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“А. Мырсабеков атындагы Ош 
гуманитардык-педагогикалык 
институтунда шике ашырылып 
жаткан орто кесиптик билим беруу 
боюнча 050303 “Чет тили” адистигин 
онлайн программалык 
аккредитациялоонун жыйынтыгы 
жеиуиде»

А. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда ишке 
ашырылып жаткан орто кесиптик билим беруу боюнча 050303 “Чет тили” адистигин онлайн 
форматта программалык аккредитациялоонун жыйынтыгы боюнча Аккредитациялык 
Кенештин чечиминин негизинде жана коомдогу кырдаалга байланыштуу (ЧП, карантин)

БУЙРУК КЫЛАМЫН:
1. А. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда ишке 

ашырылып жаткан орто кесиптик билим беруу боюнча

адистигин 5 жылдык моонетко программалык аккредитациялоодон отту деп эсептелсин;

2. Аталган окуу жайына мамлекеттик улгудегу документ беруу укугуна ээ деген 
сертификат берилсин;

3. Агенттиктин бухгалтери “Тартип” ЖАК на (типографияга) сертификат™ даярдоо 
чыгымдарын телоп берууну уюштурсун;

4. Окуу жайынын жетекчилиги “Эл баасы” аккредитациялык агенттиги менен 
аккредитациялоодон кийин бирге иштее (мониторинг жургузуп туруу) боюнча 2020-жылдын 
1-июлуна чейин келишим тузсун жана Тиркемеге ылайык эксперттик комиссия тарабынан 
керсетулген кемчиликтерди жоюу боюнча иш чараларды уюштурсун;

5. Буйруктун аткарылышын кеземелдее Агенттиктин директорунун орун басары Асилбек 
кызы Жыпарага тапшырылсын.

050303 “Чет тили”

Негизи: АКтин Отурумунун 2020-жылдын 30-майындагы №3 протоколу.



Приказ №

«О итогах программной аккредитации 
специальности Ошского гуманитарно-педагогического 
института имени А. Мырсабекова»

Во исполнение решения Аккредитационного Совета по аккредитации образовательной 
профессиональной программы 050303 «Иностранный язык», реализуемой в Ошском 
гуманитарно-педагогическом институте имени А. Мырсабекова»

Приказываю:

1. Считать аккредитованной программу среднего профессионального образования по 
специальности

050303 «Иностранный язык» сроком на 5 (пять) лет;

2. Выдать данному учебному заведению сертификат по аккредитованной 
образовательной программе с правом выдачи документа государственного образца;

3. Бухгалтеру оплатить расходы ЗАО “Тартип” (типографию) по изготовлению 
соответствующего сертификата;

4. Руководству данного учебного заведения составить договор с АА «Эл баасы» на 
проведения постаккредитационного мониторинга за ходом исполнения данного решения до 10 
июня 2020 года и принять меры по устранению отмеченных в ходе аккредитации недостатков;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
Асилбек кызы Жыпаре.

Основание: Протокол заседания АС № от 30 мая 2020 года.



А. Мырсабеков атындагы Ош 
гу м ан итар д ы к- пе даго г и кал ы к и нституту 
аккредитациялоо боюнча 2020-жылдын 
с/ июнундагы № 3% буйругуна

Тиркеме

Эксперттик топ тарабынан, “Озун езу баалоо отчеттунун” негизинде даярдалган кыскача

• Академилык беделин жакшыртууну еркундетуу (узгултуксуз);
• Айыл жергесиндеги мектептер менен пракикаларды откоруу боюнча келишимдерди 

кебейтуу сунушталат (узгултуксуз);
• Монитрингдердин жыйынтыктарын жумуш беруучулор менен талкуулоо жана анын 

жыйытыгын билимберуу сапатын жакшыртууга кийрууну системалаштыруу (жыл 
сайын);

• Студенттердин билимин баалоо учун экзаменаторлорду текшеруунун усулдары 
боюнча квалификацияны жогорулатууну уюштуруу;

• Окутуучулар тарабынан чыгарылган окуу куралдарынын, окуу китептеринин устунен 
иштоену еркундотуу;

• 2021-жылдын декабрына чейин кесиптик дисципиланалар боюнча атайын орто кесиптик 
окуу жайларына чыгарылган милдеттьъ окуу куралдары менен камсыздоо

• 2021-жылдын декабр айына чейин орто кесиптик окуу жайлары учун чыгарылган окуу 
китептери менен камсыздоо.

корутунду (сунуштар)


