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Ош МУнун Окумуштуулар Кеңешинин 2014-жылдын 16октябрындагы №1-жыйынында кабыл алынган жана ОшМУнун
ректорунун 2014-жылдын 18-октябрындагы №546-буйругу менен
бекитилген.

Программада
Ош
мамлекеттик
университетинин
ишмердүүлүгүн 2014-2015-жылдары модернизациялоо программасы
кабыл алынып, окутуу процессин уюштуруу, аны нормативдикукуктук жана методикалык документтер менен камсыздоо,
материалдык-техникалык базаны чыңдоо; бүтүрүүчүлөрдү ишке
жайгаштыруу, иш берүүчүлөр менен байланышты күчөтүү;
модернизациялоо
менен
илимий-изилдөө
иштеринин
эффективдүүлүгүн жогорулатуу; интеграция, билим берүү жана
илимий-изилдөө иштери боюнча байланыштарды күчөтүү; ОшМУнун
билим берүү багыттарын жана программаларын эл аралык
аккредитациядан өткөрүү; тарбиялык, коомдук-массалык жана
маданий-эс алуу иштери; профориентациялык иштер; ОшМУну
информациялык-техникалык каражаттар менен камсыздоо; коомго
кызмат кылуу багытындагы иш-чараларды аткаруу маселелери
каралган.
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Ош мамлекеттик университетинин
ишмердүүлүгүн 2014-2015-жылдары модернизациялоо
ПРОГРАММАСЫ
Кыргызстанда Болон процессинин алкагында кадрларды даярдоонун
үч баскычтуу системасына (бакалавриат, магистратура, PhD) өтүү
процесстери жүрүп жаткан мезгилде жана окутууда кредиттик
технологиялардын принциптерин колдонуу зарыл болуп жаткан учурда
билим берүүнүн дүйнөлүк системасына кошулуу үчүн ЖОЖдордун
ишмердүүлүгүн модернизациялоонун объективдүү себептери пайда болду.
ЖОЖдордун ишмердүүлүгүн м
лоо деп бүгүнкү күндүн
талабына жана шарттарына жооп бере тургандай кылып миссияны,
алдыдагы максаттарды жана милдеттерди жаңылоону, ишмердүүлүкттө
заманбап технологияларды жана инновацияларды колдонууну, кадрларды
даярдоонун сапаттык көрсөткүчтөрүн жогорулатууну жана жаңы
бийиктиктерге карай өнүгүүнү тездетүүнү айтабыз.
Башкы максат — жаңы муундагы кадрларды даярдоо, жаңы илимийтехникалык мектептерди түзүү, коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүн
өнүктүрүүгө алып келген инвестициялык, инновациялык технологияларды
колдонуу, билим берүүнүн дүйнөлүк интеграциялык системасына
кошулуу.
Программада ишмердүүлүктүн конкреттүү участокторунда кандай
багытта
лоо керек экендиги каралган.
1. Окутуу процессин уюштуруу, аны нормативдик-укуктук жана
методикалык
документтер
менен
камсыздоо,
материалдыктехникалык базаны чыңдоо
№
1

2

Иш-аракеттердин түрү
Жооптуулар
Окуу пландарын компетенттүүлүк мамилеси менен
Бүтүрүүчү
модернизациялоо (бакалавр, магистратура):
кафедралар
Болочок адис (бүтүрүүчү) ээ боло турган
билимдерди, билгичтиктерди, көндүмдөрдү жана
компетенцияларды аныктоо;
Компетенциялардын алкагында дисциплиналарды
тандоо жана окуу пландарын түзүү;
Окуу пландарынын вариативдик бөлүгүн жана
тандоо курстарын түзүүдө илимдин, техниканын
жана рыноктук экономиканын талаптарын эске
алуу.
Окуу дисциплиналары:
Кафедралар
Дисциплиналардын
аннотацияларын
жана
типтүү программаларын түзүү;
Дисциплиналар боюнча негизги жана кошумча
адабияттарды камсыздоо. 2 студенттке 1
3

Мөөнөтү
2014,
сентябрь

2014,
сентябрь

3

4

5

6

7
8

негизги окуу китеби (акыркы 5 жылда жарыкка
чыккан) туура келиши керек;
Негизги окуу китеп КРнын ББжИМнин грифи
менен жарыкка чыккан болушу керек. Эгерде
дисциплина боюнча мындай адабият жок болсо,
анда бүтүрүүчү кафедра аны даярдашы зарыл.
Жумушчу программалар жана силлабустар:
Окутуунун
тилине
ылайык
жумушчу
программаларды
түзүү
(компетенциялар
көрсөтүлүшү керек);
Окутуунун тилине ылайык силлабустарды түзүү;
Дисциплиналар боюнча методикалык камсыздоо:
Ар бир лекциялык сабактын конспектисин
(электрондук вариантын) даярдоо жана аны
AVNге жайгаштыруу;
Ар бир практикалык (семинардык) сабактын
конспектисин (электрондук вариантын) даярдоо
жана аны AVNге жайгаштыруу;
Ар бир лабораториялык сабактын баяндамасын
(электрондук вариантын) даярдоо жана аны
AVNге жайгаштыруу.
Учурдагы, аралыктагы жана жыйынтыктоочу
текшерүүлөрдү уюштуруу:
Ар
бир
учурдагы,
аралыктагы
жана
жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү уюштуруу үчүн
тесттик
тапшырмалардын банкын жана
варианттарын түзүү (.doc-файлын), ал эми .tfфайлын AVNге жайгаштыруу;
Ар
бир
учурдагы,
аралыктагы
жана
жыйынтыктоочу текшерүүлөрдү уюштуруу үчүн
баалоо системасынын критерийин иштеп чыгуу;
AVN информациялык системасындагы баалоо
эрежелерин тартиптештирүү.
Студенттердин өз алдынча иштери:
Ар
бир
учурдагы,
аралыктагы
жана
жыйынтыктоочу текшерүүлөргө өз алдынча
иштөө үчүн берилген материалдар боюнча
суроолорду кийирүү;
Өз алдынча иштөө үчүн берилген материалдарды
өздөштүрүүнү эффективдештирүү үчүн окуу
куралдарын
даярдоо
жана
студенттерге
сунуштоо
Лабораториялык сабактарды алыстатылган режимде
уюштуруу үчүн виртуалдык лабораторияларды түзүү
Өндүрүштүк,
педагогикалык
жана
башка
практикаларды
талапка
ылайык
уюштуруу
максатында:
Практиканын
типтүү
жана
жумушчу
программасын түзүү;
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Кафедралар

Кафедра
нын
планы
боюнча
2014,
сентябрь

Кафедралар

20142015

Кафедралар

20142015

Окууиформациялык
департамент
Кафедралар

20142015

Кафедралар

20142015
20142015

Бүтүрүүчү
кафедралар

9

10

11

12

13

14

Ишкана-мекемелер менен жаңы келишимдерди
түзүү;
Окуу жайдан жана ишканалардан дайындалган
жетекчилердин
ортосундагы
байланышты
жандандырып, биргеликте иш алып барышына
жетишүү;
Практика
мезгилинде
өздөштүрө
турган
билимдердин, билгичтиктердин, көндүмдөрдүн
жана компетенциялардын банкын түзүү жана
алдардын студенттерде калыптандырылышына
жетишүү;
Практиканын
инструктивдүү
жана
жыйынтыктоочу конференцияларын талапка
ылайык деңгээлде уюштуруу жана пратика
боюнча отчетту кабыл алууда формалдуулукка
жол бербөө.
Окутуунун сапатын жогорулатууга алып келген окуу
куралдарын,
жабдыктарды
жана
техникалык
каражаттарды алуу:
Компьютерлердин санын нормативдик талапка
ылайык камсыздоо;
Окуу куралдарын нормативдик талапка ылайык
камсыздоо;
Интерактивдүү доскалардын санын көбөйтүү;
Ар бир кафедраны бирден проектор менен
камсыздоо;
Аудиторияларды бор менен жазыла турган
кадимки сапаттуу доскалар менен камсыздоо;
Окутуучулар
үчүн
автоматташтырылган
жумушчу орундарды түзүү.
Ар бир кафедра үчүн мультимедиялык окуу
аудиториясын түзүп берүү жана аны тиешелүү окуу
жабдыктары менен камсыздоо
Окутуунун
дистанттык
технологияларын
бакалаврларды, магистранттарды жана адистерди
окутуунун бардык формаларына колдонууга жетишүү
Окутуу
процессинде
«AVN
билим
берүү
порталынын» мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалануу,
«AVN информациялык системасында» вэбинарларды
уюштуруу менен видео онлайн сабактарын өтүү,
студенттердин билимин «AVN информациялык
системасы» менен толук баалоого жетишүү,
окутуунун дистанттык технологиясын окутуунун
бардык формаларында ишке ашыруу
Ар бир дисциплина боюнча окуу-методикалык
комплекстерди даярдоо, алардын электрондук
варианттарын «AVN информациялык системасы»
аркылуу студенттерге жеткирүү
Ар бир окутуучунун өзү окуткан дисциплина боюнча
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Ректорат

20142015

Ректорат,
деканаттар

20142015

Ректорат,
деканаттар,
кафедралар
Ректорат,
деканаттар,
кафедралар

20142015

Деканаттар,
кафедралар

20142015

Деканаттар,

2014-

20142015

электрондук китепкананы түзүшүн талап кылуу

кафедралар

2015

2. Бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруу, иш берүүчүлөр менен
байланышты күчөтүү
№

Иш-аракеттердин түрү

Жооптуулар

Мөөнөтү

1

Бүтүрүүчүлөрдү ишке жайгаштыруу максатында «Иш
берүүчү - университет - студент» механизмин
эффективдүү колдонуу:
Бүтүрүүчүлөрдү
ишке
жайгаштыруу
максатында иш берүүчүлөр менен келишимдерди
түзүү;
«Бош орундар (вакансиялар)» жарманкесин
регулярдуу түрдө уюштуруп туруу;
Ишкана-мекемелер тарабынан бүтүрүүчүлөргө
коюлуучу талаптарды билүү максатында жыл
сайын «Бүтүрүүчүлөр иш берүүчүлөрдүн көзү
менен» деген мониторингдерди уюштуруп туруу.
Адистиктер
боюнча
«Бүтүрүүчүлөрдүн
ассоциациясын»
уюштуруу,
жана
алынган
маалыматтарды ОшМУнун сайтына жайгаштыруу
Бүтүрүүчүлөр менен кызматташуу:
Алдыңкы
бүтүрүүчүлөр
жөнүндөгү
маалыматтарды «НУР» гезитине жарыялап
туруу;
Студенттер
менен
бүтүрүүчүлөрдүн
жолугушууларын регулярдуу түрдө уюштуруп
туруу.
Бүтүрүүчүлөрдү «ОшМУ 4-6 жыл бою бизди окутуп,
билим берип адис кылды, эми биз ОшМУну колдоо
жана анын кадыр-баркын көтөрүү үчүн иштешибиз
керек» деген девиз астында тарбиялоого жетишүү.

Бүтүрүүчү
кафедралар,
деканат,
карьера
бөлүмү,
«НУР» гезити

Жыл
сайын

Кафедралар,
карьера
бөлүмү
Бүтүрүүчү
кафедралар,
деканат,
карьера
бөлүмү,
«НУР» гезити

Жыл
сайын

Кафедралар,
карьера
бөлүмү

Жыл
сайын

2

3

4

3. Модернизациялоо менен
эффективдүүлүгүн жогорулатуу
№
1

Иш-аракеттердин түрү

илимий-изилдөө

Жыл
сайын

иштеринин

Жооптуулар

Мөөнөтү

Кафедралардын профилине карата илимий-изилдөө
Кафедралар,
2014,
иштеринин тематикасын түзүү:
илимий бөлүм сентябрь
Ар бир жыл үчүн илимий изилдөө иштеринин
планын түзүү жана анын аткарылышында
формалдуулукка жол бербөө;
Кафедралардын
илимий-изилдөө
иштеринин
регистрациялык карталарын түзүү жана аларды
бекитүү;
6

2

3

4

5
6

7

8

9

10
11

Ар бир окутуучунун илимий изилдөө иштери менен
камсыз болушун көзөмөлдөө;
Илимий изилдөө иштеринин импакт-факторунун
көрсөткүчүн жогорулатуу;
Кафедраларды илимий-изилдөө иштери боюнча
конкурстарга катышуу жана гранттарды алууга
жетишүү
Илимий-изилдөө
иштеринин
эффективдүүлүгүн
жогорулатуу максатында өндүрүштүк-технологиялык
парк түзүү

Кафедралар

Ректорат,
илимий
бөлүм,
кафедралар
Ар бир кафедрада илимий-методикалык семинар Кафедралар
уюштуруу жана алардын стабилдүү иштешин камсыз
кылуу
ОшМУнун илимий-техникалык кеңешин түзүү, анын Ректорат,
функцияларын жана милдеттерин тактоо
илимий бөлүм
Кафедраларда
илимий
мектептерди
түзүү, Кафедралар
магистранттардын
илимий-изилдөө
иштеринин
тематикаларын аныктоо
Кафедраларда ойлоп табуу ишмердүүлүгүн баштоо, Кафедралар
илимий-изилдөөлөрдүн
жыйынтыгы
катары
патенттерди жана автордук күбөлүктөрдү алууну
практикалоо
Кафедраларда
аспиранттардын
жана Кафедралар
изденүүчүлөрдүн диссертациялык иштеринин өз
мөөнөтүндө жыйынтыкталышына шарт түзүү
Студенттердин
илимий-изилдөө
иштерин Кафедралар
жандандыруу, студенттердин илимий макалаларын
ОшМУнун жарчысына жарыялоо
Ар бир кафедрада илимий-изилдөө кружокторун Кафедралар
уюштуруу
Окутуучуларды
илимий-изилдөө
иштеринин Кафедралар
жыйынтыгы менен кызматтык конкурстарга жана
шайлоолорго сунуштоо

20142015
20142015

20142015
20142015
20142015
20142015

20142015
20142015
20142015
20142015

4. Интеграция, билим берүү жана илимий-изилдөө иштери
боюнча байланыштарды күчөтүү
№

Иш-аракеттердин түрү

1

Шанхай кызматташтык уюмунун университеттеринин
арасында билим берүү, илим изилдөө жана маданият
багыттарында кызматташтыкты өркүндөтүү
ОшМУнун студенттеринин, магистранттарынын,
аспиранттарынын, окутуучуларынын академиялык
мобилдүүлүгүн кеңейтүү
Россия, Кытай Эл Республикасы, Туркия, Индия жана
башка Европа өлкөлөрү менен билим берүү, илим-

2

3

7

Жооптуулар

Мөөнөтү

Ректорат,
деканат,
кафедралар
Ректорат,
деканат,
кафедралар
Ректорат,
деканат,

20142015
20142015
20142015

4

5

6

изилдөө жана маданият тармактарында
кызматташууну күчөтүү
ОшМУда окуган чет өлкөлүк студенттердин санын
көбөйтүү, алар аркылуу мамлекеттер аралык
байланышты күчөтүү
ОшМУга чет өлкөдөн келип иштеген окутуучулардын
жана волонтерлордун санын көбөйтүү, алар аркылуу
мамлекеттер аралык байланышты күчөтүү
«Ош мамлекеттик мугалимдер институту – ОшМУнун калыптанышынын алгачкы башаты» аттуу эл
аралык илимий-практикалык конференция өткөрүү;
Ростов мамлекеттик университетинин өкүлдөрүн
ОшМУнун 75 жылдык юбилейине чакыруу

кафедралар
Ректорат,
деканат,
кафедралар
Ректорат,
деканат,
кафедралар
Ректорат,
деканат,
кафедралар

20142015
20142015
2014

5. ОшМУнун билим берүү багыттарын жана программаларын эл
аралык аккредитациядан өткөрүү
№
1

Иш-аракеттердин түрү
ОшМУнун структуралык бөлүмдөрүн өздүк
аттестациядан өткөрүү;

2

ОшМУнун билим берүү багыттарын жана
программаларын эл аралык аккредитациядан өткөрүү

3

ОшМУга сапаттын кепилдигинин ички системасын
кийирүү
Студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн ОшМУдагы
алган билимдерине, ык-машыгууларына,
көндүмдөрүнө жана тарбиясына болгон
канааттануусун жогорулатуу
Студенттердин билимин баалоодо ачыктыкты,
айкындыкты жана объективдүүлүктү камсыздоо

4

5

6

7

8

Аккредитациядан өтүп жаткан ар бир багыт жана
программа боюнча жок дегенде 2ден илимий
журналдарга жазылууну камсыздоо
Бакалавр багытында жана магистратура
программасында билим алуу траекториясын
студенттердин өздөрү тандап алышын камсыздоо
Окуу планынын ЖОЖ компонентиндеги жана
студенттердин тандоо курстарындагы
дисциплиналарды окуткан окутуучуларды
студенттердин эркин тандоосуна шарт түзүп берүү

8

Жооптуулар
Ректорат,
деканат,
кафедралар
Ректорат,
деканат,
кафедралар
Ректорат

Мөөнөтү
20142015

Ректорат,
деканат,
кафедралар

20142015

Ректорат,
деканат,
кафедралар
Ректорат,
ОшМУнун
китепканасы
Деканат,
кафедралар

20142015

Деканат,
кафедралар

20142015

20142015
2014

20142015
20142015

6. Тарбиялык, коомдук-массалык жана маданий-эс алуу иштери
№

Иш-аракеттердин түрү

1

Академиялык кеңешчилердин, эдвайзерлердин,
тьюторлордун, кураторлордун статусун, милдеттерин,
укутарын жана жоопкерчиликтерин тактоо
Студенттердин, магистранттардын, аспиранттардын,
докторанттардын эмгек шарттарын, эс алуусун жана
жашоо шарттарын жакшыртуу
Студенттерди мекенчилдикке жана патриоттуулукка
тарбиялоо багытында иш-чараларды уюштуруу:
«Менин университетим – ОшМУ»;
«Мекенди коргоо ыйык милдет»;
«ЖОЖдор аралык аскер факультети – жогорку
квалификациялуу офицерлерди даярдоо мектеби».
Студенттер арасында тарбиялык маанидеги КВН,
тегерек стол, дебат жана дискуссияларды тынымсыз
уюштуруп туруу

2

3

4

5

Спорттук, маданий, чыгармачыл иш чаралар аркылуу
ОшМУну даңазалоо

6

Профессордук-окутуучулулар курамынын денсоолугуна, дем алуусуна, жакшы жашоосуна шарт
түзүп берүү

Жооптуулар

Мөөнөтү

ОИД,
деканаттар

2014,
сентябрь

Ректорат,
профком

20142015

Тарбия
2014иштери
2015
департаменти,
кураторлор

Тарбия
иштери
департаменти,
кураторлор
Тарбия
иштери
департаменти,
дене тарбия
кафедрасы
Ректорат,
профком

20142015

Жооптуулар

Мөөнөтү

Ректорат,
деканаттар,
колледж,
билим лицейи
Ректорат,
деканаттар,
колледждер,
кафедралар
Ректорат,
деканаттар,
колледждер,
кафедралар
Кафедралар

20142015

20142015

20142015

7. Профориентациялык иштер
№
1

2

3

4

Иш-аракеттердин түрү
Абитуриенттердин контингентинин жана кадрларды
даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында
бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү: «Бала
бакча – мектеп – колледж – ЖОЖ – иш берүүчү»
Ош, Жалал-Абад жана Баткен областтарынын
райондорунда жана ар бир мектепте ОшМУнун
координаторлорун даярдоого жетишүү
Мектеп окуучуларынын Жалпы республикалык
тестирлөө процессине активдүү катышуусуна,
болочок кесипти тандоого багыттоо максатында иш
чараларды уюштуруу
Мектеп окуучуларынын Жалпы республикалык
тестирлөөгө даярдоо максатында окуу-методикалык
колдонмолорду жазуу
9

20142015

20142015

20142015

5

«Конфуций» институтун, «Көз карандысыз тестирлөө
жана дистанттык технологиялар» борборлорун,
ОшМУга алынган көптөгөн гранттарды, «Билим»
жана «Ыйман» лицейлерин, «Адис» окуу борборун
жана «Зирек» балдар бакчасын даңазалоо менен
ОшМУга абитуриенттерди тартуу

Ректорат,
деканаттар,
колледждер,
кафедралар

20142015

8. ОшМУну информациялык-техникалык каражаттар менен
камсыздоо
№

Иш-аракеттердин түрү

Жооптуулар

Мөөнөтү

1

Автоматташтырылган
«AVN»
информациялык
системасын университеттин бардык структураларына
киргизүүнү
камсыздоо
менен
электрондук
башкарууга өтүү:
Электрондук китепкана жана электрондук окуу
залын түзүү;
Электрондук университет, электрондук деканат,
электрондук кафедра түзүү;
Электрондук журнал, электрондук зачеттук
китепче, электрондук ведомость түзүү;
Электрондук кадрлар бөлүмү, электрондук
бухгалтерия түзүү;
Электрондук экзамен алуу.
ОшМУнун китепканаларында «ИРБИС-64»
автоматташтырылган системасын толук жүзөгө
ашырууга жетишүү

Ректорат,
структуралык
бөлүмдөр

20142015

2

3

4

5
6

7

ОшМУнун
2014китепканасын 2015
ын
кызматкерлери
Ректорат
20142015

Лицензиялык программаларды сатып алуу:
Windows операциялык системасы;
Microsoft Office пакети;
Интернет маалыматтарын спутник аркылуу
алып,
маалыматтарды
спутник
аркылуу
жөнөтүү ыкмасына өтүү;
Лицензиялык антивирустук программаларды алуу
Университеттин окуу корпустарынын
Ректорат,
территорияларында жана студенттик жатаканаларда
ТКӨБ
эркин (акысыз) WiFi-интернет зоналарын түзүү
IP окуу телевидение тармагын түзүү
Ректорат,
ТКӨБ
AVN системасынын мүмкүнчүлүгүн жана даярдыгын Ректорат,
күчөтүү ―кластерлөө‖,
ТКӨБ
(Сервер HP / DL380 G7 / 2 / Xeon / E5606 / 2,13 GHz /
32 Gb / Smart Array P410i / Zero Memory / 0,1, 1+ 0 / 8
diskless SFF / No optical drive / 2 х 460W Gold),
- 2 даана
Информациялык байланышууда заманбап
Ректорат,
10

20142015
20142015
20142015

2014-

8
9
10
11

транспорттук тармакка өтүүчү аппараттар менен
камсыздоо (аппараттык мультиплексорлор,
багыттагычтар, медиконвертерлер ж.б.), тармактык
ылдамдыкты 1000 Гбит/сек - 10000 Гбит/сек
жогорулатуу
Рефлектометр була-оптикалык тестер (OFTM -5612),
- 1 даана
Булуттук технологияны өздөштүрүү, серверлерди
жана алардын системалары менен камсыздоо
Окуу корпустарды сенсордук информациялык
терминалдар менен камсыздоо
Универсалдык студенттик электрондук карточкага
өтүүнүн пилоттук вариантын өздөштүрүү

ТКӨБ

2015

Ректорат,
ТКӨБ
Ректорат,
ТКӨБ
Ректорат,
ТКӨБ
Ректорат,
ТКӨБ

20142015
20142015
20142015
20142015

Жооптуулар
Ректорат,
факультеттер,
кафедралар,
колледждер
ОшМУнун ар
бир
окутуучусу
ОшМУнун ар
бир
окутуучусу
ОшМУнун ар
бир окутуучусу, кызматкери,
аспиранты, магистранты жана
студенттери

Мөөнөтү
20142015

9. Коомго кызмат кылуу
№
1

Иш-аракеттердин түрү
Информациялык ачыктыкка жана айкындуулукка
жетишүү менен коомдо ОшМУнун авторитетин
жогорулатууга жетишүү

2

Кыргызстандын социалдык, маданий, илимий,
техникалык, экономикалык жана коомдук турмуштун
башка чөйрөлөрүн өнүктүрүүдө салым кошуу
Илимий-изилдөө иштерин практикалык нукка буруу,
Ош шаарына, мамлекетке, коомго пайда алып келе
турган иштерди аткарууга жетишүү
Ар бир окутуучудан, кызматкерден, аспиранттан,
магистранттардан жана студенттерден төмөнкү үч
талапты аткаруусун мотивдештирүү:
Окуу процессине коюлган талаптарды аткаруу;
Илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү;
Коомго кызмат кылууга салым кошуу

3

4

11

20142015
20142015
20142015

Мазмуну
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