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a

беруунун сапатына мониторинг жyргyзyy жонyндогу жобо

1.Жалпы жоболор

1.1 Илимиiт-изилдоо медициfiалык-социалдык Iшститутунда билим алып жаткан

студенттердин билим сапатыЕ анализдоо жана сапатына моЕиторинг

жyргyзyy жонyндогу жобо (мышдан ары- жобо) Кыргыз Республикасынын

" Билим 6"pyY жоfiYндоry" мыйзамынын,Кыргыз Республикасынын

жогорку окуу жайларында окуган студенттердин билимине мониторинг

жyргyзyy жонyндогy жобосунун, ИИМGИнин уставыныII негиЗинДе

иштелип чыкты. МониториЕг жyргyзyy - бул ИИМСИнлн билим б"рyy

ишмерд\ryлyгyн баалоо, студеIIттердин билим сапаты жонyнДОry

маалыматтарды топтоо, жалпы анал}Iз берyy болуп эсептелет.

Мониторингдиfl негизги обьекти болуп студент, окутуучу жана билим

б"рyy lrроцессинин озy эсептелет.

1.2 Мониторинг ИИМСИнин 1-2 курстары yчyн гуманитардык, социалДЫК

экономикалык, математикалык жана табигыл't циклдагы предметтерден

жYргYзYлот.

2.Мониторингдин максаты, милдеттери жаЕа функцияларьт
2.1. Стуленттерге мониторинг жYргyзYYIryн негизги максатттары, милдеттери-бул

студенттеРДин окуу процессинде алга}I билимдеринин сапатына,

компетенцияларына жалпы анализ жасоо иштериII х{YргYзYY.

2.2. Стуленттерге бплим берyу сапатына жYргYзYлугIY монитрингдин милдеттери

томонкyлорду камтыйт:
- негизги билим берyy программасына ылайык окуу rrроцессинин

натыйжасында калыптанган калдык билимдердцин (остаточное

знание)реалдуу картиIIасын тYзYy жана саIIаттык жана абсолюттук

жетишyyсyнyн реалдуу корсоткyчторyн талдоо жасоо;

- ИИМСИдеги билим беруунун сапатыIIil yзгyлтyксyз козомолдордy

жyргyзyy жана маалыматтарды алуу:

- мо1IиторI,Iнг жYргYзYнYн tlатыйхсасында аJIьпIга}I маалыматтарга ылайык

билим б"рyy сапатын жогорулатуу боюнча башкаруу чечимдерин иштеп

чыгуу.



2.З. Билим саIIатыfiа моfiиториЕг жyргyзyyнyн функциялары:
- институт боюнча жyрryзyлгоЕ мониторингдин корсоткyчторy боюнча

материалдарды топтоо;

- билим сапатыfiын диfiамикасыпа таасир этyyчy факторлорду аныктоо жана
салыштырма анализдерди жyргyзyy;

- мониторингдин негизинде алынган маалыматтарды кызматтык милдеттерине

ылайык маалымдоо.
3.Мониторингди д:rярдоо жана oTкopyy тартиби

3.1.Мониторинге даярдануу жана oTкopyy институттуfi жетекчилиги тарабынан
алдын ала белгиленген предметтер боюн.lа оозеки же жffiуу тyрyндо,

бекитилген графикке ылайык жyрryзyлот. Тиешелуу кафедралар

мамлекеттик билим берyy стандартынын талаптарына ылайык
мониторинг oTкopyy yчyн 3 варианттан кем болбогон (ар бири 30 суроону
камтыган) тесттик тапшырмаларды, жазуу жyзyндогy же текшерyy

иштерин даярдайт жана алардын варианттарын аныктайт. Тапшырмалар

студент бир сааттын ичинде аткарып бутуусун эске алуу меfiеII иштелип

чыгуусу зарыл.

3.2. Стуленттердин билимине мониторинг жyргyзyy yчyЕ д;ulрдалгаfi
тапшырмалардын топтому кафедранып жыйынында талкууланып,
ОИБне таIIшырылат.

3.3. ИИМСИнин окуу иштери боюнча проректору моfiиторинг откоруу боюнча

бардык иш аракеттерди координациялайт, окуу жана билим беруунун

сапаты белумунун кызматкерлери мониторингди уюштуруп откорyyго

тyздон тyз катышат.

3.4. Моrrиторинг жyргyзyyЕyн натыйжасында балоо критерийлери ИИМСИде
кабыл алынган жобого ылайык жyргyзyлyп, "эц жакшы",

"Жакшы""канааттандыраарлык", "канаттандыраарлык эмес" деп

бааланат.

3.5. Мониторингке белгилуу себептер менен катышпай калган студент "келген

жок" деп белгиленет жана жыйынтыгында "канаттандырарлык эмес"

деген категорияга киргизилип, орточо жыйынтык баа чыгарылат.

3.6. Мониторинг oTкopyyfiyн натыйжасында статистикалык отчет тyзyлот жана

отчетто студенттердин билим децгээлиfiин жана компетеЕцияларынын

калыптануусунун сапаттык анализи берилет.

87-100балл -((5"

74-86 балл - u4))

61-73 балл - '(3"

Тест 30 суроодон тургандыктаII жогорудагы балл боюнча томонкyдоЙ баалоо

индикатору тyзyлот. (30 суроонун ичинен)



26-30 - "5"

22-25 - "4"

18-21 - "з"

МошиториЕгде орточо баа 3,5 ден кем болсо, анда билим берууrтуrr сапаты

жамаЕ деп эсептелет жана тиешеJцлr адистик боюнча маалымат, суЕуштар

уЕиверситеттин окуу иштери боюнча пpopeкTopylIa билдирилет.


