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1. Жалпы жоболор
илимий-изилдоо медициналык-соци€шдык институтунун жогорку жана

орто кесиптик билим б.рyy программа_гIарынын озYн-озy баалоо боюнча
комиссиясынын иши жонyндоry жобосу (мындан ары - Жобо) Илимий-изилдоо
медицин€шык-социалдык институтунун (мындан ары - НИМСИ)
аккредитациялануучу билим берyy программ€шарынын озyн-озy баалоо
жyргyзyy боюнча комиссиясынын иштоо эрежелерин жана тартибин бекитет.
Жобо Кыргыз Республикасынын "Билим берyy жонYндо" мыйзамына, Кыргыз
республикасынын Окметунун <кыргыз Республикасынын билим беруy
системаСында коЗ карандысыЗ аккредиТациЯ боюнча актыларды бекитуу
жонYндо) 20l5-жылдын 29-декабрындагы Jю670 токтомдоруна ылайык
иштелип чыкты.

Озун-озу баалоонун максаттары :

- Илимий-изилдоо медицинаJIык-социа[дык институтунун жана билим
беРYy ПроГраммаларынын минималдык таJIаптарга жана мамлекеттик
бИЛим берyy стандарттарынын т€uIаптарына шайкеш келyyсун баалоо;
- билим берyy программ€Lларынын ишмердyyлyryно анzшиз жасоо;
- аНыкТ€Llrган кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштарды иштеп чыryу жана
бИЛим б.рyy уюмунун ишинин сапатын жакшыртуу боюнча иш-чараJIарды
пландаштыруу.

2. ОЗУн-езу баалоо боюнча комиссиянын ишин пландоо жана даярдоо
2.1. Озун-озун баалоо IЦ4NIСИ Окумуштуулар кецешинин чечиминин

неГиЗинде институттун ректору бекиткен комиссия (мындан ары - Комиссия)
тарабынан жyрryзyлот.

2.2. ИИМСИ Окумуштуулар кецештин чечими менен Комиссиянын
курамына томонкyлор кирет:

- институттун ректору - Комиссиянын торагасы;

- институттун окуу иштери боюнча проректорлору;

- институттун тyзyмдyк болумдорyнyн жетекчилери;

- институттун усулдук бирикмелеринин жетекчилери;
- камкордук кецештин, студенттердин, бутурурyлордyн, ата-энелердин,
иш беруучyлордyн жана башка кызыкдар тараптардын окyлдорy.
Комиссиянын сапаттык курамы аккредитациянын тyрyнон коз каранды:

II. Нурдинов
201-l_ж

Илимий-изилдоо медициналык-социалдык ,жогорку



- иНституционагIдык аккредитациялоодо курамга институтту башкарууда
тажрыйбасы бар адамдар сунушталат;

- программаJIык аккредитациялоодо аккредитациялануучу программага
жооптуулар сунушт€Lпат.
2.3. Озун-озу баалоо жонyндо буйрукта темонкyлор корсотyлот:

- аР бир Мr{онyн фамилиясы, аты, атасынын аты жана ээлеген кызматы
(Комиссиянын торагасын аныктоо менен);

- оЗyн-оЗУ баалоо башталган жана €uIктаган кyндор (озун-озу баалоонун
MooHoTy б жумадан кем болбоосу шарт);

- озyн-озу баалоонун отчетун Окумуштуулар кецешинин отурумунда
кароого берyy KyHy.
2.4. ОЗУн-озу баалоого даярдык корyyдо Комиссиянын торагасы мyчолорy

менен уюштуруу, даярдык Kopyy боюнча жыйналыш отот. Анда:
- озyн-озу баалоонун планы KapщIaT жана бекитилет, белгилyy жумуш
багыттары боюнча мr{олордун жоопкерчилиги жана ролу аныкт€Lлат;

- миним€шдык т€uIаптардын жана мамлекеттик билим берyy
стандарттарынын негизинде изилдоого жана баалоого кирyyчy маселелер
такт€Lлат;

- оЗyн-озу баалоонун жыЙынтыктарын жаJIпылоочу жана отчет даярдоочу
адам дайындалат;

- озyн-озу баалоонун жыйынтыктарын а[дын-аJIа жана акыркы кароо
MooHoTTopY аныктагIат.

3. Озун-езу баалоонун мазмуну
ОзУн-озу баа_поо - Илимий-изилдоо медицинаJIык-социапдык институтунун

ишмердyyлyryнyн минимaпдык таJIаптарга жана мамлекеттик билим берyy
стандарттарынын талаптарына шайкеш келишин камтыган комплекстyy жана
ар тараптуу баалоо. Талдоого жана баалоого билим берYY уюмунун акыркы 5
жылдагы аккредитациялануучу программ€LiIардын бардык окутуу формалары
(кундузry, сырттан, кечки ж.б.) жана окутуу технологиялары (дистанттык
билим берyy технологиясы, ма€Llrыматтык-коммуникациялык технология, ж.б.)
боюнча жыйынтыктары кирет.

Илимий-изилдоо медициналык-социаJIдык институтунун
ишмердyyлyryнyн жыйынтыктарын бекитуу тастыкт€Lпган болуусу зарыл
(тастыктоочу документтер болушу керек).

Озун-езу балоодо ар бир миним€Llrдык т€uIап yчyн томонкyлордy корсотyy
керек:
- документтердин жана ресурстардын бар болуусу;
- ишке ашуу механизми/ иш-жузyно ашыруу;
- иштин жыйынтыгын баалоо;
- жакшыртуу боюнча пландар.

Томондо Илимий-изилдоо медициналык-социаJIдык институтунун
ишмердyyлyryнyн миним€lJIдык таJIаптарга шайкеш келишин баалоодогу
документтердин болжолдуу тизмеси (Кыргыз Республикасынын Окмотунун
<Кыргыз Республикасынын билим берyy системасында коз карандысыз
аккредитация боюнча актыларды бекитуу жонyндо) 20l5-жылдын 29-
декабры N9 670 токтомунун негизинде) келтирилди:



I. Бшцuлц беруунун сапаmын каtwсьtзDоо саясаmы:
- устав;
- бекитилгеН уюштуруучу-буйрутма документтер институттун (тузумдук

беЛУМДОРYНYН) ишмердигине мониторинг жyрryзyy, баалоо, ан€uIиздоо
жана жакшыртуу тууралуу жобо, ички тартиптин эрежелери, этикЕUIык
кодекс, билим беруY програмМ€Lларынын катышуУчуларынын укук
бузууларына таасирденyy боюнча документ, билим берyy программ.шарын
иштеп чыгуу, кайрадан кароо жана бекитуу тартиби, студенттердин
окуудагы жетишкендиктерин объективдyy жана ачык баалоо эрежелери
жана процедур€Lпары, баалоонун жыйынтыктарын апелляциядан oTKopyY,
институттун сапатын камсыздоо саясаты, сапатты башкаруу боюнча
колдонмо, сапат менеджментинин системасы боюнча жобо ж.б.);

- миссия, билим берyy максаттары, окутуунун кyтyлyyчу натыйж€шары;
- стратегиялык жана кyндолyк пландар (институтту онyктyрyyнyн

программасы);

- ИЧКИ КОЗОМОл тууралуу жобо (институттун ишмердигине мониторинг
жyрryзyy, баалоо, анализдоо);

- Илимий-изилдоо медицинаJIык-соци€tлдык институтунун уюштуруучу
тyзyмy (уюштуруу схемасы);

- протоколдор (окумуштуулар кецешинин, административдик кецештин,
ата-энелер жыйынынын, камкордук кецештин, методикаJIык кецештин,
циклдик комиссиялардын, студенттердин озyн-озy башкаруу органынын
отурумдарынын, тегерек столдордун, жолугушуулардын ж.б.);

- сурамжылоолордун жыйынтыктары боюнча отчеттор (интервью, анкеттоо,
бутуруучyлордy козомолдоо боюнча изилдоолер ж.б.)

- анаJIиз боюнча отчеттор (билим берyy уюмунун иш багыттары боюнча)
- институттун ишмердигин жана жетишкендиктерин баалоонун негизинде

жакшыртуу боюнча пландар.
2. Бmtttltt берyy проzрtl"u.rулшtарын uлаmеп чыzуу, бекumуу, монumорuнz

Jtc w z yз Iy ilс а н а .ц ез z uJl-M ез z uJl u ли ен е н б а alt о о :

- институттун билим берYY программ€Lпарын иштеп чыryу, бекитlу,
мониторИнг жYрryзYY жана мезгил-Мезгили менен баалоо тууралуу жобо;

- бИЛИм берyy максаттары, институттун миссиясы менен шайкеш келген
окутуунун кyтyлyyчу натыйжалары ;

- окуу планы;

- сабактардын жадыбалдары;

- анЕuIиз, бутумдор, корутундулар, чечимдер менен мониторинг
жyрryзyyнун жыйынтыктары;

- ПРеДМеТТик (циклдык) комиссиялардын, методик.Lпык кецештердин ж.б.
протоколдору;

- кызыкдар тараптарды сурамжылоонун жыйынтыктары (анкеталар,
интервью, отчеттор ж.б.);

- билим б.рyy процессин окуу-методикаJIык камсыздоо;

- институттун билим берyy программаларын жакшыртуу боюнча пландар.



3. Илu"uuЙ-uзtшdее меduцuналык-соцuа,,ldык uнсmumуmунун uнсан?о
баzыmmсьцzан okymyyzo ilсано сmуdенmmерd uн ilсеmuuryyсyн башлоо:

- институттун билим берyy максаттары жана окутуунун кyтyлyучy
натыйжалары;

- окуу пландын билим берyy максаттарына жана окутуунун кyтyлуyчy
натыйжаларына шайкеш келишин ан€шиздоо;

- окуу-методикаJIык камсыздоо;

- окутуунун жыйынтыктарын баалоонун бекитилген эрежелери жана
процедураJIары;

- окутуунун жыйынтыктарын баалоонун колдонулуп жаткан эрежелери
жана процедур€Lлары тууралуу окуучуларга маалымат беруу систем€Lпары ;

- окуучуларды бекитуу жана окуудан чыгаруу дэцгээли, окуудагы
жетишкендиктердин корсоткr{торy, билим беруунун кийинки
децгээлДеринде окууну улантып жаткан бутуруучYлордYн пайызы,
бутуруучyлордyн ишке орнош}усунун корсоткyчторy;

- окуу сабактарын анЕLпиздоо жана байкоо жYрryзYy формасы;
- к€rлендардык-тематикапык пландар;

- окутуучулардын оздyк пландары;

- I,п,пvIСИ ишмердигине инновациялык технологияларды киргизYYнYн
жыйынтыктары;

- тарбия иштери тууралуу жобо, тарбия иштеринин жыйынтыктарына
мониторинг жyрryзly, ан€шиздоо жана баалоонун жыйынтыктары;
ийримдердин, секциялардын иши тууралуу жобо, кызыкдар тараптарды
сурамжылоонун жыйынтыктары;
социаJIдык паспорт;
студенттердин чыгармачылык жондомдуyлyryн онyктyрyyнy жана ишке
ашырууну камсыздоону жонго салуучу документтер;

- ата-энелердин, студенттердин ж.б. кызыкдар тараптардын анкеталары;
_ Arl\r\/ аоЬqtгтоt2g lIT лтlутr-плл rl.л!!л Апт-r,.лл .r-,,_-r;, л, ,l.ляr- институттун оилим оерyy процессине мониторинг жyрryзyy, анализдоо,

баалоонун жыйынтыктары, студенттердин жана бутуруучyлордyн
жетишкендиктери боюнча отчеттор;

- ИИМСИ ишмердигин жакшыртуу боюнча пландар.
4. Сmуdенmmерd) кабьtл шу!, бtutltло беруунун наmыйаtсаларын mаануу

мсана сmуDенmmерd uн окууну аякmоосу :

- студенттерди кабыл алуу, билим беруунун жыйынтыктарын таануу жана
студенттердин окууну аяктоосу тууралуу жобо;
жыйынтыктоочу жана которуучу аттестация тууралуу жобо;
аттестаттарды жана/же дипломдорду б ерyy китептери (журналы) ;

экзамендерге киргизyy, окуучуларды которуу, мамлекеттик yлгyдоry
документтерди берyy тууралуу административдик (педагогикалык)
кецештин протоколдору;
мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны откорYY туураJIуу
документтер (нускам.LгIар, буйруктар, тапшырмалар) ;



- кызматкерлердин кызмат нускам€шары, функционапдык милдеттери;

- билим берyy уюмунун кызматкерлеринин ишмердигин баалоо

- кабыл шуу, билим б.рyy жыйынтыктарын таануу жана студенттердин
окууну аяктоосу боюнча мониторинг жyрryзyy, анаJIиздоо, баалоо жана
жакшыртуунун жыйынтыктары боюнча отчет;

- кабыл алуу, билим берyy жыйынтыктарын таануу жана студенттердин
окууну аяктоосу боюнча пландар.
5. О ку mу у чулу к ilс ан а о ку mу у чу - ко.u о кч y кур ем :

- тандап шуу, кабыл шуу, ыцгайлаштыруу (адаптациялоо), окутуу,
илгерилетIY, шыктандыруу жана окутуучулук жана окутуучу-комокчY
курамды иштен бошотуу тартиптери тууралуу жобо;

- педагогдордун сандык-сапаттык курамы;

критерийлери;

- анкетаJIар, интервьюнун, тегерек столдордун, суйлошуулордyн,
жолугушуулардын протоколдору ;

- кызматкерлердин ишмердиги боюнча мониторинг жyрryзyy, анализдоо,
баалоо жана жакшыртуунун жыйынтыктарынын отчету;

- кызматкерлердин квалификацияларын жогорулатуунун 5 жылдык планы.
6. М аm е р u a,,t d ы к-m ех н u к(u. bt к б аз а xtc ан а лп а шJl bIM аm р е су р с m ар bl :

- инвентаризациялоо тууралуу документтер (китепкана фонддору,
компьютердик класстар, тармактык ресурстар, окуу жабдыктары жана
окутуунун техникаlrык куралдары, башка ресурстар) ;

- техник€шык паспорт;

- окуу жылына даярдык тууралуу акт;

- билим берyy программаларын ишке ашыруу yчyн ортко каршы
коопсуздук, эмгекти коргоо жана техник€Lпык коопсуздук боюнча
бекитилген нускамалар ;

- билим берyy программаларын ишке ашыруу yчyн санитардык-гигиеналык
ченемдер жана эрежелердин, ортко каршы коопсуздуктун, эмгекти коргоо
жана техника_пык коопсуздуктун талаптарга шайкеш келиши тууралуу
корутунду;

- институттун матери€Lлдык-техникаlrык базасын жана ма€Llrыматтык

ресурстарын техник€Lпык тейлее тууралуу жобо;

- институттун материа-пдык-техникаIIык базасын жана мааJIыматтык

ресурстарын топтоо, баалоо, ана-ltиздоо жана жакшыртуу механизмдери;

- материаJIдык-техникаJIык базаны жана мааJIыматтык ресурстар боюнча
мониторинг жyрryзуу, баалоо, анаJIиздоо жана жакшыртуу, €шарды тейлоо
боюнча отчеттор;

- материыIдык-техник€IJIык базаны, мааJIыматтык ресурстарды жана €шарды

тейлоону жакшыртуу боюнча пландар;

- мааJIыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу боюнча
кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу пландары.
7. Маа,цьttпаmmы башкаруу акана aшbt кооцчулукка мсеmкарyy:

- институттун маапыматын башкаруу тууралуу жобо (башкаруунун
ма€шыматтык системасы);



- билим беруу уюмунун коммуникациялык стратегиясы;

- коомчулукту билим берyy программ€Lпарын ишке ашыруу боюнча
тиешелуy маа-пыматтар менен камсыздоо yчyн Илим-изилдоо
медициныIык-с оци€tлдык институту тууралуу мааJIыматтар ;

- Илимий-изилдее медицин€Lлык-соци€tпдык институтунун ма€шыматтык
системасы (студенттердин контингенти, сабакка катышуусу жана
жетишкендиктери, аJIардын окуу жайынан тyрдyy себептер менен кетип
каJIуусу, билим берyy программаларынын жыйынтыктары менен
студенттердин жана ата-энелердин канааттангандыгы, материалдык жана
ма€Lпыматтык ресурстардын жеткиликтYYлYц, олимпиад€Lларга,

долбоордук конкурстарга, спорттук иш-чар€шарга катышуунун
жыйынтыктары тууралуу маалыматтар) ;

- институт тарабынан коомчулукка дайыма ма€шымат берип туруу yчyн
миссия, билим берyy максаттары, окутуунун кyтyлyrly натыйжалары,
сабак беруунун жана окутуунун формалары, баалоонун процедурапары
жана критерийлери, жаJIпы республик€Lпык тестирлоонyн жыйынтыктары
жана студенттердин ж.б. жетишкендиктери тууралуу ма€шыматтык

ресурстар (веб-сайт, электрондук дарек, телефондук жана факсимилдик
байланыштар, гезит).
Окуучуларды окутуунун жыйынтыктарынын децгээлин баалоо институт

тарабынан аккредитацияланып жаткан жогорку жана орто кесиптик билим
берyy программ€Lпары боюнча озyн-озy баалоо процесси 5-тиркемеге ыйлайык
жYрryзYлот.

Баа б.рyy тапшырмаJIары Илим-изилдоо медицинаJIык-соци€шдык
институту тарабынан иштелип чыгат, баа беруу тапшырм€шарынын мазмуну
билим берyy максаттары жана окутуунун натыйжаларын эске алуу менен
Мlамлекеттик стандарттарга ылайык тyзyлот.

4. Жыйынтыктарды жалпылоо жана отчет тyзyy
4.1. Комиссия тарабынан УТIrПll4СИ ишмердyyлyгy жонyндо жыйналган

материалдарга жана ма€шыматтарга т€rлдоо жyргyзyлот.
4.2. Жыйынтыктарды жа-ппылоо боюнча жооптуу кызматкер аlrынган

материаJIды озyн-езу баалоонун отчету (мындан ары - Отчет) тyрyндо жазат.
4.3. Торага отчетту аJIдын-€Lпа таJIкуулоо боюнча Комиссиянын жыйынын

откорот. Жыйында айрым суроолор тактаJIат, кошумча материаJIдарды жыйноо
жонyндо ой-пикирлер айтылат, озyн-озу баалоонун жыйынтыгында бутумдерду
жана сунуштарды таJIкуулашат.

4.4. Отчет боюнча Комиссиянын мrlолорy берген сунуштар жана сын-
пикирлерди эске алуу менен торага оцдоп-тyздоонyн жана жыйынтыктоочу
кароонун MooHoTyH белгилейт.

4.5. Озун-озу баалоо боюнча толуктаJIып иштелип чыккан отчетту
жыйынтыктап карагандан кийин, Отчет Окумуштуулар (педагогикалык)
кецешинде караJIат. Окумуштуулар (педагогикалык) кецеши Отчетту жетекчи
тарабынан бекитуу жана материалдарды аккредитациялоонун тышкы
баалоосунан oTyy yчyн ыйгарым укуктуу органга жонот!y жонyндо чечим
кабыл сLпат.



5. Отчетко коюлган жалпы талаптар
Отчет 1-тиркемедеги бекитилген формага ылайык А4 форматтагы кагазга

жазылып, ToMoHKy болуктордон турат:

- титулдук бет;

- мазмуну;

- кыскартуулар;

- киришYY;

- минималдык талаптардын аткарылышы боюнча талдоо жана далилдер;
- бутум;

- тиркемелер.
Минималдык талаптардын аткарылышын т€Lпдоо жана д€Lлилдер болуryндо

кYчтYY жана аJIсыз жактарын корсотуY менен минимаJIдык т€UIаптардын
аткарылышы, жана бутумдор менен сунуштар томонкyлордy эске ЕLлуу менен
корсотYлот:

- документтердин жана ресурстардын бар экендиги;

- ишке ашыруу механизми / практикада аткарылышы;

- иштин жыйынтыгынын баалануусу;

- жакшыртуу боюнча пландар.
Бyтyм институттун жана программаJIардын минимаJIдык таJIаптарга

шайкеш келиши боюнча акыркы жыйынтыкты жана ыйгарым укуктуу органдан
аккредитациялоо отyy сунушун камтыйт.

Отчеттун текстинин шрифти 12, Times llIew Roman, белуктерлун
аталышынын шрифrи - 14, Times New Roman, аларды кара кылып бое зарыл.
Саптардын ортосундагы интерваJI - б"р, баарлык беттер номерленген.

Беттин таJIааJIары: солдон - 2,5 см, оцдон - 1,5 см, жогору жана томон
жагы - 2 см. Таблицаларга жана графиктерге атаJIышы жана номери коюлат.
Тиркемелерге да номер коюлат. Отчеттун текстиндеги шилтемелер
документтин атаJIышын, бетин жана тиркеменин номерин камтыйт.

Жобону даярдагандар:

Орозов Р.Н.
Нарымбетов Т.К.


