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1. Жалпы жобо  

1.1 ОшМУнун окуу-методикалык бирикмеси (ОМБ) университеттин 

алдыңкы илимий-педагогикалык кадрларынан куралып, окуу процессин 

өркүндөтүү аркылуу кесипкөй адистерди даярдоонун сапатын көтөрүү 

боюнча окуу-илимий, окуу-методикалык иштерди координациялоочу 

коллегиалдуу орган болуп эсептелет жана университеттин Окумуштуулар 

кеңешинин алдында түзүлөт. 

1.2. ОМБ өз ишмердигинде КРнын мыйзамдарын жана башка укуктук-

нормативдүү актыларын, КР ББжИМдин, университеттин ректорунун, 

Окумуштуулар кеңешинин чечимдерин, университеттин Уставын жана ушул 

Жобону жетекчиликке алат. 

 1.3. ОМБнын чечимдери коллегиалдуу, ачык добуш менен кабыл 

алынат жана сунуштама мүнөзгө ээ. 

 

2. Колдонулган кыскартуулар 

№ Колдонулган 

кыскартуулар 

Толук аталыштары 

1 АТ Аралык текшерүү 

2 ББ Билим берүү 

3 ББжИМ Билим берүү жана илим министрлиги 

4 ББП Билим берүү программасы 

5 БКФ Баалоо каражаттардын фонду 

6 БКЖ Бүтүрүүчү квалификациялык жумуш 



 

 

7 ЖИК  Жалпы илимий компетенциялар 

8 ЖМА Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация 

9 ЖОЖ Жогорку окуу жай 

10 ИК  Инструменталдык   компетенциялар 

11 ИМ Илимий методикалык 

12 КК Кесиптик компетенциялар 

13 КМШ Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги 

14 КР Кыргыз Республикасы 

15 МББС  Мамлекеттик  билим  берүү  стандарты 

16 НББП Негизги билим берүү программасы 

17 НББП ДЦ Негизги билим берүү программасынын 

дисциплиналарынын цикли 

18 ОБ Окуу бөлүмү 

19 ОМБ Окуу-методикалык бирикмеси 

20 ОК Окумуштуулар Кеңеши 

21 ОМК Окуу методикалык комплекс 

22 ПО курамы Профессордук-окутуучулук курамы 

23 СИЖМК  Социалдык-инсандык жана жалпы маданий 

компетенциялар. 

24 УТ Учурдук текшерүү 

 

3. Негизги максаты жана милдеттери 

ОМБнын негизги максаты болуп көп баскычтуу кесиптик билим 

берүүнүн (орто кесиптик билим берүү, бакалавриат жана магистратура 

баскычтарында) маңызын жана мазмунун дүйнөлүк илимдин, маданияттын, 

техниканын жана технологиялардын өнүгүүсүнө жараша коомдун өзгөрүү 

талаптарына шайкеш келтирүү жана инсандын кызыкчылыгына туура 

багыттоо аркылуу дүйнөлүк, КМШ өлкөлөрүндө жана КРде  академиялык 

коомчулукка билим берүү системасына интеграциялоо.  

ОшМУда окутулуп жаткан  бардык деңгээлдердеги кесиптик 

профилдик багыттарда адистиктерди даярдоонун билим берүү программасын 

иштеп чыгуу үчүн  программанын багытына жараша кесиптик 

ишмердүүлүктөрдүн түрлөрүнө тиешелүү жалпы илимий компетенциялар 

(инструменталдык, системалык, инсандык өз ара мамилелер), ошондой эле 

кесиптик компетенциялардын окутуу программасынын жыйынтыктарынын 

талаптарында камтылуусун камсыздоо. Окутуу процессинде билим 



 

 

алуучулар, өзүнүн даярдоо профили менен байланышкан башка (атайын 

кесиптик) компетенцияларга да ээ болушу мүмкүн. 

Милдеттери 

Дүйнөлүк академиялык чөйрөгө жана КМШ өлкөлөрү менен бирдиктүү 

ББ мейкиндигине кирүү максатында кесиптик ББ системасынын бардык 

деңгээлдерин өркүндөтүү.  

Учурдун талабына жараша бардык деңгээлдерде заманбап кесипкөй 

(орто жана жогорку билимдүү) адистерди даярдоонун эффективдүү 

жолдорун түзүү.  

Дүйнөлүк академиялык чөйрөнүн, илимдин, технологиялардын өнүгүү 

тенденциясына жараша университетте даярдалып жаткан бардык деңгээлдеги 

кесиптик билим берүүнүн стандарттарын аныктоо, иштеп чыгуу, процесске 

сунуштоо. 

Билим берүү процессине тиешелүү мамлекеттик окуу стандарттары, 

окуу программалары, окуу усулдук куралдары, колдонмолору менен 

камсыздоо. 

ОшМУда адистиктерди даярдоонун,  НББПларынын жана билим 

берүүнүн сапатын жогорулатуу. 

 

4. ОМБнын иш аракеттери 

 ОМБнын иш аракеттерине КРдин ББжИМдин буйругу менен 

бекитилген университеттин окуу иштери боюнча проректору төрага болот. 

Ал ОМБнын структурасын түзүп, комитеттеринин, комитеттердеги ар бир 

адистиктер боюнча секциялардын курамын бекитет жана ага тиешелүү ББ 

структураларынан, иш берүүчүлөрдөн, бүтүрүүчүлөрдөн, эмгек 

жамааттарынан  талапкерлерди  сунуштайт; 

 ОМБнын курамына университеттин тиешелүү кафедра башчылары, 

программаларынын жетекчилери, департаменттин башчылары, 

структуралардын жетекчилери, экономика, өнөр жай, ишканалардын 

 алдыңкы өкүлдөрү, башка ЖОЖдун (тектеш) типтеш профилдеги 

программаларынын жетекчилери же өкүлдөрү, илим-изилдөө 

институттарынын кызматкерлери жана  жеке ишкерлер мүчө боло алат; 

 сунушталган ОМБнын курамы Окумуштуулар кеңеши тарабынан 

каралып, ректордун буйругу менен  бекитилет жана окуу жыл ичинде 

комитет (секция) жетекчисинин сунушу менен, төраганын макулдугу 

аркылуу ОК тарабынан  курамга өзгөртүү киргизүүгө болот. ОМБнын 

кеңешмелерине университеттин  кызматкерлери жана атайын сырттан 

чакырылган керектүү адистер катыша алат; 

 төрага ОМБнын ичинде адистерди даярдоо боюнча кесиптик 

багыттарына жараша комитеттерди (секциялардын) жана алардын 

жетекчилерин курамдын мүчөлөрү менен макулдашуу аркылуу дайындайт;  

 комитеттердин (секциялардын) төрагасы ОМБнын коюлган 

максаттарына натыйжалуу жетүү жана көрсөтүлгөн милдеттерин ишке 



 

 

ашыруу боюнча иштерди алып барышат жана алардын сунушу менен  

факультеттин ОКсында каралган маселелер гана ОМБга талкууга же чечүүгө 

берилет; 

 комитеттер ОМБда кабыл алынган жобонун негизинде жана төрага 

тарабынан сунушталып, бекитилген жылдык иш план боюнча жумуштарды 

алып барат; 

 бул жободо ОМБнын төрагасынын, комитеттердин (секциялардын) 

жетекчилеринин (башчыларынын), мүчөлөрүнүн аткаруучу кызматтык 

функционалдык милдеттери, укуктары жана иш регламенти, сааттык 

ченемдери такталып, бекитилет. 

 ОМБнын кеңешмесине университеттин ар бир кызматкери жана 

атайын сырттан чакырылган керектүү адистер катыша алат 

 ОМБнын рекомендациялары ЖОЖдун ОКсынын чечимдери катары 

чыгарылып, төрага же проректор тарабынан буйрук же көрсөтмө ирээтинде 

аткарууга берилет. 

 

5. ОМБнын ишинин негизги багыттары: 
 КР ББ мамлекеттик саясатын ишке ашыруу багытында атайын 

сунуштар, рекомендацияларды даярдайт; 

 билим берүү системасынын сапатын жогорулатууга зарыл болгон 

укуктук-нормативдик документтерди, материалдык-техникалык, окуу-

усулдук, программалык-камсыздоочу базаны түзүү багытында иштерди алып 

барат; 

 Кыргыз Республикасында негизги МББСтандартынын негизинде 

ЖОЖдордо тиешелүү даярдоо багыттарына өз алдынча НББП иштелип 

чыгып ОМБда талкууланып, ОКда бекитилет;   

 ОМБ  окуу жайда жүргүзүлүп жаткан окуу, окуу-методикалык, 

илимий-методикалык иштерди жетектөөчү эрежелердин жана 

принциптердин негизинде атайын сунуштарды иштеп чыгат; 

 профиль (5тен ашпаган) университет тарабынан өз алдынча 

аныкталган кошумча кесиптик компетенциялар менен аныкталат, 

профилдердин тизмесин ОМБ бекитет жана квалификациялардын улуттук 

алкагынын, квалификациялык жана кесиптик стандарттардын 

тармактык/сектордук алкагынын негизинде кошумча компетенциялардын 

тизмеси да такталат; 

 бүтүрүүчүлөрдүн даярдыгын студенттердин билимин баалоодо УТ, 

АТ жана ЖМА колдонулат. Студенттердин билимин, көндүмдөрүн, ык-

машыгууларын, алган компетенцияларын баалоо базасы (атайын типтүү 

тапшырмалар, текшерүү иштери, тесттер ж.б.) секцияларда түзүлүп, 

комитеттерде талкууланып, университеттин методикалык бирикмесинде 

(ОМБ) каралат жана бекитилет;  



 

 

 тиешелүү структуралардагы ББПларда жүргүзүлүп жаткан  окуу 

процессиндеги окуу-методикалык иштердин жүрүшүн, деңгээлин баалап, 

аны жакшыртуу максатында тиешелүү  сунуштарды ОКга бере алат; 

 бардык деңгээлдердеги окуу процесстеринин,  окуу-методикалык, 

илимий иштерди жүргүзүүнүн  приоритеттүү багыттарын, окуу процессине 

киргизилүүчү илимий, методикалык иштелмелерди аныктайт жана сунуш 

берет; 

 адистерди даярдоонун сапатын көтөрүү боюнча иш аракеттерин 

тактап,  пландап, иш чараларды уюштурат; 

 университетте ар тараптан компетенттүү, жогорку билимдүү 

кесипкөй адистерди даярдоонун сапатын жогорулатуу багытында иштерди 

жүргүзөт; 

 коомдун өнүгүү тенденциясын, рыноктун суроо-талабын алдын-ала 

талдоо менен  жогорку билимдүү, сапаттуу адистерди даярдоодо адистердин 

профилдерин өзгөртүүгө ыңгайлашууну көзөмөлдөйт;  

 эл аралык деңгээлде суроо-талаптарга жооп берүүчү заманбап 

ББПларды түзүү, жаңы адистиктерди ачуу менен университеттин дүйнөлүк 

масштабда конкуренцияга (атаандаштыка) жөндөмдүүлүгүн арттырууга 

багыттайт;  

 биргелешкен ББПлардын санариптештирүү, маалыматтык жана 

укуктук деңгээлин жогорулатат; 

 эл аралык биргелешкен программалар боюнча даярдалып жаткан чет 

элдик студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн ишке жайгашуусун, 

сертификациядан өтүүсүн анализдөө аркылуу адистерди даярдоо сапатын 

көтөрүүчү иш аракеттерди жүргүзөт; 

  

 рыноктук талапка жооп берүүчү адистердин инновацияланган жаңы 

багыттарын ачуу жана аларды даярдоонун укуктук-ченемдик талаптарын 

иштеп чыгат; 

 ОшМУда даярдалып жаткан  бардык деңгээлдердеги кесиптик 

профилдик багыттарда окуу процессиндеги жана окуу-методикалык 

ишмердикти жүргүзүүнүн эрежелерин жана нормаларын иштеп чыгат;  

 ОшМУда даярдалып жаткан  бардык деңгээлдердеги кесиптик 

профилдик багыттарда комитеттердин (секциялардын) жетекчилеринин иш 

планын талкуулайт жана бекитет; 

 даярдалып жаткан  бардык деңгээлдердеги ББПлардын 

комитеттеринин (секциялардын) ишин координациялайт; 

 ОшМУда даярдалып жаткан  бардык деңгээлдердеги  кесиптик 

профилдик багыттарда адистиктердин ББ мамлекеттик окуу стандарттарына 

дал келүүчү НББПларды, окуу пландарын иштеп чыгууну координациялайт; 

Тиешелүү багыттарда ар бир адистиктин НББПдагы 1-блоктогу:  I. 

Гуманитардык, коомдук жана экономикалык цикл (ГКЭ) жана II. 

Математикалык жана табигый илимдер (МТИ) циклы,  III. Кесиптик 



 

 

циклдарга коюлуучу дисциплиналардын, программаларда 

калыптандырылуучу компетенцияларга, ОНдорго жараша тандалуусун, 

жайгашуу ырааттуулугун, удаалаштыгын эске алуу, ЖОЖ компоненттерин, 

тандоо курстарын өткөрүү процедурасын талкуулоо, мазмунун талдоо менен 

алардын бардык деңгээлдердеги окутулуучу дисциплиналардын 

айырмачылыгын жана актуалдуулугун, зарылчылдыгын эске алуу, 2- 

блоктогу практика  менен мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияга көңүл 

буруу менен дисциплиналардын НББпрограммаларын  бекитет жана окуу 

процессине сунуштайт; 

 ОшМУда даярдалып жаткан  бардык деңгээлдердеги кесиптик 

профилдик багыттарда студенттерди жыйынтыктоочу аттестациялоодон 

өткөрүү формасына, комплексттик мамлекеттик экзамен же атайын катталган 

илимий багыты, илимий базасы  түзүлгөн кафедрада, илимий ийримде 

катталып илимий темасы тастыкталган, окуунун алдыңкы студенттерине 

БКЖ аткарууга уруксат берүүгө, ошону менен бирге БКЖнын 

структурасына, көлөмүнө, мазмунуна коюлуучу талаптар ОМБда каралып, 

ОК тарабынан бекитилет;  
 НББПда келтирилген ар бир практиканын түрүн, алардын 

максатын, милдеттерин, программасын, студенттерге берилүүчү 

тапшырмаларын, отчетунун формасын аныктайт, бекитет; 

 ЖОЖдон кийинки билим берүүнүн, кошумча кесиптик билим 

берүүнүн окуу пландарын жана ББП долбоорлорун иштеп чыгууну 

камсыздайт; 

 ОшМУда даярдалып жаткан  бардык деңгээлдердеги кесиптик 

профилдик багыттарда адистиктердин дисциплиналарынын ОМК, БКФ, 

кафедралардын жана факультеттердин методикалык камсыздалуусунун, 

окуу-методикалык ишмердигинин деңгээлин көзөмөлдөө, жакшыртуу, 

өркүндөтүү боюнча комитеттердин тиешелүү сунуштарын ОшМУнун 

Окумуштуулар кеңешине даярдайт, алып чыгат;  

 комитеттерде СӨАИ үчүн берилген тапшырмалардын мазмуну 

НББПнын ОНдорун жана тиешелүү компетенттүүлүктөрдү 

калыптандырууга  багытталууга ылайык келгидей, студенттер үчүн атайын 

методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууну координциялайт;  

 ОшМУда даярдалып жаткан  бардык деңгээлдердеги кесиптик 

профилдик багыттарда адистиктердин  сапаттуу билим берүүгө, 

студенттердин билим сапатын көтөрүүгө зарыл болгон окуу, окуу-усулдук 

материалдарынын НББП стандарттарына ылайык талаптарга жооп бере 

турган критерийлерин  иштеп чыгууну, НББПга адекваттуулугун сапаттуу 

экспертизадан өткөрүүнү, тиешелүү багыттарды адабияттар менен камсыздоо 

боюнча сунуштамалар, буйрутмаларды берүүнү көзөмөлдөйт; 

 электрондук билим берүүгө катышууга даяр болгон  профессордук-

окутуучулук курамдын квалификациялык талаптарын жана иш аракеттерин, 



 

 

зарыл болгон билим деңгээлин, көндүмдөрүн, билгичтиктерин жана 

компетенцияларын иштеп чыгууну камсыздайт; 

 ПОкурамынын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо  

программаларын иштеп чыгууга жана  документтердин долбоорлорун 

экспертизалоого  катышат;  

 комитеттерде НББПлар 5 жылдан кем эмес аралыкта илимдин, 

маданияттын, экономиканын, техниканын, технологиялардын, коомдук 

чөйрөнүн өнүгүүсүнө жараша:  
o бүтүрүүчүлөрдүн сапатынын кепилдигин камсыздоо үчүн; 

ББПрограммаларын мезгил мезгили менен рецензиялоо аркылуу;  

o туура жана так иштелип чыккан критерийлер аркылуу 

студенттердин билим деңгээлин объективдүү баалоо жолдорун иштеп чыгуу 

менен; 

o ПОкурамдын сапатын жана компетенттүүлүгүн камсыздоо 

аркылуу;  

o университетте ишке ашырылып жаткан ББПнын 

эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана зарыл болгон ресурстар менен 

камсыздоого жетишүү менен;  

o тиешелүү критерийлер боюнча сапаттын кепилдигин камсыздоо 

боюнча тынымсыз өз ара ички текшерүүнү, изилдөөнү жүргүзүү аркылуу; 

o башка эл аралык ЖОЖдор менен салыштыруу (бенчмаркинг), 

анализдөөнү күчөтүү, инновацияларды кийирүү аркылуу; 
o коомчулукка өзүнүн изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары, пландары, 

инновациялары тууралуу маалымдоо менен жаңыланып турушу шарт; 
 окуу процессинин регламентин даярдоого, бекитүүгө катышат; 

 окуу процессине, окуу-методикалык, илимий-методикалык 

иштердин эреже, укуктук ченемдерин сактоо менен ББ сапатын көтөрүү 

максатында  кошумчалоого, өзгөртүүгө сунуштарды даярдайт; 

 тиешелүү багыттарда окуу процессинин, НББПнын, окутуу (ББ) 

методдорунун, технологияларынын сапатын жогорулатуу боюнча атайын 

мониторинг анализ жүргүзүү аркылуу ОКга сунуштамаларды даярдайт; 

 ОМБнын отурумунда  комитеттердин (секциялардын) 

жетекчилеринин отчетун угуу жана талкуулоо, алдыңкы тажрыйбаларды 

жайылтуу, начарларын оңдоо, кайра түзөтүү иштерин алып барат; 

 профессордук-окутуучулук курамдын профессионалдык-

педагогикалык маданиятын (деңгээлин), интеллектуалдык жана 

чыгармачылык потенциалын жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн түзүү, “Кесиби 

боюнча мыкты” конкурстарын уюштурууну координациялайт;  

 эл аралык билим берүү мейкиндигине интеграциялануу багытындагы 

долбоорлорду, программаларды ишке ашыруу жана ОшМУда методикалык 

иштерди жүргүзүүнүн принциптери жана эрежелери боюнча 



 

 

рекомендацияларды иштеп чыгуу ж.б түрдүү багыттарда илимий, илимий-

практикалык, окуу-методикалык конференцияларды уюштуруу, өткөрүүнү 

көзөмөлдөйт. 

 

 

 6.  ОМБнын структурасы жана курамы 

 ОМБнын структурасы жана курамы иштин көлөмүнө жана 

ишмердиктин спецификасына ылайык университеттин Окумуштуулар 

кеңешинде чечилет.  

 бирикменин  ишмердигинин маселелерин алдын ала талкуулоо жана  

ыкчам (оперативдүү) чечүү үчүн президиум түзүлөт. 

 президиумдун сандык курамы бирикме тарабынан аныкталат.  

 бирикменин президиумун шайлоо ОМБнын курамынан ачык добуш 

берүүдө жөнөкөй көпчүлүк добуш менен жүргүзүлөт.  

 президиумдун төрагасы болуп бирикмененин төрагасы эсептелет.  

 президиумдун чечимдери бирикме тарабынан бекитилет.  

 ОМБнын алдында илимий-методикалык иштердин түрдүү багыттары 

боюнча комитеттер жана алардын алдында адистиктер боюнча секциялар 

түзүлүп иштер алып барылат.  

 

7. ОМБнын ишмердиги 

 бирикме өз ишмердигин ректор  тарабынан бекитилген жылдык иш-

пландын негизинде жүзөгө ашырат. 

 ОМБнын чечимдери токтом менен кабыл алынат.  

 бирикме өз ишмердиги жөнүндө университеттин Окумуштуулар 

кеңешинин алдында отчет берет. 

Комитеттерди тиешелүү факультеттин декандары жетектеп, секциялар 

менен биргеликте иш алып барышат жана факультеттеги даярдалып жаткан 

адистиктерди даярдоо сапатына, алардын окуу-усулдук, материалдык 

камсыздалуусуна, окуу процессинин ресурстук жабдылуусуна жооп беришет. 

Алар секция башчылары менен биргеликте иш алып барышат жана ошол 

структуралардагы ОКда иш пландары талкууланып, бекитилет. Факультеттин 

деканы ал иштердин аткарылышын көзөмөлдөйт, жыл ичинде жасалган, 

аткарган иш аракеттери тууралуу отчеттук маалыматтарды факультеттин 

ОКда жана ОМБда берип турат. 

Секция курамына тиешелүү факультеттердеги кафедранын башчылары, 

программа жетекчилери, стейкхолдерлер, бүтүрүүчүлөр, студенттер, тектеш 

адистиктерди даярдоочу башка ЖОЖдордун алдынкы окутуучулары, ББ 

тармагынын өкүлдөрү  киргизилет. Комитет сунушталган курам ОМБ 

тарабынан бекитилет. 
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Кыргыз филологиясы жана журналистика 

Орус филологиясы 

Педагогика, психология жана журналистика 

Искусство 

Дүйнөлүк тилдер жана маданият 

Эл аралык мамилелер 

Математика информациялык технологиялар 

Физика-техника 

Табият таануу, туризм жана агрардык технология 

Медицина 

Эл аралык медицина 

Чыгыш таануу жана тарых 

Бизнес жана менеджмент 

Юридика 

Теология
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Факультеттеги окуу-методикалык комитеттин структурасы төмөнкүдөй 

сунушталат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8. Укуктары жана милдеттери 

8.1. Бирикменин мүчөлөрүнүн укуктары: 

 өз компетенциясына кирген маселелер боюнча чечим кабыл алуу, 

анын аткарылышын көзөмөлдөө; 

  университеттин жетекчилигине жана анын курамындагы 

түзүлүштөргө илимий-методикалык жана окуу ишмердигин өркүндөтүү, өз 

багытында инновациялануу боюнча сунуштарды  берүү.  

 төраганын тапшырмасы боюнча окуу процессинин жүрүшүн 

камсыздаган факультеттерден (институттардан), колледждерден, 

кафедралардан ж.б. түзүлүштөрдөн окуу-методикалык жана илимий-

методикалык иштерге тиешелүү материалдарды жана документтерди алууга, 

иликтөөгө, текшерүүгө укуктуу. 

 төраганын тапшырмасы же өз демилгеси боюнча факультеттердин, 

колледждердин ж.б. түзүлүштөрдүн, секциялардын, кафедралардын 

отурумуна, окутуучулардын сабактарына катышууга укуктуу.  

  ректоратка, Окумуштуулар кеңешине, окуу-бөлүмүнө, 

аккредитациялоо жана билим берүүнүн сапаты департаментине окуу, окуу-

Комитет 

ОМБ 

Факультеттеги комитет 

төрагасы - декан 
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методикалык иштерге тиешелүү ар кандай маселелер боюнча сунуштарды 

киргизүүгө укуктуу. 

 

8.2. Бирикменин мүчөлөрүнүн милдеттери: 

  бирикменин мүчөлөрү ОМБнын негизги функцияларын жана 

милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча ага жүктөлгөн тапшырмаларды  өз 

убагында аткаруу. 

 

8.3.  Иш регламенти: 

  ар бир айда ОМБ кеңешмеси болуп турат. Керектүү маселени ыкчам 

талкулоо жана чечүү талап кылынса, төраганын чакыруусу менен кезексиз 

кеңешмеге чогултулат. 

8.4.  Сааттык ченемдери: 

  ОМБнын мүчөлөрүнө ар бир ОКга даярдалган маселе үчүн 30 с 

ыйгарылып, жекече иш пландын окуу-методикалык бөлүгүнө кийирилет. 

  

Колдонулган адабияттар: 

 - КР ББ мыйзамы (Бишкек ш.,  30-апрель, 2003-жыл № 92 жана 2012,  

2013, 2016, 2019, 2022- жылдардагы толуктоолору, кошумчалары 

менен).  

- КР ББ мыйзамына толуктоолор киргизүү боюнча мыйзамы  (Бишкек 

ш., 5-ноябрь 2013-жыл № 199). 

- КР жогорку кесиптик билим берүү  уюмдары тууралуу жобосу (КР   

Өкмөтүнүн 3- февраль, 2004-жылдагы № 53 токтому менен бекитилген),  

 - УМО боюнча министрликтин жобосу,  №346. 29.05.2012. 

-  КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы № 472, 2014-жылдын 22-

июлундагы № 405 токтомдорунун редакциясы. 

-  Багыттар боюнча КР ББж И министрлигинин ЖКББ боюнча 

МББСтандарты 2021-жыл.  

- ОшМУнун 2019-2024-жылдардагы өнүгүү концепциясы.  

Түзүүчүлөр:  

Т.Т. Жумабаева - ОшМУнун дистанттык технологияларды колдонуу менен 

сырттан окуу боюнча проректору, б.и.д., профессор, КР УИАнын мүчө-

корреспонденти, 

М.А. Алтыбаева -  ОшМУнун аккредитация жана билим берүүнүн сапаты 

департаментинин директору, п.и.к., профессор, 

Г.А. Омурзакова - ОшМУнун дистанттык технологияларды колдонуу менен 

сырттан окуу боюнча жетектөөчү адиси. 
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