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№

Бишкек ш.

“Баткен мамлекеттик университетинде
ишке ашырылып жаткан кесиптик билим
беруу программаларын (билим беруу
багыттарын, адистиктерин) программалык
аккредитациялоо женуиде»
Баткен мамлекеттик университетинде ишке ашырылып жаткан кесиптик билим беруу
программаларын (билим беруу багыттарын, адистиктерин) аккредитациялоо боюнча
даярдалган документтерди (0зун езу баалоо отчетторун) иликтоонун жыйынтыгы боюнча
Аккредитациялык Кенештин чечиминин негизинде жана коомдогу кырдаалга байланыштуу
(ЧП, карантин)
БУЙРУК КЫЛАМЫН:
1.
Баткен мамлекеттик университетинде ишке ашырылып жаткан теменку кесиптик билим
беруу программаларынын мурдагы аккредитациясынын моенету, сертификат берилбей эле,
шарттуу турде 2020-жылдын 1-октябрына чейин узартылсын:

№

1

2

3

Жогорку кесиптик билим беру\ программалары (бакалавр, специалитет)
Билим беруу программасынын
Окуу структурасынын аталышы
шифр
(адистиктин, билим беруу багытынын)
жана жайгашкан жери
аталышы
550700
Педагогика (бакалавр):
профили: Мектепке чейинки билим
БатМ У, Баткен ш.,
беруунун педагогикасы жана
башкы окуу структурасы
методикасы;
530500
Юриспруденция;
Педагогика (бакалавр):
БатМ У, Сулукту ш.,
550700
профили: Мектепке чейинки билим
Сулукту аймактык институту
беруунун педагогикасы жана
методикасы
БатМ У, Кызыл-Кыя ш.,
Кызыл-Кыя коп тармактуу
570400
Дизайн
институту
Орто кесиптик билим беруу программалары (адистиктери)

№
1

2

3
4
5

Окуу структурасынын аталышы
жана жайгашкан дареги

шифр

Билим беруу программаларынын
(адистиктеринин) аталышы

БатМУ, Кызыл-Кыя
педагогикалык институту

050709
230701

Башталгыч класстарды окутуу
Колдонмо информатика

БатМУ, Сулукту педагогикалык
колледжи

050709
050 704
050720
080603
030503
050709
050709

Башталгыч класстарды окутуу
Мектепке чейинки билим беруу
Дене тарбия
Финансы (тармактар боюнча)
Укук таану
Башталгыч класстарды окутуу
Башталгыч класстарды окутуу

050709

Башталгыч класстарды окутуу

БатМУ, Баткен коп тармактуу
колледжи
БатМУ, Кызыл-Кыя коп
тармактуу институтуту
БатМУ, Сулукту аймактык
институту

2. Окуу жайынын жетекчилиги Тиркемеде керсетулген, окуу процессии уюштуруудагы
кемчиликтерди (сунуштарды) 2020-жылдын 1 - октябрына чейин жоюу боюнча иш чараларды
уюштурсун жана жыйынтыгы боюнча аталган датага карата Агенттикке тиешелуу маалымат
жолдомолосун;
3. Окуу жайынын жетекчилиги окуу структураларындагы бирин-бири кайталаган
адистиктер боюнча Кыргыз Республикасынын “Билим беруу женунде” мыйзамынын 9- жана
37-беренелерине жараша тиешелуу озгертуулорду жургузсун жана жаны, 2020-2021 окуу
жылына студенттерди кабыл алууда аны эске алсын;
4. Окуу жайынын жетекчилигине, билим беруу ишмердуулугун сырттан (эксперттик)
баалоо 2020-жылдын 1-октябрында жургузулору жана программалык аккредитациялоонун
моенетун узартуу боюнча Агенттиктин негизги, толукталган Чечими ошол учурда кабыл
алынаары, аталган документ ушул буйруктун 3-пунктунун аткарылышына да коз каранды
болоору эскертилсин;
5. Буйруктун аткарылышын кеземолдее Агенттиктин директорунун орун басары
Асилбек к. Жыпарага тапшырылсын.
Негизи: Аккредитациялык кецештин 2020-жылдын 30- майындагы №3 Чечими.

Приказ № ___
«О программной аккредитации образовательных
профессиональных программ (направлений
подготовки, специальностей)
Баткенского государственного университета»
Согласно Решения Аккредитационного Совета по результатам изучения документов по
аккредитации (Отчетов по самооттестации) образовательных профессиональных программ
Баткенского государственного университета и с учетом ситуации в обществе (ЧП. карантин)

Приказываю:

1.

Считать продленными сроки предыдущих аккредитаций, условно до 1-го октября 2020
года без выдачи сертификата об аккредитации, следующих программ профессионального
образования (направлений подготовки, специальностей):
Программы профессионального высшего образования (бакалавр, специалитет)
Наименование образовательных
Названия и
профессиональных программ
шифр
№ месторасположения
(направлений подготовки, специальности)
структурных подразделений
550700 Педагогика(бакалавр):
БатГУ, г. Баткен,
профиль: Педагогика и методика
Головная образовательная
1
начального образования;
структура
Юриспруденция;
530500
Педагогика (бакалавр):
БатГУ, г. Сулюкта,
профиль: Педагогика и методика
Сулюктинский региональный 550700
2
начального образования
институт
3
БатГУ, г. Кызыл-Кыя,
570400
Дизайн
Кызыл-Кыйский
многопрофилный институт
Программы профессионального среднего образования (специальности)
№
1
2

3

4
5

Названия и
месторасположения
структурных подразделений
БатГУ, г. Кызыл-Кыя,
педагогичемкий институт
БатГУ, г. Сулюкта,
Сулюктинский
педагогический колледж
БатГУ, Баткенский
многопрофилный колледж
БатГУ, г. Кызыл-Кыя,
Кызыл-Кыйский
многопрофилный институт
БатГУ, г. Сулюкта,
региональный институт

050709
230701

Наименование образовательных
профессиональных программ
(направлений подготовки, специальности)
Преподавание в начальных классах
Прикладная информатика

050709
050704
050720
080603
030503
050709

Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Физическаф культура
Финансы (по отраслям)
Правоведение
Преподавание в начальных классах

050709

Преподавание в начальных классах

050709

Преподавание в начальных классах

шифр

2. Руководству университета принять меры по устранению отмеченных, экспертной
комиссией,
недостатков в образовательной деятельности, согласно Приложение и
предоставить соответствующую информацию Агентству о проделаной работе к 1-му октябрю
2020 года.
3. Руководству вуза условия реализации данных образовательных программ
(специальностей) привести в соответствие требованиям Закона Кыргызской Республики "Об
Образовании” (статьи 9 и 37) и учитивать последнее во время приемной компании на новый,
2020-2021 учебный год.
4. Руководству университета предупредить о проведение основной внешней (экспертной)
оценки образовательной деятельности с 1-го октября 2020 года, по результатам которого, будет

решен возможность продления срока аккредитации образовательных программ, последнее
также будет зависеть от выполнения пункта 3, данного приказа;
5.
Контроль за ходом исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора
Асилбек к.Жыпара.
Основание: Решение Аккредитационного Совета № 3 от 30 мая 2020 года.

Директор

t.e

U

М. Бабакулов

Подготовила: Стамбаева М. тел. 0777 543 468
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Баткен мамлекеттик уннверситетинин ректору,
профессор А.М. Зулпуевге
Урматтуу Абдивап Момунович,
2019-жылда (октябрь) Баткен мамлекеттик уннверситетинин Сулукту жана Кызыл-Кыя
шаарларына жайгашкан окуу структураларынында ишке ашырылып жаткан кесиптик билим беруу
багыттары (бакалавриат) жана орто кесиптик билим беруу боюнча адистиктери программалык
аккредитациялоодон отушту, тактап керсеткеде:
• Сулукту шаарындагы институттун 8 жогорку кесиптик билим беруу программалары жана
3 орто кесиптик билим беруу програмамлары (адистиктери), эксперттер тарабынан белгиленген
кемчиликтерди жакынкы мезгилде жоюу шарты менен 5 жылга аккредитаялоодон еткерулду.
• Кызыл-Кыя шаарындагы институттун 1 жогорку кесиптик билим беруу программасы жана
2 орто кесиптик билим беруу програмамлары (адистиктери) да жогоркудай шарттар менен 5 жылга
аккредитациялоодон еткерулду.
Ал эми, 030503 “Укук таануу” (Сулукту ш.) жана 080110 “Экономика жана бухгалтердик эсепкысап (тармактар боюнча) ” (Кызыл-Кыя ш.) адистиктери 1 жылга аккредитацыялоодон еткелулду.
Акыркы эки орто кесиптик билим беруу боюнча адистиктердин 1 жылга аккредитациялоодон
еткерулушу, алар бир гана окуу процессинин начарлыгынан (аккредитациялык стандарттардын
кепчулугунун аткарылбагандыгынан) эмес, аталган адистиктердин Кыргыз Республикасынын
“Билим беруу женунде” мыйзамына (37-берене) дал келбеген шартта окутулуп жаткандыгы эске
алынды.
Эми, жакынкы 2-3 айда, дагы бир нече адистиктер боюнча аккредитациялоо процессии жургузуу
пландаштырып жатат. “Эл баасы” агенттигине жолдонгон арыздардагы билим беруу
программаларын анализ кылганда, дагы кээбир алистиктер бир эле окуу жайдын алкагында биринбири кайталаган (дублирующие) адистиктер экени маалым болду, мисалы:
050709 “Башталгыч класстарды окутуу”
050720 “Дене тарбия” адистиктери.
Жогоруда корсетулген жагдайларды эске алып, Окумуштуулар кенешинде мындай маселени
женге салып алуунун сунуш кыламын, себеби бул тузден - туз аккредитациялоого тиешелуу.
Кандай болгондо да, керсетулген маселелер боюнча мыйзам талаасына кайтып келуу туура болот
деп ойлоймун. ©ткен иштер етту, мурда билбептирбиз дегенибиз менен, маселе чечилбесе керек,

ошондуктан тиешелуу органдар менен акылдашууну сунуштайм. Кайсы аймакта (шаарда). кайсы
адистикти даярдоону калтыруу менен, бир окуу жайыныналкагында (БатМУнун) бирин-бири
кайталаган адистиктерди женге салуу, университеттин ички иши деп эсептеймин.
Керсетулгендерду эске алып, программалык аккредитациялоодон етуу y4YH окуу жайы "езун-езу
баалоо отчетун” даярдоосу жана аны, тузу л ген келишимге ылайык “Эл баасы” агенттигиге алдын
ала беруусу керек да.
Эгер Сизден, же университеттин башка кызматкерлери тарабынан жогорку маселелерди
чечуунун мыйзам чегиндеги варианттары сунушталса, биз аны кабыл алууга даярбыз, Бирок, бир
нерсени эске альщыз: Окметтун токтомдору жана министрли^тен берилген жетектеечу
документтер Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынан^тем^н турат^ андай кезде биринчи
кезекте мыйзам талаптары аткарылууга тийиш.
Сизди терен урматтоо менен,

Бабакулов

БатМУ тарабынан берилген «взун езу баалоо отчету» боюнча эксперттик комнссиянын
корутундусу (сунушу)
• Мониторингдин жана мезгили менен баалоонун натыйжаларын бардык кызыктар
тараптарды тартуу менен талдоо, талкуулоо боюнча иштерди колго алуу;
• Предметтерге илимдин жетишкендиктерин кийируу Y4YH иш беруучулер менен иш алып
баруу;
• Регионалдык жана республикалык студенттик олимпиадаларга студенттерди активдуу
катыштыруу, окуу жайда олимпиадаларды уюштуруу;
• Окутуучулар тарабынан жарык керген окуулуктарды, окуу колдонмолорду жана
методикалык керсетмелерду чыгаруу;
• Жогорку жана орто кесиптик билим беруу программалары учун академиялык мобилдуулук
программалары жана карьералык мумкунчулуктер боюнча толук жана ез учурунда маалымат
жана консультация беруунун механизмдерин оркундотуу;
• Электрондук библиотеканын базасын еркундетуу;
• Окуу аянттарын лицензиялык чен-елчемдун талаптарына дал келтируу;
Кесиптик дисциплиналарды окутууга арналган, акыркы 5 жылда жарык керген
«милдеттуу адабияттардын (обязательные учебники)» санын лицензиялык талаптардын
денгээлине жеткируу (орто кесиптик билим берууге багытталган окуулуктардын санын езунче
эсебин алуу зарыл);
• Студенттик ашкананын орундуктарын к е ц е й т у ^ ^ н а заманбап инфраструктураны тузуу;

