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ӨЗҮН-ӨЗҮ БААЛОО ЖҮРГҮЗҮҮ БОЮНЧА КОМИССИЯНЫН 

ИШТӨӨ ТАРТИБИ  

 

Ушул Тартип институционалдык жана/же программалык 

аккредитациялоо учурунда аккредитациялануучу билим берүү уюмунун 

(мындан ары – билим берүү уюму) ишмердүүлүгүнө жана билим берүү 

программасына карата өзүн-өзү баалоо жүргүзүү боюнча комиссиянын иштөө 

тартибин белгилейт. 

Өзүн-өзү баалоо – бул БУ/БПнын ишмердүүлүгүн комплекстүү баалоо, 

ал ишмердүүлүктүн минималдуу талаптарга жана мамлекеттик билим берүү 

стандартынын (мындар ары – МБС) талаптарына ылайык келүүсүн 

объективдүү, ар тараптуу изилдөөнү эске алат. Талдоо жана баалоо ОЖнын 

акыркы 5 жылдын ичиндеги ишмердүүлүгүнүн натыйжаларына жүргүзүлөт. 

Комплекстүү баалоо БУ/БПнын жыл сайын жүргүзүлүүчү өзүн-өзү баалоонун 

натыйжаларына негизделиши керек. 

Өзүн-өзү баалоонун максаты: 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген, 

аккредитациялануучу БУ/БПларга коюлуучу минималдуу талаптарга (мындан 

ары – минималдуу талаптар) өзүнүн ишмердүүлүгүнүн ылайык келүүсүн, 

ошондой эле көрсөтүлүүчү билим берүү кызматтарынын МБСтин 

талаптарына ылайык келүүсүн аныктоо; 

 аныкталган кемчиликтерди жоюу жана ОЖ/БПнын 

ишмердүүлүгүнүн сапатын жакшыртуу боюнча иш-чараларды ишке ашыруу 

боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. 

БУнун Педагогикалык кеңеши жетекчинин көрсөтмөсү боюнча 

программалык жана/же институционалдык аккредитациядан өтүү жөнүндө 

чечим кабыл алат жана өзүн-өзү баалоо жүргүзүү үчүн кызыкдар тараптардын 

өкүлдөрүн тартуу менен комиссиянын (мындан ары – Комиссия) курамын 

карап чыгат. 

Комиссиянын курамы жана өзүн-өзү баалоо жүргүзүү мөөнөтү ОЖнын 

педагогикалык кеңешинин чечиминин негизинде ОЖнын жетекчисинин 

буйругу менен бекитилет. 

Комиссиянын курамына төмөнкүлөр кирет:  

 БУнун жетекчиси – Комиссиянын төрагасы; 

 БУнун жетекчисинин орун басары; 

 БУнун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери; 

 БУнун методикалык бирикмелеринин жетекчилери; 

 Көзөмөлчүлүк кеңештин, билим алуучулардын, бүтүрүүчүлөрдүн, 

ата-энелердин, иш берүүчүлөрдүн жана башка кызыкдар тараптардын 

өкүлдөрү. 

Комиссиянын сапаттык курамы аккредитациянын түрүнөн көз каранды: 

 Институционалдык аккредитациялоодо комиссиянын курамына 

БУну башкаруу тажрыйбасына ээ адамдарды киргизүү сунушталат;   



 Программалык аккредитациялоодо комиссиянын курамында 

аккредитациялануучу билим берүү программасына жооптуу адамдар болушу 

керек. 

Бир убакта өтүүчү институционалдык жана программалык 

аккредитациялоо учурунда Комиссиянын курамына БУну башкаруу 

тажрыйбасына ээ жана аккредитациялануучу БПга жооптуу адамдарды 

киргизүү сунушталат. 

Өзүн-өзү баалоо жүргүзүү жөнүндө буйрукта төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

 ар бир мүчөнүн аты-жөнү жана ээлеген кызматы  (Комиссиянын 

төрагасын аныктоо менен); 

 өзүн-өзү баалоо жүргүзүүнү баштоо жана аяктоо датасы (өзүн-өзү 

баалоо жүргүзүү мөөнөтү 3 айдан кем болбошу керек); 

 педагогикалык кеңештин кароосуна сунушталуучу өзүн-өзү 

баалоо боюнча отчетту берүү датасы. 

Өзүн-өзү баалоого даярдануу учурунда Комиссиянын төрагасы анын 

мүчөлөрү менен уюштуруучулук-даярдануу чогулушун өткөрөт, анда:  

 өзүн-өзү баалоо жүргүзүү планы, иш алып баруунун аныкталган 

багыттары үчүн комиссиянын мүчөлөрүнүн ролу жана жоопкерчилиги каралат 

жана бекитилет; 

 МБСтин жана минималдуу талаптардын негизинде талдоо жана 

баалоо жүргүзүлүүчү маселелер жана документтер такталат; 

 өзүн-өзү баалоонун натыйжаларын жалпылоочу жана 

аналитикалык отчетту даярдоочу жооптуу адам дайындалат; 

 өзүн-өзү баалоонун жыйынтыктарын алдын ала жана аяккы кароо 

боюнча мөөнөттөр аныкталат. 

Комиссия тарабынан минималдуу талаптарга ылайык БУ/БПнын 

ишмердүүлүгү жөнүндө топтолгон маалыматка жана материалдарга талдоо 

жана баалоо жүргүзүлөт. Талдоонун жыйынтыгы боюнча ар бир минималдуу 

талап боюнча күчтүү жана алсыз жактар аныкталат, ишмердүүлүктүн 

аныкталган аспектилерин жакшыртуу боюнча тыянактар жана сунуштар 

иштелип чыгат.  

Институционалдык аккредитациялоодо  кадрдык жана материалдык-

техникалык камсыздоо боюнча минималдуу талаптар окуу жайдын жалпы 

көрсөткүчү лицензиялык талаптарга шайкеш келүүсүн тастыктоо менен 

бааланат. 

Программалык аккредитациялоодо  кадрдык жана материалдык-

техникалык камсыздоо боюнча минималдуу талаптар ар бир программа 

боюнча мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына шайкеш 

келүүсүн тастыктоо менен бааланат. 

БУ/БПнын ишмердүүлүгүнүн натыйжаларынын сапаты жөнүндө 

ырастоолор негизделген жана документтер менен тастыкталган болушу керек.  

Натыйжаларды жалпылоо үчүн жооптуу адам алынган материалды 

белгиленген формада өзүн-өзү баалоо боюнча аналитикалык отчет (мындан 

ары – Отчёт) түрүндө тариздейт.  



Бир убакта өтүүчү институционалдык жана программалык 

аккредитациялоо учурунда Отчеттун эки түрү өзүнчө таризделет.  

Комиссиянын төрагасы Комиссиянын отурумун өткөрөт, отурумдун 

жүрүшүндө Отчет алдын ала каралат, айрым маселелер такталат, кошумча 

маалыматты чогултуу зарылдыгы жөнүндө ой-пикирлер айтылат, тыянактар 

жана өзүн-өзү баалоонун жыйынтыгы боюнча сунуштар талкууланат. 

Отчет боюнча Комиссиянын мүчөлөрүнөн келип түшкөн эскертүүлөрдү 

жана сунуштарды эске алып, Комиссиянын төрагасы аны корректировкалоо 

жана акыркы кароо үчүн мөөнөттү белгилейт.  

Өзүн-өзү баалоонун натыйжаларын толугу менен карап чыккандан 

кийин жеткире иштелип чыккан Отчет педагогикалык кеңештин кароосуна 

жиберилет, анда БУнун жетекчиси тарабынан Отчетту бекитүү жана 

документтерди ыйгарым укуктуу органга аккредитациядан өтүү үчүн жиберүү  

чечими кабыл алынат.  

Аккредитациядан өтүү үчүн арыз ыйгарым укуктуу органга акыркы 

аккредитациянын мөөнөтү актаганга чейин 3 айдан кем эмес убакыт калганда 

берилет. 

Өзүн-өзү баалоо боюнча отчет белгиленген формага ылайык таризделет 

жана төмөнкү бөлүмдөрдөн турат: 

 титулдук барак; 

 киришүү;  

 талдоо жана минималдуу талаптардын аткарылышынын далили;  

 корутунду. 

Талдоо жана минималдуу талаптардын аткарылышынын далили 

бөлүмүндө күчтүү жана алсыз жактарды аныктоо менен БУ/БПнын 

ишмердүүлүгүнүн натыйжалары, тыянактар жана баалоонун төмөнкү 

критерийлерин эске алуу менен жакшыртуу боюнча сунуштар көрсөтүлөт: 

 ишмердүүлүктү жөнгө салган, процесстерди, БУ/БПнын 

ишмердүүлүгүнүн натыйжаларын жана ресурстарды чагылдырган 

документтер; 

 ишке ашыруу /аларды практикага киргизүү механизмдери; 

 иш алып баруунун натыйжаларын баалоо;  

 жакшыртуу боюнча пландар. 

Корутунду Комиссиянын БУ/БПнын минималдуу талаптарга ылайык 

келүүсү жөнүндө аяккы тыянактарын жана ыйгарым укуктуу органда 

аккредитациядан өтүү жөнүндө сунуштарды камтыйт. 

Отчеттун текстинин шрифти 12 Times New Roman, бөлүмдөрдүн 

аталышынын шрифти – 14 Times New Roman болушу керек, аларды кара 

шрифт менен бөлүп көрсөтүү сунушталат. Тексттеги саптардын ортосундагы 

аралык (интервал) – 1.0,  отчеттун бардык барактары номерленген болушу 

керек.    

Барактын талаалары: сол жагынан – 2,5 см., оң жагынан – 1,5 см., жогору 

жана төмөн жагынан – 2 см. Отчеттун текстиндеги таблицалар жана графиктер 

аталышка жана нумерацияга ээ болушу керек.  

 



 


