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Окутуунун натыйжаларын баалоо жана
катышуучулары менен интервью жyргyзyy жана

жонyндогy жобо

1. Жалпы жоболор

"окутуунун натыйжаларын баалоо жана билим беруу процессинин катышуучулары
МеНен инТервью жyрryзyy жана анкетирлоо тартиптери жонyндоry" жобо (мындан ары -
Жобо) Илил изилдоо медициналык-социалдык институтунда (мьшдан ары - ИИМСИ) ишке
ашырылып жаткан билим бер\ry программ€шары боюнча студенттерди окутуунун
натыйжа,rарын баалоо жана билим беруу процессинин катышуучулары, кызыкдар тараптар
менен интервью жyргyз\ry жана анкетирлоонyн тартиптери жана эрежелерин бекитет. Жобо
Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2017-жылдын 16-июнундагы Jф З8l '.Негизги жана./же
ОРТО ЖалПы, баштапкы жана орто кесиптик билим беруу программaларын ишке ашыруучу
билим берyy уюмдарьш аккредитациялоонун тартибин жана Кыргыз Республикасынын
аккредитациялануучу башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берlry уюмдарына
коюлуучу минимilлдуу тfuтаптарды бекитуу жонундо" жана Кыргыз Республикасынын
ОкмотунУн 20l5-жылдын 29-сентябрынан Jф670 "КыргыЗ Республикасынын билим бер\ry
системасында коЗ карандысЫз аккреДитациЯ боюнча актылардЫ бекитуу жонундо"
токтомунун негизинде иштелип чыкты.

ЖОбО Илил-изилдоо медициналык-социалдык институтунун студенттерин окутуунун
НаТЫЙжаларын баалоону откорyyнyн, баалоонун жыйынтыктарын иштеп чыгуунун,
КаТышУУЧУларды сурамжылоо yчyн суроолордун тизмесин жана анкетrrлардын формаларын,
интервью жyргyзyyнун тартибин аныктайт.

Билим берyy программалары боюнча студенттердин билимдерин баалоосу озyн-озy
баалоо учурунда Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институту тарабынан томонкy
максаттарда откорyлот :

- студенттерди окутуунун натыйжаларын баалоо жана талдоо (процедур€rлары, ыкмалары
жана критерийлер);

- билим беруy программаларынын/институттун окутуунун пландаштырылган
натыЙжа_парына, билим берyy максаттарына, Мамлекеттик билим бер\ry стандартынын
ТаJIаптарына ылаЙыктуулугун студенттердин окуудагы жетишкендиктерин аныктоо;

- минимfu,Iдуу талаптарга салыштырмалуу баа,rоо системасын сапатын, ыкмаларын жана
критерийлерин аныктоо;

- окуТуунун натыЙжаларын баа-гlоонун жыЙынтыктары жана баалоонун критериЙлери,
ыкмалары жонyндо кызыкдар тараптарды жана окуучуларды маалымдоо ыкмаларын жана
механизмдерин аныктоо;

- окУтуунун натыЙжаларын баалоонун жыЙынтыктары жана баалоонун критериЙлери,
ыкмаJIары жонyндо кызыкдар тараптарга маалымат жеткирyy максатында ИИМСИнин
коммуникациялык стратегиясын жана билим бер\пr программi}лары боюнча окутуунун
натыйжаларын баалоо системасын жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Билим беруунун катышуучуларына ИИМСИ корсоткон кызматтардын сапаты менен
канааттангандыгынын даражасын аныктоо максатында билим берyy процессинин
катышуучуларын сурамжылоо жyргyзyлот.
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2. ИИМСИнин студенттери менен окутуунун натыйжаларын баалоонун тартиптери
Студенттерди окутуунун натыйжапrарын баалоо yчyн институттун/билим берyy

программасынын окутуунун пландаштьIрылган жыйынтыктарын жана билим берyy
максаттарын, Ма:rллекеттик билим берyy стандартын эске алуу менен жyргyзyлот.

Баалоо инструменттеринин формасын жана мазмунун билим беруу программанын/
институттун кyтyлгrчy натыйжаларын жана билим берyy максаттары менен
макулдашылгандыгын жана баалоо процедурасынын объективдуулyгyн, айкынлуулугун
камсыз кылуу учун баалоо ар кандай форматта откорyлот.

3. Сryленттерли окутуунун натыйжаларын баалоо боюнча ИИМСИнин
функциялары.

Студенттерди уюштуруу жана окутуунун натьйжЕuIарын боюнча баалоону откор\y
институттун жетекчилигине жyктолот.

Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтуи озyн-озy баалоо жyргyзyy
мезгилинде кyтyл\^rчy натыйжаларды баалоону уюштурат. Баалоо билим бер\пr
программаларынын, окуу жайдын кyтyлyr{у натыйжаларын эске алуу менен жyргyзyлот.

Баалоонун критерийлеринин негизинде, баалоону откорyy жана таJIдоо ИИМСИнин
озyн-озy баалоо боюнча бекитилген комиссиясы тарабынан ж\ргyзyлyп, отчетто корсотyлот.

Окутуунун натыйжа-парын баапоо r{yн институт:
- окутуунун натыЙжасын баалоонун MooHoTTopYH жана жалпы тартибин аныктаЙт;
- баалоо критерийлеринин окутуунун максатына жана кyтyлy\щy натыйжага жетyy

шайкештигин анлиздоонy жyргyзот;
- Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунда окутуунун натыйжасын

баа-поо системасын жакшыртуу максатында кызыкдар тараптарга баа-поо тартиптери жана
жыЙынтыктары жонyндо маалымат жеткирyy боюнча сунуштамаларын иштеп чыгат;

- окутуу натыйжаларын баалоонун жыйынтыгын анализдоо жана баалоо Учурунда
купуялуулукту жана объективдyyлyктy камсыз кылат;

- озyн-озy баалоо боюнча корутундусунда окутуунун натыйжаларын жана башlоонун
жыйынтыктарын камсыз кылат.

4. Билим децгээлин баалоону откорyyнyн тартиби
Окутуунун натыйжаларын баалоого жогорку курстун студенттери катышат.
Стуленттер озyн-озy баа_ltоо боюнча комиссиянын KopcoTмocy боюнча баа_гlоо

тапшырмЕrларын аткарат.
Окутуунун натыйжаларын баа-ilоону откорyy учурунда студентке жеке жумушчу орду

жана жекече тапшырмаJIар берилет.
Стуленттер комиссиянын корсотмолор\,н так аткарууга милдеттyy. Суйлошyyго,

ордунан турууга, орун алмаштыруугц тапшырмалар менен Еrлмашууга тыюу с€tлынат.
Стуленттерге жанында уюлдук телефондордун, башка техникалык каражаттардын,

жазуу жyзyндогy тапшырмaлардын болуусуна тыюу салынат. Керсотулгон талаптар бузулган
учурда, баалоого катышу мYмкYнчYлYгYнон ажыратылат, бул жонYндо акт тYзYлYп, озYн-озY
баалоо боюнча комиссия тарабынан кол коюлат.

Окутуунун натыйжаларын баалоо процедурасы буткон соц студенттер озyнyн жооп
баракча-парын комиссияга тапшырышат. Ал эми комиссия аларды жыйынтыктап,
сунуштамаJ,rарды отчетто белгилеп корсотот,

5. Билим беруу процессинин катышуучуларын сурамжылоонун тартиби
Билим беруy процессинин катышуучуларын жана кызыкдар тараптарды сурамжылоо

атаЙын формага ылаЙык откорyлyшy сунуштаJIат. Озун-езу баалоо боюнча комиссия
сурамжылоонун катышуучуларына тактоо жyргyзот, кызыкдар тараптардан (окуучулар,
буrуруучулор, иш беру1"lу жана кызматкерлер) сурамжылоо oTкopyyHyH графигин тyзот.
Кызыкдар тараптарды он-лайн же кочмо форматта сурамжылоого жол берилет.



Комиссия сурамжылоого катышуучу адамдарга анкеталарды таратып, тапшырмаларды
аткаруу, сурамжылоону откор\"у жана анкета толтуруу эрежелери боюнча тyшyндyрмолордy
берет.

СУРаМжылоонун аJIгында комиссия анкеталарды чогултуп, жоопторун анаJIиздеп,
жыйынтыктарын жалпылап натыйжасын чыгарат, сунуштамчшарды жана жыйынтыктарды
камтыган маillыматты озyн-озy баапоо боюнча отчетунда корсотот.

б. СУрамжылоонун жана окутуунун натыйжаларын баалоонун жыйынтыктарынын
анализи

ОКУтУУнУн натыйжаларын баалоонун жыйынтыктары Илимий-изилдоо медицинi}лык-
социалдык институтуту тарабынан сунушталган баалоонун критерийлери жана ыкмалары
бОЮнча ишке ашырылат. Кабыл €lлынган чечимдердин жана баа_поо процедурасынын
аЙКындУулугун, объективд\yлyгyн камсыз кылган билим берyy максаттарына жана окутуунун
ПЛаНДаШТЫрылГан натыЙжаларына баа_поонун критериЙлеринин жана ыкмаларынын
ылайыктуулугу (са-шыштыруусу) аларлын негиздемеси болуп эсептелинет.

ОкУтуУнун натыйжаларын баалоонун жыйынтыктары озyн-озy баалоо боюнча отчетко
киргизилет.

сурамжылоонун жыйынтыктары боюнча озyн-озу баалоо комиссиясы ар бир жоопко
баа-пОо критерийлери боюнча бааланат (<жогорку)), (орто) же (томон>). Озун-езу баалоо
боюнча комиссия сурамжылоонун жыйынтыктарын бааrrап, ан€uIиздеп, андан соц itлсыз жак
Деп Эсептелген институттун/билим берyу программасынын аспектерин жакшыртуу боюнча
сунуштамаларды иштеп чыгат.

7. Билим беруу процессинин катыш}yчулары менен интервью жyргyзyyнyн
тартиби

интервью окуу жайдын жетекчилиги тарабынан ички баалоо откорyy Учурунда
ЖYРгYЗYлот. Бул процесс даIIилдоолордyн бааryу булагы катары эсептелет жана иш жyзyндоry
маалыматтарды топтоого багыт берет.

Интервьюнун катышуучулары билим берyy уюмунун структураJIык белумлорунун
ЖеТеКчиЛери, окуучулар (стуленттер), бутурц,чулор, ата-энелер, окутуучулар, социilлдык
оноктошор ж.б. болушу мyмкyн,

Интервьюдагы которyлгон суроолор башка булактарлан аJIынган фактынын негизиндеги
маалыматтар менен аныктЕlлышы керек (триангуляция ыкмасы).
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