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ОШ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТУНУН
2017-2018-ОКУУ ЖЫЛЫ ҮЧҮН ИЛИМИЙ ИШТЕРИНИН КОМПЛЕКСТҮҮ

ПЛАНЫ
2017-2018-окуу жылында ОшМЮИде заманбап, ички жана тышкы атаандаштыкка, талаптарга шайкеш келген
илимий иш-чараларды турмушка ашыруу негизги милдет. Аталган милдет 2017-2018-окуу жылында сапаттуу жана
натыйжалуу билим берүү менен катар эле ОшМЮИнин илимий иштерин алга жылдыруу, окуу жараяны менен катар эле
ар тараптуу илимий изилдөө иштерин натыйжалуу жүргүзүү негизги максат катары каралып, окуу жылдын комплекстүү
планы учурдагы Президентибиздин, Өкмөтүбүздүн, Билим берүү жана илим министрлигинин билим берүү тармагын
реформалоосунун алкагындагы «Кыргыз Республикасында 2020-ж. чейинки билим берүүнү өнүктүрүүнүн
Концепциясынын» жана «Кыргыз Республикасында 2012-2020-жж. чейинки билим берүүнү өнүктүрүү
Стратегиясынын» алкагында жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык комиссиясынын жаңы
талаптарына, ага удаалаш Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №542 токтомуна жана ОшМЮИнин жалпы окууусулдук, коомдук-тарбиялык иштер боюнча стратегиясына шайкеш болуп, аларды ишке ашырууга өбөлгө, шарт түзө ала
турган илимий иш аракеттерди камтуусу башкы максат.
2017-2018- окуу жылынын дагы бир өзгөчөлүгү ОшМЮИде кайрадан жандандырылган аспирантура бөлүмүнүн ишин
жолго салуу, аспиранттар менен тыгыз иш алып баруу менен алардын илимий изилдөө иштеринин абалын көзөмөлгө
алуу аларга мүмкүнчүлүккө жараша шарттарды түзүп берүү милдет. Экинчиси «магистратура» бөлүмүнүн ишин

лицензияга ылайык кайрадан жандандыруу, биринчи бүтүрүүчүлөрдүн аякташын көзөмөлгө алуу. Бул максаттарда
ОшМЮИнин комплекстүү иш пландары төмөнкүлөрдү камтыйт:

№

1.

2.

Иш чаралардын аталышы
2017-2018-окуу
жылында ОшМЮИнин илимий иш-чараларынын
1
негизги багыттарын аныктоо жана тиешелүү иш пландарды иштеп
чыгуу.
Мамлекеттик тил күнүнө карата дарядыктарды көрүү жана тиешелүү деңгээлде өткөрүү.

Аткаруу
мөөнөтү

Жооптуу
адамдар

Сентябрь

Проректор

Сентябрьоктябрь

Проректор, илимий
бөлүм, «Тил
борбору»

3.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Кыргыз Реcпубликасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын ишиндеги
өзгөрүүлөр тууралуу маалыматтар, алардын маани, маңызын окутуучу-профессордук курамга кеңири түшүндүрүү.

Сентябрьоктябрь

Илимий иштер
боюнча проректор,

4.

«Аспирантура», «Магистратура» бөлүмүнүн окуу иштерин нукка
салууга, окуу пландарын оптималдаштырууга көмөктөшүү.

Жыл бою

Илимий бөлүм,
Магистратура
бөлүмү

5.

ОшМЮИнин кафедраларынын ОПК илимий иштеринин абалын
тактоо, аларга керектүү жардамдарды уюштуруу.

Сентябрьоктябрь

илим бөлүмү

6.

Илимий иштер
ОшМЮИнин алкагында кыргыз мамлекеттүүлүгүн чындоодогу Октябрь-ноябрь
боюнча проректор,
чыгаан инсандардын орду жана ролуна арналган эл аралык илимий-

Эскертүү

практикалык конференцияларга даярдануу.

кафедра башчылары

7.

Президенттин атайын жарлыгына ылайык атактуу жазуучу Октябрь-ноябрь
Чынгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган «Даңазалуу кыргыз жазуучусу Ч. Айтматов - аалам адабиятынын
алпы» - чөлкөмдүк илимий-практикалык конференцияга даярдык
көрүү жана өткөрүү.

Илимий иштер боюнча
проректор, Илимий
бөлүм,
Тил борбору, тил
кафедралары

8.

Ош шаарынын 3017-жылдыгына карата илимий-практикалык иш
чараларга даярдануу жана өткөрүү.

«Октябрь революциясы: мезгил чакырыгы, улуттук мамлекеттүүлүктүн эволюциясы жана алардын укуктук негиздери» аттуу ОшМЮИнин ОПК жана студенттери үчүн илимий-практикалык конференция.
10. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн мезгилинде киргизилген Президенттик институттун маани-маңызы, коомдук, тарыхый саясий турмуштагы ордун чагылдырган «Кыргыз мамлекетиндеги президенттик институт: пайда болуусу, өнүгүүсү жана
азыркы абалы» - аттуу эл аралык илимий-практикалык
конференцияны уюштуруу жана өткөрүү
Чет өлкөлүк окуу жайлар, илимий уюмдар менен карым катнаш
11.
түзүүнү кеңейтүү, кол коюлган келишимдердин турмушка ашышын
көзөмөлдөө.
9.

12.

«Чынгыз Айтматовдун дүйнөлүк адабияттагы орду жана ролу» аттуу эл аралык, чөлкөмдүк илимий-практикалык конференцияларды

Октябрь

Илимий иштер
боюнча проректор,
илим бөлүмү

Ноябрь

Абытов Б.К.,
илимий бөлүм,
кафедра башчылары

Октябрь,
ноябрь

Илимий иштер
боюнча проректор,
Илимий бөлүм,

Ноябрь

Ноябрь

Илимий иштер
боюнча проректор,
илим бөлүмү
Проректор,
илим бөлүмү,

уюштуруу жана өткөрүү.
13.

тилдер кафедралары

Илимий иштер
ОшМЮИнин алдында кайрадан жандандырылган аспирантуранын Ноябрь-декабрь
боюнча проректор,
ишин жолго салуу, жаңы кабыл алууну уюштуруу.
илим бөлүмү

14.

Студентттик чөлкөмдүк илимий-практикалык конференциянын
уюштуруу тобун, күнүн тактоо, күн тартибин, программасын
бекитүү.

Ноябрь

15.

ОшМЮИнин алкагында «Кыргыз мамлекетин өкүктүрүүдө
жаштардын орду жана ролу» - аттуу чөлкөмдүк студенттик илимийпрактикалык конференцияны уюштуруу жана өткөрүү.

Ноябрь

16.

Студенттик конференцияга конокторго, расмий катышуучуларга
чакырууларды таркатуу, илимий докладдарды кабыл алуу.

Декабрь

17.

ОПК жана студенттердин илимий долбоорлордун жана эл аралык
программалардын конкурстарына катышуусуна маалымат
өбөлгөлөрдү түзүү.

Ноябрь,
Декабрь

Студенттер арасында илимий семинарларды, диспуттарды, тегерек
столдорду кафедраларда уюштуруу жана өткөрүү
19. ОшМЮИнин кафедраларынын, деканаттарынын илимий
иштеринин темаларын тактоо, бекитүү.
18.

20.

Кафедралардын ОПК ар биринин илимий эмгектери боюнча так,

Илимий иштер
боюнча проректор,
илимий бөлүм,
кафедра башчылары
баардык
окутуучулар
кафедра башчылары

Ноябрь-декабрь
Ноябрь-декабрь

Декабрь

Илимий иштер
боюнча проректор,
илим бөлүмү
Илимий иштер
боюнча проректор,
илимий бөлүм,
кафедра башчылары
илимий бөлүм,
кафедра башчылары
илимий бөлүм,
кафедра башчылары
Илимий иштер боюн-

дана маалыматтарды топтоону жүзөгө ашыруу.

ча проректор,
кафедра башчылары
илимий бөлүм,
кафедра башчылары

21. ОшМЮИнин алдындагы аспирантуранын ишин жандандыруу, жаңы Ноябрь-декабрь
кабыл алынган аспиранттар менен тышыз иш алып барууну уюштуруу.
Жыл бою
Илимий бөлүм,
22. Аспиранттарга, магистранттарга ар тараптуу илимий-практикалык
магистратура бөлүмү
жардам көрсөтүүнү, алар үчүн атайын талкууларды, тегерек
столдорду, илимий тажрыйба алмашууну уюштуруу.
Проректор,
23. ОшМЮИнин кафедраларынын илимий иштеринин жылдык иш Ноябрь, декабрь
илим бөлүмү
аракетинин жыйынтыгын чыгаруу.
илимий бөлүм,
24. ОшМЮИнин кафедраларынын илимий иштери боюнча жылдык Ноябрь, декабрь
кафедра башчылары
рейтингин тастыктоо.
Илимий иштер
25. ОшМЮИнин алкагында «Жылдын мыкты илимпозу», «Илимий Ноябрь, декабрь
боюнча проректор,
иштери боюнча жылдын мыкты кафедрасы», «Илимий, окуу
илимий бөлүм,
куралдарынын
мыкты
автору»,
«Илимий-практикалык
кафедра башчылары
конференциялардын активдүү катышуучусу» номинациялары
боюнча талапкерлерди тактоо.
Январь
Проректор,
Илимий иштер жана эл аралык байланыштар боюнча иш
26.
илимий бөлүм
аракеттердин биринчи жарым жылга жыйынтыгы.

Кафедралардын илимий иштери боюнча толук маалыматтарды Экинчи жарым
жылда
топтоо, бирдиктүү бюллетенди даярдоо.
28. ОПК илимий долбоорлордун жана эл аралык программалардын Экинчи жарым
жылда
конкурстарын катышуусуна маалыматтык өбөлөлөрдү түзүү.
27.

Проректор,
илимий бөлүм
Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары

29.

Факульттердин, кафедралардын илимий иштеринин абалын толук
тактоо, байланыштарын аныктоо жана илимий басылмаларды тактоо.

30. Ири эл аралык конференциялар жөнүндө маалыматтарды берүү.

Апрель, май

Проректор,
илимий бөлүм

Ар жума сайын

Проректор,
илимий бөлүм
Проректор,
илимий бөлүм

31. 2016-2017-окуу жылынын биринчи жарымынын жана жалпы илимий Январь, февраль
иштер боюнча отчетту даярдоо жана Окумуштуулар Кеңешине
маалымат берүү.
болжолдуу планын

Январь

Проректор,
илимий бөлүм

33. 3-март «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун күнүн»
студенттер, окутуучулар арасында атайын илимий-практикалык иш
чаралар менен белгилөө.
34. 5-март «Кыргыз Республикасынын сот системасынын кызматкерлеринин күнү» окутуучулар, студенттер арасында атайын иш
чаралар менен белгилөө.
35. Март революциясынын 8 жылдыгын майрамдык маанайда өткөрүү
аракеттери, анын маани-маңызын ОшМЮИнин ОПК жана
студенттерине кеңири жеткирүү

Март

Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары

Март

Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары

Март

36. Жогорудагы аталган мааракелердин алкагында ОшМЮИнин ар бир
кафедрасында, факультетинде кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүндөгү
Март 2005-ж. революциясынын орду жана ролун кеңири

Март, апрель

Ректорат,
илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары
Проректор,
илимий бөлүм

32.

Экинчи
бекитүү.

жарым жылдык иш-чаралардын

түшүндүрүү. Институттун деңгээлинде жана чөлкөмдүк ОПК жана
студенттик илимимй-практикалык семинарларды, талкууларды
уюштуруу.
37. ОшМЮИнин кафедраларында, факульттеринде студенттер үчүн
атайын конкурстук эсселерди жазууну, тегерек столдорду, талкууларды уюштуруу.

Март, апрель

Факультетерди Март революциясынын кезектеги
жылдыгына
арналган илимий иш чараларын өткөрүүсүн көзөмөлдөө жана
көмөктөшүү.
39. «Нооруз» майрамына карата студенттер арасында илимий-практикалык иш чараларды уюштуруу.

Март, апрель

Студенттер арасында илимий семинарларды, диспуттарды, тегерек
столдорду кафедраларда уюштуруу жана өткөрүү.

Февраль-май

38.

40.

Март

41. Апрель революциясынын кезектеги 8 жылдык мааракесине карата
анын маани-маңызын ОшМЮИнин ОПК жана студенттерине кеңири
жеткирүү.

Апрель

ОшМЮИнин ар бир кафедрасында, факультинде «Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүндөгү Апрель 2010-ж. революциясынын орду
жана ролу» - аттуу факультеттин, институттун деңгээлинде жана
чөлкөмдүк ОПК жана студенттик илимий-практикалык конференцияларды, семинарларды, талкууларды уюштуруу жана өткөрүү.

Апрель

42.

Проректор,
илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары
Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары
Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары
Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары
Ректорат,
илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары
Проректор,
илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары

43. ОшМЮИнин кафедраларында, факульттеринде, студенттер үчүн
атайын конкурстук эсселерди жазууну, тегерек столдору, талкууларды уюштуруу.
44. Факульттердин Апрель революциясына арналган илимий иш чараларын өткөрүүсүн көзөмөлдөө жана көмөктөшүү.

Апрель

Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары

Апрель

45. ОПК жана студенттер арасыда Конституция күнүнө карата «Конс
титуция – өлкөнүн баш мыйзамы» - аттуу илимий талкууларды,
тегерек столдорду, диспуттарды, акыл таймаштарды уюштуруу.
46. Окутуучулар, студенттер арасында Улуу Жеңиштин 73 жылдык
мааракесине карата илимий семинарларды, диспуттарды, тегерек
столдорду уюштуруу.
47. ОшМЮИнин алкагында эл аралык жана чөлкөмдүк илимийпрактикалык конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү.
48. «Ата Мекендик укуктун тарыхы жана теориясынын көйгөйлүү
маселелери» - аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияны
уюштуруу жана өткөрүү.
49. ОшМЮИнин студенттери арасында парламентаризм, анын тарыхы,
учурдагы абалы жана келечеги жөнүндө дебаттарды уюштуруу.
50. Жай мезгилиндеги илимий долбоорлордун жана эл аралык программалардын конкурстарына катышууга маалыматтак өбөлгөлөрдү
түзүү.

Май

Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары
Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары

51.

Илимий-иштердин жана эл аралык байланыштар боюнча ишаракеттердин окуу жыл ичиндеги жыйынтыгын чыгаруу.

Май

Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары

Февраль-май

Ректор, проректор,
илимий бөлүм

Февраль

Илимий бөлүм,
декандар, кафедра
башчылары

Февраль-май

Проректор,
илимий бөлүм

Февраль-май

Ректор, проректор

52.

ОшМЮИнин магистратура, аспирантура бөлүмдөрүнүн жылдык
жыйынтыгын чыгаруу.

Май-июнь

Проректор
илимий жана
магистратура
бөлүмү
Проректор,
илимий бөлүм

53. «Кыргыз Республикасында бүткүл элдик шайлоо, референдумдарды өткөрүүнүн укуктук негиздери» - аттуу эл аралык илимийпрактикалык конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү.

Апрель

54. 2017-2018-окуу жылынын «Мыкты илимпозу», «Мыкты илимий
иштин автору», «Мыкты иликтөөчүсү», «Мыкты магистранты»,
«Мыкты аспиранты» номинациялары боюнча биринчи жарым
жылдыктын талапкерлерин тандоо.

Май-июнь

Ректор, проректор
илимий бөлүм

Июнь

Проректор,
илимий бөлүм

55.

2017-2018-окуу куу жылынын илимий иштерин жыйынтыктоо,
алдыдагы максаттарды жана милдеттерди тактоо.

