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1.1. Илимий-изипдоо медицинаJшк-социалдык институтуIца студенттердин
блшрtл,t с€шатына мониторинг }кyргyзyy жонiтцогу жобо (мындан ары - Жобо)
Кыргыз Республикасынын "БилIъ{ берyу женуlrлегу" мыйзамынын, Кыргыз
РесгryблIжасыIIын жогорку окуу жайларыrца окуган студенттердшr бшlиплшrе
мониторинг жyргyзyy жонyндоry жобосунун жана ИИМСИrптн уставынын
негизшце иштелип чыгып, билшл беруунун сапатына мониторинг жyргyзylд{ун
негизги м€Lзмунун жаЕа тартибшr аrьктай,г. Билим сапатына мониторинг
жyргyзyy - бул ИИМСИдеги билIдл берyy ишмердуyлyгyн баалоо процедурасын
жYРгYзYYде билим сапаты жонYIцогY м{ulлыматтарды топюо, жалпы анtlлиз
беруy болуп э9ептелет, Мошrгорингдин негизги обьекти болуп студент,
окуrуучу жана билим берyy црOцессинин озy эсептелет.
1.2. Мониторинг ИИМСИншr |-2 курстары yчyн гумt}нитардык, соIц{алдык
экономикалык, математикалык жttна табишй Iцшспдtгы предметтерден, ал эми 3-
4 курстар yчF{ профессионilлдык щ.Iклдаш предметтерден жyрryзyлот.

2.Мониторпнгдин максаты, милдеттери жана функциялары
.1.1. Мош,r:горинг ж\iiрryзyF{yн негизги максаты с"гудекtтердин окуу
цроцессIшде €lлгаЕ билимлеринин сапатына, компетешц{яларына жаJIIIы анализ
жасоо жана кыска мооноттоry прогноздоо иштерин жyргyзуy.
|,2. Билим беруртрr с:шатына жyрryзyлyyчy мониторингдин миJIдеттери
томонколlрдон турат:

негизги билим берyy програN,rмасына ылаfuiк окуу цроцессинин
натыfurсасында калыпт{lнг{lн кал.щк билимдердин (остаточное знаrше) реалдуу
картшrаоыII тyзyy ж{ш,а€i}ц&ттык жЕц{&абоелшотгук хGgгицsl/y€yЕФтеIlдgо жесоо;

ИИМСИдеги билшл беруунун сtшатына yзгyJrгyксyз козомолдоо жана
маалыматтарды iшуу] ,

билим беруунун сапатынын динамикасына таасир эт\^1ч факторлорго
сzIпыIIIтырмаJIуу т€lлдоо жасоо жана сунуIrrгарды беруу;

мониторинг жyрryзуyнyн натыйжасында r[Jшнган м,ltIJIыматтарга ылайык
билшл берyy сапатын жогорулатуу боюнча башшсаруу чечимдерин иштеп чыгуу.

2.3. Битrиirц сапатына мониторинг жyрryзyyнун функциялары :

рдинов



институт боюнча жyргyзyлгон мониторингдин корсоткyчторy боюrтча
материалдарды тоtIтоо ;

билим сапатынын динамикасына таасир этyyчу факгорлорлу аныктоо
жана салыштырма анzшиздерди жyргyзyy;

мониторингдин негизинде аJIынган маалыматтарlщ кызматтык
милдgгтерине ылайык мааJымдоо.

З.Мониторингди даярдоо жана откорyy тартиби
3.1. Моrпrгоринге даярдшryу жана откорyy ИИМСИшш жетекчилиги тарабьшilн
{tлдын.апа белгиленген прýдIчfgттер боюнча оозеки же жапуу тryрYндс, беки:лилген
графшске ьшаЙык жyргyзyлет. Тиешелyу кафедра_тrар мамJtекеттик билшл беруy
стшцартынын тrtлiulтарына ылйък мониторинг откоруy yчyн 3 варишrгган кем
болбогон (ар бири 30 суроону кllмтъган) тесттlл< тilшIырмirпардщ, жазуу
жyзyндоry же текшеруy иштерин лаярлайт жана irпардын варианттарын
аныктайг. Ташtшрмалар студент бир саатшн шIинде аткарып бlgцlусун эске
ilпуу менен иIIIтелип чыгуусу зарыл.
З.2. Сryлеrrтгердин бпrrимине мониторинг жyрryзyy yчyн д€шрдалган
тtшпшрмапардщн топтому кафелршrын irсыйыrrында тапкуупанып, бктппл
беруунун сапаты бощтиlтlо тilшIырылат.
3.3. ИИМСИнин окуу иштери боюнча проректору мониторинг откорyy боюнча
барлык иш аракеттерди координащ.Iялайт, окуу белумунун кызматкерлери
мониторингди уюштуруп ожорyyго тyздон тyз катышат.
3.4. Мошrгоринг жyргyзyrнrн натыйжасьцца баалоо крlаlгерrйrrери ИИМСИд.
кабыл апынгrш жобого ьшаrfuк жyрryзyJryп, О'эц ж8кшы", "жакпш",
"каЕа,тгаIцьIраарJык", "кшIаттандыраарлык эмес" деп башlанат.
3.5. Мошrгорингке белгиlц5l себегrгер менен катыIшlай калг€lн студент "келген
жок" деп белгиленет жана жыfынтыгында "канаттандрIраарjык эмес" деген
категориrIга киргизI]UIип, орточо жыfuirrгык баа Iшгарьшат.

3.6. Мош,rторш[ откорyyкун натыйжасьшда статистикitJIык отчет тyзyлст жtlна
отчетто студентгердин билим децгээлинин жана компетенцияларынын
капыптllнуусунун сапаттык анапизи берилег.
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