
Билим беруунун сапаты белумунуи 
2022-2023-окуу жылы учун 

иш планы

№ Иштин мазмуну Моенвту Аткаруучу /Иштин
жыйыитыгын

керсетуучу
документгер

I. Окуу процессии уюштуруу, жургузуу боюнча жумуштар

1 Аккредитациядан ете турган ББПларды 
тактоо, тендердик документтерди 
даярдоо

Сентябрь,
2022

ББСБ Официалдуу тизме 
тузулот

2 ОшМУнун структуралык болумдерунун 
сапатка жооптуу кызматкерлери менен 
жыйын откоруу

Ай сайын Алтыбаева М. 1) структуралар 
боюнча жооптуулар 
(буйрук);
2) кун тартиби 
(программа)
3) катышуу барагы

3
Аккредитация жана билимдин сапатына 
тиешелуу иш чаралардын жалпы 
университеттик жана структуралык 
пландарын тузуу, талкуулоо, бекитуу.

Сентябрь,
2022

Сапат боюнча 
жооптуулар, 

ББСБ

1 )токтом
2) иш пландар

4 ББП, ДОМК. БКФтердин сапатын 
анализдеонун графигин иштеп чыгуу

Октябрь.
2022

Былыкова М. Бекитилген график

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

Октябрь.
2.022

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова III.

Бекитилген график

6 Текшеруулердуп, программ ал арды оздук 
баалоонун натыйжалары боюнча 
аналитикалык отчеттор гузуу, 
жетекчиликке жеткируу жана 
ишмердикке тиешелуу оцдоп- 
тузетуулерду кийруу

Окуу 
жылы 

ИМИНДС

ББСБ 1) отчеттор;
2) коррекциялык 
иш пландар

7 Сайтка илинген НББП, ДОМКлардын, 
БКФлардын сапатын анализдеену 
уюштуруу

Окуу
жылы

ичинде,
график
боюнча

ББСБ 1) график;
2) комиссия;
3) аналитикалык 
отчет

8 Диагностикалык, кундвлук, аралык, 
жыйынтык текшеруулер учун тиешелуу

Окуу
жылы

ББСБ, 
Метод кецеш,

1) график;
2) аналитикалык



маалыматтарды даярдоо, топтоо жана 
текшеруулерду уюштуруу

ичинде,
графикке
ылайык

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова Ш.

отчет

II. Студенттердин б ил им сапатын козомолдее, баалоо жумуштары

1 1-курстун студенттерипин билим 
дедгээлин диагноздоочу баалоонун 
формасын аныктоо, уюштуруу, 
жыйынтыктарын анализдее

Ок гябрь, 
2022

ББСБ, 
Метод кенеш, 
Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова III.

1) диагноздоочу 
баалоонун 
каражаттары;
2 ) статистика;
3) аналитикалык 
отчет

2 Бардык денгээлдеги программалардын 
бутуруучулерунун билим сапатын, 
алардын кесиптик даярдык децгээлин 
анализдее

Февраль.
2023

Раимова А., 
Атакулов С., 
Бакирова Ш.

1) текшеруу;
2 ) статистика;
3) аналитикалык 
отчет

3 Бардык денгээлдеги программалардын 
НББПсынын баалоо каражаттарынын 
топтомун анализдее жана тиешелуу 
рекомендацияларды иштеп чыгуу

Январь-
март,
2023

ББСБ, 
Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова LLI.

Аналитикалык
отчет,
рекомендациялары
менен

4 Бакалавр и аттык БКИлердин, магистрдик 
диссертациялардын темаларынын 
актуалдуулугуна баа беруу, 
жумуштардын аткарылуу сапатын 
талдоо

Март-
апрель.

2023

ББСБ, 
Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова Ш.

Аналитикалык
отчет

III. Профессордук -  окутуучулук курамдып сапагтык корсоткучторуне тиешелуу
жумуш I ар

1 ПО курамдын окуу-методикалык 
материалдарынын, сабактарынын 
сапатын баалоо. тиешелуу чечимдерди 
кабыл алуу, ректоратка аналитикалык 
отчет беруу

Окуу
жылы

ичинде

Былыкова М. 1) комиссия;
2) аналитикалык 
отчет

2 Жумушчу окуу планындагы 
дисциплиналардын электрондук 
ОМКсынын, силлабустарынып сапатына 
мониторинг жургузуу

Окуу
жылы

ичинде

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова Ш.

Аналитикалык
отчет

3 Бардык денгээлдеги билим беруу 
программаларынын сайтка 
жайгаштырылышына, НББПнын, окуу 
дисциплиналарынын кутулуучу 
натыйжаларына мониторинг жургузуу

Ноябрь - 
декабрь,

2022

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова Ш.

Аналитикалык
отчет

IV. М ею дикалык иштердин сапатып к о т р у у  боюпча жумуштар

1 2015-2021 -жж. структуралардан 
ОшМУнун “Мыкты окутуучусу”, 
“Мыкты лектору” конкурстарына 
катышуунун жыйынтыктарын сандык 
жана сапаттык анализ

Февраль-
апрель,

2023

ББСБ, 
Былыкова М.

1) жобо;
2) план;
3) катышуучулар

2 ОшМУнун “Мыкты окутуучусу-23”, 
“Мыкты лектору-23” конкурстарынын 
финалдык турун еткеруу. жецуучулерун 
аныктоо

Март-
апрель.

2023

Былыкова М. 1) жыйынтык 
отчет;
2) протокол, чечим

3 “Мыкты электрондук поргфолио-23” Март- Былыкова М. 1) отчет;



конкурсун уюштуруу, откоруу жана 
жыйынтыктоо

апрель,
2023

2) протокол, чечим

4 Окутуучулардын индивидуалдык 
пландардын 1 -2-белуктерунун 
аткарылыш сапатына экспертиза 
жургузуу

Январь,
июнь,
2023

ББСБ, 
ОМ К

1) комиссия;
2 ) эстеткич;
3) аналитикалык 
отчет

5 Окуу пландарын, БКФти. БКИнин 
темаларын иштеп чыгууга иш 
беруучулердун, партнерлордун, 
бутуруучулердун катышуусун анализдее

Окуу
жылы

ичинде

Бутуруучу 
каф., ОМК

1 )статистика;
2) аналитикалык 
отчет

6 Окутуучулардын методикалык 
эмгектерин окуу план га, ОНдорго 
компетенттуулук мамилеге 
ылайыктуулугун аныктоо меиен басмага 
сунуштоо

Окуу
жылы

ичинде

ОМК,
комиссия

1) протокол;
2 ) тизме

7 Окутуучулардын традициялык окутууда 
аралыктан билим беруу технологияларын 
эффективдуу колдонуусун, электрондук 
БКФти н, коми ете и ттуул укту 
калыптандырууга багытталган 
тапшырмаларды тузуусун анализдео, баа 
беруу

Окуу
жылы

ичинде

ОМК,
ББСБ

1) комиссия;
2 ) эстеткич;
3) аналитикалык 
отчет

V. вздук  баалоо процедурасын еткоруу'в даярдоо жумуштары

1 2022-23-о.ж. ичинде аккредитациядан 
етууге тийиш болгон бардык децгээлдеги 
билим беруу программаларын аныктоо 
жана аларды оздук баалоодон откерууге 
тиешелуу иш мерчемдерди жургузуу 
(жумушчу топ, пландар ж.б.)

Сентябрь,
октябрь,

2022

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова III.

1) буйруктар;
2) пландар;
3) аткарылышы

2 2018-2022-жж. аккредитациялаиган 
ББПлар учуй агенттиктердин эксперттик 
рекомендацияларынын аткарылышыи 
анализдее

Октябрь,
2022

Алтыбаева
М.,

ББСБ

Аналитикалык
отчет

3 Ординатура, аспирантура ыротраммалары 
боюнча аккредитация талаптарына 
ылайык даярдоо иштерин жургузуу

Октябрь-
декабрь.

2022

ББСБ, 
Раимова А.

1) буйрук;
2) план

4 ОшМУда билим беруунун сапатына ички 
баа берууге карата студенттер, 
бутуруучулер, окутуучулар жана жумуш 
беруучулер учуй анкеталардын турлерун 
кайрадан иштеп чыгуу

Ноябрь-
декабрь,

2022

ББСБ, 
Атакулов С., 
Раимова А., 

Бакирова Ш.

1) анкеталардын 
варианттары

5 Сурамжылоо \'4YH даярдык жана 
уюштуруу иштерин жургузуу. 
Анкетирлеенун натыйжаларын 
анализдее, талкулоо, ага ылайык 
чечимдерди кабыл алуу

Январь- 
май, 2023

ББСБ 1) график;
2) анализ;
3) сунуштар

6 Окуу процессии аралыктан билим беруу 
технологияларын колдонууну 
уюштурууда окуу, он дуру штук 
практикалардын ОМКсынын ОНдорго 
ылайыктуулугун анализдее

Февраль.
2023

ББСБ, 
Былыкова М.

Отчет



7 Структуралык болумдордун 
университеттин сайтына 
жайгаштырылган маалыматтык 
каталогдорунун сапатын анализдее 
(децгээлдер боюнча)

Январь,
2023

ББСБ, 
Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова Ш.

Отчет

VI. Программаларды коз карандысыз аккредитацияга даярдоо жумуштары

1 Аккредитациялоо боюнча тендердик 
документтерди даярдоо, тендер откоруу

Ок гябрь- 
ноябрь, 

2022

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова Ш.

Тендердик
документтер

2 Институционалдык аккредитациялардын 
жыйынтыктары боюнча агенттиктердин 
рекомендацияларына ылайык иш 
пландардын аткарылышына баа беруу

Ноябрь,
2022

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова Ш.

Отчет

3 Институциялык аккредитацияга 
даярдоонун, ездук баалоонун 
университеттик жана структуралык иш 
пландарын тузууну, талкуулоону, 
бекитууну уюштуруу

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова Ш.

1 )заявка;
2) ездук баалоо 
учун жумушчу 
топтор;
3 ) пландар

4 Постаккредитациялык мониторинг 
боюнча отчетторду даярдоо, 
аккредитациялык агенттиктерге женотуу

Сентябрь,
ноябрь.

2022

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова LLI.

Структуралардын 
отчеттору, 
тапшыруу графиги

5 Программалык аккредитациядан ото 
турган ББПлардын аккредитациянын 
талаптарына ылайык даярдык иштерин 
кеземелдее

Январь-
март,
2023

ББСБ,
деканаттар

1) кеземелдее 
планы;

2) рекомендациялар

6 2023-жылы аккредитациядан етуучу 
ББПларды графикке ылайык кез 
карандысыз аккредитацияга даярдоо, 
ездук баалоону еткеруу ,ездук баалоонун 
отчетторун экспертизациялоо

Жыл
ичинде

Атакулов С., 
Раимова А., 
Бакирова Ш.

1) структуралардын 
отчеттор графиги;
2) аткарылышы 
боюнча анализ

7 ББПларда, ОМКларда дисциплиналардын 
мазмунуна T 0M , КББЧ, 
санариптештируу, инклюзия боюнча 
маалыматтардын интеграцияланышына 
мониторинг

Октябрь-
ноябрь,

2022;
Январь-
февраль.

2023

ББСБ Аналитикалык
отчет

8 ©здук баалоо процедурасынын 
механизмдери, критерийлер боюнча 
семинарларды еткеруу

График
боюнча

ББСБ,
о и д

1) график;
2) семинардын 
программасы;
3) кагышуу барагы

ББСБнын башчысы Алтыбаева


