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“Талас мамлекеттик университетинде 
ишке ашырылып жаткан кесиптик билнм 
беруу программаларын (билим беруу 
багыттарын, адистиктерин) программалык 
аккредитациялоо жеиуиде»

Талас мамлекеттик университетинде ишке ашырылып жаткан кесиптик билим беруу 
программаларын (билим беруу багыттарын, адистиктерин) аккредитациялоо боюнча 
даярдалган документтерди иликтеонун жыйынтыгы боюнча Аккредитациялык Кенештин 
чечиминин негизинде жана коомдогу кырдаалга байланыштуу (ЧП, карантин)

БУЙРУК КЫЛАМЫН:
1. Талас мамлекеттик университетинде ишке ашырылып жаткан томонку кесиптик билим 

беруу программаларынын мурдагы аккредитациясынын мооноту шарттуу турдо, 2020- 
жылдын 1-октябрына чейинки меонотко, сертификат берилбей эле, узартылсын:

Жогорку кесиптик билим беруу программасы (бакалавр)
шифр Аталышы

550300

Филологиялык билим беруу
- профили: кыргыз тили жана адабияты:
- профили: орус тили жана адабияты;
- профили: англис тили.

550400
Социалдык-экономикалык билим беруу 
- профили: тарых

2. Аталган окуу жайында ишке ашырылып жаткан теменку кесиптик билим беруу 
программасынын мурдагы аккредитациясы шарттуу турдо 2020-жылдын 1-октбрына чейинки 
меонотко узартылсын:

Орто кесиптик билим беруу программасы (адистиги)
шифр Аталышы

050704 Мектепке чейинки билим беруу

3. Окуу жайынын жетекчилиги Тиркемеде корсотулгон, 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;



4. Окуу жайынын жетекчилигине, билим беруу ишмердуулугун сырттан (эксперттик) 
баалоо 2020-жылдын 1-октябрында жургузулеру, программалык аккредитациялоо боюнча 
Агенттиктин негизги, толукталган Чечими ошол учурда кабыл алынаары жана анын 
жыйынтыгына жараша тиешелуу сертификат берилери эскертилсин;

5. Буйруктун аткарылышын коземолдоо Агенттиктин жетектоочу эксперти М. Долотовге 
тапшырылсын.

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

Приказ № dO
«О программной аккредитации 
образовательных профессиональных программ 
(направлений подготовки, специальности)
Таласского государственного университета»

Согласно Решения Аккредитационного Совета по результатам изучения документов по 
аккредитации образовательных профессиональных программ Таласского государственного 
университета и с учетом ситуации в обществе (ЧП, карантин)

Приказываю:

1.Считать продленным срок предыдущей аккредитации условно, до 1-го октября 2020 
года, без выдачи сертификата об аккредитации следующих программ высшего 
профессионального образования (направлений подготовки)

шифр Название
550300 Филологическое образование (бакалавр):

- профиль: кыргызский язык и литература;
- профиль: русский язык и литература;
- профиль; английский язык

550400 Соцально-экономическое образование: 
- профиль: история

2. Считать продленным срок предыдущей аккредитации, условно до 1-го октября 2020 
года, без выдачи сертификата об аккредитации следующих программ среднего 
профессионального образования (специальностей)

шифр Название
050704 Дошкольное образование

3. Руководству университета принять меры по устранению отмеченных недостатков в 
образовательной деятельности, указанных в Приложении и предоставить соответствующую 
информацию о проделанной работе Агентству к 1-му октябрю 2020 года.



4. Руководству данного вуза обратить внимание на то, что основное решение по 
программной аккредитации, с возможным продлениям её срока, принимается по результатом 
внешней (экспертной) оценки образовательной деятельности в октябре 2020 года.

5. Контроль за ходом исполнения данного приказа возлагаю на ведущего эксперта М. 
Долотова.

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



ТалМУну аккредитациялоо боюнча 
2020-жылдын июнундагы № J-Q  буйругуна

Тиркеме

Эксперт Ж. Нуруеванын сунушу:

1. Колледждин комплекстик иш планын иштоо жана стратегиялык пландарды аткаруунун 
индекторун жана матрицасын тузуу.

2 .

3.
контролдоо болумун" колледждин тузумуно киргизуу.

4. Сурамжылоо жургузуунун жана алардын натыйжаларын иштеп чыгуунун 
автоматташтырылган системасын колдонуу.

5.НКББПнын мазмунун КОББ МББС менен шайкеш келтируу керек. Мисалы :
- адистиктин бутуруучулорунун кесиптик ишмердуулугунун тармагы.
- бутуруучулордун кесиптик ишмердуулугунун объектилери.
- бутуруучулордун билимин улантуу мумкунчулугу.
- адистик боюнча компетенцияларга ээ болушу (ЖК, КК)

6. Дисциплиналардын ОМКде, силлабустарда окутуунун натыйжалары, 
калыптануучу компетенциялар, баалоонун каражаттары, критерийлери корсотуу керек.

7. Окуу процессинде мониторинг жургузуу жана баалоону жонго салуучу ички 
ченемдик документтер корсотулуу керек.

8. Окутуучулардын кадрдык тузумуно окуткан дицсиплиналарын кошо жазуу керек, 
кээ бир предметтерден окутуучулардын квалификациясы дал келбейт. Окутуучулар «Мектепке 
чейинки билим беруу» боюнча оз билимин жогорулатуучу курстардан аз отушот.

9. МЧББ адистиги боюнча практиканын программасын КОББ МББСна, НКББПна 
шайкеш жазуу керек. Практикага болунгон кредиттердин (окутуучулардын жана 
студенттердин окуу жуктому) болуштурулушу жонундо маалымат, практиканын жыйынтыгы 
боюнча окутуунун натыйжаларын баалоо критерийлери корсотуу керек.

10. Колледждин оздук сайты болуу керек жана сайтта маалыматтар жаныланып туруу 
керек. Отчетту жазууда грамматикалык, стилистикалык каталар орун апаган. Отчеттогу 
далилдоочу документтер сайттагы шилтеме менен жазылса, дароо таанышууга ыцгайлуу 
болмок.

050303 “Филологиялык билим беруу” билим беруу багытынын (бакалавр) “Чет 
тили” Англис тили профили боюнча эксперт К.Т. Дубанаеванын (ОшМУ, кафедра 
башчысы, п.и.к., доцент) сунуштары:

"Озун- озу баалоо” отчетун даярдоо тобу томонкулорду кайра карап, толуктап чыкса жакшы 
болмок:

• отчетто окутуучулар жана студентгер учун билим 6epvv багыты боюнча ички жана 
тышкы мобилдуулук женунде маалыматтар жокко эсе;

МЧББ адистиги боюнча кабыл алууда лицензиялык талап сакталбайт:
Кундузгу болум Сырттан окуу Баардыгы

Лицензия боюнча 150 75 225
Бугунку кундв 
окуп жатканы

75 171 196

Билим беруу сапатын эффективдуу башкаруу максатында "билим беруунун сапатын



• адабияттар (электрондук алабияттар, жылдары, сайттар) так керсотулгон эмес;
• педагогикалык практика боюнча кошумча даты бир практиканын туру киргизсе туура 

болмок: (М; Кеп практикасын) ПРОФИЛИ боюнча педагогдорду даярдоо 
болгондуктан студенттер практикаларын мумкун болушунча мектептерде гана жургузул уусу 
зарыл;

• окутуучулардын квалификациясын жогорулатууда педагогикалык курстан 
откондердун санынын аздыгы;

• башка ЖОЖдор менен адистиктин алкагында оз ара кызматташууну кучотуу зарыл:
• тилди оздоштуруу боюнча кружокторду уюштуруу, тилди алып журуучулор менен 

тыгыз кызматташуу жана жыйынтыгын коомчулукка кенири маалымдоо;
• СРСтын уюштурулушу боюнча маалыдш^гт^чеато жазылбаган.


