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2020-жылдын июну № Бишкек ш.

“Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик 
музыкалык окуу жайында 
ишке ашырылып жаткан орто кесиптик 
билим беруу ирограммаларыи 
(адистиктерин) программалык 
аккредитациялоо женуиде»

Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайында ишке ашырылып жаткан орто 
кесиптик билим беруу программаларын (адистиктерин) аккредитациялоо боюнча даярдалган 
документтерди иликтеенун жыйынтыгы боюнча Аккредитациялык Кенештин чечиминин 
негизинде жана коомдогу кырдаалга байланыштуу (ЧП, карантин)

БУЙРУК КЫЛАМЫН:

1. Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайында ишке ашырылып жаткан 
теменку орто кесиптик билим беруу программаларынын мурдагы аттестациясынын 
(аккредитациясынын) меонету шарттуу турде 2020-жылдын 1-октябрына чейинки моонотке, 
сертификат берилбей эле, узартылсын:

Орто кесиптик билим беруу программалары (адистиктери)

№ шифр Аталышы
1 070102.01 Атайын фортепиано

070102.02 Кылдуу аспаптар
070102.03 Уйлемо аспаптар
070102.04 Кыргыз элдик музыкалык аспаптары
070102.04 Орус элдик аспаптары

2 070104 Жеке ырдоо
3 070106 Хорго дирижорлук кылуу
4 070113 Музыканын теориясы

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 жетекчилигине, билим беруу ишмердуулугун сырттан (эксперттик) 
баалоо 2020-жылдын 1-октябрында жургузулеру жана программалык аккредитациялоонун 
моонотун 5 жылга чейин узартуу боюнча Агенттиктин негизги, толукталган Чечими ошол 
учурда кабыл алынаары, бирок аталган документ ушул буйруктун 3-пунктунун аткарылышына 
да коз каранды болоору эскертилсин;

4. Буйруктун аткарылышын кеземелдее Агенттиктин директорунун орун басары Асилбек 
к. Жыпарага тапшырылсын.

Негпзи: Аккредитациялык кенештин 2020-жылдын 30- майындагы № 3 Чечими.

Приказ № ДУ

«О программной аккредитации 
образовательных профессиональных 
программ (специальностей) Ошского государственного 
музыкального училища имени Ниязалы»

Согласно Решения Аккредитационного Совета по результатам изучения документов по 
аккредитации образовательных профессиональных программ Ошского государственного 
музыкального училища имени Ниязалы и с учетом ситуации в обществе (ЧП, карантин)

Приказываю:

1. Считать продлёнными сроки предыдущей аттестации (аккрелитации) условно до 1-го 
октября 2020 года, без выдачи сертификата об аккредитации следующих программ среднего 
профессионального образования:

№ шифр Название
1 070102.01 Специльное фортепиано

070102.02 Струнные инструменты
070102.03 Духовые инструменти
070102.04 Кыргызские народноые инструменты
070102.04 Русские народные инструменты

2 070104 Вокальное исскуство
3 070106 Хоровое дирижирование
4 070113 Теория Музыки

2. Руководству училище принять меры по устранению отмеченных, экспертной комиссией, 
недостатков в образовательной деятельности, согасно Приложении и предоставить 
соответствующую информацию Агентству о проделаной работе к 1-му октябрю 2020 года.

3. Руководству училище предупредить о проведение основной внешней (экспертной) 
оценки образовательной деятельности с 1 -го октября 2020 года, по результатам которого, будет 
решен возможность продления срока аккредитации, последнее также будет зависеть от 
выполнения пункта 3, данного приказа;



4. Контроль за ходом исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора 
Асилбек к.Жыпаре.

Основание: Решение Аккредитационного Совета № 3 от 30 мая 2020 года.



Ниязалы атындагы Ош 
мамлекеттик музыкалык окуу жайын 

аккредитациялоо боюнча 2020-жылдын 
3  июнундагы № Ж - -  буйругуна

Тиркеме

Эксперттик топ тарабынан, “Озун озу баалоо отчеттунун” негизинде даярдалган кыскача
корутунду (сунуштар)

• Стратегиялык жана учурдагы пландардын, билим беруу максаттарынын, окутуунун 
натыйжаларынын аткарылышына жыл сайын мезгил-мезгили менен баа беруу жана 
талдоо

• Жацыдан тузулгон сайтты толук кандуу ишке ашыруу жана тиешелуу 
маалыматтарды толуктоо

• Акыркы 5 жылда жарык керген милдеттуу окуу китептери жана окуу-методикалык 
колдонмолорду узгултуксуз толуктоо ишке ашырылсын;

• Электрондук библиотеканы тузууу 2020-жылдын 31-декабрына чейин ишке 
ашыруу;

• Колледжде академиялык мобилдуулуктун мейкиндигин к ец ей ту у  сунушталат;
• Окутуу процессии автоматташтыруу максатында AVN информациялык системасын 

2020-жылдын 1-сентябрына чейин ишке киргизуу;
• Бутуруучулердун ассоциациясын жана карьера борборун уюштуруу, алардын 

маалыматтар базасын тузуу жана сайтка жайгаштыруу;
• Студенттик ашкананын орундуктарын кецейтуу жана заманбап инфраструктураны

• Дисциплиналардын актуалдуулугун камсыздоо максатында иш беруучулер менен 
иш алып барууну жакшыртуу;

тузуу;

• Баалоо жол-жоболорун 
жоболорун иштеп чыгуу

жана апелляциялоонун


