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2021-2022-окуу жылы учуй иш планы

2021-ж.

1ТИНИН

№ Иштии мазмуиу Мееиету аткаруучу Эскертуу

I. Окуу процессии уюштуруу, жургузуу боюича жумуштар

1 Аккредитациядан ете турган ББПларды тактоо Сентябрь,
2021

Алтыбаева М.

2 ОшМУнун структуралык белумдерунун сапатка 
жооптуу кызматкерлери менен жыйын еткеруу

Ай сайын Алтыбаева М.

О
J

Аккредитация жана билимдин сапатына 
тиешелуу иш чаралардын планын тузуу, 
талкуулоо, бекитуу.

Сентябрь,
2021

Сапат боюнча 
жооптуулар, 

Алтыбаева М.
4 ББП, ДОМК, БКФтердин сапатын анализдеенун 

графигин иштеп чыгуу
Октябрь,

2021
Султанова А.

5 Студенттердин билимдеринин 
компетенцияларынын калыптангандыгын 
текшеруучу ар турдуу текшеруулер учун 
мониторингдин графигин тузуу

Октябрь,
2021

Сооронбаева К.

6 Текшеруулер дун, программаларды ездук 
баалоонун натыйжалары боюнча аналитикалык 
отчеттор тузуу, жетекчиликке жеткируу жана 
ишмердикке тиешелуу оцдоп-тузетуулерду 
кийруу

Окуу жылы 
ичинде

АББСД

7 Бюджеттик жана келишимдик негизде окуп 
буткен буруучулердун (2021) жумушка 
жайгашуусу боюнча маалымат топтоо, 
анализдее, отчет тузуу

Сентябрь,
Октябрь,

2021

Карьера борбору

8 Сайтка илинген НББП, ДОМКлардын, 
БКФлардын сапатын анализдеену уюштуруу

Окуу жылы 
ичинде, 
график 
боюнча

АББСД

9 Диагностикалык, кунделук, аралык, жыйынтык 
текшеруулер учун тиешелуу маалыматтарды 
даярдоо, топтоо жана текшеруулерду уюштуруу

Окуу жылы 
ичинде, 

графикке 
ылайык

АББСД, 
Метод кецеш

II. Студенттердин билим сапатын кеземелдее, баалоо жумуштары

1 1-курстун студенттеринин билим децгээлин 
диагноздоочу баалоонун формасын аныктоо, 
уюштуруу, жыйынтыктарын анализдее

Октябрь,
2021

АББСД, 
Метод кецеш



2 Бардык деңгээлдеги программалардын 

бүтүрүүчүлөрүнүн билим сапатын, алардын 

кесиптик даярдык деңгээлин анализдөө 

Февраль, 

2022 

Сооронбаева К., 

Атакулов С., 

Жороева А. 

 

3 Бардык деңгээлдеги программалардын 

НББПсынын баалоо каражаттарынын топтомун 

анализдөө жана тиешелүү рекомендацияларды 

иштеп чыгуу 

Январь-

март, 2022 

АББСД  

4 Бакалавриаттык дипломдук иштердин, 

магистрдик диссертациялардын темаларынын, 

жумуштардын аткарылуу сапатын талдоо 

Март-

апрель, 2022 

АББСД,  

Метод кеңеш 

 

III. Профессордук – окутуучулук курамдын сапаттык көрсөткүчтөрүнө тиешелүү жумуштар 

1 ПО курамдын окуу-методикалык 

материалдарынын, сабактарынын сапатын 

баалоо, тиешелүү чечимдерди кабыл алуу, 

ректоратка аналитикалык отчет берүү 

Окуу жылы 

ичинде 

 

АББСД,  

ОМК 

 

2 Жумушчу окуу планындагы дисциплиналардын 

электрондук ОМКсынын, силлабустарынын 

сапатына мониторинг жүргүзүү 

Ноябрь-

декабрь, 

2021, 

январь-

февраль, 

2022 

АББСД 

 

 

3 Бардык деңгээлдеги билим берүү 

программаларынын сайтка жайгашкан 

НББПнын, окуу дисциплиналарынын күтүлүүчү 

натыйжаларына мониторинг жүргүзүү 

Ноябрь -     

декабрь, 

2021 

АББСД 

 

 

IV. Методикалык иштердин сапатын көтөрүү боюнча жумуштар 

1 2015-2021-жж. структуралардан  ОшМУнун 

“Мыкты окутуучусу”, “Мыкты лектору” 

конкурстарына катышуунун жыйынтыктарын 

сандык жана сапаттык анализ  

Февраль-

апрель, 2022 

АББСД  

2 ОшМУнун “Мыкты окутуучусу-22”, “Мыкты 

лектору-22” конкурстарынын финалдык турун 

өткөрүү, жеңүүчүлөрүн аныктоо  

Март-

апрель, 2022 

АББСД  

3 “Мыкты электрондук портфолио-22” конкурсун 

уюштуруу, өткөрүү жана жыйынтыктоо 

Март-

апрель, 2022 

АББСД  

4 Окутуучулардын индивидуалдык пландардын 1-

2-бөлүктөрүнүн аткарылыш сапатына 

экспертиза жүргүзүү 

Январь, 

июнь, 2022 

АББСД, 

ОМК 

 

5 Окуу пландарын, кейстерди ж.у.с. иштеп 

чыгууга иш берүүчүлөрдүн, партнерлордун, 

бүтүрүүчүлөрдүн катышуусун анализдөө 

Окуу жылы 

ичинде 

Бүтүрүүчү каф., 

ОМК 

 

6 Окутуучулардын методикалык эмгектерин окуу 

планга, компетенттүүлүк мамилеге 

ылайыктуулугун  аныктоо менен басмага  

сунуштоо 

Окуу жылы 

ичинде 

ОУК, комиссия  

7 Окутуучулардын традициялык окутууда 

аралыктан билим берүү технологияларын 

эффективдүү колдонуусун, электрондук 

БКФтин, компетенттүүлүктү калыптандырууга 

багытталган тапшырмаларды түзүүсүн 

Октябрь-

декабрь,  

2021; 

январь, 2022 

ОУК, 

АББСД 

 



анализдөө, баа берүү 

V. Өздүк баалоо процедурасын өткөрүүгө даярдоо жумуштары 

1 2021-22-о.ж. ичинде аккредитациядан өтүүгө 

тийиш болгон бардык деңгээлдеги билим берүү 

программаларын аныктоо жана аларды өздүк 

баалоодон өткөрүүгө тиешелүү иш мерчемдерди 

жүргүзүү (жумушчу топ, пландар ж.б.) 

Сентябрь, 

октябрь, 

2021 

АББСД  

2 2017-2021-жж. аттестацияланган ББПлар үчүн 

агенттиктердин эксперттик 

рекомендацияларынын аткарылышын анализдөө 

Октябрь, 

2021 

Алтыбаева М.  

3 

  

 

Ординатура, аспирантура программалары 

боюнча аккредитация талаптарына ылайык 

даярдоо иштерин жүргүзүү 

Октябрь-

декабрь, 

2021 

АББСД  

4 ОшМУда билим берүүнүн сапатына ички баа 

берүүгө карата студенттер, бүтүрүүчүлөр, 

окутуучулар жана жумуш берүүчүлөр үчүн  

анкеталардын түрлөрүн кайрадан иштеп чыгуу 

Ноябрь-

декабрь,  

2021 

АББСД, 

Карьера борбору 

 

5 Сурамжылоо үчүн даярдык жана уюштуруу 

иштерин жүргүзүү. Анкетирлөөнүн 

натыйжаларын анализдөө, талкулоо, ага ылайык 

чечимдерди кабыл алуу 

Январь-май, 

2022 

АББСД, 

Карьера борбору 

 

6 ОшМУнун  бүтүрүүчүлөрүнүн 

Ассоциациясынын ишинин эффективдүүлүгүн 

камсыздоо, ББжанаИМдин жумушка жайгашуу 

методикасы боюнча маалымат жыйноо, 

анализдөө 

Регулярдуу Ректорат, 

деканаттар, 

Карьера борбору 

 

7 

 

Окуу процессин аралыктан билим берүү 

технологияларын колдонуп уюштурууда окуу, 

өндүрүштүк практикалардын ОМКсынын 

ОНдорго ылайыктуулугун анализдөө 

Февраль, 

2022 

АББСД  

8 Структуралык бөлүмдөрдүн университеттин 

сайтына жайгаштырылган маалыматтык 

каталогдорунун сапатын анализдөө 

Январь,  

2022 

АББСД  

VI. Программаларды көз карандысыз аккредитацияга даярдоо жумуштары 

1 

 

Аккредитациялоо боюнча тендердик 

документтерди даярдоо, тендер өткөрүү 

Октябрь-

ноябрь, 2021 

АББСД  

2 

 

Институционалдык жана программалык 

аккредитациялардын жыйынтыктары боюнча 

агенттиктердин рекомендацияларына ылайык 

иш пландардын аткарылышына баа берүү 

Ноябрь, 

2021 

АББСД  

3 Постаккредитациялык мониторинг боюнча 

отчетторду даярдоо, аккредитациялык 

агенттиктерге жөнөтүү 

Сентябрь, 

ноябрь, 

2021 

АББСД  

4 Программалык аккредитациядан өтө турган 

ФЮК, STEM колледждеринин, ЭАББПнын 

ЖМдин ББПларын аккредитациянын 

талаптарына ылайык даярдык иштерин 

көзөмөлдөө 

Январь-

март, 

2022 

АББСД, 

деканаттар 

 



*- 2022-жылы аккредитациядан етуучу ББПларды 
грвфикке ылайык кез карандысыз 
аккредитацияга даярдоо, ездук баалоону 
еткеруу, ездук баалоонун отчетторун 
экспертизациялоо

Жыл ичинде АББСД

5 0здук баалоо процедурасынын механизмдери, 
критерийлер боюнча семинарларды еткеруу

График
боюнча

АББСД,
оид

VII. Бутуруучулер менен жургузулуучу жумуштар

1 Бутуруучулер учун сайтты регулярдуу жацылоо Жыл бою Карьера борбору
2 Бутуруучулвр ассоцияциясы учун 

структуралардын жооптуулары менен 
ендуруштук кенешмелер еткеруу

Ай сайын Карьера борбору

3 Бош орундар жарманкесин еткеруу Март,
2022

Карьера борбору

4 Педагогикалык адистиктердин бутуруучулдерун 
жумуш орундарга белуштуруу, уюштуруу, 
кеземелдее, жумушка жайгашуу тууралуу 
аналитикалык отчеттор тузуу

Окуу жылы 
ичинде

Карьера борбору

/

М. Алтыбаева


