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ЖОЖдордогу жаштар иштери боюнча иш алып барган студенттик 

акыйкатчы аппараттарынын жана студсенаттардын иш-аракеттери үчүн 

колдонмо китеп. 

 (Түзгөн: Орозалиев Бектурсун Орозалиевич. - ОшМУнун Студенттик 

акыйкатчы аппаратынын жетекчиси).    – Ош, 2019. – 12* б.                                                    

 

 

  

 

Жыйнакта университеттеги Cтуденттик акыйкатчы аппаратынын иш - 

аракеттерин уюштурууга байланыштуу концепция, нормативдик жоболор,  

студенттик акыйкатчы жана анын өкүлдөрүнүн кызматын аткаруучулардын 

милдети, укуктары жана иш-чараларды уюштуруунун эрежелери көрсөтүлгөн. 

Китеп окуу жайда бирдиктүү укук саясатын ишке ашыруу жана аны 

жакшыртуу максатын көздөйт. 

Жыйнакты атайын жана жогорку окуу жайлары, жергиликтүү бийлик 

органдарынын акыйкатчы бөлүмдөрү жана жаштар комитеттери өз 

ишмердүүлүктөрүндө пайдаланса болот. 

 

 

 

 

 

 

 «Кедейлер акыйкатты издеп жүрүшсө, байлар акыйкаттан качып 

жүрүшөт»  

Бертольд Брехт 

“Мамлекеттик ишмер чындыкты айтышы керек. Унчукпаганы - алдаганы” 

Сен – Жон- ПЕРС. 
    «Теория элдин калың катмарына жетмейинче, ал материалдык күчкө айлана 

албайт» 

К.Маркс 

 “Өзүңдөгү ооруну сезсең тирүүсүң, Өзгөнүн оорусун сезсең адамсың” 

                 Эл макалы 
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Кыргыз Республикасынын желеги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызстандын Мамлекеттик желеги 1992-жылдын 3-мартында Жогорку Кеңештин 

сегизинчи сессиясында кабыл алынган. Кыргызстандын Желеги өңчөй  кызыл кездемеден 

жасалып, ортосуна кырк нуру тегиз чачыраган алтын түспөл күндүн, анын ичине – кыргыз 

боз үйүнүн  кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн. Желектин өңчөй кызыл түстө 

болушу каармандыкты жана чечкиндүүлүктү символдоштурат, нурлары тегиз чачыраган 

алтын түстөгү Күн тынччылыкты  жана байлыкты элестетет, ал эми түндүк –кыйла кеңири 

мааниде ата-бабанын үйүнүн жана  бүтүндөй аалам катары дүйнөнүн символу. Айланага 

бириктирилген  40 нур байыркы кырк уруунун  бирдиктүү Кыргызстанга биригишин 

билдерет. Түндүк өлкөдө жашаган элдердин биримдигин символдоштурат. 

 

Кыргыз Республикасынын герби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргызстандын Мамлекеттик герби 1994-жылы 14-январда бекитилген. 

Кыргызстандын мамлекеттик символунда кыргызстандыктардын айкөлдүгүн жана 

даанышмандыгын, терең ой жүгүртө билүүсүн символдоштуруучу тоо бүркүтү сүрөттөлгөн. 

Көлдүн бетинин берилиши – жаратылыштын кооздугунун символу,  жашоо-турмуштун жана 

энергиянын булагы. 
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Ош мамлекеттик университетинин желеги 
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Ош мамлекеттик университетинин студенттик акыйкатчы аппаратынын логатиби 
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Киришүү 

 
“Баардык элдердин жыргалчылыгы балдарды тарбиялоодо болот” 

(Джон Локк) 

 

Баланы энеден, энени баладан ажыратып алгандай,  же болбосо согуш 

майданында жырткычтык сезим менен маңкурттукка барып, адамдар бирин-

бири кызылга боёп, жанын кыйгандай эле билимди акчага баалоо, (пара алуу – 

пара берүү) билим берүүдөгү маңкурттук иш – аракет жогоруда айтылгандай 

эле адамды оор акыбалга салып, стресске, кээ бирөөлөрдү кылмыштуулукка 

кабылтып, туура эмес бааланган билим мамлекеттик кызматтагы жаш 

кадрларды толуктап, өнүгүүдөн элибизди артта калуусун шарттап келет.  

“Ар бир элдин жыргалчылыгы балдарды тарбиялоодон турат”, - деген 

сөздү эске алып, “Студент – билим алуучу кардар”, “Студент – жогорку окуу 

жайлардын негизги сырьёсу” катары эсептеп, билим алуучулардын укуктары 

корголушу керек деген максатта бул китепти жарыкка чыгарып отурабыз. 

Анткени,билим берүү процессиндеги мыйзамсыз иш-аракеттердин алдын алып, 

келечектеги өнүккөн мамлекеттибиз үчүн жаштарга туура жана сапаттуу билим 

берүү максатка ылайыктуу. 

Жогорку окуу жайларында бирдиктүү укук саясатын ишке ашыруу жана 

аны жакшыртуу, университеттеги Студенттик Акыйкатчы аппаратынын иш - 

аракеттерин уюштурууга байланыштуу концепция, нормативдик жоболор,  

студенттик акыйкатчы жана анын өкүлдөрүнүн кызматын аткаруучулардын 

милдети, укуктары жана иш-чараларды уюштуруунун эрежелери көрсөтүлгөн. 

Буга чейин студенттердин укук-милдеттерин камтыган “Студенттин 

чөнтөк дептери” аттуу китепче чыгарылган. Бул китепте биз билим 

алуучулардын укук-милдеттерин ишке ашыруучу бир топ жаңы долбоорлорду, 

иш-чараларды сунуштаганга аракет жасадык. Студенттердин бир канча 

суроолорунун негизинде атайын жетекчиликтен сурамжылоо жүргүзүү менен 

жоопторун ушул китепке камтыдык. 

Жыйнак ОшМУнун жаштар  саясатын жөнгө салып, студенттерди 

укуктук жактан тарбиялоонун максат-милдеттерин, принциптерин  аныктайт 

жана мунун негизинде студенттик акыйкатчы аппаратынын иштеринин план-

программалары иштелип чыгып, ал ОшМУнун бардык институт, факультет, 

колледждеринде ж.б. бөлүмдөрүндө ишке ашуусуна мүмкүндүк берет. Укуктук  

иш-аракеттерди жүргүзүүчү студенттик акыйкатчылар, кызматкерлер, 

окутуучулар жыйнактагы жоболорго, көрсөтмөлөргө, иш-чаралардын 

эрежелерине таянып иш алып барышса, окуу жай боюнча сапаттуу жана таза 

билим алуу, студенттердин кызыкчылыгын коргоо иштери бирдиктүү, 

системалуу жол менен өркүндөйт деген ишеничтебиз. 

Билим алуучулардын укук-милдеттерин ишке ашыруучу бир топ жаңы 

долбоорлорду, иш-чараларды сунуштаган китепчебиз бул жаатта жазылган 

алгачкы карлыгач болгондуктан,  сөзсүз түрдө түзөтүүгө жана толуктоолорго 

муктаж. Бир эле китепте адамдардын укук-милдеттерин, билим берүү 

процессин толук камтуу мүмкүн эмес. Мындан кийинки иш-аракеттер өзүн-өзү 
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башкаруу структураларынын,  Студенттик акыйкатчылардын колунда деп 

ойлойм. Заман талабына ылайык студенттердин иш-аракеттерин 

жеңилдештирүү, жаны идеялар, жаңыча көз караштар менен толукталат деген 

ойдомун. 

 

 

 

 

Ош МУнун студенттик  

акыйкатчы аппаратынын жетекчиси:                                  Орозалиев Б.О. 
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ОТЧЕТ 
Мен, Студенттик акыйкатчы 

аппаратынын жетекчилик кызмат 

ордумду тапшырып жатып, жалпы 

студенттерге маалымат ирээтиндеги 

отчеттук китебимди сунуштап жатам. 

2016-2017-окуу жылындагы 

университеттин өзүн-өзү башкаруу 

структураларынын студенттик 

акыйкатчы аппаратынын жетекчилигине 

уюштурулган шайлоодо  өз 

талапкерлигимди коюп, көпчүлүк 

студенттердин добушуна ээ болуп, 

кызматка кириштим. Бул эки жыл 

аралыгында студенттик акыйкатчы 

аппаратынын иш-аракеттерин белгилүү 

бир стратегиялык өнүгүү багытына 

жараша иш алып барганга аракет 

кылдым. Жыл ичинде ОшМУнун 

бардык факультет, колледждериндеги 

студенттер менен тынымсыз укуктук лекциялар уюштурулду. Студенттер 

менен жолугушууга ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору, социалдык 

жана тарбия иштери боюнча проректору, коррупциянын алдын алуу боюнча 

комиссиясынын төрагасы, Ош шаарынын акыйкатчысы жана ООНдун Ош 

шаарындагы өкүлдөрү катышып, укуктук лекцияларды өтүп беришти. 

Жолугушуу учурунда студенттердин суроо-талаптарына да жооп алууга 

жетиштик. Андан сырткары, студенттердин укуктук кызыкчылыктарын коргоо 

максатында бир топ жаңыча демилгелерди, долбоорлорду иштеп чыктык жана 

студент досторго сунуштадык. Айта кетсек, «Жетекчи менен бир саат», «Бирге 

ТВ көрөбүз» долбоорлору сунушталды. Алар боюнча жогоруда кеңири 

айтылып өттү. Бул долбоорлордо атайын иштелип чыккан укуктук-

документалдык видеороликтерди көрсөтүү менен  укук-милдеттерин жеткирип,  

студенттерде жекече жаралган көйгөйлөрдү чечүүгө арналса, «Пикир ордо»,  « 

Педагогикалык ачык саат» долбоорлорунда бир тайпанын же жалпы 

студенттерге тиешелүү маселелерди талкуулап, тоскоолдуктарды, сунуш, ой-

пикирлерди ректоратка жана ректорго билдирүү менен ишке ашыруу максат 

кылынган. Демилгелеген долбоорлорубуз максаттуу ишке ашып, натыйжалуу 

көрсөткүчтөргө жете алдык. Студенттердин сунуш, талаптарын долбоорлор 

аркылуу ишке ашырып, студент досторубуздун ишеничин да жарата алдык. Ага 

карата, ОшМУнун бардык окуу корпустарында жайгашкан ишеним 

кутучаларын электрондук вариантка өткөрдүк. Эми, студенттер сунуш-

талаптарын, ой-пикирлерин кол телефон аркылуу эле жазышып, аны 

студентттик акыйкатчы аппаратынын жетекчиси жана коррупциянын алдын 

алуу боюнча комиссиясынын төрагасы гана окуй алышат жана ар бир 
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кайрылган студенттин арызы боюнча ректор да кабардар болуп тургандыгында 

да өзгөчөлүк бар. 

Студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан маданий-массалык иш-

чаралар да жөнгө салынып,  университеттик, шаардык жана облустук 

деңгээлдеги кароо-сынактар, конкурстар уюштурулду. Көптөгөн досторубуз 

белектер  жана ректорубуздун грамоталары менен сыйланды. Ага ылайык, 

Студенттик акыйкатчы аппараты менен КРнын Билим берүү жана илим 

кызматкерлеринин Ош облустук комитетинин кызматташтыгынын негизинде 

«Аймактарды өнүктүрүү жылына» карата «Адамга эң кыйыны – күн сайын 

адам болуу» аталышындагы видеоролик сынагынын катышуучулары тарбиялык 

мааниси терең, маңыздуу видеороликтерди тартышып, жалпы катышуучулар 

Ысык-Көлгө эс алууга жолдомо алышты.  Бул эле эмес, билим алууга үндөгөн 

интеллектуалдык оюндарыбыз ар бир  айда уюштурулуп жатты. 2-орунду, 3-

орунду багындырган жеңүүчүлөр грамота, дипломдор менен сыйланды. Ар бир 

оюнубузда жеңүүчү деп табылган студент досторубуздун ата-энелери 

профсоюз комитети тарабынан  “Аялдардын эл аралык майрамына” карата эс 

алуу үчүн курортторго жиберилмекчи. 

Жогоруда айтылып өткөн иш-чаралар жөнүндө укуктук маалыматтарды 

студенттерге жеткирип туруу үчүн атайын акыйкатчы аппаратынын мурдагы 

маалымат тактайчасын жаңылап иштеп чыгып, аны бардык факультет, 

колледждерге жайгаштырдык. Маалымат тактайчабыздын баса белгилөөчү 

жайы, студенттерде ишеним жаратуу жана алар менен жакындан иш алып 

баруу максатында «Сизде окуу-тарбия, коррупция, контракт ж.б маселелер 

боюнча суроолор пайда болуп, кимге кайрылышыңызды билбей жатсаңыз, анда 

ОшМУнун Студенттик акыйкатчы аппараты «ЖЕТЕКЧИ МЕНЕН БИР СААТ» 

аттуу жолугушууга чакырат!” деген текст менен өргөртүп түзүлдү. 

         Мына ушундай жогорку деңгээлде уюштурулган иш-чаралар факультет, 

колледждердеги студенттик акыйкатчы аппаратынын жетекчилигине талапкер 

болгон студенттердин санын көбөйттү. Ошондой эле коомдук уюмдардан кем 

калбаган студенттер арасында мыкты команда топтолду. Студенттик 

акыйкатчы аппаратындагы активдүү студенттердин ынтымагын, достугун 

бекемдөө үчүн спорттук иш – чаралар, эс алуулар уюштурулду. Структуранын 

алдыңкы студенттери ректорубуздун ыраазычылык каты, ардак грамоталары 

жана ОшМУнун Окумуштуулар кеңешинин стипендиясы менен сыйланышты, 

алардын арасында команданын дагы бир мүчөсү КРнын Президенттик “Үмүт” 

стипендиясын багындырууга жетишти. 

 

            Бул жылдар аралыгында мен аз да болсо тажрыйба топтоп, мамлекеттик 

кызматтын жоопкерчилигин сезе алдым. Алдыда  мага кандай жумуш, кандай 

милдет жуктолсо мамлекетибизге анын ичинде университетибизге татыктуу 

жана ак кызмат кылууга даярмын.  

     Ал эми  жамаатка ынтымакчылык,  менден кийинки келе турган жаңы 

жетекчиге ийгилик каалайм жана демилгеленген жумуштарды татыктуу 

улантып кетет деген ойдомун. 
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Биздин долбоорлор 
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 «Пикир ордо» дискуссия-дебат клубунун жобосу 

 «Пикир ордо» дискуссия-дебат клубун  түзүүнүн 

максаты: 

 Студент жаштарды саясий, укуктук жактан тарбиялоо; 

 Студенттер арасындагы достук мамилени чыңдоо жана жаңы 

достор табуу; 

 Студент жаштардын маданий-интеллектуалдык деңгээлин 

өнүктүрүүгө салым кошуу; 

 Студенттерибизге тиешелүү болгон ар кандай көйгөйлөрдү көтөрүп 

чыгууга жана анализ жасоого, чечүүнүн жолдорун  издөөгө 

тарбиялоо; 

 Дискуссия-дебатта эң маанилүү деп саналган маселелерди добушка 

коюу менен талкуулап, жыйынтыгын ректорго жана ректоратка 

билдирүү менен маселени чечүү:  

       Уюштуруу тобунун милдеттери жана укуктары 

 
 Иш-чараларды мелдештин жадыбалы боюнча уюштуруу; 

 Калыстар тобунун курамын бекитүү; 

 Мелдештин өтүшү жана жыйынтыгы жөнүндө массалык маалымат 

каражаттарына жарыялоо; 

 Мелдештин шарттарына кайдыгер караган жана тиешелүү 

талаптарды канааттандырбаган катышуучуларды мелдештен чечтетүү; 

 Шартка байланыштуу зарыл учурда мелдештин жоболоруна 

өзгөртүүлөрдү киргизүү: 

 

          Акыйкатчы аппаратынын факультеттердеги  

                өкүлдөрүнүн жана дебат бөлүм башчыларынын   

                                               милдеттери: 

 Кезектеги дискуссия- дебат боюнча студенттерге так маалымат  

   берүү; 

 Дебатка катышуучу командаларды аныктоо жана аларга 

   милдештин шарты, өткөрүү тартиби менен таныштыруу, 

   материалдык,  идея жана моралдык жактан көмөк 

    көрсөтүү; 

 Факультеттин дебат командаларын уюштуруу тобу менен 

 байланыштыруу (ОшМУнун башкы имараты, 219б-кабинет) 

 Дебат болгон күнү колдоочу студенттер менен камсыз 

 кылуу: 
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   Талапкерлерди каттоо жана дебатты өткөрүүнүн   тартиби: 

 
 Каттоо уюштуруу тобу  тарабынан жүргүзүлөт; 

 Каттоо арыздын негизинде ишке ашат; 

 Мелдеш кыргыз тилинде өткөрүлөт; 

 

       Катышуучуларга коюлуучу талаптар: 

 
 Дебатка ОшМУнун бардык факультеттеринен бирден  

   команда катыша алат; 

 Мелдешке дебаттын форматтарын билген, интеллектуал,  

   сөзгө чечен студенттер тарбия иштери боюнча декандын 

   орун басарлары тарабынан тандалып, деканаттын сунушу  

   менен катталат; 

 Мелдешке катышуучу командалар сүрөттөрү менен  

   белгиленген күнгө чейин катталышы керек: 

 

  Калыстар тобу: 
 Калыстар уюштуруу тобу тарабынан аныкталат; 

 Калыстар тобунун мүчөлүгүнө  белгилүү дебатерлор,  

ректорат жетекчилигинин өкүлдөрү, жаш саясатчылар,  

   жаштар комитетинин өкүлдөрү дайындалат: 

 

эскертүү: 
а) Мелдешке катышуучулар белгиленген убакытка чейин уюштуруу тобуна    

    кайрылууга тийиш; 

б) Мелдештин шарттарын берилген убакыттын ичинде аткаруу; 

в)Мелдеш учурунда атаандаштарынын дарегине шек келтирбөө: 
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          Абдужапаров Муслим 1998-жылы         

8-Октябрда Ош Областынын Ноокат 

районуна караштуу Он-Эки-Бел айылында 

туулган. Учурда Ош МУнун Математика 

жана информациялык технологиялар 

факультетинин 4-курсунун студенти. Ош 

МУнун Студентти акыйкатчы аппаратынын 

төрагасынын орун басары, “Жетекчи менен 

бир саат” аталышындагы долбоордун автору. 

 

 

Студенттердин сергек жана активдүү 

жашоо образын түзүү, моралдык дем берүү, 

укуктук жактан тарбиялоо жана студент 

жаштарыбыздын ар тараптуу өнүгүүсүүнө керектүү деп эсептелген бардык 

мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу. Аң-сезимдүү, ыймандуу, жароокер улан-кыздарды 

тарбиялоо максатында “Жетекчи менен бир саат” долбоорун иштеп чыкканбыз. 

Аталган долбоордо ийгиликтүү инсандар менен студенттердин жолугуушусун 

байма-бай уюштуруу  менен (тажрыйба бөлүшүү) интеллектуал, намыскөй 

жана билимдүү жаш кадрларды коомчулукка даярдап берүү, 

университетибиздин кызматкерлери менен студенттерибиздин эркин пикир 

алмашуу аянтчасын түзүү, студенттердин үнүн жетекчиликке жеткирүү жана 

студенттер арасында жаралган көйгөйлөрдү жеринде чечүү максат кылынган. 

Бул долбоор студенттерде жаралган көйгөйлөрдү чечүүнүн максималдуу жолу 

деп эсептейм. Анткени жолугушуу эркин форматта болуп,  жетекчи 

студенттерде жаралган көйгөйлөрдү чечүү, жол көрсөтүү жана коррупциянын 

алдын алуу маселелерин өз ичине камтыйт. 
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ЖЕТЕКЧИ МЕНЕН БИР СААТ” аттуу жолугушуу 

 

Ишмердүүлүктүн багыты, максаты:  
 Университетибиздин кызматкерлери менен студенттерибиздин эркин  

пикир алмашуу аянтчасын түзүү; 

 Студенттердин үнүн жетекчиликке жеткирүү; 

 Студенттер арасында жаралган көйгөйлөрдү жеринде чечүү;( Жолугушуу 

эркин форматта болуп, студенттер менен жетекчи студенттерде жаралган 

көйгөйлөрдү чечүү, жол көрсөтүү жана университетибиздин мындан ары 

өнүгүүсүнө студент жаштарыбыздын орду ошондой эле ой-пикирлерин угуу 

максатында бир саат ой бөлүшө алат.) 

 Коррупциянын алдын алуу; 

 Студент менен жетекчиликтин ортосунда көпүрөлүк милдетти аткаруу; 

 Студенттерди билимдүүлүккө, адамгерчиликке жана мекенчилдикке 

тарбиялоо; 

 Студенттердин интеллектуалдык жана маданий деңгээлин жогорулатуу; 

 Студенттердин сергек  жана  активдүү  жашоо образын түзүү; 

 Моралдык дем берүү жана укуктук жактан тарбиялоо: 

 Студент жаштарыбыздын ар тараптуу өнүгүүсүнө керектүү деп эсептелген 

бардык мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу жана аң-сезимдүү, ыймандуу, жароокер 

улан-кыздарды тарбиялап, студенттер арасында дебат-дискуссия, “Брейн-

ринг” акыл таймаштарын жана ийгиликтүү инсандар менен студенттердин 

жолугушуусун байма-бай уюштуруу  (тажрыйба бөлүшүү) менен 

интеллектуал, намыскөй жана билимдүү жаш кадрларды коомчулукка 

даярдап берүү: ( Сизде окуу-тарбия, коррупция, тонтракт ж.б. маселелер 

боюнча суроолор пайда болуп, кимге кайрылышыңызды билбей жатсаңыз, 

анда ОшМУнун студенттик акыйкатчы аппараты “Жетекчи менен бир саат” 

аттуу жолугушууга чакырат!) 

 Ишке ашыруунун жолдору:  

 Ар бир айда бир жолу студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан 

уюштурулуп, студенттердин сунушун эске алуу менен жолугушууга 

университетибизде эмгектенген жетекчилерди “Жетекчи менен бир саат” 

долбооруна чакыруу; 

 ОшМУнун окуу имараттарында жайгашкан конференция залдарынын бирин 

жолугушуу боюнча атайы белгилүү бир убакытка бошотуу жана керектүү 

каражаттар менен камсыздоо. 
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 “Педагогикалык ачык сабак” видеоролик долбоорунун жобосу 
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“Педагогикалык ачык сабак” видеоролик долбоорунун максаты; 

 Алдыңкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтуу; 

 Коомчулукту түрдүү илимдин тармактары боюнча кабардар кылуу; 

 Окутуудагы креативдүү, инновациялык, интерактивдүү усулдарды 

көрсөтүү; 

 ЖОЖдордун профессордук-окутуучулук курамынын коомчулук 

алдындагы кесиптик жоопкерчилигин жогорулатуу; 

 Студенттин билим алууга кызыгуусун арттыруу; 

 Билимдүү студенттерге коомчулуктун көңүлүн буруу жана моралдык дем 

берүү; 

 Билимди жана билимдүүлүктү даңазалоо: 

 

I. “Педагогикалык ачык сабак” видеоролик долбоорун уюштуруунун  

              кезеги жана мөөнөтү 

      ОшМУнун студенттик акыйкатчы аппараты педагогикалык ачык сабак 

видеодолбоорунун       жобосунун негизинде  ар бир айда эки  жолу 

ОшМУнун  факультет, институт, колледждердеги кафедралардын бирден 

окутуучусунун сабагына катышып, 

ачык сабактын жүрүшү толугу менен видеого тартылып, видео материал 

педагогикалык-видеодолбоорунун отчетуна тиркелет. 

 
 

III.                         Факультет, колледждердин акыйкатчы өкүлдөрүнүн 

милдети 
 

 “Ачык сабак” педагогикалык-видеодолбоор  боюнча студенттерге 

маалымат берүү; 

  Тиешелүү факультеттин кафедра башчысы ачык сабакка комиссиянын 

мүчөсү катары  катышуусу абзел; 

  Белгиленген күнгө  тиешелүү кафедрадан “Ачык-сабак” педагогикалык-

видеодолбооруна жоопту окутуучу  дайындоо: 

 

 

Эскертүү: 

     Кезектеги педагогикалык ачык сабак өтүп берүүчу факультеттин 

тиешелүү кафедра башчысына бир жума мурун билдирүү берилет. 
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Ош мамлекеттик университети 

Студенттик акыйкатчы аппараты 

Педагогикалык ачык сабактын отчёту 
 

 

 

    Декан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет 

Кафедра 

 
 

 

 

 

 

Кафедра 

башчыбашчы 

 

Группа 

 

Мугалим 

 

предмет 

 

Студенттердин  

саны 

 

 

 
Катышкандарды

н саны 

 

 

 

Себептүүлөрдү

н саны 

 

 

 

Студенттердинсабакка 

даярдыгы 

 

(эн жакшы, жакшы, орто) 

 
Мугалим кошумча 

каражаттарды пайдаланды 

 

 

 

Педагогикалык ачык сабактагы группанын тизмеси жана видео дискке көчүрүлүп, 

отчётко тиркелет. 

 

Датасы:                                                                    «___» _____________: 

 

 

 

 

 

ОшМУнун студенттик  

акыйкатчы аппаратынын  

төрагасы:                                                 __________________________ 

 

жок 
Предмет боюнча  силлабус таркатылганбы 

ооба 
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            Сагынбек уулу Ийгилик              

1997-жылы 4-июлда Ош 

Областынын Алай районуна 

караштуу Күңэлек айылында 

туулган. Учурда Ош МУнун Физика-

техника  факультетинин 4-курсунун 

студенти. Ош МУнун Студенттик 

акыйкатчы аппаратынын 

төрагасынын орун басары, “Бирге 

сыналгы көрөбүз”  аталышындагы 

долбоордун автору. 
 

           Укуктук, документалдык, 

патриоттук, илимий ж.б.у.с. тасмаларды көрсөтүү менен укуктук аң-

сезимдүүлүктү жогорулатып, колдоно билүүсү менен студенттин өз 

алдынчалуулугуна көмөк көрсөтүү жана дүйнө жүзүндөгү жакшы жаңылыктар, 

ачылыштар, жаратылыш үнүн маалымат катары кыска метраждуу 

видеороликтерди көрсөтүү менен (ата-энеге, мекенине, досторуна, окуу жайына 

болгон сүйүүнү жандандырып) жоопкерчиликтүү, активдүү жана 

интеллектуалдуу жаштарды тарбиялоо.Болуп жаткан окуяларга өз алдынча 

чечим чыгарууга, жеке пикир жарата алуусуна шарт түзүү максатында “Бирге 

сыналгы көрөбүз” долбоорун студенттерге сунуштадык. Андан сырткары, 

ОшМУнун тарбия департаменти  тарабынан студенттер үчүн зарыл деп 

эсептелинген, студент жаштарыбызды ар тараптуу өнүктүргөнгө чоң жардам 

берип, коомчулуктун кызыгуусун жылдан жылга арттырып жана шааардык 

деңгээлдеги уюштурулуп жаткан, тарбиялык мааниси чоң, таасирдүү иш-

чараларга  500го чукул  гана  студенттерибиз көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо, 

копчүлүгү  иш-чараларды көрө албай калышат. Мына ушул маселени эске алуу 

менен студенттердин кайсы бир тобуна патриоттук, улуттук көркөм 

тасмаларды, кыска метраждуу видеороликтерди, терең маанини камтыган 

кинолорду  көрсөтүү менен биргеликте жүрүм-турумдун, адеп-ахлактуулуктун, 

нравалуулуктун жогорку деңгээлин калыптандырууну да максат кылат. Айта 

кетчү нерсе, бул долбоордун негизинде бир канча ирет видеороликтердин 

сынагы уюштурулуп,көпчүлүк студенттерибиз диплом, грамота жана эс алуу 

үчүн жолдомолор менен сыйланышты. Ар бир катышуучу студент досторубуз 

долбоордун видео казынасын жаңы видеолор менен камсыздашты.Мисал 

катары, “Аймактарды өнүктүрүү жылына” карата уюштурулган “Адамга эң 

кыйыны-күн сайын адам болуу” темасындагы видеороликтер аркылуу адамдык 

мамилелерди жогорку деңгээлде чагылдырышып, коомчулукта жакшы пикир 

жарата алышты. 
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 “Бирге сыналгы көрөбүз” долбоорунун   жобосу 

 

I.  Долбоордун максаты: 

 1. “Чогуу сыналгы көрөбүз” долбоорунун негизги максаты болуп дүйнө 

жүзүндөгү жакшы жаңылыктар, ачылыштар, жаратылыш үнүн маалымат 

катары студенттерге жеткирип,  болуп жаткан окуяларга өз алдынча чечим 

чыгарууга, жеке пикир жарата алуусуна шарт түзүү максатында кыска 

метраждуу видеороликтерди көрсөтүү менен (ата-энеге, мекенине, 

досторуна окуу жайына болгон сүйүүнү жандандырып) жоопкерчиликтүү, 

активдүү жана интеллектуалдуу жаштарды тарбиялоо. 

 2.Өнүккөн мамлекеттердин өнүгүү тарыхын, цивилизациясы менен 

тааныштырып, студенттерде каалоо, эңсөө сезимдерин жандандырып, 

позитивдүү жашоого үндөө; 

3.Укуктук, документалдык, патриоттук, илимий ж.б.у.с. тасмаларды 

көрсөтүү менен укуктук аң-сезимдүүлүктүү жогорулатып, колдоно билүүсү 

менен студенттин өз алдынчалуулугуна көмөк көрсөтүү; 

4.ОшМУнун тарбия департаменти жана жаштар комитети тарабынан 

студенттер үчүн зарыл деп эсептелинген, студент жаштарыбызды ар 

тараптуу өнүктүргөнгө чоң жардам берип, коомчулуктун кызыгуусун 

жылдан жылга арттырып жана шааардык деңгээлдеги уюштурулуп жаткан, 

тарбиялык мааниси чоң, таасирдүү иш-чараларга (“Стилдүү студент”, 

“ОшМУ мырзасы”, “ОшМУ  периси”, “Идеалдуу түгөй” ) 500го чамалуу 

студенттерибиз көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо, копчүлүгү жогоруда 

аталган иш-чараларды көрө албай калышат. Мына ушул маселени эске алуу 

менен аталган иш-чараларды студенттердин кайсы бир тобуна көрсөтүүгө 

жетишип, патриоттук, улуттук көркөм тасмаларды, кыска метраждуу видео-

роликтерди, терең  маанини камтыган кинолорду  көрсөтүү менен 

биргеликте жүрүм-турумдун, адеп-ахлактуулуктун, нравалуулуктун жогорку 

деңгээлин калптандыруу.  

 Студент жаштардын маданий эс алуусун уюштуруу; 

 Жалпы студенттерге мырзалыктын мыкты үлгүлөрүн көрсөтүү; 

 Студенттердин интеллектуалдык жана маданий деңгээлин жогорулатуу; 

 Студенттерди мекенчилдикке тарбиялоо; 

 Кыздардагы сулуулуктун, аруулуктун, наздуулуктун жана акылгөйлүктүн 

үлгүлөрүн көрсөтүү; 

 Cтудент жаштардын эстетикалык табитин арттыруу; 

 Студенттердин сергек жана активдүү жашоо образын түзүү; 
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II.  Долбоорду уюштуруунун тартиби 

 Ар бир айда эки жолу (патриоттук, улуттук, логикалык,укуктук,илимий, 

корком тасмалар ж.б.у.с.) кинолор тандалып, студенттерге сунушталат. 

 Кыргыз жана орус тилинде көрсөтүлөт; 

 Долбоор массалык маалымат каражаттары тарабынан коомчулукка 

чагылдырылат; 

 Көрсөтүлгөн тасма боюнча кыскача ой-пикир алмашуу жүргүзүү: 

 

III.  ОшМУнун факультеттеринин  декандын 

тарбиялык иштер боюнча орун басарларынын жана 

студенттик акыйкатчылардын милдеттери 

 Жаны долбоор боюнча студенттерге маалымат берүү; 

 Каалоочу студенттерди уюштуруу  тобу менен байланыштыруу жана __-

_____ күнү саат 16:30гө башкы имаратка алып келүү (ОшМУнун акыйкатчы 

аппараты, 219-каб.). 

 

IV.  Долбоордун  программасы 

1.Алып баруучу көрсөтүлүүчү тасма боюнча багыт берет  (3 минут) 

2.Кино көрүү (1, 1:30 саат) 

3. Тасма боюнча кыскача ой-пикир (талкуу) (30 минут) 

 

VII.  Уюштуруу тобунун милдеттери жана укуктары 
 Жогоруда көрсөтүлгөн жадыбалы боюнча  уюштуруу; 

 Иш-чаранын өтүшү жана жыйынтыгы  жөнүндө массалык  маалымат  

каражаттарына  жарыялоо; 

 

V.Жетектоочу топ 

 ОшМУнун Социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору 

Т.Р.Колдошов 

 ОшМУнун жаштар комитетинин төрагасы Алтынбек уулу Муратбек 

 ОшМУнун музейи боюнча адиси Мамасадык кызы Айканыш 

 ОшМУнун жатаканалар боюнча координатору Абылкасым уулу Канат 

 ОшМУнун акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Орозали уулу Бектурсун 

             VI .  Долбоордун өткөрүлүүчү жайы жана убактысы: 
ОшМУнун Кыргыз-Кытай факультетинин чоң актылык залында көрсөтүлүп, 

дайыма туруктуу убакытта саат 16:30да башталат. 

 

Эскертүү: 
 Кезектеги сунушталган тасма башталгандан баштап тынчтыкты 

сактоо; 

 Тасма башталганча байланыш каражаттардын үнсүз абалга келтирүү; 

 Өз убагында жободо көрсөтүлгөн дарекке келүү; 
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 “Жаш кесипкөй” студенттик интеллектуалдык «Брейн-ринг» 

билимдүүлөр таймашынын жобосу 

1. Таймаштын максаты 

 Студенттердин билим алууга кызыгуусун арттыруу; 

 Студенттерге улуттук дөөлөттөрдү таанытуу; 

 Билимдүү студенттерге коомчулуктун көңүлүн буруу жана моралдык дем 

берүү;  

 Билимди жана билимдүүлүктү даңазалоо; 

 ОшМУнун студенттеринин арасынан интеллектуалдык деңгээли жогору 

студенттерди тандап алуу; 

 Кесипке багыт берүү; 

 

2.   Таймаштын катышуучулары 

 

“Жаш кесипкөй” студенттик интеллектуалдык  билимдүүлөр таймашына  

ар бир факультеттен адистиктер боюнча үчтөн  гана  студенттер  катыша 

алат; 

Таймаштын катышуучулары сөзсүз түрдө ОшМУнун студенттери 

Болуусу керек; 

 

3. Факультет, коллеждердеги декандын тарбия иштери боюнча орун 

басарларынын, Окуу бөлүмүнүн башчыларынын жана студенттик 

акыйкатчылардын милдеттери 

 

 Таймаш боюнча студенттерге маалымат берүү; 

 Ар бир факультеттен тандалып алынган студенттин өзүнүн гана 

кесибине(адистигине) байланыштуу суроолорду (жооптору менен) 

уюштуруу тобуна түзүп берүү; (Окуу бөлүмүнүн башчылары) 

 “Брейн-ринг таймашына катышуучу студентти  агай-эжекелери, ата-энеси 

жана күйөрмандары  менен биргеликте факультеттер аралык өтүүчү 

“Брейн-ринг” таймашына алып келүү;(Тарбия иштери боюнча орун 

басарлар) 

4.Таймаштын эрежеси: 

 
 Таймаш жалпысынан 20 суроодон  туруп,  алардын ичинен 15 суроо 

адистигине байланыштуу болуп, калган беш суроо дүйнөлүк, турмуштук, 

логикалык, патриоттук суроолорду камтыйт. Кайсы факультеттен 

чыккандарына жараша ошол студенттердин адистигинин багытына 

байланыштуу тереңдетилген суроолор түзүлөт. Ар бир факультеттен үчтөн  

гана студент катыша алат. “Жаш кесипкөй” билимдүүлөр таймашы жаш 

кесипкөй деп аталгандыгына байланыштуу катышуучу студенттин бир жолу 

илимий жетекчисинен (агай-эжекелеринен, досторунан) жардам алуу 

мумкунчулугу берилет.(тел:байланышын колдонсо болот 1 минут).  
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5.Суроолорду түзүү эрежелери 

 
Суроолор тиешелүү  кафедралар  тарабынан даярдалат жана алып баруучуга 

эки күн мурун берилет.Таймашты баштан-аяк алып баруучу башкарат.  

    

6.Таймаш 2 турдан турат: 
 

I Тур: Адистигине байланыштуу суроо-жооптор берилет 

 

Ар бир катышуучуга алып баруучу бештен суроо берет, суроолорго жооп 

берүү үчүн 10 секунд гана убакыт берилет. Суроолого жооп бере албаса 

таймашка катышып жаткан кезектеги катышуучуга суроо узатылат. Ар бир 

туура жооп үчүн өз эсебине 5 упай кошо алат. 

II.тур Логикалык, патриотттук, турмуштук суроо-жооптор берилет 

 

Логикалык суроолорго жооп берүү үчүн 1 минут убакыт берилет. Эгер жооп 

берүүгө даяр болушса биринчи кол көтөргөн студент жоп берүү мүмкүнчүлүгүн 

алат. Эгер туура эмес жооп берген болсо кезектеги катышуучу жооп берүүгө 

мүмкүнчүлүк алат.  Биринчи турдагыдай эле ар бир туура жооп үчүн 5 упайдан 

топтой алышат. 

 

7. Уюштуруу тобу жана милдеттери жана укуктары 

 

4. ОшМУнун тарбия департаменти жана студенттик акыйкатчы аппараты. 

5. Иш чараларды сынактын жадыбалы боюнча  уюштуруу; 

6. Калыстар тобунун курамын бекитүү;  

7. Сынактын өтүшү жана жыйынтыгы  жөнүндө массалык маалымат 

каражаттарына жарыялоо; 

8. Сынактын шарттарына кайдыгер караган жана тиешелүү талаптарды 

канааттандырбаган катышуучуларды сынактан четтетүү;  

9. Зарыл учурда сынактын жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү 

 

8. Калыстар тобу 

 

 Калыстар тобунун курамы: эсептөө комиссиясы – 2, эксперт-2 адамдан 

туруп, уюштуруу тобу тарабынан аныкталат; 

 Калыстар тобунун мүчөлүгүнө мыкты окуган студент  же профессионалдуу 

агай-эжейлер дайындалат; 

 Калыстар тобунун чечими талкууга алынбайт жана өзгөртүлбөйт; 

9. Таймаштын өткөрүлүүчү жайы жана убактысы 

 

 “Брейн-ринг” интеллектуалдык таймашы  башкы имаратта чоң актылык 

залында (БАЗ) өткөрүлөт.  

 Таймашка катышуучу студенттерди каттап алгандан кийин 7 кундөн кийин 

саат 13:30да башталат; 
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10.Нааразычылык жазуу 

Нааразылык жарым сааттын ичинде жазылуусу зарыл. Нааразылык 

жазган катышуучу 200 сом өлчөмүндө төлөм төлөгөндөн кийин каралат. Эгер 

нааразылык канааттандырылса төлөм суммасы кайтарылып берилет. 

Канааттандырылбаса төлөм мелдештин фондуна которулат. 

 

11. Таймаштын жеңүүчүлөрүн сыйлоо 

 

 Жалпы 1-2-орундарды багындырган студенттер жана окутуучулары 

дипломдор, белектер менен сыйланышат;  

 Жеңүүчү деп аталган студент ОшМУнун кубогу менен сыйланат: 

 

Эскертүү: Таймаш учурунда атаандашынын дарегине шек келтирбөөгө; 

Калыстар тобунун жана алып баруучунун сөзүн угууга милдеттүү. 

Эгерде эрежени бузган студент болсо, таймашка катышуу укугунан ажырайт. 
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Ош мамлекеттик университети 

      Студенттик акыйкатчы аппараты: 

Электрондук ишеним кутуча (http://www.oshsu.kg/t_mail/) 

 
МААЛЫМАТ:  

Студенттердин укуктары, милдеттери китепчесинде көрсөтүлгөн 

(http://www.oshsu.kg/resurs/document/studinfo1.pdf) студенттин 

укугуна ылайык студенттерди жетишээрлик деңгээлде сабак окутпай, 

окуу расписаниесин жана башка окуу-тарбия процесстеринин 

эрежелерин бузган окутуучуларды алмаштыруу же тиешелүү 

чараларды көрүү маселесин көтөрүүгө жана жетекчиликке билдирип, 

талап коюуга укуктуу. Ага ылайык 2018-жылдын 20-март күнү  

студенттик акыйкатчы аппараты тарабынан университетибиздин 

сайтынын башкы бетине электрондук ишеним 

кутучажайгаштырылган (буга чейин студенттер көйгөйлөрүн 

факультет, колледждерде жайгашкан ишеним кутучаларга кагаз 

түрүндө кайрылып келишкен). Студенттерден келген каттарды Ош 

МУнун  ректору,  коррупциянын алдын алуу боюнча 

комиссиясынын төрагасы жана студенттик акыйкатчы аппаратынын 

жетекчиси гана окуп, кайрылуулардын негизинде тиешелүү чаралар 

көрүлөт. Электрондук ишеним кутучага кат калтыруу үчүн 

студенттер жана кызматкерлер "AVN" маалыматтык 

системасындагы логин, паролун пайдаланышат. 

 

МАКСАТЫ: 

 Мыйзамсыз иш-аракеттердин алдын алуу; 

 Ар бир студент менен жекече байланыш түзүү; 

 Студенттер арасында кылмыштуулуктун алдын алуу; 

 Студенттердин даттанууларын жана кайрылууларын, 

каалоо жана өтүнүчүн анонимдүү түрдө сайтыбызда 

жайгашкан электрондук ишеним кутуча аркылуу угуу: 
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Онлайн анкетирлөө 
Жогорку окуу жайларында  окуу семестрлеринин аягында дайыма 

уюштурулган онлайн анкетирлөө мыйзамсыз иш-аракеттердин болуусуна  

бөгөт коюп жана студенттердин таза, сапаттуу билим алуусуна чоң өбөлгө 

түзүп, айрым мугалимдердин кесибине болгон кайдыгер мамилесине 

түшүндүрүү же кызмат ордунан бошотууга негиз болуп келет. Студенттерден 

алынган анкетанын жооптору окуу жайдагы билим берүү процессинин да 

сапатын жакшыртууга шарт түзөт. Анткени студенттер өткөн семестрде сабак 

берген окутуучулардын ишмердүүлүгүнө баа беришип, өздөрүнүн сунуш, ой-

пикирлерин билдире алышат.Ар бир студенти билим алуучу кардар катары 

карап, окутуп-үйрөтүү жана жекече мамиле жасоо үчүн, алардын сунуш-

пикирлерин угуу жана ошого жараша сабак процессин уюштуруу натыйжалуу 

көрсөткүчтөргө жеткирет. 

Ош мамлекеттик университетинде да өзүн-өзү башкаруу уюмдары, 

студенттик акыйкатчы  аппараты тарабынан студеттердин сунуш, ой-

пикирлерин угуу жана айрым көйгөйлөрдү чечүү максатында түрдүү багыттагы 

анкетирлөө жүргүзүлүп турат. Ага карата, “Окутуучу – студенттин көзү менен” 

аталышындагы анкетага ар бир семестрдин аягында окуу корпустарында 

жайгашкан компьютердик класстарда AVN маалыматтык системасы аркылуу 

өздөрүнүн жеке логин, паролу менен катыша алат. 

“Сиз өзүңүз окуган, иштеген окуу жайдын мындан да бийик деңгээлге 

чыгуусун, өнүгүүсүн кааласаңыз, окуу жайда көңүл иренжиткен жагымсыз 

жагдайлар болбошу керек деп эсептесеңиз, анда бул сурамжылоого кайдыгер 

болбойсуз деп ишенебиз! Андыктан жакында өткөрүүлүчү онлайн 

анкетирлөөдө өзүңүздүн реалдуу оюңузду билдириңиз  жана сунуш, ой-

пикирлериңизди калтырыңыз! Майда сезилген бирок, маанилүү проблемаларды 

бирге чечели”, - деген чакырык менен студенттерди анкетирлөөгө катыштырып 

келебиз.  

Студенттерде жаралган көйгөйлөрдү чечүү үчүн түрдүү иш-чараларды 

уюштуруп, бир канча долбоорлорду иштеп чыкканыбыз менен студенттердин 

маселеси чечилбесе жетекчиликтин кайдыгер экендиги деп эсептесек болот. Ар 

бир студент төлөгөн акча каражатына жараша сапаттуу билим алууга 

укуктуу.“Кой аксагы менен миң”, - дегендей өз кесибин жакындарынын 

каалоосу менен тапшырып, сабакка болгон кызыгуусу жок, темаларды 

өздөштүрүүдөн артта калган, өз келечегине олуттуу карабаган, ж.б., студенттин 

айынан “Баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн” - деген система менен 

студенттин билими бааланбай, билимдүүлөр туура бааланып, өлкөбүздүн 

өнүгүүсүнө өз салымын кошуусу керек,  деген ой менен студенттик акыйкатчы 

аппараты модуль, сессия учурунда мыйзамсыз иш-аракеттердин алдын алуу 

үчүн анкетирлөө жүргүзүлүп келет. 
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Тестирлөөлөр 
 

Жатаканада жашаган студенттердин укук милдеттери жана    кызыкчылыктары үчүн 

жүргүзүлүүчү анкеталык суроолор 

 

1.Жатаканада опузалап талап кылуу,  үстөмдүк кылуу ж.б. жат көрүнүштөр болобу? 

А) Жок болбойт.                                                                                                                                                                  

Б) Кээде болуп турат.                                                                                                                                                                 

В) Ооба, такай болуп турат 

2.Коменданттар жатаканага кабыл алып жатканда акча сурап, талап кылганбы? 

А) Ооба ___________сом алган.                                                                                                                                         

Б) Жок талап кылган эмес. 

3.Факультеттин деканаты(тарбия иштери боюнча орун басары), кураторлор 

жатаканадан кабар алып турушабы? 

А) Таптакыр кабар албайт 

Б) Ооба кабар алып турушат 

В) Билбейм 

4.Жатакананын эшиги саат 22:00 дөн кийин жабылып, ички тартип толугу менен 

сакталабы? 

А) Ооба                                                                                                                                                                                             

Б) Тартип жок                                                                                                                                                     

В) Коңшулар тынчтык бербейт 

5. Коменданттын жана студсоветтин ишмердүүлүгү канаатандырабы, студенттердин 

кызыкчылыгы үчүн маданий-массалык иш-чаралар өткөрүлүп турабы? 

А) Ооба канаатандырат, иш чаралар өтүп турат.                                                                                                  

Б) Жок аларды тааныбайм, иш чаралар өткөрүлбөйт 

В) Кээде 

6. Жатакананын ички тартиби боюнча тазалык иштери күнүнө жүргүзүлөбү? 

А) Ооба 

Б) Жок жүргүзүлбөйт 

В) Кээде 

7. Сиздин укугуңуз бузулуп, тебеленсе кайсыл жакка кайрыласыз? 

А) Комендантка, студсоветке 

Б) Жатаканалар боюнча координаторго 

В) Студенттик акыйкатчыга 

В) Эч кимге 

Эгерде сизде башка маселеңиз, көйгөйүңүз, сурооңуз же кандайдыр бир сунушуңуз 

болсо жазып калтырсаңыз болот. Эскертүү: Сиздин жообуңуздун 

купуялыгынаОшМУнун студенттик акыйкатчы аппараты кепилдик берет жана 

сиздин укугуңузду коргойт! 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Мамлекеттик сынактардын алдында жүргүзүлүүчү 

анкетанын суроолору 
1. Мамлекеттик сынактарга(гос.экзамен) мыйзамсыз кандайдыр 

шылтоо менен жана себепсиз эле акча топтолуп жатабы? 
а) 500 

б)1000       

в)1500 

г) 2000 

д) 2500  

ж)_____________. 

з) жок, акча топтолбойт. 

2. Мамлекеттик сынактарга кайсы бир шылтоо менен(түштөнүү, гүл 

ж.б.у.с) майда барат акча чогултулабы? 

а) ооба__________сомдон. 

б) жок чогултулбайт. 

в) билбейм. 

3. Дипломдук ишиңизди өзүңүз жаздыңызбы же жетекчиңизден 

сатып алдыңызбы? 
а) өзүм жаздым 

б) ________сомго сатып алдым. 

4. Өзүңүз жазган дипломдук ишиңизге жетекчи акча талап кылып 

сурадыбы? 
а) ооба_________сом. 

б) жок эч качан  

5. Дипломдук ишиңизге берилген сын пикир үчүн сизден акча сурап 

же талап кылындыбы? 
а) ооба, ________сом. 

б) жок 

Мындан сырткары дагы кандай мыйзамсыз иш-аракеттер, кандай 

маселелер бар?  Болсо баяндап жазып калтырсаңыз. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Окуу жай боюнча  жүргүзүлө турган анкетанын суроолору 

 

1. Университеттин кызматкерлеринин тейлөө маданиятына кандай баа 

бересиз? 

Ректорат 

- жогору  

- орто       

- төмөн    

Окуу иштери боюнча проректору 

- жогору  

- орто       

- төмөн    

Социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору 

- жогору  

- орто       

- төмөн    

Профсоюз комитети  

- жогору  

- орто       

- төмөн    

Бухгалтерия 
- жогору  

- орто       

- төмөн    

Кадрлар башкармалыгы 
- жогору  

- орто       

- төмөн    

 

 

 

Окуу-информациялык департаменти 

- жогору  

- орто       

- төмөн    

“Билим” басма каанасы 

- жогору  

- орто       

- төмөн    

Административдик-чарба департаменти  

- жогору  

- орто       

- төмөн    
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Юрист  

- жогору  

- орто       

- төмөн    

Эл аралык байланыштар бөлүмү 
- жакшы   

- орто       

- төмөн    

Студенттик акыйкатчы аппараты 
- жогору  

- орто       

- төмөн    

Жаштар комитети 

- жогору  

- орто       

- төмөн    

“Нур” гезити 
- жогору  

- орто       

- төмөн    

Таланттар Академиясы 
- жогору  

- орто       

- төмөн    

“Үмүт” телестудиясы 

- жогору  

- орто       

- төмөн    

 

 

 

2. Китепканачылар китепти пайдалануунун эрежелери менен 

тааныштырып, сиздин суроо-талаптарыңызга так, туура жооп береби? 

Көрсөтүлгөн баалоо шкаласы менен баалаңыз. 

5 4 3 

   

3. Факультетиңиздин китепканачысы тейлөөдө таңкыс китептерге акы 

сурап, акча же материалдык каражаттарды талап кылбайбы? 

А) Ооба, талап кылат,  _________сом өлчөмүндө, 

Б) Жок, баарын акысыз жана уставдын негизинде пайдалана алам. 

В)  

_______________________________________________________________ 
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4. Айланма баракчаны (обходной лист) толтурууда кайсы бөлүм кол 

койгондугу үчүн сизден акы талап кылат, эгер талап кылса кайсы 

бөлүм?__________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Университеттен жана факультеттен берилүүчү (форма Т-026) 

аныктаманы акысыз аласызбы? 

     А)  Ооба, акысыз аламын  

     Б) Жок  ,  эгер жок болсо: 

- Факультеттикин _____ сом. 

- Кадрлар башкармалыгынан алуучу Т-026 документин ____ сом. 

6. Келишимдик акыны төлөгөндүгү тууралуу (1-курстан 4-курска чейин) 

тактама алууда кызматкерлердин мамилеси. 

- Контрактык төлөмдөр тууралуу квитанция жок учурда _____сом 

акча талап кылат.  

- Мамилеси жакшы, канааттандырат  

- Билбейм  

7. Кадрлар башкармалыгынын кызматкерлери өз ишин билүү деңгээли 

кандай? 

- жогорку  

- орто       

- төмөн    

8. Кадрлар башкармалыгынын инспекторлорунун сизге жасаган 

мамилесине кандай баа бересиз? 

- Жогорку, сылык мамиле жасашат  

- Орто, маанайына жараша          

- Төмөн, орой мамиле жасашат  

9. Кызматкерлер иш убактында жеке иштери менен алектенбейби? 

А) Жок, алектенбейт. 

Б) Ооба, алектенет  

В) Билбейм 

10. ОшМУдагы коменданттар, вахтерлордун(жатаканада, окуу 

корпустарында) студенттерге, кызматкерлерге жасаган мамилесине 

кандай баа бересиз? 

А) Жогорку, сылык мамиле жасашат  

Б) Орто, маанайына жараша  

В) Төмөн, орой мамиле жасашат  

11.АVN информациялык системасынын кызматкерлеринин сизге жасаган 

мамилеси канааттандырабы? 

 

5 4 3 
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12. Келишимдик акыны АVN  программасына киргизүүдө 

кыйынчылыктар жокпу? 

А) Жок  

Б) Бар, болсо кандай мүнөздө? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

13. Кызматкерлер өз ишин канчалык деңгээлде билет деп ойлойсуз? 

5 4 3 

   

14. ОшМУнун структураларынын(бухгалтерия, кадрлар бөлүмү, 

китепкана ж.б.) тейлөө маданиятын жакшыртууга сиздин оюңуз. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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Интервью 

Студенттик акыйкатчы:  

 

Билимди туура эмес баалап, студентти  белек, акча берүүгө мажбур  

кылган мугалимдер боюнча студенттер кайрылышса, канча күндө жана 

кандай жооп берилет? 

 

Ош шаардык соту: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Студенттик акыйкатчы: 

 

Студентке кысым көрсөтүлүп, адамдын жеке аброюна шек келтирүү, 

кемсинтүү боюнча арыздар келип түшсө, Сиздер тараптан кандай иш-

аракеттер көрүлөт? 

 

Ош шаардык прокуратурасы: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Студенттик акыйкатчы: 

 

Cабакка келбей калган күн үчүн акча алынабы “НБ”? 

 

Ош МУнун коррупциянын алдын алуу боюнча комиссиясы: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Студенттик акыйкатчы: 

Эгер мугалим сабакка кечигип келсе университет тарабынан кандай 

чаралар көрүлөт жана студенттер мугалимди канча убакытка чейин 

күтүүсү керек, же тескеринче студент сабакка кечигип келсе кандай чара 

көрүлөт жана канча убакытка чейин кечиксе сабакка катышууга укуктуу? 

 

 

Ош МУнун Окуу иштери боюнча проректору: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Студенттик акыйкатчы: 

ОшМУнун профилокториясына кимдер жолдомо  ала  алат,баасы канча 

сом жана кандай кызматтар көрсөтүлөт? 

 

ОшМУнун профсоюз комитети: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Студенттик акыйкатчы: 

Жатаканада жашаган студенттер каникул учурунда айрымдары 

практикасын өтөп, айрымы дипломдук иш жазуу менен алек, мына ушул 

сыяктуу окуу процессине байланышкан учурларда студенттер жатаканада 

жашоого уруксат берилеби? Же болбосо окуудан сырткары билимин 

өркүндөтүү үчүн атайы курстарга жазылган болсочу? 

 

ОшМУнун социалдык жана тарбия иштери боюнча проректору: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Сүрөттөр айткысы келет 
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Эң негизги 
 Студент биринчи кезекте мугалим тарабынан көрсөтүлгөн 

тапшырмаларды өз убагында аткарууга милдетүү; 

 Билим алуучу кардар төлөгөн акча каражатына жараша сапаттуу 

жана таза билим алууга укуктуу. 

 

Улуу ойчулдардын айтуусуна караганда, “Жашоо – абдан кооз жана 

таттуу, жакшылыктын туу чокусу, мүмкүнчүлүктөрдүн кампасы” катары 

саналат. Бирок, адам баласы качан гана өз милдеттерин так аткарбаган 

учурда,  жашоо оор сезилип, убакыт токтоп калгандай туюлуп, ага карата 

ташбоор кейпин кийип алгандай түр көрсөтөрү да анык. Мисал катары 

сизди алсак. Сизге берилген үй тапшырмасын аткаруудан баш тартып, 

досторуңуз менен тоого барып, эс алууну пландадыңыз. Жогоруда 

айтылгандай Сиз өз милдетиңизди аткаруудан баш тартып, сабак 

учурунда даярдыгыңыз жок өзүңүз каалаган бааны ала албадыңыз. 

Мындай көрүнүш Сиздин сабакка болгон кызыгууңузду кетирип, эгер 

кайталана берсе, жашоону жек көрө баштайсыз. Себеби, аткара турчу 

тапшырмаларыңыз көбөйүп, убакыт жетпей башка сабактарга да 

активдүүлүгүңүз жоголуп, жашоону озүңүз татаалдантып жаткан болосуз. 

Эч качан унутпаңыз, бул иштин башында өзүңүз турарыңызды. 

           Эгемен өлкө, көз карандысыз мамлекет дегенибиз менен азырынча 

өлкөбүздө жумушсуздуктун саны күч. Жумуш менен камсыз болгондордун 

айлык маянасы болсо аз. Канчалаган ага-инилерибиз, эже-сиңдилерибиз, 

жакындарыбыз мигрант болуп, чет өлкөдө жашоо-тиричиликтин айынан 

жүрөрү айдан ачык. А сизге болсо, студент болуу бактысы буйруган. 

Жакындарыбыздын бешене  тер менен тапкан акча каражаты жашоо-

турмушубуздун муктажтыктарына жумшалып, кайсы бир бөлүгү же 

баардыгы билим алууга сарпталып жаткандыр. Балким Сиздин ата-

энеңиз акыркы акчасына окутуп жаткандыр. Андыктан,  өз кесибиңди 

мыкты өздөштүрүүгө милдеттүүсүз. Анткени, ата-энеңиз сизди кайрадан 

окутууга чарк-чамасы жетпей калышы  же кайра-кайра кесип тандап 

жүрүп бактысыз жошоого кабылышыңыз мүмкүн. 
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Ош МУнун студенттик акыйкатчы аппаратынын окуу 

процессинде канчалык деңгээлде орду бар? 
Ош МУнун акыйкатчысы өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын 

Конституциясына, КРнын Акыйкатчы жөнүндөгү жобосуна, Эл аралык  «Адам 

укугун жана эркиндиктерин коргоо» декларациясына, КРнын  жаштар 

саясатынын концепциясынын негиздерине, Билим берүү жөнүндөгү 

мыйзамына, Ош МУнун Уставына жана ушул жобого ылайык жүргүзөт. 

 

Арыздарды жана нааразычылыктарды кароонун тартиби 

 
Студенттик акыйкатчы студенттерден келген кайрылууларга жараша 

жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамдардын, жоболордун негизинде тиешелүү 

чараларды көрүп, кырдаалга жараша маалыматты Ош МУнун ректоруна жана 

коррупциянын алдын алуу боюнча комиссиясынын төрагасына кабар берет. 

Акыйкатчы  анонимдүү нааразычылыктарды жана оозеки арыздарды кабыл 

албайт. 

 

Студенттерде жаралган ар бир көйгөйдү(ОшМУнун студенттик 

акыйкатчысы (омбудсмен) жөнүндөгү жобонун 8-берененин 

12- 

пункту:http://www.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=709.кайрыл

уунун негизинде карап чыгып, изилдөөнүн жыйынтыгын ректоратка жана 

ректорго билдирип, кызмат ордунан пайдаланып паракорчулукка барган, өз 

ишине  жоопкерчиликсиз мамиле жасаган кызматкерлерди кызмат ордунан 

бошотуп берүүсүн же башка жумушка которуусун талап кылат. 

(Студенттердин укуктары жана милдеттери китепчесинде көрсөтүлгөн 

студенттин укугуна ылайык жетишээрлик деңгээлде сабак окутпай, окуу 

расписаниесин жана башка окуу – тарбиялык процесстин эрежелерин 

бузган окуутучуларды алмаштыруу же тиешелүү чараларды көрүү 

маселесин көтөрүүгө жана жетекчиликке билдирип, талап коюуга 

укуктуу).http://www.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=706. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oshsu.kg/univer/?lg=1&id_parent=709
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Студент доско кайрылуу 
 

“Элдин жаманы болбойт, адамдын жаманы болот”, -  дегендей өз 

келечегине, өз кесибине кайдыгерлик менен мамиле жасаган 

мугалим, студенттер жөнүндө айтылган айрым сын көз 

караштартарыбызды, пикирлерибизди туура түшүнүү менен 

кабылдап, өз кемчиликтерибизди өзүбүз оңдобосок жашоо бизди 

дагы бир жолу буттан алып, бактысыз турмушка кабылтып, 

жыгытары анык. Бул пикирибиз менен бардык эле студент 

жаштарыбыз ушундай деп айтуудан алыспыз. Анткени, студент 

кезинде эле көп ийгиликтерге жетип, жаштарга үлгү болуп жүргөн 

студенттерибиздин жүрүм-туруму, адеп-ахлагы, активдүүлүгү 

сүйүндүрбөй коё албайт. Билимдүүлүгү, тапкычтыгы менен 

айырмаланган жаштарыбыз келечектеги өнүккөн өлкөбүздүн Айкөл 

Манастары, акылкөй Каныкей энелери демекчимин!  

Жашоого өз алдынча таштаган кадамың студенттик күндөрдөн 

башталгандыктан,  алгачкы күндөн баштап эле  өз милдеттериң менен 

укугуңдун сакталышына өзгөчө маани беришиң зарыл. Анткени, 

биринчи күндөн баштап эле укугуңдун бузулушуна жол 

берсең,укугуңдун бузулушу келечек жашооңдо уланып кете берип, 

турмушта татыктуу орун таба албай калышың мүмкүн. Ошондуктан, 

өз укук-милдеттериңди, укугуңду коргоочу мыйзамдарды жана жобо 

– эрежелерди үйрөнүп, студенттик өзүн-өзү башкаруу 

структураларына, өзүң окуган университеттин жетекчилик 

органдарына, (Студенттик акыйкатчы аппараты жана студсенаттарга) 

атайын мамлекеттик органдарга жана коомдук уюмдарга кайрылып, 

коомдук пикирлерди жаратуу жолдорун өздөштүрүүң зарыл. 

Урматтуу студент досум, бул китеп Сиздин билим алуу 

процессиндеги айрым түшүнбөгөн суроолоруңузга жооп, укуктук 

маалымат катары өздүк китепканаңыздагы китептердин санын 

толукташына жана алдыга койгон максатыңызга карай туура кадам 

таштооңузга, шам чырак катары кызмат кылышына  тилектешмин! 

 

 
Ош МУнун студенттик  

акыйкатчы аппаратынын жетекчиси:                                               Б.О.Орозалиев  
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Кызматтык жоопкерчилик жана укук 

 
     Билим берүү, аны менен бирге студент жаштарды тарбиялоо – Кыргыз 

мамлекетин өзгөртүп, өнүктүрүүдө  өзгөчө маанилүү стратегиялык ресурс 

болуп эсептелет. Эртеңки жаңырган коомду түзүү - бүгүнкү жаштарга кандай 

билим, таалим-тарбия бергенибизден көз каранды. Ошондуктан, ОшМУнун 

эшигин ачып, кирген ар бир студент тарбия жаатында баш аламан, белгилүү 

багыты жок, ар ким өз билгениндей жүргөн, өз билгениндей өнүгүүчү чөйрөгө 

туш болбостон, бекем тарбиялык системасы, максаты, дисциплинасы бар 

университетте окуп-тарбияланып жатканын сезгидей болуусу кажет.   

         Жогорку окуу жайында билим алып жаткан студент эртеби-кечпи тигил 

же бул кесиптин дипломун алып чыгаары шексиз. Бирок, ал адистин ички адеп-

ахлактык жүрүм-туруму, гуманисттик жан дүйнөсү, Ата Мекенине болгон 

сүйүүсү, дүйнөгө болгон көз карашы, турмуштагы тутунган принциптери 

кандай болот?  

Ошондуктан, билим алып жаткан ар бир студентти белгилүү бир кесипке 

ээ кылып гана тим болбостон, Мекенин, улутун, кыргыз мамлекетинин 

мыйзамдарын бузбай, аны так сактап жашоого үйрөтүү, б.а., укуктук коомдун 

жараанын тарбиялоо,мамлекеттик тилин сүйгөн патриот инсанды 

калыптандырып чыгаруу да жогорку окуу жайынын негизги милдеттеринин 

бири. 

         Студент үчүн жогорку окуу жайы билим алуунун гана ордосу эмес, ар 

тараптуу өсүп жетилүүнүн, инсандык баалуулуктарды өзүнө сиңирүүнүн, 

интеллигенттүүлүккө, жогорку маданиятка калыптануунун булагы болушу 

керек. Бул өзүнөн өзү ишке ашпайт. Ал үчүн, университетте системалуу билим 

берүү жана тарбия процессин уюштуруу зарыл жана аны ишке ашыруу ЖОЖдо 

эмгектенген ар бир профессордук-окутуучулук курамдын кесиптик милдети, 

жоопкерчилиги  болуп эсептелет (“Тарбия  иштери боюнча нормативдик 

документтердин жыйнагы” китепчесинен алынды). Ошондуктан,студенттер да 

дайыма өз укук, милдеттерин билип жүрүүгө, мамлекеттик мыйзамдарды так 

аткарууга, мыйзам чегинде жана жарандык жоопкерчиликти сезип жашоого, 

адамдар ортосундагы мамиледе студенттерди жамаат менен бирге болууга жана 

жамаат  жоопкерчилигин сезүүгө үйрөтүү максатында студенттин жана 

кызматкерлердин кесиптик укук-жоопкерчиликтерин да бул китепке камтып 

кетүүнү туура көрдүк. 
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ОшМУнун декандын тарбия иштери боюнча орун басарлары 

жөнүндөгү жобосу 

1. Жалпы жобо 

1.1. Декандын тарбия иштери боюнча орун басары (мындан ары декандын 

орун басары) факультеттеги тарбия процессин уюштурат, жетектейт жана бул 

тармак боюнча жооп берет; 

1.2. Тарбия берүү системасы университеттеги кадр даярдоонун негизги 

составдык бөлүгү болгондуктан, факультеттеги тарбия иши өзгөчө маанилүү 

жана жооптуу  жумуш. Ушул себептен декандын орун басары факультеттеги 

тажрыйбалуу жана кадыр-барктуу окутуучулардан конкурстук негизде 

тандалып коюлат. Кафедралар аркылуу талапкерлер көрсөтүлүп, факультеттин 

деканынын сунушу, университеттин тарбия департаментинин макулдугу менен 

ректордун буйругу аркылуу дайындалат; 

1.3.  Декандын орун басарларына административдик жактан факультеттин 

деканы, ал эми усулдук, функционалдык тарабынан университеттин тарбия 

департаментинин директору жетекчилик кылат. Декандын орун басары ай 

сайын кошумча айлык маянасы менен камсыз кылынат; 

1.4. Окуу жылынын аягында декандын орун басары жүргүзүлгөн 

тарбиялык иштер туурасында факультеттин Окумуштуулар Кеңешинде отчет 

берет жана аны жазуу түрүндө университеттин тарбия департаментине 

тапшырат. 

 

2. Декандын орун басарларынын милдеттери 

2.1. Университеттин тарбия иштери боюнча концепциясына, тарбиялык 

иштердин планына ылайык факультеттин тарбиялык иш-планын түзүү, декан 

тарабынан бекиттирүү жана ишке ашыруу; 

2.2.  Кураторлордун тарбиялык иш планын карайт, талдайт жана деканга 

бекитүүгө сунуштайт (куратордук иш план окуу жылынын алгачкы жумасынан 

кечикпей декан тарабынан бекитилүүгө тийиш); 

2.3.  Факультеттин бардык студенттик тайпалары үчүн жумасына бир жолу 

куратордук сааттарды окуу жадыбалына койдурат жана анын үзгүлтүксүз 

өтүлүшүн көзөмөлгө алат; 

2.4.  Куратордук жумуштардын аткарылышын жакшыртат; 

2.5.  Факультеттин студенттеринин окуу дисциплиналарын сактоосун  

көзөмөлгө алуу. Ар бир айдын соңунда сабактарга катышуусу, жетишүүсү 

начар студенттер менен тарбиялык иш жүргүзүү жана семестрине 60 сааттан 

ашык сабак калтырган студенттерди окуудан четтетүү боюнча деканга сунуш 

берүү; 

2.6. Факультеттин студенттерин тарбиянын бардык багыты 

(интеллектуалдык, жарандык-патриоттук, эмгектик, адеп-ахлактык, саясий-

укуктук, эстетикалык, дене тарбиясы) боюнча тарбиялоо жана ага ылайык 

конкреттүү иш-чараларды уюштуруу; 

2.7. Студенттик өзүн-өзү башкарууну өнүктүрүү: факультеттин жаштар 

комитетинин, студенттик акыйкатчынын иштерин жакшыртуу, студенттерди 

коомдук пайдалуу иштерге тартуу; 
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2.8. Факультеттин студенттик тайпаларынын старосталары менен окуу, 

тартип маселелерине байланыштуу иш алып баруу; 

2.9. Студенттерде сергек жашоо образын калыптандыруу. Социалдык терс 

көрүнүштөрдүн (наркомания, аракечтик, СПИД ж.б.)  алдын алуу;  

2.10. Студенттердин жашоо-турмушу менен жакындан кабардар болуп 

туруу. Кураторлордун жатаканалардан дайыма кабар алып туруусун уюштуруу; 

2.11. Студенттердин факультеттеги жана жатаканалардагы эмерек-

буюмдарды этият пайдалануу жоопкерчилигин арттыруу; 

2.12. Окуу жайдагы, жатаканалардагы студенттердин жүрүм-турумдарына 

үзгүлтүксүз көзөмөл жасоо, одоно тарип бузган студенттерге чара көрүү жана 

студенттердин этикалык жүрүм-турумдарын жакшыртуу; 

2.13.  Социалдык жактан коргоого муктаж студенттер менен иш алып 

баруу (ата-энеси жок, майып, аз камсыз болгон студенттерди тизмелөө жана 

аларга жардам берүү); 

2.14.  Окуу дисциплинасы, студенттердин жүрүм-турумдары боюнча 

маалыматтарды топтоо, анализ жасоо жана ага байланыштуу иш аракет кылуу;  

2.15. Студенттердин интеллектуалдык, маданий деңгээлин жогорулатуучу 

иш-чараларды (дискуссия, дебат, брейн-ринг; илимдин, маданияттын, 

саясаттагы көрүнүктүү адамдары менен жолугушуулар, кароо-сынактар, 

спорттук мелдештер, КВН ж.б. ), ийримдерди уюштуруу;  

2.16. Шаардык, университеттик, факультеттик ишембиликтерге 

студенттерди алып чыгуу. 

3. Декандын орун басарларынын укуктары 

3.1. Факультеттеги студенттердин окуу-тарбия дисциплиналарына 

байланыштуу бардык зарыл маалыматтарды алууга;  

3.2. Кураторлорго тарбия иш-чараларын уюштурууга жана даярдык 

көрүүгө байланыштуу конкреттүү тапшырмаларды берүүгө; 

3.3. Кураторлорду, студенттерди моралдык, материалдык сыйлыктарга 

көрсөтүүгө; 

3.4. Кураторлордун, студенттердин үстүнөн админстративдик жаза, 

окуудан четтетүү боюнча билдирүү берүүгө, бул маселелерди кароочу 

деканаттын жыйындарына катышууга; 

3.5. Студенттик тайпаларга кураторлорду дайындоо үчүн деканга 

окутуучу-кызматкерлерди сунуштоого; 

3.6. Окуу-тарбия иштерин жакшыртуу сунуштары менен ректоратка 

кайрылууга; 

 

4. Декандын орун басарлары өз ишин төмөндөгү нормативдик 

документтерге ылайык жүргүзөт 

 4.1. КРнын Конституциясы; 

 4.2. КРнын билим берүү жөнүндөгү мыйзамы; 

 4.3. КРнын жалпы улуттук идеясы (идеологиясы); 

 4.4. КРнын мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү 

мыйзамы; 

 4.5. ОшМУнун уставы; 
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 4.6. ОшМУнун тарбия иштери боюнча концепциясы; 

       4.7. ОшМУнун тарбия иштери боюнча иш планы; 

4.8. ОшМУнун декандын тарбия иштери боюнча орун басарлары 

жөнүндөгү  жобосу;                                                  

 4.9. ОшМУдагы студенттик тайпалардын кураторлору жөнүндөгү 

жобосу; 

 4.10. ОшМУнун студенттик акыйкатчысы (омбудсмени) жөнүндөгү 

жобосу; 

 4.11. ОшМУнун ички тартиби жөнүндөгү эрежелер; 

 4.12. ОшМУдагы тарбия иштерине стимул берүүчү сынактардын 

жоболору;  

4.13. ОшМУнун жаштар комитети жөнүндөгү жобосу; 

4.14. ОшМУнун ректорунун буйруктары, көрсөтмөлөрү; 

 

ОшМУдагы студенттик тайпалардын кураторлору жөнүндөгү жобосу 

 

1. Жалпы жобо 

Студент жаштарды тарбиялоо – ЖОЖдун ар бир окутуучусунун кесиптик 

милдети жана коом алдындагы инсандык парзы. Студенттик тайпада жүргүзгөн 

куратордун иши окутуучунун педагогикалык ишмердүүлүгүнүн составдык 

бөлүгү болуп эсептелет. Университетте билим алуу менен кошо тарбиянын 

түрдүү багыттары боюнча студенттерди инсандык калыптандыруу процесси 

жүрөт. Ар бир студенттин университеттеги кеңешчиси, жакын адамы – бул 

куратор. Куратордук жумуш студенттердин сабактарга катышуу жана жетишүү 

көрсөткүчтөрүн жогорулатат. Куратордук саат тайпадагы студенттерди 

үзгүлтүксүз тарбиялоонун негизги каражаты катары эсептелинет. Тайпадагы 

студенттердин күнүмдүк билим алууга болгон мамилеси, тартиби кураторлук 

саатта жумасына бир жолу жыйынтыкталып, көзөмөлдөнүп турат. Натыйжада 

студенттердин билим алууга болгон жоопкерчилиги күчөп, андан ары пландуу 

өнүгүүгө кадам ташталат.  

1. Университеттик администрациянын студенттик тайпадагы ыйгарым 

укуктуу өкүлү болуп куратор эсептелет. Ал кафедра башчысынын макулдугу 

аркылуу факультеттин деканы тарабынан дайындалып, университеттин 

ректорунун буйругунун негизинде бекитилет; 

2. Куратордук жумуш кафедрадагы окуу-тарбия иштеринин бир бөлүгү 

болуп эсептелет жана окутуучу тарабынан жекече иш план түзүлүп, ага 

жоопкерчиликтүү мамиле жасалат; 

3. Куратор окуу жылынын башында, 1-курстан баштап билим алуунун 

мөөнөтү аяктаганга чейин студенттик тайпага бекитилет; 

4. Куратордук жумуштун бир бөлүгү катары куратордук саат эсептелет. 

Ал факультеттин окуу жадыбалына жуманын алгачкы күндөрүнө коюлуу 

аркылуу жумасына бир жолу студенттик тайпада өткөрүлөт; 

5. Декандын тарбия иштери боюнча орун басары кураторлордун 

ишмердүүлүгүн координациялайт, көзөмөлдөйт жана жетектейт; 
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6.  Кафедрадагы окутуучунун куратордук ишмердүүлүгүн уюштуруу 

жана ага көзөмөл жүргүзүү кафедра башчысы тарабынан ишке ашат; 

7. Куратор өз ишин деканаттын макулдугу жана кафедранын 

бекитүүсүнөн өткөн атайын иш планга ылайык  жүргүзөт; 

8. Университет, факультет жана кафедра алдында тайпадагы 

студенттердин тарбиясына, окуу-тартибине болгон жоопкерчиликти куратор өз 

мойнуна алат. Куратордун отчету ар бир семестрдин аягында кафедранын 

жыйынында декандын тарбия иштери боюнча орун басарынын катышуусу 

менен угулат; 

9.  Куратор студенттик тайпага жыл бою жүргүзгөн тарбиялык иштерин 

куратордук журналга жазып жүрүүгө тийиш. Куратордук журнал отчеттук 

документ болуп саналат;  

10. Кураторлорго деканат жана ректорат тарабынан сыйлыктар берилип 

турат; 

 

2. Куратордун милдеттери 
1. Университеттин тарбия иштери боюнча окуу жылынын комплекстүү 

иш планына жана факультеттин тарбиялык иш чараларынын планына ылайык: 

окуу жылына, семестрге, айга, жумага иш план түзүү жана бекиттирүү; 

2. Студенттик тайпанын окуудагы жана окуудан сырткаркы 

ишмердүүлүктөрүнө жыл бою көңүл бөлүү. Жумасына бир жолу куратордук 

саат өтүү; 

3. Тайпанын активдерин (староста, профорг, сектор башчылары) 

демократиялык негизде дайындоо; 

4. Тайпанын активдери менен тыгыз байланышта болуу жана аларды өз 

алдынчалыкка үйрөтүү; 

5. Тайпанын индивидуалдык өзгөчөлүктөрүн иликтөө: студенттердин 

жатаканалардагы, үйлөрдөгү турмуштук-жашоо шарттарын, алардын 

социалдык абалын, кызыгууларын, жүрүм-турумун, бош убактысын эмне менен 

өткөзөөрүн куратор билүүгө тийиш;  

6. Студенттердин сабактарга катышуусун жана жетишүүсүн үзгүлтүксүз  

көзөмөл кылуу; 

7.  Сабактарга катышуусу жана жетишүүсү начар студенттердин 

конкреттүү себептерин аныктоо жана аларга өз убагында усулдук-

уюштуруучулук жагынан жардам көрсөтүп туруу;  

8. Студенттердин жогорку окуу жайына ыңгайлашуусуна 

(адаптациялануусуна) жакындан жардам берүү; 

9. Тайпанын студенттерин окуу планы, университеттин ички тартип 

эрежелери, экзамен-зачетторду тапшыруулардын эрежелери, билимди 

баалоонун рейтинг системасы менен тааныштыруу; 

10. Өлкөдөгү, университеттеги жана факультеттеги маанилүү жаңылыктар, 

буйруктар, мыйзамдар менен тайпанын студенттерин кабардар кылып туруу; 

11. Тайпанын студенттерин олимпиадаларга, кароо-сынактарга, спорттук 

мелдештерге, интеллектуалдык таймаштарга активдүү катыштыруу; 
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12.  Студенттерди илимий-иликтөө иштерине кызыктыруу жана жардам 

берүү; 

13.  Окуудан четтетилген студенттерди кечиктирбестен ата-энесине 

кабарлоо; 

14. Тайпадагы ынтымактуулукту камсыз кылуу. Өзүнүн кызыкчылыгы 

менен жамааттын кызыкчылыгын айкалыштыра алган жамаатчыл инсанды 

тарбиялоо; 

15.  Студенттин жүрүм-турумундагы терс көрүнүштөрдү жоюу; 

16.  Студенттерди өзүн өзү тарбиялоосуна, өзүнүн үстүнөн иштөөсүнө, 

бош убактысын пайдалуу нерселерге жумшоосуна усулдук жардам көрсөтүү; 

17.  Студенттердин окуу программаларын өздөштүрүүсү тууралуу 

окутуучулар менен куратордун педагогикалык кызматташуусу; 

18.  Студенттерди Мекенин, университетин, кесибин сүйүүгө тарбиялоо; 

19.  Мамлекеттин, университеттин символдорун (гимн, герб, желегин) 

урматтоого тарбиялоо; 

20. Студенттердин дүйнөгө болгон көз караштарын кеңейтүү максатында 

кураторлук сааттарда саясий, маданий, экономикалык жаңылыктарды, ар 

түрдүү тарбиялык багыттагы темалар боюнча аңгемелешүүлөр, талкуулар, 

докладдарды уюштуруу; 

21. Окуу-тарбия процессинде студенттердин кесиптик билим алуусуна 

приоритеттүү маани берүү, ошону менен бирге аларды маданияттуулукка, 

интеллигенттүүлүккө тарбиялоо, коомдогу активдүүлүгүн жана кооздукка 

болгон табитин өнүктүрүү, коом алдында жарандык өсүп жетилүүсүн жана 

жоопкерчилигин калыптандыруу; 

22.  Шаардын, университеттин жана факультеттин коомдук, маданий-

массалык иш чараларына тайпаны активдүү катыштыруу; 

23.  Шаардын маданий жайларына саякат жасоо: музейлерге, кино, 

театрларга тайпанын студенттерин алып баруу; 

24.  Ата-энелер менен педагогикалык кызматташуу (ата-энелер чогулушу, 

кат алышуу ж.б.), аларга студент жөнүндө чыныгы маалыматтарды билдирип 

туруу; 

25.  Тайпадагы студенттердин окуу келишим акысын өз убагында төлөтүү; 

 

3. Куратордун укуктары 
1. Студенттик тайпанын бардык сабактарына катыша алат. Зарыл 

учурларда экзамен менен зачеттерго да катышууга укуктуу; 

2. Студенттик тайпага окуу-усулдук иштерин жакшыртуу сунушу менен 

кафедраларга кайрылууга; 

3. Окутуучулардан өзүнүн тайпасындагы студенттердин окуусу, тарбиясы 

жөнүндө маалымат алууга жана кээ бир студенттерге окуу процессинде өзгөчө 

жардам көрсөтүүсүн сунуштоого; 

4. Университеттин жатаканаларындагы жашоо-шарттардын, тарбиялык 

иштердин жакшыртуусу боюнча деканатка, ректоратка маселе көтөрүп 

чыгууга;  
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5. Студенттердин окуп-тарбиялануусуна, терең билим алуусуна тиешелүү 

шарттарды түзүү боюнча деканатка, ректоратка кайрылууга; 

6. Студенттерди окуудан четтетүү, которулуу, тикелөө боюнча 

деканаттын чечим чыгаруусуна катышууга; 

7. Куратор өзүнүн алгылыктуу, жаңычыл иш тажырыйбасын башкаларга 

жайылтуу боюнча факультеттин Окумуштуулар Кеңешинде, университеттин 

массалык маалымат каражаттарында үгүттөөгө; 

8. Тайпадагы студенттерди академиялык, социалдык стипендияларга, 

сыйлыктарга сунуштоого; 

9. Тайпанын активдүү студенттерин факультеттин студенттик өзүн өзү 

башкаруу структурасына сунуштоого; 

10.  Студенттерге мүнөздөмө жана жүрүм-турумуна баа берүүгө; 

11.  Тайпанын чогулуштарында студенттерге эскертүү, сөгүш жарыялоого 

жана окуу келишимдик акыны төлөбөгөн, академиялык карыздары бар, коомго 

терс жүрүм-турумдардан арылбаган студенттерди окуудан четтетүү тууралу 

деканатка сунуш берүүгө; 

 

Куратор ким? 
 Куратор – маалымат берүүчү. Негизги милдеттеринин бири – 

университетте болгон маалыматты (жаңылыктар, буйруктар, эрежелер, 

жоболор ж.б.) тайпанын студенттерине өз убагында жеткирип туруу. 

 Куратор – уюштуруучу. Тайпанын бардык иш-аракеттерин уюштурат: 

окуу жайдын иш чараларына тайпаны катыштыруу, маданий эс алуулар (театр, 

кино, кечелер) жана тайпада пайда болгон конфликттерди чечүү 

жоопкерчилиги да моюнуна жүктөлөт. 

 Куратор – психотерапевт. Студенттин көйгөйлөрүн жүрөгү менен кабыл 

алып, алардын жан дүйнө сырларын угуп, туура кеңеш берүүгө аркет кылат.  

Студентти психологиялык жактан көтөрмөлөп, оптимисттик маанай жаратып, 

турмушта активдүү жашоого дух берет.   

 Куратор - ата-эне. Студенттердин ата-энеси, туугандары алыста 

болгондугуна байланыштуу аларды сабакта жана сабактан сырткаркы 

аракеттерин байкоого алып көзөмөл жасайт, талап коет. Студентке ата-

энесинен кем эмес күйүп-бышат. 

 Куратор – жолдош. Тайпадагы студенттердин эмне менен жашап 

жатканына кызыгып, ар кандай жагдайларда тайпа менен бирге болот. Куратор 

студенттер менен сырдаш болуусу кажет. Студенттер кураторду тайпанын бир 

мүчөсү  катары кабыл алып калышы керек. 

 Куратор – көзөмөлдөөчү.  Университеттеги, факультеттеги  

студенттерге жакындан көзөмөл жасай турган адам - куратор. Лекторлор, 

окутуучулар сабагын өтүп, журналга баа коюп кете берет. Бирок студенттердин 

сабакка келген келбегенин, кандай окуп жаткандыгын көзөмөлдөп, жыйынтык 

чыгарып туруучу университеттин өкүлү - бул куратор. Ошондуктан ал 

студенттин сабакка катышуусун, жетишүүсүн жана жүрүм-турумун дайым 

көзөмөлгө алып турат. 
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ОшМУнун студенттик акыйкатчысы (омбудсмен) жөнүндөгү жобосу 

Жалпы бөлүк 
Ош    мамлекеттик    университетинин    акыйкатчы    аппараты      2007-

жылы 10-декабрда   түзүлгөн. 

          ОшМУнун акыйкатчы аппараты  университеттин  тарбия 

департаментинин  структуралык    бөлүмү    болуп     эсептелинет. 

Акыйкатчы аппаратынын  толук аты: 

 Кыргыз тилинде:  Ош мамлекеттик университетинин  

студенттик акыйкатчы аппараты 

 Орус тилинде: Аппарат студенческого Омбудсмена   Ошского  

государственного  университета 

Жайгашкан жери - ОшМУнун башкы имараты, Ленин  көчөсү - 331 

 

1-берене. Максаты 
- ОшМУнун студенттеринин конституциялык, академиялык укуктарын 

жана эркиндиктеринин сакталышын камсыз кылуу; 

-     Студенттерди укуктук жактан агартуу; 

-    Мыйзамды так сактоого жана аткарууга тарбиялоо; 

-     Университетте укуктук мониторинг жүргүзүү; 

-     ОшМУда билим   берүү  процессинин  өнүгүүсүнө жардам берүү; 

-     Сессия мезгилинде паракорлукка каршы күрөшүү, бөгөт коюу ж.б. 

ОшМУнун акыйкатчысы өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын 

Конституциясына, КР Акыйкатчы жөнүндөгү жобосуна, Эл аралык  «Адам 

укугун жана эркиндиктерин коргоо» декларациясына, КР  жаштар саясатынын 

концепциясынын негиздерине, Билим берүү жөнүндөгү мыйзамына, ОшМУнун 

Уставына жана ушул жобого ылайык жүргүзөт. 

             

2-берене.    Акыйкатчы кызматына шайлоо 
Акыйкатчы кызматынын талапкерлерине коюлуучу талаптар жана аны 

шайлоо: 

1. Акыйкатчы кызматына ОшМУнун 14 жаштан 35 жашка чейинки 

студенттери, окутуучулары жана аспиранттары шайлана алат. 

2.  Акыйкатчы   ОшМУнун    жалпы   студенттери, окутуучулары, 

аспиранттары тарабынан   2 жылдык мөөнөт менен бир жолу  шайланат. 

3. Талапкерлерди каттоо, шайлоо жана үгүт иштери белгиленген мыйзам 

тартиби боюнча жүргүзүлөт. 

4. Шайлоого шайлоочулар студенттик билет же зачеттук китепчени 

көрсөтүү аркылуу катыша алышат. Шайлоо бюллетень берүү жолу менен өтөт. 

 

3-берене. Акыйкатчы  кеңеши 
1. ОшМУнун алдыңкы студенттери, университеттин, факультеттин 

студенттик өзүн-өзү  башкаруу органдарынын жетекчилери (жаштар 

комиттери) ошондой эле кызыккан окутуучулар менен туруктуу мамиледе 

болуу үчүн ОшМУнун акыйкатчысы зарыл учурларда акыйкатчы  кеңешинин 

алдында жыйын өткөрөт. 
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2. Кеңешке  акыйкатчы, анын орун басары жана аппарат мүчөлөрү,  

факультеттин студенттик   өзүн   өзү   башкаруу   (жаштар комитеттери) 

органдарынын жетекчилери кирет. 

3. Кеңештин иши консультативдик мүнөздө болот. 

 

4-берене. Акыйкатчы аппараты 
1. Акыйкатчы  ОшМУнун ар бир факультетинде  студенттердин арасынан 

бирден студентти өкүл кылып дайындайт жана өзүнө орун басар белгилейт. 

2. Акыйкатчы өкүлдөрүнүн милдеттери: 

-  Акыйкатчы менен студеттердин мамилесин тартипке салуу жана 

студенттердин эркиндигинин жана укуктарынын сакталышы жөнүндө  

акыйкатчыга жана анын орун басарына маалымат берүүгө; 

- Студенттердин  арыз даттанууларын мыйзам деңгээлинде коргоо боюнча 

иш-аракеттерди  жүргүзүүгө; 

- Акыйкатчынын жана анын аппаратынын иш-аракеттери жөнүндө 

факультеттин студенттерине маалымат таратууга; 

 

5-берене. Акыйкатчынын укуктук статусу 
1. Өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашыруу үчүн  КРдин Акыйкатчысы, 

шаардык жана областтык укук коргоо органдары, ОшМУнун ректору, кызмат 

адамдары, эл аралык мамлекеттик  жана өкмөттүк  эмес уюмдар менен бир 

багытта иш алып бара алат. 

2. Өз ара аракеттешүү жыйынтыктуу болушу үчүн акыйкатчы жогорудагы 

эсептелген субьектер менен, биринчи кезекте университеттин ректору менен 

кызматташтык жөнүндөгү меморандум түзөт. 

3.  Акыйкатчы өзүнүн келишиминдеги шарттарды аткарбагандыгы 

далилденгенде ректордун чечими менен иштен бошотулат. 

 

6-берене.  Акыйкатчынын ыйгарым  укуктары 
Акыйкатчы төмөнкүлөргө укуктуу: 

1.     ОшМУнун  Окумуштуулар Кеңешинин жыйындарына катышууга; 

2.   ОшМУнун жаштар комитеттеринин, факультеттеринин  чогулуш 

жыйындарында болууга; 

3. Ректоратка же ректорго билдирүү менен тоскоолдуксуз университеттин  

имараттарына кирүүгө жана жатаканаларын текшерүүгө; 

4. ОшМУнун студенттери, ЖОЖдун иши жөнүндө зарыл маалыматтарды 

жазуу түрүндө алууга; 

5.   Эгер студент академиялык жетишпегендиктен окуудан четтетилип  

жатса, акыйкатчы студенттин билимин кайра текшерүү үчүн  ректораттын 

макулдугу менен альтернативдик комиссия түзүүгө; 

6.    ОшМУнун студенттерине жатаканадагы орундардын бөлүштүрүүгө  

катышууга; 

7.  Кызмат адамдары менен студенттердин  эркиндигин жана укуктарынын 

сакталышын  текшерүүгө; 
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8.   Өзүнүн материалдарын, адам укуктарынын жана эркиндигинин 

идеяларын, өздөрүнүн милдеттеринин ОшМУнун газеталарында 

пропагандалоого, укуктук бюллетендерди даярдап чыгарууга, ушул эле максат 

менен радио түйүндөрдү жана телевидениени колдонууга; 

9. Мамлекеттик аттестацияга жана кабыл алуу экзамендерине катышууга; 

10.   Контракт төлөп окуган, жардамга муктаж  студенттерге жеңилдик 

бөлүштүрүү боюнча комиссия ишине катышууга; 

11.  Акыйкатчы  өзүнүн орун басарын, факульттердеги өкүлдөрүн жана 

башка аппараттын кызматчыларын иштен бошотуу жана дайындоо  укугуна ээ. 

12. Акыйкатчы өзүнүн мөөнөтүндө  өзүнүн укуктарын жана милдеттерин 

аткара турган орун басарды белгилейт. 

 

7-берене. Акыйкатчынын  укуктарынын кыскарышы 

1. ОшМУнун  акыйкатчысынын ыйгарым укуктары төмөнкү учурларда 

кыскарат: 

- ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөндө; 

- өз каалоосу менен акыйкатчы милдетинен баш тартканда; 

- өзүнүн милдетин аткарбаган учурда; 

- акыйкатчы аппаратынын кеңешинин 3:2 бөлүгү ишеним көрсөтпөгөндө; 

- Соттун чечими менен; 

 

8–берене.  Акыйкатчы милдеттүү 
1.  Кыргыз Республикасынын Конституциясына, мыйзамдарына, Эл 

аралык мыйзам актыларына,  учурдагы жобого көз салууга; 

2.  Акыйкатчы иликтөөнүн, текшерүүнүн жыйынтыгын  арыз ээсине 

билдирүүгө; 

3. Студенттердин укуктарын жана кызыкчылыктарын мыйзам деңгээлинде 

коргоого, аларга жардам берүү үчүн ректоратка жана жогорку инстанцияларга 

кайрылууга, жардам берүүгө; 

4. Студенттердин укуктарынын бузулушун алдын-алууга аракет жасоого; 

5. Студент жаштар арасында укуктук тарбия үчүн  дебат, дискуссияларды 

квартал сайын уюштурууга; 

6. «Нур» студенттик гезитинин  «Акыйкатчы бурчу» рубрикасына укуктук 

материалдарды,  студенттерди укуктук жактан агартуу  боюнча  кеп-

кеңештерди даярдоого; 

7.    ОшМУнун кызмат адамдары менен тыгыз байланышта иштөөгө; 

8.    Студенттерди укуктук маалыматтар менен камсыздоого; 

9.  Студенттерге  керектүү болгон маалыматтарды (информациялык, 

статистикалык ж.б.) тиешелүү органдардан алып берүүгө; 

10.    Билим берүү жөнүндөгү мыйзамдарды  студенттерге жеткирүүгө; 

11. Жатаканаларга, ашканаларга жана китепканаларга рейддерди 

жүргүзүүгө; 

12.   Кылмыштуулукка, СПИД, наркомания сыяктуу жат көрүнүштөргө 

каршы реалдуу кадамдарды жасоого; 
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13. Студенттерге тиешелүү болгон көйгөйлөрдү университеттик деңгээлге 

чейин көтөрүүгө жана анын чечилишине  жардам берүүгө милдеттүү. 

 

9-берене.  Арыздарды жана нааразычылыктарды кароонун тартиби 
1. Укугу чектелип, тепселенген  деп эсептелген  студент  акыйкатчыга 

изилдеп  жардам берүү  суранычы  менен арыз жаза алат; 

2. Студенттердин эркиндиги жана укугун коргоо максатында изилдөөнүн 

жыйынтыктарын  ректорго жана башка университеттин кызмат адамдарына, 

студенттерине 25 күндүк мөөнөттүн ичинде билдирет; 

3.  Акыйкатчы  анонимдүү нааразычылыктарды жана ооз эки арыздарды 

кабыл албайт; 

4. Арызды өз укугу бузулган студент же анын тарабындагылар  арыз 

берүүчүнүн макулдугу менен берсе болот. Нааразычылык тарап укугу 

бузулгандан, адамдык  аброю тепселенген учурдан баштап  6 ай ичинде  

акыйкатчыга   кайрыла алат. 

 

10-берене.  Акыйкатчынын отчету 
1. Жыл сайын акыйкатчы өзүнүн иши жөнүндө ОшМУнун студенттеринин 

жыйынында отчет берет. 

2. Отчетто  акыйкатчы студенттердин эркиндиги жана укугу бузулган 

фактыларды  эсептеп, аларга кандай чара көрүлгөндүгү жана   жардам 

берилгендиги тууралуу маалымат берет. 

3. Зарылчылыкка байланыштуу  акыйкатчы өзүнүн атайын отчету менен 

студенттердин жыйынында, Окумуштуулар Кеңешинде чыга алат. 

 

11-берене. Акыйкатчынын  ОшМУнун кызмат адамдары менен 

кызматташышы 

1. Акыйкатчы жана  анын орун басары өзүнүн иликтөөлөрү, текшерүүлөрү 

боюнча ОшМУнун кызмат адамдары менен тезинен байланыша алат; 

2.  Акыйкатчы, анын орун басары  факультеттерге, жатаканаларга, 

китепканага, ашканага, компьютердик класстарга кирип, зарыл болгон 

маалыматтар менен тааныша алат;  

3.   Керектүү кызматкерлер менен маектешет жана зарыл документтерди 

изилдей алат; 

4. Студенттердин укугун бузган, тепселеген кызмат адамдарын акыйкатчы 

ректорго, Окумуштуулар Кеңешине жана тиешелүү органдарга  билдире алат.   

 

ОшМУнун «Эң мыкты студенттик акыйкатчысы» сынагынын жобосу 

 

1. Жалпы жобо 
1.1. Сынак ОшМУнун факультет, колледждеринин студенттик 

акыйкатчыларынын ортосунда жүргүзүлөт. 

1.2. Сынак факультет, колледждериндеги студенттик өзүн өзү башкаруу ишин 

өнүктүрүүнү, студенттик акыйкатчылардын ишмердүүлүгүн жогорулатуу, 

аларга стимул  берүү, студенттердин ишенимин арттырууну максат кылат. 
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2. Сынакты өткөрүү тартиби 

2.1. Студенттик акыйкатчылар төмөнкү критерийлер боюнча бааланат:  

 

Көрсөткүчтөр Упайы 

Норматив-

дик  базасы 

Факультеттин студенттик акыйкатчы аппараты 

жөнүндөгү жобосу; 

Факультеттин студенттик акыйкатчы аппаратынын 

структурасы (өкүлдөрү) жөнүндөгү жобосу 

10   

Иш планы Студенттик акыйкатчы аппаратынын иш планы, 

сапаты, бекитилиши; 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укуктук 

багыттагы 

иштердин 

аткарылыш

ы 
 

Стдуденттик акыйкатчы аппаратынын 

структуралык курамы, иш-аракеттери: 

 

Студенттик акыйкатчыга түшкөн арыз, 

даттануулардын саны жана анын жыйынтыгы 

10-50 

Студенттерди атайын адистер менен укуктук 

мазмундагы темада жолугушуу өткөрүү 

20  

«Брейн-ринг»  акыл таймашын өткөрүү(бардык 

суроолор студенттерди укуктук жактан агартууга, 

интеллектуалдык өнүктүрүүгө түрткү болуусу 

зарыл) 

30  

Дискуссиялык клубдарды түзүү (эки айда бир жолу 

укуктук мазмундагы дискуссия уюштуруу); 

20  

Дебат клубун түзүү (клубдун мүчөлөрүнүн 

тизмеси). Эки айда бир жолу укуктук маанидеги 

дебаттык мелдештерди уюштуруу (дебаттын 

темасы жана жарыясынын көчүрмөсү)                          

30  

Коррупцияга каршы натыйжалуу иш-аракеттери 10-40 

Сессия учурунда паракорчулукка каршы кескин, 

натыйжалуу иш-аракети 

10-30 

Студенттин укугунун бузулушун алдын алуу, 

укуктук жактан коргоо жана укуктук жактан 

агартуу боюнча долбоорлорду ишке ашырса 

10-30 

Студенттерге ар түрдүү маселелер боюнча анкета 

жүргүзүү, алардан жыйынтык алып жетекчиликке 

жеткирилсе  

10-40 

Студенттик акыйкатчынын социалдык коргоо 

иштери (факультеттеги турмуш шарты өтө оор, ата-

энеси жок, майып студенттердин тизмесин тактоо 

жана аларга университет тарабынан берилүүчү 

жардамдарды көзөмөлдөө, кайрылуу, жеткирүү)  

10-40 

Факультетте өткөрүлгөн студенттерди укуктук 

жактан агартуу, өнүктүрүү жана алдын алуу иш-

чаралары (ар бир иш чарага 10-40га чейин упай 

берилет) 

10-40 
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Университеттик деңгээлде уюштурулган 

студенттердин укуктук жаатындагы  иш-чараларга 

факультеттин катышуусу (ар бир иш чарага 50дөн 

студент катышса 10 упай берилет) 

 10 

Студенттик акыйкатчы тарабынан уюштурулган 

иш-чараларды университеттик, шаардык, облустук 

массалык маалымат каражаттарында чагылдыруу 

10-30 

Студенттик акыйкатчынын жүрүм-туруму, өзүн 

алып жүрүүсү, ички маданияты, жекече сапаттары 

(ОшМУнунун студенттик акыйкатчысы жана анын 

орун басарынын баа берүүсү) 

10-30 

Студенттик акыйкатчынын жаңы технологияларды 

өздөштүрүүсү (интернет  мүмкүнчүлүктөрүн 

билүүсү жана пайдалануусу) 

10-20 

Студенттик акыйкатчынын билимин баалоо 

(зачеттук китепчесиндеги бааларын салыштыруу 

жолу менен) 

10-20 

Студенттик акыйкатчынын университеттик 

жыйындарга үзгүлтүксүз катышуусу 

30  

Факультеттин студенттик акыйкатчысынын 

старосталары жана өкүлдөрү менен айына  бир 

жолку иштиктүү жыйыны(ар бир жыйынга 10 упай, 

жыйындын күн тартибинин көчүрмөсү) 

 

10 

Университеттик деңгээлде өткөрүлгөн  укуктук 

маанидеги дебат, дискуссия, брейн-ринг ж.б.у.с. 

конкурстарда факультеттин командалары 

ийгиликке жетишсе 

 

1- орунга 25  

2-орунга 20  

3-орунга 15  

 Акыйкатчы бурчунун уюштурулушу (өзгөчөлүгү, 

эффективдүүлүгү) 

10  

 

 

Эскертүү: Ректорат, департамент жана университеттин студенттик 

акыйкатчы аппараты тарабынан берилген иш-тапшырмалар 

аткарылбаса, топтогон упайынан кемитилет. 

 

 

 

ОшМУнун студенттик  

акыйкатчысы:                                                      _________________________                                            
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ОшМУнун студенттик тайпаларынын старостасы жөнүндөгү жобосу 

1. Жалпы жобо 
 1.1. Староста - студенттик тайпада коомдук, админстративдик 

функцияларды аткарган окуу жайдын ыйгарым укуктуу өкүлү болуп эсептелет. 

Ал билим алып жаткан тайпадагы студенттердин арасынан тайпа тарабынан 

шайланып, декан тарабынан бекитилет; 

 1.2. Староста ректораттын, деканаттын, куратордун, жаштар комитеттин 

көрсөтмөлөрү, буйруктары жана окуу жайдын уставына, жоболоруна ылайык 

иш алып барат; 

 1.3. Старостага деканат тарабынан студенттик билет менен кошо күбөлүк 

(тиркеме) берилет. 

2. Старостанын милдеттери 
 2.1. Ректорат, деканат, куратор, жаштар комитети тарабынан берилген 

тапшырмаларды өз убагында аткаруу; 

 2.2. Ректорат, деканат тарабынан берилген ар кандай зарыл 

маалыматтарды, буйруктарды, университетте, факультетте өтүүчү иш 

чараларды  тайпанын бардык студенттерине өз убагында жеткирүүгө; 

 2.3. Окуу жадыбалы боюнча сабак болуучу же тайпалык чогулуш өтүүчү 

аудиторияны даярдоо, ал үчүн окуу имаратынын күзөтчүсүнөн (вахтер) 

ачкычты алууга жана тапшырууга; 

 2.4. Окуу жадыбалы боюнча коюлган сабактар үзгүлтүккө учураса, дароо 

деканатка кабарлоо; 

 2.5. Тайпадагы студенттердин сабактарга катышуусу, билим алууга 

болгон мамилеси, бош убактыларында эмне менен алек болуп жүргөндүгү, 

тайпанын моралдык-психологиялык абалы туурасында кураторго үзгүлтүксүз 

кабарлап туруу; 

 2.6. Себептүү сабак калтырган студенттердин документтерин 

(медициналык аныктама, арыз ж.б.) журналга тиркеп жүрүүгө жана бул боюнча 

окутуучуларга, деканатка кабарлап турууга; 

 2.7. Тайпалык журналды алып жүрүүгө, предметтик окутуучуларга, 

лекторго сабактын башталышында тапшырууга жана сабактар бүткөндө кайра 

деканатка тапшырууга; 

 2.8. Тайпалык журналды этият сактоого, тиешелүү окутуучулардан башка 

адамдардын журналга жазуусуна жол койбоого; 

 2.9. Бюджеттик негизде окуган тайпалардын старосталары 

стипендияларды алууга жана өз убагында студенттерге таратууга; 

 2.10. Окууда, илимий иштерде жана тайпада, факультетте студенттер 

арасында жакшы жүрүм-туруму менен үлгү болуу; 

 2.11. Окуу жайдын материалдык-техникалык базасына, эмерек-

буюмдарына аяр мамиле кылуу маданиятын тайпанын студенттеринде 

калыптандыруу; 

 2.12. Деканат, куратор, факультеттин жаштар комитети менен дайыма 

тыгыз байланышта болуу; 

2.13. Куратордун, факультеттин жаштар комитетинин активдүү 

жардамчысы болууга; 



 

64 

2.14. Тайпадагы студенттердин жашаган дареги, туулган күнү, телефон 

номерлери, социалдык абалы жөнүндө маалыматтардын болуусу; 

2.15. Студенттик өзүн өзү башкарууну тайпанын алкагында 

координациялоо; 

2.16. Тайпа ичинде ынтымакты, достукту, мамилени камсыз кылууга; 

2.17. Тайпанын студенттерин коомдук пайдалуу жумуштарга тартуу; 

3. Старостанын укуктары 

 3.1. Тайпанын таламдарын, кызыкчылыгын окуу жайдын 

админстрациясына жеткизүүгө, укугун коргоого; 

 3.2. Окуу жай жөнүндө, тайпага байланыштуу ар кандай маалыматтарды 

алууга; 

 3.3. Тайпада мыкты окуган, илимий, коомдук иштерге активдүү катышкан 

студенттерди деканатка, профсоюз уюмуна, жаштар комитетине сыйлыкка 

сунуштоого; 

 3.4. Окуу жайдын ички тартип эрежелерин бузган студенттерге 

админстративдик чара көрүү жөнүндө деканатка, ректоратка кайрылууга; 

 3.5. Университеттин, факультеттин жаштар комитетинин жыйындарына 

катышууга; 

 3.6. Окуу-тарбия процессине байланыштуу тайпанын ичинде көйгөйлөр 

пайда болгон учурда кураторго, деканатка кайрылууга; 

 3.7. Өзүнүн милдетин маанилүү себептерге байланыштуу аткара албай 

калган учурда орун басар дайындоого; 

 3.8. Ректораттын, деканаттын, куратордун көрсөтмөлөрүн, буйруктарын 

аткарууну тайпанын студенттеринен талап кылууга; 

 

4. Старостаны шайлоо, дайындоо жана бошотуунун тартиби 
4.1. Староста куратордун катышуусу менен тайпанын жалпы жыйынында 

жашыруун добуш берүү аркылуу шайланат; 

4.2. Тайпадагы көпчүлүк студенттердин катышуусунда 50%+1 добуш 

калган студент старосталык кызматка шайланды деп эсептелинет; 

4.3. Тайпанын жыйынынын токтомунун негизинде шайланган студентти 

факультеттин деканы 1 жылдык окуу мөөнөтүнө старосталык кызматка 

бекитет; 

4.4. Староста шайлоо 1-курстарга окуу жылы башталган күндөн тартып 

алгачкы 3 жуманын ичинде, ал эми жогорку курстарга ар бир окуу жылынын 

биринчи жумасында өткөрүлөт; 

4.5. Старостаны мөөнөтүнөн мурда шайлоо төмөндөгү учурларда болот: 

а) өз каалоосу менен старосталык кызматтан кеткенде; 

б) студенттик катардан четтетилгенде, академиялык өргүүгө чыкканда, 

сабактарга эркин катышуу укугун алганда; 

в) старосталык милдетти канааттандырарлык аткара албай калган учурда 

куратордун кызматтык каты, факультеттин жаштар комитетинин чечими же 

тайпанын көпчүлүк студенттеринин катышуусунда өткөн жыйындын 

чечиминин негизинде; 
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