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Ош МУну 2013-2018-жылдары СТРАТЕГИЯЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ 

ПРОГРАММАСЫ: ИННОВАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИЯ ЖАНА ИНТЕГРАЦИЯ. – 
Ош: Ош МУ. Билим, 2013. – 12 б. 

 
 
Ош МУнун Окумуштуулар Кеңешинин 2013-жылдын 2-декабрындагы 

№3 жыйынында кабыл алынган жана Ош МУнун ректорунун 2013-жылдын 6-
декабрындагы  №639 - буйругу менен бекитилген. 

 
 
Программада Ош мамлекеттик университетин 2013-2018-жылдары 

өнүктүрүүнүн стратегиялык-приоритеттик багыттары катары инновациялык, 
инвестициялык жана интеграциялык багыттагы иштер кабыл алынып, бул 
багыттардагы университеттин ишмердүүлүгүнүн негизги максаттары, 
милдеттери жана өнүктүрүүнүн стратегиялык жана тактикалык багыттары, 
университетте башкаруу, окуу жана илимий-изилдөө иштерин уюштуруу жана 
координациялоо, кадрларды даярдоо жана билим берүүүнүн сапатын 
өркүндөтүү, эл аралык байланышты күчөтүү, инновациялык, инвестициялык 
жана өндүрүштүк-чарбалык иштерди жандандыруу, Ош МУда 
маалымдаштырууну жогорку деңгээлге көтөрүү менен дүйнөлүк (эл аралык) 
интеграциялык процесске кошулуу максатындагы иш-чараларды аткаруунун 
матрицасы келтирилген. 

Ош МУнун ректору профессор К.А.Исаковдун Россия, Туркия 
мамлекеттери, Кытай Эл Республикасы, Индия, АКШ жана башка Европа 
мамлекеттери менен болгон дипломатиялык иш-аракеттеринин натыйжасында 
жакынкы аралыктарда бир топ гранттар, чоң суммадагы инвестициялар 
алынды, инновациялык, инвестициялык жана интеграциялык багыттагы 
иштерди ийгиликтүү жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлдү. 
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Ош МУну 2013-2018-жылдары  
СТРАТЕГИЯЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫ:  

ИННОВАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИЯ ЖАНА ИНТЕГРАЦИЯ 
 

 Илимдин, техниканын, IT-технологиянын дүркүрөп өсүп турган 
мезгилинде, өндүрүштүн багытын рыноктук экономика өзүнүн талаптары 
менен башкарып турган учурда, интернет технологиянын мүмкүнчүлүктөрү 
менен бүткүл дүйнөлүк глобалдаштыруу процесси жүрүп жаткан заманда ар 
бир окуу жайдын алдына өзгөчө талаптар коюулууда.  
 2013-2018-жылдары Ош мамлекеттик университетин өнүктүрүүнүн 
стратегиялык-приоритеттик багыттары катары инновациялык, 
инвестициялык жана интеграциялык багыттагы иштер кабыл алынды. Ош 
МУнун ректору профессор К.А.Исаковдун демилгеси менен 2013-2014-окуу 
жылы - ИННОВАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИЯ ЖАНА ИНТЕГРАЦИЯ жылы деп 
жарыяланды. 
 Инновация багытындагы иштер: 

 Жаңыча иштөө, маселелерди чечүүнүн оптималдуу жолдорун ойлоп 
табуу, стандарттык эмес ой-жүгүртүү, замандын агымы менен бирге 
алдыга кадам шилтөө; 

 Окутууну жана кадрларды даярдоону компетенттүүлүк талаптарына 
ылайык жүргүзүү; 

 Илимий-изилдөө иштерин өндүрүштүк-практикалык нукка багыттоо; 
 IT-технологиянын мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен рыноктук 

экономиканын агымына ылайык киреше алып келүүчү иштерди жасоо. 
 Инвестиция багытындагы иштер: 

 Маселелерди чечүүдө биргеликте иштөө, бул максатта партнерлорду 
жана инвесторлорду табуу; 

 Кадрларды рыноктук экономиканын талаптарына ылайык адистиктер 
жана багыттар боюнча даярдоо; 

 Билим берүүнү экспорттоо жана импорттоо; 
 Илимий-изилдөө иштерин гранттар, өндүрүштүк-келишимдик, проекттик 

иштер менен жана инвесторлор аркылуу каржылоого жетишүү. 
 Интеграция багытындагы иштер: 

 Болон процессинин алкагында кадрларды даярдоодо ЖОЖдор жана 
илимий мекемелер менен кызматташтыкты ишке ашыруу; 

 Студенттерди, магистранттарды, аспиранттарды жана изилдөөчүлөрдү 
даярдоодо мобилдүүлүктү камсыз кылуу; 

 Ош МУну дүйнө жүзүнө таанытуу. 
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 Инновация багытындагы стратегиялык программа: 

 Ош МУда Болон процессинин алкагында окутуунун Европалык 
кредиттик системасын толугу менен киргизүү; 

 Жогорку кесиптик билим берүүнүн көп баскычтуу «Бакалавр – 
Магистр – PhD» системасына өтүүнү камсыз кылуу; 

 Университеттин автоматташтырылган «AVN» системасын толук 
ишке киргизүүнү камсыздоо; 

 Ош МУнун китепканаларында «ИРБИС-64» автоматташтырылган 
системасын жүзөгө ашырууга жетишүү; 

 Ош МУга сапаттын менеджмент системасын кийирүү; 
 Университтетин өндүрүштүк-технологиялык паркын уюштуруу 

жана аны өндүрүштүк кубаттуулугу жогору болгон жаңы техникалык 
каражаттар менен камсыздоо;  

 Ош МУнун курамына кирген бала бакча, мектептердин, 
колледждердин ортосунда макулдашылган жана окууну үзгүлтүксүз 
улантууну шарттаган түрдүү баскычтагы окуу пландарын жана 
программаларын кредиттик технологиянын алкагында түзүү; 

 «Ош мугалимдер институту – Ош МУнун калыптанышынын алгачкы 
башаты» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүү; 
 

Инновациялык багыттагы стратегиялык программаны ишке 
ашыруу боюнча аткарылуучу иш-чаралардын матрицасы: 
 

№ Иштин мазмуну Аткарууга 
жооптуулар 

Мөөнө
-тү 

1 2014-2015-окуу жылында бакалавр багыты 
боюнча Европалык кредиттик системага өтүүнү 
толугу менен камсыздоо 

Ректорат, 
факультеттер 

2015, 
июль 

2 2014-2015-окуу жылында магистратура боюнча 
Европалык кредиттик системага массалык 
өтүүгө жетишүү 

Ректорат, 
факультеттер 

2015, 
июль 

3 Автоматташтырылган «AVN» системасын Ош 
МУнун структуралык бөлүмдөрүнө толук ишке 
киргизүүнү камсыздоо 

Кожобеков К., 
Эркебаев Т., 
Турдубаева Г., 
Тойчиева Б. 

2015, 
июль 

4 Ош МУга сапаттын менеджмент системасын 
кийирүү 

Исаков К.А., 
Алтыбаева М. 

2014 
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5 Ата мекендик жана чет элдик жогорку окуу 
жайлар менен байланышты, студенттерди жана 
окутуучуларды алмаштырууну күчөтүү 

Абдувалиев А., 
Шаимкулов О., 
Эркебаев Т. 

 

6 ОшМУнун китепканаларында «ИРБИС-64» 
автоматташтырылган системасын жүзөгө 
ашырууга жетишүү 

Исаков К.А., 
Мамбетова С., 
Сопуев А. 

2013-
2018 

7 ОшМУнун библиотекасын автоматташтыруу 
боюнча проект жазуу жана ишке ашыруу. 
Университеттин үлгүлүү электрондук 
китепканасын түзүү 

Жумабаева Т., 
Мамбетова С. 

2013-
2018 

8 Электрондук окуу китептерин түзүү боюнча 
мастер-класс уюштуруу жана окутуучулардын 
бул багыттагы билгичтиктери менен 
көндүмдөрүн арттыруу үчүн конкурс жарыялоо 

Абдувалиев А. 2013-
2018 

9 Университтетин өндүрүштүк-технологиялык 
паркын уюштуруу жана аны өндүрүштүк 
кубаттуулугу жогору болгон жаңы техникалык 
каражаттар менен камсыздоо 

Исаков К.А., 
Жумабаева Т. 

2014-
2018 

10 Ар бир кафедрада - ойлоп табуу, коргоо, өз ара 
кызматташуу келишими, инвестиция тартуу 
жана «Сандан сапатка өтүү» иш чараларын 
жүргүзүү 

Кафедра 
башчылары 

Жыл 
сайын 

11 Окуу-методикалык комплекстерди өнүктүрүү. 
Ар бир дисциплина боюнча боюнча 
лекциялардын, практикалык жана 
лабораториялык сабактардын иштелмелеринин 
электрондук варианттарын түзүүгө жана аларды 
университеттин сайтына жайгаштырууга 
жетишүү 

Кафедра 
башчылары 

Жыл 
сайын 

12 Окутуунун кредиттик технологиясына ылайык 
жайкы семестрди уюштуруу, академиялык 
айырмаларды чыгаруу, аны тапшыруу 
эрежелерин камтыган Жоболорду иштеп чыгуу 

Кожобеков К. 2013-
2018 

13 Сырттан окуган студенттер үчүн дистанттык 
технологияларды жандандыруу максатында 
региондордо ресурстук борборлорду ачуу 

Шаимкулов О. 2013-
2018 
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14 Дистанттык окутуу боюнча чет элдик окуу 
жайлар менен байланышты күчөтүү жана эл 
аралык программалардын алкагында 
долбоорлорду даярдоо 

Шаимкулов О. 2013-
2018 

15 Университетти соңку информациялык 
технологиялар менен жабдуу иштерин улантуу, 
AVN информациялык системасын колдонууну 
андан ары өркүндөтүү, окутуунун дистанттык 
формаларын интенсивдүү өнүктүрүү, 
Окутуунун жаңы интенсивдүү технологияларын 
кийирүү 

Абдувалиев А., 
Шаимкулов О., 
Кожобеков К. 

2013-
2018 

16 Мамлекеттик тилди окутуунун аккреди-
тацияланган борборун, билим берүүнүн бардык 
баскычтарында мамлекеттик тилде окутууга 
түрткү берүүнүн системасын жана шарттарын 
түзүү 

Исаков К., 
Шаимкулов О.А. 

2013-
2018 

17 Инновациялык багыттагы илим изилдөөчүлүк 
долбоорлорго студенттер, жаш окумуштуулар, 
профессордук-окутуучулук курам арасында 
сынак жарыялоо, долбоорлорду топтоо, 
эксперттен өткөрүп каржылоо 

Жумабаева Т. 2013-
2018 

18 Илим изилдөө иштеринде ойлоп табуучулук, 
рационализатордук, инновациялык мүнөздөгү 
иш аракеттерди күчөтүү, алардын 
натыйжасында патент алуу, патентке керектүү 
кагаздарды даярдоого көмөк көрсөтүү. 

Жумабаева Т. 2013-
2018 

19 «Адис» борборунун базасында тилди билүү 
деңгээлин баалоонун европалык шкаласына 
ылайык мамлекеттик, орус жана чет тилдерин 
үйрөнүү курстарын уюштуруу 

«Адис» 
борбору 

2013-
2018 

20 Ар бир багыт (адистик) боюнча окуу-
лабораториялык жабдуулардын абалын аныктоо 
жана алардын муктаждыктарын камсыздоо 
боюнча реалдуу чараларды көрүү 

Абдувалиев А., 
Ормонов Ж. 

2013-
2018 

21 «Ош мугалимдер институту – Ош МУнун 
калыптанышынын алгачкы башаты» аттуу эл 
аралык илимий-практикалык конференция 
өткөрүү 

Исаков К.А., 
Жумабаева Т., 
Кулдышева Ч. 

2014, 
октябр

ь 
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 Инвестиция багытындагы стратегиялык программа: 

 Ош МУ менен Туркия мамлекетинин ортосундагы биргелешкен окуу 
структураларын ишке киргизүү; 

 Ош МУ менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы келишимдин 
негизинде түзүлгөн «Конфуций» институтунун ишмердүүлүгүн өркүндөтүү; 

 Медицина факультетинин базасында окуу-өндүрүштүк клиниканы 
уюштуруу; 

 Эл аралык билим жана илим мейкиндигиндеги жүрүп жаткан 
процесстерге маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү; 

 Университеттеги билим берүүнү экспорттого жана импорттоого 
зарыл болгон чыныгы негиздерди жаратуу жана өнүктүрүү; 

 Ош МУнун алдындагы магистратурада, аспирантурада жана 
докторантурада контракттык негизде окуган жарандардын контингентин 
көбөйтүү; 

 Бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясы аркылуу спонсордук каражаттарды 
табууну уюштуруу, корпоративдик фонддорду түзүү жана аларды 
иштетүүнүн жоболорун иштеп чыгуу; 

 Ош шаарына, Ош областына, Республикага, жеке жана 
мамлекеттик ишканаларга керек болуучу илимий багыттар боюнча илимий-
изилдөө иштерин кеңейтүү, иштелип чыккан жаңы технологияларды 
өндүрүшкө кийирүү, гранттык конкурстарга катышууну жандандыруу; 
 

Инвестиция багытындагы стратегиялык программаны ишке 
ашыруу боюнча аткарылуучу иш-чаралардын матрицасы: 
 

№ Иштин мазмуну Аткарууга 
жооптуулар 

Мөөн
ө-тү 

1 Ош МУнун кампусуна «Ыйман» лицейинин 
имаратын курууга Туркия мамлекети менен 
келишимге кол коюуга жетишүү 

Исаков К.А. 2014-
2018 

2 «Конфуций» институтунун материалдык-
техникалык базасын чыңдоо жана 
модернизациялоо үчүн Кытай Эл 
Республикасынын грантын пайдалануу 

Исаков К.А. 2014-
2018 

3 Ош МУнун кампусуна Медицина факультетинин 
окуу-өндүрүштүк клиникасынын имаратын 
курууга жана керектүү окуу эмеректери менен 
камсыздоо үчүн инвесторлорду тартуу 

Исаков К.А. 2014-
2018 
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4 «Ош МУда – билимди баалоо таза жана айкын» 
деген девиздин алкагында USAID гранты менен 
«Көз карандысыз тестирлөө» борборлорун ачуу 
жана ишке кийирүү 

Исаков К.А., 
Кожобеков К. 

2013-
2014 

5 Индия мамлекетинин (1,0 миллион $) грантын 
тартуу менен Ош МУнун башкы корпусунда 
заманбап мультимедиалык компьютердик борбор 
түзүү 

Исаков К.А. 2014-
2018 

6 “Тика” компаниясынын гранттык жардамы 
аркылуу заманбап сканер алууга жетишүү  

Исаков К.А. 2013-
2014 

7 «Российско-Киргизский диалог – 2013» програм-
масынын алкагында Россиядагы кыргызстандык 
ишкерлер менен инвестиция тартуу багытында иш 
алып баруу 

Исаков К.А., 
Абдувалиев 
А., Эркебаев 
Т. 

2013-
2018 

8 «ОшМУ – Ошко» аттуу долбоорлор сынагынын 
жобосун иштеп чыгуу, бекитүү, жарыялоо, 
каржылоо, иш аракеттеринин натыйжасын 
патенттөөнүү колго алуу 

Исаков К.А., 
Жумабаева Т., 
Ташполотов 
И. 

2014-
2018 

9 Бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясын түзүү менен 
байланышты күчөтүү. Бүтүрүүчүлөр менен иш 
берүүчүлөрдү окуу процессин сапаттуу 
уюштурууга пайдаланууну күчөтүү. 

Карьера 
борбору 

2013-
2018 

10 USAIDдин каржылоосу менен түштүк регионунда 
окуу процессин кредиттик технологиянын 
жардамында уюштуруу тажрыйбасын жайылтуучу 
борбор түзүү 

Исаков К., 
Кожобеков К. 

2013-
2018 

11 Билим берүүнү экспорттоо алкагында 
инвестицияларды тартуу. Алыскы чет өлкөлүк 
студенттердин санын көбөйтүү үчүн тиешелүү 
органдар жана уюмдар менен байланыштарды 
өркүндөтүү 

Исаков К., 
Абдувалиев А. 
Шаимкулов О. 

2013-
2018 

12 Окутуучулардын билимин өркүндөтүү курстарын 
уюштуруу үчүн сырткы донорлордун эсебинен 
каржылануучу долбоорлорду түзүү, өткөрүү 

Закиров А. 2013-
2018 
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13 Түштүк регионундагы медициналык, укуктук жана 
экономикалык багыттагы колледждердин 
мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу 
үчүн ОшМУда курстарды уюштуруу боюнча 
долборлорду жазуу жана гранттык негизде каражат 
булактарын издөө 

Омаралиев А., 
Аттокуров К., 
Акматова Т., 
Стамбаев Ө. 

2013-
2018 

14 Финансы юридикалык колледждин экономикалык 
багыттагы адистиктери үчүн дистанттык  
технологияларды пайдаланууну пилоттук негизде 
уюштуруу боюнча долбоорлорду жазуу жана 
гранттык негизде каражат булактарын издөө 

Акматова Т. 2013-
2018 

15 Колледждердин медициналык жана экономикалык 
багыттарынан бирден адистиктерди эл аралык 
аккредитациядан өткөрүүнү уюштуруу боюнча 
долбоорлорду жазуу жана гранттык негизде 
каражат  булактарын издөө 

Омаралиев А., 
Аттокуров К., 
Акматова Т., 
Стамбаев Ө. 

2013-
2018 

16 Ош МУнун «Зирек» бала бакчасын заманбап 
билим берүү борборуна айландыруу максатында 
долбоорлорду жазуу жана гранттык негизде 
каражат булактарын издөө 

Исаков К.А., 
Эркебаев Т., 
Аккулов А. 

2013-
2018 

17 Кыргыз Республикасындагы инновациялык 
багыттагы жергиликтүү (Ош регионундагы, Ош 
шаарындагы): чарбалык субьектилердин 
көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган илимий 
изилдөөлөрдү тактап, тиешелүү структураларды 
кызыктыруучу жана колдоп, каржылоочу, иш 
аракеттерди (хоз. договор) иштеп чыгуу 

Жумабаева Т., 
Эркебаев Т. 

2013-
2018 

18 Ар бир структуралык бөлүмдүн жергиликтүү жана 
чет элдик уюмдардан, фонддордон жана башка 
каржылануучу, университетке түздөн түз келүүчү 
илимий-практикалык долбоорлорду түзүүгө жана 
аларды өткөрүүгө жетишиши 

Жумабаева Т., 
Эркебаев Т. 

2013-
2018 

19 Жогорку билим берүүдө кадрдык ресурстарды 
башкарууну жана окуу процессин уюштурууну 
автоматташтыруу аркылуу жаңы багытка буруу 
боюнча проект жазуу жана ишке ашыруу 

Абдувалиев А. 
Эркебаев Т. 

2013-
2018 

20 ОшМУда заманбап үзгүлтүксүз билим берүүнүн 
моделин түзүү боюнча долборлорду жазуу 

Закиров А. 2013-
2018 
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Интеграция багытындагы стратегиялык программа: 

 Ош МУну дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине алып чыгуу, жогорку 
билим берүү системасынын сапатын дүйнөлүк стандартка жеткирүү; 

 Россия, Кытай Эл Республикасы, Туркия, Индия жана башка Европа 
өлкөлөрү менен билим берүү, илим-изилдөө жана маданият тармактарында 
кызматташууну күчөтүү; 

 Шанхай кызматташтык уюмунун университеттеринин арасында 
билим берүү, илим изилдөө жана маданият багыттарында 
кызматташтыкты өркүндөтүү; 

 Ош МУнун студенттеринин, магистранттарынын, 
аспиранттарынын, окутуучуларынын академиялык мобилдүүлүгүн кеңейтүү; 

 Кадрларды даярдоо сапатын дүйнөлүк стандартка жакындатуу; 
 Ош МУнун структуралык бөлүмдөрүн өздүк аттестациядан 

өткөрүү менен Ош МУнун багыттарынын программаларын Эл аралык 
аккредитациядан өткөрүүгө жетишүү; 

 Ош МУнун бүтүрүүчүлөрүнүн дипломдорунун чет өлкөлөрдө 
таанылышын камсыз кылуу; 

 «Ош мугалимдер институту – Ош МУнун калыптанышынын алгачкы 
башаты» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүү; 

 
Интеграция багытындагы стратегиялык программаны ишке 

ашыруу боюнча аткарылуучу иш-чаралардын матрицасы: 
 

№ Иштин мазмуну Аткарууга 
жооптуулар 

Мөөнө
тү 

1 Шанхай кызматташтык уюмунун универ-
ситеттеринин (ШКУУ) курамына Ош МУнун 
мүчө болуп киришин камсыздоо 

Абдувалиев А. 2013 

2 ШКУУ алкагында «Энергетика» багытын 
дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине алып чыгуу 

Абдувалиев А. 
Айдарбеков З. 

2013 

3 «Российско-Киргизский диалог – 2013» програм-
масынын алкагында Новосибирск мамлекеттик 
техникалык университети (НГТУ), Алтай 
мамлекеттик университети менен билим берүү, 
илим жана маданият багыттарында 
келишимдерди түзүү жана иш алып баруу 

Исаков К.А., 
Абдувалиев А. 

2013 
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4 Түркиянын “Мевлана” программасы боюнча 
студенттерди жана окутуучуларды алмашууну 
ишке ашыруу 

Исаков К., 
Жоробеков Т. 

2013-
2018 

5 КРнын ЖОЖдорунун ортосундагы студенттер 
жана окутуучуларды алмашууну уюштуруу 
максатында ЖОЖдор аралык “Ош 
декларациясын” кабыл алуу 

Исаков К. 2013 

6 НГТУ менен ШКУУ алкагында «IT-технология» 
жана математика багыты боюнча билим берүү 
жана илимий изилдөө изилдөөлөрдү жүргүзүү 
максатында иш алып баруу 

Абдувалиев А. 
Асылбеков Т., 
Сопуев А., 
Аттокурова А. 

2013-
2018 

7 Алтай мамлекеттик университети менен билим 
берүү, илим жана маданият багыттарында 
келишимдерди түзүү жана иш алып баруу 

Абдувалиев А. 
Момуналиев С. 
Зулпукаров К., 
Кулдышева Ч. 

2013-
2018 

8 Москва мамлекеттик Экономика, статистика жана 
информатика университети менен ШКУУ 
кызматташтыгынын алкагында «IT-технология» 
багыты боюнча кадрларды сапаттуу даярдоо жана 
илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү максатында иш 
алып баруу 

Абдувалиев А. 
Асылбеков Т., 
Сопуев А., 
Ободоева К. 

2013-
2018 

9 Новосибирск мамлекеттик агрардык университети 
менен ШКУУ алкагында билим берүү, илим жана 
маданият тармагында кызматташтыкта иштөө 

Абдувалиев А. 
Коланов О. 

2013-
2018 

10 И.Раззаков атындагы Кыргыз техникалык 
университети менен ШКУУ кызматташтыгынын 
алкагында «IT-технология» багыты боюнча 
кадрларды сапаттуу даярдоо максатында иш алып 
баруу 

Асылбеков Т., 
Сопуев А., 
Осмоналиев А. 

2013-
2018 

11 Кытай Эл Республикасынын Үрүмчүдөгү 
педагогикалык институту менен келишимдерди 
түзүү 

Исаков К.А., 
Абдувалиев А. 

2013-
2018 

12 1941-1944-жылдары Ош мугалимдер 
институтунун имаратында ишмердүүлүгүн 
уланткан Ростов мамлекеттик университети жана 
Ростов педагогикалык институттары менен 
кызматташтык түзүү иш-чарасын баштоо 

Исаков К.А., 
Жумабаева Т., 
Ташполотов Ы. 

2013-
2018 
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13 Ош МУнун сайтын өнүктүрүү жана аны жаңы 
маалыматтар менен толукталуусун көзөмөлдөө. 
ОшМУнун кабыл алуу комиссиясынын сайтын үч 
тилде (кыргыз, орус, англис) түзүү 

Абдувалиев А. 
Жумабаева Т. 

2013-
2018 

14 ОшМУну көп тилдүү билим берүү моделин 
колдонгон жогорку окуу жайына айландыруу 
боюнча конкреттүү иш-чараларды жүргүзүү 

Абдувалиев А. 2013-
2018 

15 Ош МУнун Медиа борборунун сайтын жаңылоо. 
Окуу процессине керектүү тематикалык 
видеотека түзүү (видео, кино, теле жана даректуу 
фильмдер) 

Медиа 
борбору, 
Молдояров У. 

2013-
2018 

16 Жогорку жана орто кесиптик билим берүүчү 
программаларды эл аралык көз карандысыз 
аккредитациядан өткөрүү боюнча ар бир 
факультетте, университеттик деңгээлде жумушчу 
топторду түзүп өздүк аттестациялоолорду 
жүргүзүү 

Структуралар-
дын 
жетекчилери 

2013-
2018 

17 Жогорку жана орто кесиптик билим берүүчү 
программаларды эл аралык көз карандысыз 
аккредитациядан өткөрүүнүн шарттары боюнча 
семинарларды уюштуруу 

Структуралар-
дын 
жетекчилери 

2013-
2018 

 


