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Академик М.М. Адышев атындагы
Ош технологиялык университетинин
“Тарбия иштери жана социалдык өнүктүрүү”
департаментинин
2019-2020- окуу жылы үчүн
ИШ ПЛАНЫ
Жаштарга укуктук, адептүүлүк, патриоттуулук, интернационалдык жана
атуулдук тарбия берүү, студенттердин өз алдынча болуусун өнүктүрүү, аларды
өзүн-өзү башкарууга багыттоо жана жаштар саясатын өнүктүрүү максатында,
академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде төмөндөгү
жумуштарды такай жүргүзүү зарыл:
 студенттерде адамзаттык баалуулуктарды, улуттук салт-санааларды
урматтоо сезимдерин калыптандыруу, аларды мамлекеттик символикаларга,
каада-салттарга, демократиялык жетишкендиктерге аздек мамиле кылууга
тарбиялоо;
 этикалык-эстетикалык жана
экологиялык тарбиянын деңгээлин
жогорулатуу;
 демократиялык духта тарбиялоо;
 студенттердин диний-экстремисттик топтордун катарына кирип
кетүүсүнө жол бербөө;
 бардык деңгээлдеги жетекчилердин жана студенттердин арасында тыгыз
байланыш түзүү, алардын ортосунда болгон жолугушууларда кабыл алынган
чечимдердин аткарылышын өзгөчө көзөмөлдөө;
 жаштардын коомдук турмушуна өзгөчө көңүл бөлүү, алардын бош
убактыларын жана эс алууларын пайдалуу өткөрүү үчүн көңүл ачуучу, маданиймассалык, спорттук иш чараларын уюштуруу, жаштардын демилгечи борборлорун,
студенттик клубдарды жана мектептерди, дебаттык борборлорду, ишеним
телефондорун, алардын кызыгуусу боюнча ийримдерди түзүү;
 студенттик жатаканадагы жашоо шарттарын жакшыртуу.
 Ата-энелер менен биргеликте тарбиялык жолугушууларды уюштуруу.
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Иш чаранын
аталышы
Кыргызстан Республикасынын
эгемендүүлүгүнүн 27 жылдыгына
карата “Гүлдөй бер эгемендүү
Кыргызстаным”
акциясын
уюштуруу боюнча иш чара алып
баруу
Кыргызстан Республикасынын
эгемендүүлүгүнүно карата Ош
шаарындагы өткөрүлүүчү иш
чараларга катышуу
«Билим күнү» Студенттерди
чогултуу, аларды жаны окуу
жылына арналган салтанатка
катыштыруу
Окуу жылынын башында 1курстун
студенттери
менен
жыйындарды уюштуруу
ОшТУнун
кызматкерлерин
медкароодон өткөрүү
НААР
агенттигинин
эксперттеринин сунуштарын эске
алуу менен ТИжСӨД иш
пландарын иштеп чыгуу
Студенттердин
ата-энелер
жыйынын уюштуруу
Ар бир факультетте ОшТУнун
жүрүм-турум,
кийинүү
эрежелери менен тааныштыруу.
Студенттерди
жатаканага
жайгаштыруу
Окуу тайпаларына кураторлорду
жана старосталарды дайындоо.
Кураторлордун
жылдык иш
пландарын бекитүү.
2018-жыл
Аймактарды
өнүктүрүү
жылына
карата
бекитилген иштерди аткаруу
жана
куратордук
сааттарды
уюштуруу
КР Президенттик аппаратынан,
КР Өкмөтүнөн, КР ББжИМ,
Облусттук,
шаардык
жана
өкмөттүк жана өкмөттүк эмес
ишканалардан келген кызматтык
каттарга жооп берүү

Аткаруу
мөөнөтү

Жооптуулар

31 август

МЭБ, ЖК, ТИжСӨД,
профком

31 август

ТИжСӨД, ЖК,
деканаттар

1- сентябрь

ТИжСӨД, МЭБ, ЖК

сентябрь

Деканаттар, ТИжСӨД,
ЖК

1-15сентябрь

Факультеттер,
курамдык бөлүмдөр,
ТИжСӨД

сентябрь

ТИжСӨД, ЖК, МЭБ,
Жаштык ТС

Сентябрь,
Октябрь
сентябрь
25- август
10-сентябрь

Деканаттар, ТИжСӨД,
ЖК
Аялдар кенешинин
төрайымы, кыздар
кеңеши ЖК, ТИжСӨД
ТИжСӨД, деканаттар,
“Студенттер үйүнүн”
директору

1-14сентябрь

Деканаттар, ТИжСӨД,
ЖК.

Жыл ичинде

Деканаттар, ТИжСӨД

Жыл ичинде

Ректорат, ТИжСӨД

Эск.

12

13

14

ОшТУнун
ТИжСӨ
департаментинин
жылдык 15-сентябрга
планын иштеп чыгуу жана
чейин
университеттин
тиешелүү
структураларына таратуу
Ыйман, адеп-ахлак темасында
студенттер
арасында
дебат 15-сентябрь
өткөрүү
Факультеттердин жана
15-сентябрга
кафедралардын тарбия иштер
чейин
боюнча пландарын бекитүү
Окуу жайдын алдынкы
Жыл ичинде
бүтүрүүчүлөрү менен
студенттердин жолугушууларын
уюштуруу
Окуу жайдагы социалдык аз
камсыз болгон студенттерге
Жыл ичинде
жана жаш мугалимдерге
социалдык колдоо көргөзүү жана
аларды коргоо
Академик М.М Адышев
Жыл ичинде
атындагы стипендианттарды
тандоо жана уюштуруу
ОшТУда өткөрүлгөн иш
Жыл ичинде
чараларды коомчулукка
жайылтуу максатында атайын
пиар-командаларды түзүү жана
аларды көзөмөлдөө
Республикалык ММКларда
Жыл ичинде
ОшТУ тууралуу чагылдырылган
материалдарды анализдөө
ОшТУда көп жылдардан бери
Жыл ичинде
үзүрлүү эмгектенишкен
окутуучулар менен
студенттердин жолугушууларын
уюштуруу жана телеберүү
даярдоо
Эл аралык аккредитациясынын
талаптарына ылайык
Жыл ичинде
студенттердин башка
ЖОЖдорго тажрыйба алмашуу
жана маданий-спорттук иш
чараларга катышууну камсыздоо
Окуу жайдын ичинде жайгашкан Жыл ичинде
тамактануучу ашканалардын
абалын көзөмөлгө алуу жана
сунуштарды берүү
Окутуучулардын жана
Жыл ичинде
студенттерди сергек жашоого
үндөгөн спорттук иш чараларды
уюштуруу жана көмөктөшүү

ТИжСӨД
ТИжСӨД,
декандардын ТИБОБ
ТИжСӨД,
факультеттер

Ректорат, ТИжСӨД

Ректорат, ТИжСӨД

Ректорат, ТИжСӨД

Ректорат, ТИжСӨД,
Жаштык ТВ
Ректорат, ТИжСӨД,
Жаштык ТВ

Ректорат, ТИжСӨД,
Жаштык ТВ

Ректорат, ТИжСӨД,
Жаштык ТВ

Ректорат, ТижСӨД,
Профком
Ректорат, ТижСӨД,
Профком
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Окуу жайдагы мыкты
окутуучуларды жана алдынкы
студенттердин табигат койнунда
эс алуусун уюштуруу
Ректор менен декандын тарбия
иштери боюнча орун
басарларынын ортосунда тарбия
иштериндеги көйгөйлөрдү
талкуулоо

Жыл ичинде
Ректорат, ТижСӨД,
Профком
Жылына эки
жолу

Жаштар комитетинин ишин
жыл ичинде
көзөмөлдөө.
Декандардын тарбия иштери
боюнча орун басарларынын иш
сентябрь
пландарын бекитүү жана алар
менен кеңешме өткөрүү
Ректор менен Жаштар комитети,
График
студенттик Акыйкатчылар,
боюнча
«Жаштык», «Студ times»,
“Универ KG” журналдарынын
кызматкерлеринин жолугушуусу
Жаштар комитети, студенттик
Жыл бою,
Акыйкатчылар, «Жаштык»,
айына эки
«Студ times», “Универ KG”жана
жолу
МЭБ менен кеңешме
«Эң мыкты студент», «Эң мыкты 15-октябрга
студенттик тайпа», «Жылдын
чейин.
куратору», «Эң жакшы тарбия
Конкурс
иштерин жүргүзгөн декандын
жыйынтыгын
орун басары», «Эң мыкты
чыгаруу
студсенат» кароо-сынактарынын июнь айында
жоболорун иштеп чыгуу,
университетке жарыялоо жана
жыйынтыгын чыгаруу
ОшТУда студент жаштардын
кызыгуусуна
ылайык
Жыл ичинде
борборлордо жана секцияларга
кабыл алуу.
“Мамлекеттик
тил
күнүнө”
карата иш чараларды уюштуруу. 21-сентябрь
Кыздар
кеңешинин
жалпы
жыйынын уюштуруу жана анын
төрайымын шайлоо
Республикалык, областтык, шаар
аралык жана КР дене тарбия
жана спорт кунуно карата
ЖОЖдор
ортосунда
Универсиада,
мелдештерди
уюштуруу
ОшТУнун ректорунун кубогуна

октябрь

ТИжСӨД,
Факультеттердин
декандарынын тарбия
иштери боюнча орун
басарлары
ТИжСӨД
ЖК, декандардын
ТИБОБ

ТИжСӨД

ТИжСӨД

ТИжСӨД

ТИжСӨД, ЖК,
факультеттер,
студсенат.
ТИжСӨД, ЖК,
факультеттер,
“Мамлекеттик тил”
борбору
Кыздар кеңеши,
ТИжСӨД,
факультеттер

октябрь

ТИжСОД, ЖК,
факультеттер,
“Намыс” СК

октябрь

Ректорат, ТИжСӨД,
ЖК, факультеттер,

26
27
28
29
30

31
32
33

34

35

36

37

38

“Үй бүлө, ынтымактуулук жана
кечиримдүүлүк”, “Дин жана
коом”, “Укук жана улуттар
аралык
конфликттер”
темаларында, улуу муундардын,
расмий дин кызматкерлеринин
жана УКМК, ИИМ адистеринин
катышуусу менен дебаттарды
өткөрүү.
“Карыялар күнүнө” карата иш
чараларды уюштуруу.
Студенттер тарабынан карылар
үйүнө, жетимдер үйүнө жардам
көрсөтүү.
“Эл аралык мугалимдер күнүнө”
карата иш чараларын өткөрүү.
Ош
шаарынын
ардагерлери
менен тегерек столдо маектешүү«Карысы бардын ырысы бар»
«Менин сүйүктүү шаарым» Ош
шаарынын күнүнө карата чоң
программадагы
сынактарга
даярдануу
“Биринчи курска кабыл алуу”
аземи
Студенттер учун жыл сайын
өткөрүлүүчү
медициналык
кароону уюштуруу.
Врач-наркологдордун катышуусу
менен “Тамеки чегүү жана
наркотиктерди
колдонуунун
зыяндары”
темасында
маек
уюштуруу.
Студенттердин
эл
аралык
майрамына “Мыкты студент”
кароо сынагын откоруу
Бүткүл дүйнөлүк «Аялдарга
карата зордук зомбулукка
каршыбыз» аттуу 16 күндүк
компанияга активдүү катышуу
Жаштардын Эл аралык күнүнө
карата “Кыз адеби кымбат, уул
адеби урмат” темасында талкуу
өткөрүү.
Аракечтик, баңгилик жана СПИД
менен күрөшүү боюнча иш чара
өткөрүү.
Улуу
залкар
жазуучу
Ч.Т
Айтматовдун 90 жылдыгына карата

студсенаттар

1- октябрь
Жыл бою

МЭБ, профком
ЖК, студсенат, профком
ОшТУ.

5- октябрь

ТИжСӨД, профком,
МЭБ

октябрь

ТИжСӨД, ЖК, МЭБ,
студсенат.

октябрь

ТИжСӨД, МЭБ, ЖК,
факультеттер

октябрь

ТИжСӨД, ЖК, МЭБ,
студсенат, факультеттер.

ноябрь

ТИжСӨД,
факультеттер.

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

1- декабрь
декабрь

ЖК, ТВ Жаштык,
декандар, кураторлор,
студсенат
ТИжСӨД, ЖК, МЭБ,
факультеттер
Аялдар кенешинин
торайымы, ТИжСӨД,
Факультеттин аялдар
кенешинин
торайымдары
Аялдар Кеңеши,
Кыздар Кеңеши, ЖК,
жатакананын Студ.
Кеңеши, «Жаштык»
телестудиясы
ЖК, деканаттар,
студсенат, «Жаштык»
телестудиясы, «Stud
times» гезити.
Мамлекеттик тил
борбору, ТИжСӨД

39

40

41
42
43

44

45

46

47
48
49

50

51
52

53
54

кече уюштуруу.
Студенттердин катышуусу менен,
Ош шаарындагы жетим балдарга,
майыптарга
социалдык
жана
психологиялык колдоо көрсөтүү
боюнча иш чараларын уюштуруу
Студенттердин ректор, проректорлор
жана профессордук окутуучулар
курамы
менен
жолугушуусун
уюштуруу
«Ректордун
бал
маскарад»
кечесин өткөрүү
ОшТУнун кызматкерлери үчүн
“Жаңы жылдык кече уюштуруу”
Факультет аралык аялдардын
«Аялзат-аалам ажары» КВНконкурстарды өткөрүү
Студенттер арасында диний
экстремисттик агымдарга каршы
иш чараларын жүргүзүү
ОшТУнун
студенттеринин
факультеттер
аралык
спартакиадасы
“ОшТУ
мырзасы”
сынагын
өткөрүү
Ата мекенди коргоочулардын
күнү
ОшТУнун күнү
«Көз карандысыз Кыргызстан менин
мекеним»,
«Менин
Республикам
менин
сыймыгым»
акцияларын
өткөрүү.
КРнын мамлекеттик туусунун
күнүнө
арналган
студент
жаштардын акциясын уюштуруу
“ОшТУ
периси”
сынагын
өткөрүү
Жайкы жана жазгы сырткы
кийимдердин
модасынын
көргөзмөсүн уюштуруу
8 март – аялдардын эл аралык
күнү.
Мектеп окуучуларына жана
студенттерге кесипке багыт
берүү иштерин жүргүзүү.

Декабрь

Жылына
4 жолу
декабрь
декабрь
февраль

февраль
февраль
февраль
23- февраль
25 февраль
февраль,
март, май

3- март
март
6- март
7- март
Март, май,
июнь, август

ОшТУнун
администрациясы,
ТИжСӨД, ЖК,
факультеттер,
студсенат, профком.
ТИжСӨД, ЖК,
студсенат
ЖК, факультеттер,
кураторлор, студсенат.
ТИЖСӨД, ЖК, МЭБ,
профком
ОшТУнун аялдар
кенешинин төрайымы,
факультеттердин
аялдар кенешинин
төрайымдары
ТИжСӨД, ЖК,
студсенат
ТИжСӨД, “ДТ”
кафедрасы, студсенат,
факультеттер.
ЖК,
студсенат,
деканаттар.
ТК, Аялдар кенеши,
профком, МЭБ
ТИжСӨД,
МЭБ,профком
ТИжСӨД, ЖК,
студсенат, деканаттар,
кураторлор
ТИжСӨД, ЖК,
студсенат, деканаттар,
кураторлор
ЖК, студсенат,
деканаттар
Аялдар кеңеши,
“ЖӨЖТ” кафедрасы
профком, МЭБ
Жооптуу катчы,
Факультеттер, ЖК,
студсенат, «Жаштык»
Телестудиясы, «Stud

55

Нооруз –элдик майрам.

56

Студенттер үчүн Кыргызстандын
тарыхий жерлерине экскурсияларды,
музейлерге жана театрларга барууну
уюштуруу
Студенттердин укуктук сабатын
жогорулатуу боюнча, ар кандай
багытта
иш
чараларын
уюштуруу жана өткөрүү.
Окуу
жараянынын
уюштурулушуна студенттердин
канаатануусун
аныктоо,
профессордук
окутуучулук
курамды рейтингдик талдоо
жана
студенттердин
жетишүүсүнө байкоо жүргүзүү
Студенттердин ата-энелери менен
маалыматтык байланыш түзүү
Студенттер жана кызматкерлер
үчүн УАС ардагерлери, афганчы
жоокерлер
жана
Баткен
окуяларынын катышуучулары
менен жолугушуу уюштуруу.
“Улуу жеңиш күнүн” өткөрүү
Жайкы эс алуу мезгилдеринде,
ОшТУда студенттик куруучулар
отрядын
түзүү жана
аны
жайылтуу.
Жайкы эс алуу убагында,
студенттерди
Республикалык
жаштардын
эмгек
биржасы
аркылуу
жумушка
жайгаштырууну уюштуруу.
Атуулдук
калыптануу,
жаштарды жана өспүрүмдөрдү
руханий адептүүлүккө,
Ата
мекенди сүйүүгө тарбиялоонун
маанилүү проблемалары боюнча
Республикалык
конференцияларга катышуу.
Кыздарга
жана
аялдарга
арналган
«Асылзат»
телеберүүсүн уюштуруу.
Ош шаарынын мектептеринин
бүтүрүүчүлөрүнүн катышуусу
менен
интеллектуалдуу
телеберүүсүн уюштуруу
Республикалык
“ЖОЖдогу
мыкты
жаштар
комитети”

57

58

59
60

61
62

63

64

65

66

67

21- март

times» гезити
ТИжСӨД, ЖК, МЭБ,
Профком

Жыл ичинде

“КИ” кафедрасы,
ТИжСӨД, профком ,
ЖК, студсенат

Жыл бою

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат, «Жаштык»
телестудиясы, «Stud
times» гезити.

Жыл бою

ТИжСӨД, ЖК,
деканаттар, студсенат,
«Жаштык»
телестудиясы, «Stud
times» гезити жана »,
“Универ KG” журналы

Жыл бою

ТИжСӨД, ЖК,
деканаттар, студсенат

8- май

ЖК

9-май

МЭБ, ЖК, профком

Июнь август

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат, деканаттар

Июнь-август

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат, деканаттар

Жыл ичинде

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат, деканаттар

Жыл ичинде

«Жаштык» ТС, аялдар
кеңеши, кыздар
кеңеши.

Жыл ичинде

«Жаштык» ТС

Жыл ичинде

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат

68

69

70

71

72

73

сынактарына катышуу.
ЖОЖдор аралык ШТК катышуу
Жердешчиликти
жоюу
максатында ЖОЖдор аралык иш
чараларга (семинарлар, спорттук
таймаштар, сынактар) катышуу.
Жаштардын коомдук уюмдары
менен катнашуу, жаштардын
алектенүү маселелери боюнча эл
аралык кызматташуу.
Университетте
коррупцияны
алдын
алуу
максатында,
прокуратуранын
жана
укук
коргоо
органдарынын
кызматкерлери
менен
студенттердин
жана
профессордук
окутуучулук
курамдын
жолугушууларын
уюштуруу
Кыргызстандын
көрүнүктүү
окумуштууларынын катышуусу
менен
иновациялык
иштеп
чыгуулар жана технологиялар
боюнча
тааныштыруучу
лекцияларды,
семинарларды
уюштуруу.
Кесиптик
майрамдарды
уюштуруу

Жыл ичинде

ТИжСӨД, ЖК,
студсенат, ОшТУнун
ШТК командалары

Жыл ичинде

ТИжСӨД, ЖК, “ДТ”
кафедрасы, «Намыс»
спортклубу

Жыл ичинде

ТИжСӨД, ЖК,
факультеттердин
декандары

Жыл ичинде

ТИжСӨД, ЖК,
деканаттар, студсенат,
«Жаштык»
телестудиясы, «Stud
times» гезити.

Жыл ичинде

Илимий бөлүм,
деканаттар,
кафедралар.

Жыл ичинде

Деканаттар,
кафедралар, ТИжСӨД,
профком.

2019-2020- окуу жылы ичинде, Ош Технологиялык университетинде
белгилүү жана майрам күндөрүн өткөрүү үчүн жооптуу факультеттерди
дайындоону төмөндөгү тартип боюнча жүргүзүлөт!
№

1
2
3

4

Майрам күндөрү
жана белгилүү
күндөр
31-август
КР
эгемендүүлүк күнү
1-октябрь
Карыялар күнү
5-октябрь - Билим
берүү
кызматкерлеринин
күнү
Жаны жыл

Жооптуулар жана
аткаруучулар
ЭжБФ, МЭБ, ЖК, Профком

Аткарылуучу
күндөр
31.08.19

КжМТФ,МЭБ,ЖК.ТИжСӨД 01.10.19
АУФ, МЭБ, Профком

02.10.19

АжКФ, Профком, МЭБ

28.12.19

5

6
7
8

23-февраль – Ата
мекенди
коргоочулар куну,
ОшТУнун күнү
8-март - Аялдардын
Эл аралык күнү
Нооруз майрамы
9-май - Улуу жеңиш
күнү

ТИжСӨД директору

ЭФ, Пофком, МЭБ

21.02.20

ТК,Профком, ЖК, МЭБ,
Аялдар кенеши
ТТФ, Профком, МЭБ
ТжЖПФ, МЭБ, Профком

06.03.20
21.03.20
07.05.20

Ыдырысов Р.Ж

