыз тили күнүнө карата 

мероприятияны уюштуруу жана 

23-сентябрь Декан  ,  жаштар 
комитети, 



өткөрүү кураторлор, 

студенттик 
сенат 

5 Группанын старосталарын жана 

активтерин  шайлоо боюнча 

факультетте студенттердин  

отурумун өткөрүү 

28-сентябрь 

 
жаштар 

комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 

6 Кураторлордун иш пландарын 

бекитүү жана кураторлор менен 

иштөө  

сентябрь жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

студенттик 
сенат 

7 Факультеттин администрациялары  

менен студенттик активтердин 

жолугушуусу 

Окуу жыл ичинде Декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 

8 Студенттер жана ата –эңнелер менен 

иш жүргүзүү 

Окуу жыл ичинде Декан , жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

студенттик 
сенат 

9 Контрактык төлөм жана льготторду 

алуу боюнча студенттер менен иш 

жүргүзүү 

Сентябрь , январь Декан , жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 
11 Мугалимдер күнүнө карата 

мероприятияларды уюштуруу жана 

өткөрүү 

6-октябрь Декан , жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

студенттик 
сенат 

12 Группалардагы  тематикалык 

куратордук сааттарга катышуу 

Окуу жыл ичинде  жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
13 Тартип бузган студенттер менен иш 

алып баруу (сүйлөшүү, Түшүнүк кат 

жаздыруу) 

Окуу жыл ичинде  жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

студенттик 
сенат 

14 Катышуусу жана жетишүүсү начар 

болгон студенттер менен иш алып 

баруу 

Окуу жыл ичинде Декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 



комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 
15 Факультетте предметтердин өтүлүүсү 

жана сапаты боюнча сурамжыло 

жүргүзүү 

Окуу жыл ичинде Декан, 

декандын  
тарбия боюнча 

орун басары,  
жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

студенттик 
сенат 

16 Сабактардан жетишүүсү жана 

катышуусу начар студенттердин ата-

энелери менен жолугушуу 

Окуу жыл ичинде Декан, 
декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 
17 Банги заттарды пайдаланбоо  жана 

таркатбоо  боюнча жаштар арасында 

иш алып баруу 

Ноябрь, декабрь  декандын  
тарбия боюнча 

орун басары,  
жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

студенттик 
сенат, ОшТУнун 

Интелек өнүктүрүү 

борбору 
18 Студенттер күнүнө карата арналган 

мероприятияны өткорүү 

17 ноябрь Декан, 
декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 
19 Факультеттин күнүн белгилөө 25 ноябрь Декан, 

декандын  
тарбия боюнча 

орун басары,  
каф.башчылар  

20 Спид менен күрөшүү күнүнө карата 

мероприятия өткөрүү 

декабрь жаштар 
комитети, 



кураторлор, 

студенттик 
сенат, ОшТУнун 

Интелек өнүктүрүү 

борбору 
21 Мекендин патириоту деген темада  

куратордук саат уюштуруу 

Окуу жыл ичинде Декан, 
декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 
22 Мекенди коргоо күнүнө карата 

мероприятия уюштуруу 

23-февраль декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
ОшТУнун Интелек 

өнүктүрүү борбору, 
студенттик 

сенат 
23 Факультеттин окутуучуларын 

профориентациялык иштерге 

катыштыруу 

Окуу жыл ичинде Декан, 
каф.башчылар,  

жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 
24 Факультеттин аудиторияларына жана 

бөлүнгөн территорияларга  

субботник уюштуруу 

Окуу жыл ичинде Декан, 

декандын  
тарбия боюнча 

орун басары,  
жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

студенттик 
сенат 

25 Студенттер жашаган жатаканадан 

кабар алуу 

Айына бир жолу  Декан, 
декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
студенттик 



сенат 
26 Студенттердин сабактарга 

катышуусун текшерүү 

Күндө Декан, 
декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 
комитети, 

кураторлор, 
студенттик 

сенат 
27 Коридордогу стенддерди жаңылоо Окуу жыл ичинде декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 
комитети, 

студенттик 
сенат 

28 Эл аралык аялдар күнүн уюштуруу 

жана стенгазета чыгаруу 

7-март декандын  

тарбия боюнча 
орун басары,  

жаштар 
комитети, 

студенттик 
сенат 

29  “Окутуучу студенттин 

көзкарашында” аттуу сүрөт 

конкурсун уюштуруу 

14-апрель декандын  
тарбия боюнча 

орун басары,  
жаштар 

комитети, 
кураторлор, 

ОшТУнун Интелек 

өнүктүрүү борбору, 

студенттик 
сенат 

30 Студенттик  Сенаттын иштеринин 

жыйынтыгын чыгаруу 

 

10-майдан кийин декандын  
тарбия боюнча 

орун басары,  
жаштар 

комитети, 
студенттик 

сенат 
31 Окуу тайпаларынын кураторлорунун 

иштеринин жыйынтыгын чыгаруу 

 

25- майдан кийин Декан, 

декандын  
тарбия боюнча 

орун басары,  
жаштар 

комитети, 
кураторлор, 



студенттик 

сенат 
 

 


