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 «Эл баасы» агенттиги Улуттук Аккредитациялык Кеңештин чечими жана Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 6-апрелиндеги № 

395/1 буйругунун негизинде Көз карандысыз аккредитациялык агенттик катары таанылган. 

Таануу жөнүндө Күбөлүк № CV170000018, Каттоо номери 3. 

 Агенттик Бишкек жана Ош шаарларында төмөндөгү даректер боюнча 2 офис ачкан:  

 720001. Бишкек ш., Суванбердиев көч., 11;  

 753500. Ош ш., Курманжан датка көч., 287, 2-этаж, каб. 30.  

Агенттиктин веб-сайты: www.elbaasy.org.  

Агенттиктин Бишкек жана Ош шаарларындагы офистеринде 6 кызматкер эмгектенди:  

№ Аты-жөнү Кызмат орду Тел., электрондук дареги 

1. Соронкулов 

Гульжигит Умарович 

Директор,  

Бишкек ш. 

+996 553 52-01-01, 

soronkulov52@mail.ru 

2. Сопуев Адахимжан 

Сопуевич 

Директордун орун 

басары, Ош ш. 

+996 773 50-00-54, 

sopuev@mail.ru 

3 Абыканова Гульжан 

Нурдиновна 

Башкы адис, Бишкек ш. +996 556 60-76-02, 

guljan.nurdinovna@gmail.com 

http://www.elbaasy.org/
mailto:soronkulov52@mail.ru
mailto:sopuev@mail.ru
mailto:guljan.nurdinovna@gmail.com
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4 Бабакулов Манасбек 

Бабакулович 

Илимий консультант, 

Бишкек ш. 

+996 772 62-89-36, 

mbabakulov@mail.ru 

5 Абдипатта кызы 

Анара 

Бухгалтер, Ош ш. +996 777 64-41-21, 

abdipattakyzy76@mail.ru 

6 Айдарбек кызы 

Нуржамал 

Офис-менеджер, Ош ш. +996 770 14-77-41,  

nuri-0192@mail.ru 

 
«Эл баасы» Аккредитациялоо агенттиги өзүнүн ишмердүүлүгүн 2016-2020-жж. Үчүн 

түзүлгөн стратегиялык планынын жана 2018-жыл үчүн түзүлгөн иш-пландын негизинде 

төмөнкү багыттар боюнча иштер аткарылды: 

1. Аккредитациялоодон өткөрүлгөн окуу жайлар 

«Эл баасы» Аккредитациялоо агенттиги 2018-жылы төмөнкү окуу жайларды 

(программаларды) аккредитациялоодон өткөрдү: ЖОЖ (бакалавр) – 1 (1 программа), орто 

кесиптик билим берүү окуу жайлары (СПО): 11 окуу жай (24 программа), алардын ичинен 3 

окуу жай (7 программа) 1 жылга шарттуу аккредитациядан өттү; башталгыч кесиптик билим 

берүү окуу жайлары (НПО): 20 окуу жай, алардын ичинен 1 окуу жай (1 программа) 1 жылга 

шарттуу аккредитациядан өттү. Төмөндө бул окуу жайлардын тизмеси келтирилген жана алар 

агенттиктин реестрине киргизилип, сайтка жайгаштырылган. 

Жогорку кесиптик билим берүү окуу жайлары (ЖОЖдор): 

1). Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя көп тармактуу институту 

(670300 Транспорттук процесстер технологиясы), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

Орто кесиптик билим берүү окуу жайлары (СПО): 

1) № 16 кесиптик лицейдин колледжи (3 программа) 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

2) Кочкор-Ата аймактык колледжи (3 программа), 1 жылдык мөөнөткө берилди; 

3) Жалал-Абад маданият техникуму (2 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

4) Жалал-Абад “Нур” колледжи (1 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

5) Баткен аймактык колледжи (3 программа), 1 жылдык мөөнөткө берилди; 

6) Баткен мамлекеттик университети, Сүлүктү педагогикалык колледжи (1 

программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

7) Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя көп тармактуу институттун 

орто кесиптик билим берүү бөлүмү (2 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

8) Баткен мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя педагогикалык институттун 

орто кесиптик билим берүү бөлүмү (1 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

9) Жалал-Абад педагогикалык колледжи (1 программа), 1 жылдык мөөнөткө 

берилди; 

10) Майлуу-Суу медициналык колледжи (1 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

11) Кыргыз-Өзбек университетинин колледжи (6 программа), 5 жылдык мөөнөткө 

берилди. 

Башталгыч кесиптик билим берүү окуу жайлары (НПО): 

1) №60 кесиптик лицей (8 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

2) №71 кесиптик лицей (5 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

3) Э.Абдыраимов атындагы №54 кесиптик лицей (5 программа), 5 жылдык 

мөөнөткө берилди; 

4) №58 кесиптик лицей (8 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

5) №59 кесиптик лицей (12 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

6) №44 кесиптик лицей (7 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

7) №111 кесиптик лицей (9 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

mailto:mbabakulov@mail.ru
mailto:abdipattakyzy76@mail.ru
mailto:nuri-0192@mail.ru
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8) №12 кесиптик лицей (7 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

9) №23 кесиптик лицей (8 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

10) №37 кесиптик лицей (11 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

11) №17 кесиптик лицей (8 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

12) №5 кесиптик лицей (11 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

13) №40 кесиптик лицей (3 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

14) №81 кесиптик лицей (16 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

15) №102 кесиптик лицей (8 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

16) №82 кесиптик лицей (6 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

17) №71 кесиптик лицей (1 программа), 1 жылдык мөөнөткө берилди; 

18) №27 кесиптик лицей (7 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

19) №4 кесиптик лицей (12 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди; 

20) №94 кесиптик лицей (11 программа), 5 жылдык мөөнөткө берилди 

2. Аккредитациядан кийинки мониторингди уюштуруу 

Аккредитациядан кийинки мониторингди уюштуруу үчүн атайын Жобо иштелип 

чыкты жана бекитилди (1-тиркеме). Азыркы күндө аккредитациядан өткөн окуу жайлар менен 

келишимдер түзүлүп жатат. 

3. Агенттиктин материалдык-техникалык базасын чыңдоо 

2018-жылдын август айында Бишкек ш. офисине 53755 сомго 1 компьютер Desktop 21.5 

HP 22-B348UR White, 1 МФУ лазердик принтер Ricoh SP колонкалар, 1 микрофон, 1 роутер 

алынды. 

4. Эксперттерди даярдоо 

 2018-жылдын 5-6-октябрында агенттиктин директорунун орун басары А. Сопуев 

жана профессор М.А. Алтыбаева ОшМУнун базасында «Көз карандысыз аккредитациялоонун 

эксперттерин даярдоо» деген темада тренинг-семинар өткөрүштү.  

 Эксперттерди сыноо үчүн атайын тест суроолор түзүлдү (2-тиркеме). Тесттин ар 

бир вариантында 30 суроо болуп, ал суроолорго бирөөсү туура болгон 4 даяр жооп берилди. 

Ар бир туура жоопко 1 балл берилет, ал эми максималдык балл 30 га барабар. Баалоо 

критерийлери төмөнкүдөй: 26-30 балл – «Эң жакшы», 22-25 балл – «Жакшы», 18-21 балл – 

«Канааттандырарлык», 0 - 18 балл – «Канааттандырарлык эмес». Тестти ийгиликтүү 

тапшыргандарга «Эл баасы» Аккредитациялоо агенттигинин эксперти деген сертификат 

берилди. Бүгүнкү күнгө чейин агенттиктин экспертеринин саны 199 га жетти.  

 Эксперттерди даярдоо кластерлик метод менен даярдалып жатат, б.а. төмөнкү 

багыттардын ар бири боюнча эксперттик топтор түзүлдү: 

1) Транспортные средства, автоматика и управление; 

2) Энергетика, энергетические машиностроение и электротехника; 

3) Государственное и мунипальное управление, юриспруденция; 

4) Естественные науки и информационные технологии; 

5) Экономика и управление, сфера обслуживание. 

5. Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетторду даярдоо боюнча 

семинар-тренингдер 

Өздүк баалоону уюштуруу жана отчетторду даярдоо боюнча семинар-тренингдер 

өткөрүү багытында төмөндөгүдөй семинар-тренингдер өткөрүлдү. 

№ 
Окуу жайдын аталышы, структуралык 

бөлүмү 
Өткөрүлгөн жери 

Өткөрүлгөн 

күнү 
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1 Семинара-тренинг по организации 

самооценки и подготовке отчета для ППС 

КГМА им. И.К. Ахунбаева и ОшГУ 

(Семинар проведен при поддерке проекта 

«Инициативы медицинских проблем») 

Иссык-Куль,  

с. Чок Тал,  

Отель «Роял Бич»  

5-6 июля 2018 

года 

2 Көз карандысыз аккредитациялоонун 

эксперттерин даярдоо семинар-тренинги 

ОшМУнун 

компьютердик 

классы (303-ауд) 

5-6-ноябрь 

2018-жыл 

6. Агенттиктин кызматкерлеринин квалификацияларын 

жогорулатуу 

“Эл баасы” Көз карандысыз аккредитациялык агенттиктин кызматкерлеринин 

потенциалын өнүктүрүү жана квалификацияларын жогорулатуу багытында төмөнкү иш-

чаралар аткарылды: 

 КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 3-ноябрындагы № 520-токтому «Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 28-июлундагы № 473 «Кыргыз 

Республикасында баштапкы кесиптик билим берүү боюнча жумушчу кесиптердин 

жана адистиктердин тизмесин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү 

тууралуу токтому жана анын тиркемеси менен агенттиктин кызматкерлери күнүмдүк 

ишти аткарууда колдонуу үчүн таанышып чыкты; 

 КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 «Кыргыз Республикасында билим 

берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону» бекитүү тууралуу 

токтому жана анын тиркемелери менен агенттиктин кызматкерлери күнүмдүк ишти 

аткарууда колдонуу үчүн таанышып чыкты.  

 «Эл баасы» Көз карандысыз аккредитациялык агенттиктин буклети кайрадан иштелип 

чыкты. 

7. Эл аралык реестрге катталуу багытында аткарылган иштер 

 CEENQA - жогорку билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча Борбордук жана 

Чыгыш-Европа агенттиктеринин тармагына катталуу үчүн документтер Агенттиктин илимий 

консультанты М. Бабакулов тарабынан даярдалып жөнөтүлдү. 

 INQAAHE - жогорку билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча агенттиктердин эл 

аралык тармагына катталуу үчүн да документтер даярдалууда. 

8. Электрондук окуулуктар 

 Башталгыч кесиптик билим берүү окуу жайларынын мугалимдеринин суроо-

талаптарын жана окуулуктардын жетишпегендигин эске алып, агенттиктин кызматкерлери 

окуулуктардын төмөнкүдөй электрондук вариантын даярдашты: 

1. Чернышев Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов: учебник для нач. проф. 

образования. – М.: Академия, 2012. – 496 с. 

2. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник 

для нач. проф. образования. – М.: Академия, 2013. – 271 с. 

3. Ширетүү боюнча окуу куралы. GIZ Германия кызматташтыгы. – 119 б. 

4. Бизнес менен таанышуу: Ишкерликке окутуу. 1-бөлүм / Р. Нельсон, Дж. Ману, Дж. 

Тионго, К. Хафтендорф. – Б.: Кеңеш, 2017. – 364 б. 

5. Бизнес менен таанышуу: Ишкерликке окутуу. 2-бөлүм / Р. Нельсон, Дж. Ману, Дж. 

Тионго, К. Хафтендорф. – Б.: Кеңеш, 2017. – 344 б. 

6. Данилова Л., Абенова Б. Организация и методика производственного обучения и 

преподавания специальных дисциплин: Лабораторный практикум. – Астана: Фолиант, 2016. 

– 88 с. 
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7. Турдалиев И.Т. Жыгаччылык, устачылык иштеринин технологиясы. – Б.: Кеңеш, 

2017. – 104 б. 

8. Материал таануунун негизи (металды иштетүү): Баштапкы жана орто 

кесиптик билим берүү уюмдарынын студ. үчүн. - Б.: Кеңеш, 2017. – 104 б. 

9. Овчинников В.В. Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных 

газах). – М.: Академия, 2012. – 64 с. 

10. Перечень профессий и специальностей начального и профессионального 

образования в Кыргызской Республике. – Б.: 2006. – 67 с. 

11. Кыргыз Республикасында баштапкы кесиптик билим берүү боюнча жумушчу 

кесиптердин жана адистиктердин тизмеси. – Б.: 2006. – 67 б. 

12. Каталог учебных заведений начального и среднего профессионального образования 

Кыргызской Республики. – Б.: АНПО, 2017. – 133 с. 

9. Аккредитациялык чечимдерди кабыл алууну негиздөө боюнча 

матрица 

«Эл баасы» Аккредитациялык чечимдерди кабыл алуу төмөнкүдөй жүргүзүлөт. 

Эксперттер ар бир критерийди баалоодо тиркемеде (3-тиркеме) көрсөтүлгөн таблицадагы үч 

сунуштун («Аткарылып жатат», «Кемчилдиги бар», «Аткарылбай жатат») бирин белгилейт. 

Алардын жыйынтыгы менен стандарт боюнча бааны аныктайт. Жалпы жыйынтыкта адистик 

аккредитацилоого «Сунушталат», «Кемчилдиги менен сунушталат» же «Сунушталбайт» 

деген баалоонун бирин белгилеп берет.  

Эксперттик комиссиянын төрагасы (төрайымы) ар бир эксперттин чечимин эске алуу 

менен жалпы жыйынтыкты чыгарат.  

Аккредитациялык Кеңештин мүчөлөрү ачык добуш берүү менен төмөнкүдөй чечим 

чыгарышат:  

1. Эгерде бардык 7 стандарт аткарылса, анда программа (багыт, адистик) 5 жылга 

аккредитациядан өттү деген чечим чыгарылат;  

2. Бир же эки стандарт аткарылбаса, анда аныкталган кемчиликтерди жоюу талабы 

менен 1 жылга шарттуу аккредитациядан өттү деген чечим чыгарылат. Эгерде бир жылдан 

кийинки текшерүүдө кемчилдиктер жоюлган болсо, анда аккредитация мөөнөтү 4 жылга 

узартылат;  

3. Эгерде үч же андан көп стандарт аткарылбаса, анда аккредитациядан өтпөдү 

деген чечим чыгарылат же аккредитациялоодон баш тартылат.  
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 Тиркемелер 

1-тиркеме. Аккредитациялоодон кийинки мониторинг 

 

 
Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет процедуру и правила проведения 

постаккредитационного мониторинга организаций образования и/или образовательных 

программ в рамках плана мероприятий по реализации рекомендаций Внешней экспертной 

комиссии (далее - ВЭК) НАА «Эл баасы». 

2. Постаккредитационный мониторинг проводится с целью мониторинга реализации 

рекомендаций ВЭК аккредитованной организации образования и/или образовательной 

программы в соответствии с критериями постаккредитационного мониторинга. 

3. Все расходы, связанные с посещением в рамках постаккредитационного 

мониторинга, берет на себя организация образования, если иные условия ранее не были 

согласованы между организацией образования и Агентством. 

 

Процедура предоставления промежуточного отчета 

по постаккредитационному мониторингу 

 

4. В течении 7 (семи) календарных дней после заседания Аккредитационного Совета 

Агентство направляет официальное письмо в организацию образования с сообщением о 

принятом решении аккредитовать организацию образования и/или образовательную 

программу со сроком на 1, или 5 лет, либо отказать в аккредитации. 

5. В случае положительного решение об аккредитации в срок не более чем 60 

календарных дней после получения письма-уведомления организация образования 

предоставляет в Агентство План мероприятий по улучшению и совершенствованию качества 

в рамках рекомендаций ВЭК согласно форме (Приложение 1), который подписывается 

директором и заверяется печатью. 

6. Агентство рассматривает План в течение 30 календарных дней и при 

необходимости сообщает аккредитованной организации образования о внесении изменений 

и/или дополнений. 

7. Агентство имеет право, в случае необходимости, привлечь экспертов, в том числе 

членов ВЭК, для экспертной оценки указанного Плана. 

8. Отчеты ВЭК по аккредитованным организациям образования и/или 
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образовательным программам и результаты рейтинговых исследований передаются 

руководителю по постаккредитационному мониторингу в течении 3 (трех) месяцев для 

дальнейшей работы. 

9. Аккредитованные организации образования и/или образовательные программы 

должны подготовить промежуточные отчеты согласно Плану мероприятий по реализации 

рекомендаций ВЭК. Промежуточные отчеты направляются в Агентство за 2 (два) месяца до 

предполагаемой даты проведения постаккредитационного мониторинга. 

10. Постаккредитационный  мониторинг проводится в случае аккредитации сроком 

на 5 (пять) лет в соответствие с таблицей. 

 

 

Наименование процедуры 
Срок аккредитации 

5 лет 

Предоставление промежуточного отчета и 

проведения экспертного визита 
Раз в два года 

  

 

11. Промежуточный отчет содержит информацию о деятельности по реализации 

рекомендаций ВЭК в отношении аккредитованной организации образования и/или 

аккредитованной образовательной программы за весь срок с момента получения сертификата 

об аккредитации. При этом промежуточному отчету прикладываются корпоративные 

документы, регламентирующие их внедрение (приказы, положения, инструкции и т. п.). 

12.  В случае не предоставления промежуточного отчета Агентство имеет право 

принять решение о приостановлении или отмене действия сертификата об аккредитации. 

 

Процедура контроля исполнения рекомендаций ВЭК 

в рамках постаккредитационного мониторинга 

 

13. Агентство изучает представленный организацией образования промежуточный 

отчет с подтверждающей документацией по выполнению рекомендаций ВЭК. 

14. После изучения и анализа представленных организацией образования материалов 

по постаккредитационному мониторингу, Агентство информирует организацию образования 

по принятому решению о посещении либо не посещении Экспертной группой 

аккредитованной организации образования и/или образовательной программы для анализа 

данных представленных ранее промежуточных отчетов (согласование сроков и состава 

экспертов). 

15. Визит экспертов назначается в следующих случаях: 

 при аккредитации сроком на 5 (пять) лет визит Экспертной группы по 

постаккредитационному мониторингу проходит один раз в два года. 

16.  Экспертную группу формирует директор Агентства совместно с Председателем 

Аккредитационного Совета. Экспертная группа состоит из экспертов и работника Агентства 

в количестве не менее 2 (двух) человек. При этом обязательным является участие как минимум 

одного эксперта из членов ВЭК, принимавших участие в аккредитации организации 

образования/образовательных программ. 

17. Продолжительность посещения организации образования Экспертной группой 

Агентства в рамках постаккредитационного мониторинга для анализа реализации 

рекомендаций ВЭК составляет не более 2 (двух) календарных дней. 

18. Постаккредитационный мониторинг осуществляется в соответствии с критериями 

его проведения. 

19. По окончанию визита в течении 7 (семи) календарных дней Экспертной группой 

составляется отчет о результатах посещения аккредитованной организации образования и/или 
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образовательной программы в рамках постаккредитационного мониторинга (адекватность, 

соответствие, результаты). 

 

Критерии постаккредитационного мониторинга 

 

20. Критерии постаккредитационного мониторинга определяются в соответствии со 

стандартами институциональной и специализированной аккредитации и связаны с 

выявлением: 

 Отсутствия расхождений/разногласий между мерами и действиями, 

предпринимаемыми организацией образования, и рекомендациями ВЭК; 

 Позитивных изменений содержания образования, формах и методах обучения и 

оценки знаний, качестве учебной документации, академической мобильности 

обучающихся; 

 Улучшений качества образования. 

 

Принятие решения по результатам постаккредитационного мониторинга 

 

21. Представленные промежуточные отчеты, а также отчет Экспертной группы 

Агентства по постаккредитационному мониторингу направляются в Аккредитационный 

Совет для рассмотрения вопроса о реализации рекомендаций ВЭК. 

22. В случае невыполнения организацией образования рекомендаций ВЭК, Агентство 

вправе принять следующие решения: 

 опубликовать соответствующую информацию на сайте; 

 временно приостановить действие аккредитации организации образования и/или 

образовательной программы на определенный срок; 

 отозвать аккредитацию организации образования и/или образовательной 

программы путем исключения из списка аккредитованных организаций 

образования и образовательных программ Агентства, а также информировать 

Аккредитационный Совет МОиН КР с целью исключения из реестра Агентства. 

23. В случае временного приостановления действия аккредитации организация 

образования должна исправить недочеты в течение указанного срока, после чего действие 

сертификата возобновляется. В случае повторного неисполнения сертификат об аккредитации 

отзывается. 

24. Решение Аккредитационного Совета и отчет Экспертной группы доводятся до 

сведения организации образования в течение 7 (семи) календарных дней. 

 

Приложение 1 

 

План мероприятий организации образования (образовательных 

программ) по реализации рекомендаций внешней экспертной комиссии 

Независимого Аккредитационного Агентства «Эл баасы» 

 

 

 

№ 

п/п 

Рекомендации ВЭК Мероприятия по 

выполнению 

рекомендаций 

Сроки 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 
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2-тиркеме. Эксперттер үчүн тест суроолордун базасы 

Эксперттер үчүн тест суроолордун базасы 

(башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү программалары) 
 

 
(тест тапшыруучунун ФАА) 

 
(иштеген жери, кызмат орду, E-mail) 

 

1. Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты өзүнө ... камтыйт. 

а) миссияны, стратегиялык жана учурдагы 

пландарды, билим берүү максаттарын, окутуунун 

натыйжаларын, сапат менеджменти тутумун 

c) педагогикалык усулдарды, билим берүүнүн 

формаларын жана технологияларын, баалоо үчүн 

окугандар менен үзгүлтүксүз өз ара байланышты 

b) баалоочу экзаменаторлордун окуучунун билимин 

текшерүү усулдарын жана квалификациялык 

документтерин 

d) баалоонун жол-жоболорун, текшерүүлөрдүн 

түрлөрүн, талаптарды, билимди баалоо чен-

өлчөмдөрүн 

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу башталгыч 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 1-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

c) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу башталгыч 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 2-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу башталгыч 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 3-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу башталгыч 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 4-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 



10 

а) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

d) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

 

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу башталгыч 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 5-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Окутуучулук жана окутуучу-көмөкчү курам, 7 

критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

d) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

 

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу орто 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 6-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Материалдык-техникалык база жана маалымат 

ресурстары 8 критерий 

c) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу жогорку 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 7-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Маалыматты башкаруу жана аны коомчулукка 

жеткирүү, 4 критерий 

c) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу орто 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 1-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 7 

критерий 

c) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу орто 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 2-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 
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а) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу орто 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 3-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 9 критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

12. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу орто 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 4-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

d) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

 

13. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу орто 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 5-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Окутуучулук жана окутуучу-көмөкчү курам, 8 

критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

d) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

 

14. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу орто 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 6-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а), Материалдык-техникалык база жана маалымат 

ресурстары 8 критерий 

c) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

15. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу орто 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 7-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 
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а) Маалыматты башкаруу жана аны коомчулукка 

жеткирүү, 5 критерий 

c) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

16. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу жогорку 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 1-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 7 

критерий 

c) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

17. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу жогорку 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 2-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 11 критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

18. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу жогорку 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 3-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 13 критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

19. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу жогорку 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 4-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

d) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

 

20. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу жогорку 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 5-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 
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а) Окутуучулук жана окутуучу-көмөкчү курам, 8 

критерий 

c) Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты, 6 

критерий 

b) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

d) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

 

21. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу жогорку 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 6-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а), Материалдык-техникалык база жана маалымат 

ресурстары 9 критерий 

c) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

22. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу жогорку 

кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардагы 7-стандарт кандай аталат жана 

канча критерийден турат? 

а) Маалыматты башкаруу жана аны коомчулукка 

жеткирүү, 5 критерий 

c) Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен 

баалоо, 10 критерий 

b) Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

(студенттердин) жетишүүсүн баалоо, 7 критерий 

d) Окуучуларды (студенттерди) кабыл алуу, билим 

берүүнүн натыйжаларын таануу жана окуучулардын 

(студенттердин) бүтүрүүсү, 6 критерий 

 

23. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-октябрындагы № 525 токтомунда 

киргизилген толуктоолордун негизинде Кыргыз Республикасынын аккредитациялануучу башталгыч, 

орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптарда канча 

стандарт жана канча критерий бар? 

а) 7 стандарт, Башталгыч – 48, Орто – 53, Жогорку - 

59 

c) 8 стандарт, Башталгыч – 48, Орто – 53, Жогорку - 

59 

b) 7 стандарт, Башталгыч – 49, Орто – 53, Жогорку - 

59 

d) 7 стандарт, Башталгыч – 48, Орто – 54, Жогорку - 

59 

 

24. Адистиктин дисциплиналары боюнча милдеттүү окуу китептери менен камсыздоо таблицасын 

толтургула (сары түстөгү ячейкаларды): 

 

№ 
Китептин 

автору 

Китептер-

дин саны 

Электрондук 

китепт. саны 

Окуулуктар-

дын жалпы 

саны 

Китепти 

окуган 

студенттер-

дин саны 

Камсыз-

доо 

процен-

ти 

Жал-

пы 

баа 

Жыйын-

тык баа 

1-дисциплинанын аталышы 

1 Асанов А.А. 15 6 21 46  

 

Талапка 

жооп 

берет 

(бербейт

) 

2 Иванов И.И. 10 6 16 46  

 

25. Окутуу процессин персоналдык компьютерлер менен камсыздоо таблицасын толтургула (сары 

түстөгү ячейкаларды): 
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№ 
Адистиктер-

дин аталышы 

Студенттердин саны Окутуу 

проц. 

колд. 

компьют. 

саны 

Норматив

. талап.: 1 

компьт. - 

12 студ. 

(1:12) 

Камсыз-

доо 

процен-

ти 

Күндүзгү 

бөлүм 

Сырткы 

бөлүм 
Бардыгы 

Келтирил-

ген 

контингент 

1 
Кесиптик 

лицей 
620  620 620 36   

 

25. Окутуу процессин окуу аянты менен камсыздоо таблицасын толтургула (сары түстөгү 

ячейкаларды): 

№ 

Адистик-

тердин 

аталышы 

Студенттердин саны 

Окуу 

аянты 

(кв.м.) 

Норма-

тивдик 

талап: 1 

ст-ке - 9 

кв.м. 

Кам-

сыздоо 

процен

-ти (2 

смена) 

Жыйын-

тык баа 
Күн-

дүзгү 

бөлүм 

Сырт-

кы 

бөлүм 

Бар-

дыгы 

Келти-

рилген 

континг

ент 

Жалпы 

контин

-гент 

1 ИСТ 120 74 194 134,8 

227,8 1000   

Талапка 

жооп 

берет 

(бербейт) 
2 ПОВТАС 93  93 93 

 

27. Семинарга катышып, сыноодон өткөн эксперттердин сертификаттары канча жылга чейин 

жарактуу? 

а) 5 жыл c) 4 жыл 

b) 3 жыл d) 7 жыл 

 

28. Билим берүү уюму кайсыл моменттен баштап билим берүү ишмердигин баштоого укуктуу? 

а) юстициядан каттоодон өтүп, лицензия алгандан 

баштап 

c) 1-сентябрдан 

b) билим берүү уюму түзүлгөндөн баштап d) Уставдын юстициядан каттоодон өткөндөн кийин 

 

29. МАКтын курамын ким бекитет? 

а) КРнын ББжИ Министрлиги c) ЖОЖ өзү 

b) КРнын Өкмөтү d) Окумуштуулар Кеңеши 

 

30. Аккредитациялоодон өтүү жөнүндө арыз качан берилет? 

а) Акыркы аккредитациялоонун мөөнөтү аяктаганга 6 

айдан кем эмес мөөнөт калганда берилет 

c) Акыркы аккредитациялоонун мөөнөтү 

аяктагандан кийин берилет 

b) Лицензиялардын мөөнөтү аяктаганга 6 айдан кем 

эмес мөөнөт калганда берилет 

d) Лицензиялардын мөөнөтү аяктаганга 3 

айдан кем эмес мөөнөт калганда берилет 

 

31. Окуу жай агенттикке аккредитациядан өткөрүү боюнча арыз бергенде кандай документтер 

кошо тиркелиши керек? 

а) юридикалык жак катары мамлекеттик каттоо 

жөнүндөгү күбөлүктүн, билим берүү ишин жүзөгө 

ашырууга уруксат берүү документтеринин 

(лицензиялардын) жана акыркы жолу 

аккредитациядан (аттестациялоодон) өткөндүгү 

жөнүндө сертификаттын көчүрмөлөрү, студенттердин 

контингенти 

c) Окуу жайдын уставы, өзүн-өзү баалоо отчету, 

студенттердин контингенти, Устав, сайттын 

дареги 

b) Окуу жайдын стратегиялык жана перспективдүү 

пландары, миссиясы жана уставы, окуу пландар, 

сайттын дареги 

d) Окуу жайдын өзүн-өзү баалоо боюнча 

комиссиясынын курамы жөнүндөгү буйруктун 

копиясы, МАКтын отчету, Устав 
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32. Академиялык бедел – 

а) бүтүрүүчүлөрдү окутуунун натыйжалары, 

профессордук-окутуучулук курамдын илимий 

жетишкендиктери жана билим берүү уюмунун 

академиялык ресурстары менен аныкталуучу билим 

берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапаттык 

деңгээлин коомдук аң-сезимде жана кесиптик 

коомдоштукта кабыл алуу 

c) билим берүү уюмунун статусун, иш 

принциптерин, билдирүүлөрүн жана мүдөөлөрүн 

аныктоочу негизги милдети, өзүнүн 

потенциалына объективдүү баа берүүдөн келип 

чыгуучу негизги стратегиялык максаттардын 

жыйындысы 

b) билим берүү процессинин аягында окуучу 

(студент) кайсы билимге, ыкмага жана жөндөмгө ээ 

болушунун так баяндалышы 

d) билим берүү уюмундагы билим берүүнүн 

сапатын камсыздоо саясатын ишке ашырууга 

тиешелүү бардык пландарды, процесстерди, иш-

аракеттерди жана натыйжаларды 

документтештирүүгө жол берүүчү тутум 

 

33. Билим берүү уюмунун миссиясы – 

а) билим берүү уюмунун статусун, иш принциптерин, 

билдирүүлөрүн жана мүдөөлөрүн аныктоочу негизги 

милдети, өзүнүн потенциалына объективдүү баа 

берүүдөн келип чыгуучу негизги стратегиялык 

максаттардын жыйындысы 

c) бүтүрүүчүлөрдү окутуунун натыйжалары, 

профессордук-окутуучулук курамдын илимий 

жетишкендиктери жана билим берүү уюмунун 

академиялык ресурстары менен аныкталуучу 

билим берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнүн 

сапаттык деңгээлин коомдук аң-сезимде жана 

кесиптик коомдоштукта кабыл алуу 

b) билим берүү процессинин аягында окуучу 

(студент) кайсы билимге, ыкмага жана жөндөмгө ээ 

болушунун так баяндалышы 

d) билим берүү уюмундагы билим берүүнүн 

сапатын камсыздоо саясатын ишке ашырууга 

тиешелүү бардык пландарды, процесстерди, иш-

аракеттерди жана натыйжаларды 

документтештирүүгө жол берүүчү тутум 

 

34. Окутуунун натыйжалары – 

а) билим берүү процессинин аягында окуучу 

(студент) кайсы билимге, ыкмага жана жөндөмгө ээ 

болушунун так баяндалышы. Жумушчу окуу 

планындагы кайсы бир сабак (дисциплина, предмет, 

практиканы ж.б.у.с.) ийгиликтүү өздөштүрүлгөнүн 

текшерүүнүн кайсы бир формасы (экзамен, курстук 

иш ж.б.у.с.) менен тастыктоо. 

c) бүтүрүүчүлөрдү окутуунун натыйжалары, 

профессордук-окутуучулук курамдын илимий 

жетишкендиктери жана билим берүү уюмунун 

академиялык ресурстары менен аныкталуучу 

билим берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнүн 

сапаттык деңгээлин коомдук аң-сезимде жана 

кесиптик коомдоштукта кабыл алуу 

b) билим берүү уюмунун статусун, иш принциптерин, 

билдирүүлөрүн жана мүдөөлөрүн аныктоочу негизги 

милдети, өзүнүн потенциалына объективдүү баа 

берүүдөн келип чыгуучу негизги стратегиялык 

максаттардын жыйындысы 

d) билим берүү уюмундагы билим берүүнүн 

сапатын камсыздоо саясатын ишке ашырууга 

тиешелүү бардык пландарды, процесстерди, иш-

аракеттерди жана натыйжаларды 

документтештирүүгө жол берүүчү тутум 

 

35. Билим берүүнүн сапатынын менеджментинин документтештирилген тутуму – 

а) билим берүү уюмундагы билим берүүнүн сапатын 

камсыздоо саясатын ишке ашырууга тиешелүү 

бардык пландарды, процесстерди, иш-аракеттерди 

жана натыйжаларды документтештирүүгө жол 

берүүчү тутум 

c) бүтүрүүчүлөрдү окутуунун натыйжалары, 

профессордук-окутуучулук курамдын илимий 

жетишкендиктери жана билим берүү уюмунун 

академиялык ресурстары менен аныкталуучу 

билим берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнүн 

сапаттык деңгээлин коомдук аң-сезимде жана 

кесиптик коомдоштукта кабыл алуу 

b) билим берүү уюмунун статусун, иш принциптерин, 

билдирүүлөрүн жана мүдөөлөрүн аныктоочу негизги 

милдети, өзүнүн потенциалына объективдүү баа 

берүүдөн келип чыгуучу негизги стратегиялык 

максаттардын жыйындысы 

d) билим берүү процессинин аягында окуучу 

(студент) кайсы билимге, ыкмага жана 

жөндөмгө ээ болушунун так баяндалышы 
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36. Кызыкдар тараптар – 

а) билим берүүнүн жогору сапатына кызыкдар 

мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары, окугандар (студенттер), 

алардын ата-энелери, билим берүү уюму, жумуш 

берүүчүлөр, социалдык өнөктөр 

c) билим берүү уюмунун статусун, иш 

принциптерин, билдирүүлөрүн жана мүдөөлөрүн 

аныктоочу негизги милдети, өзүнүн 

потенциалына объективдүү баа берүүдөн келип 

чыгуучу негизги стратегиялык максаттардын 

жыйындысы 

b) билим берүүчү уюм өзүнүн бүтүрүүчүлөрүндө 

тийиштүү адистик (кесип) боюнча 

компетенциясынын болушуна жетүү үчүн умтулган 

максат 

d) билим берүү уюмунун окумуштуулар же 

педагогикалык кеңеши тарабынан бекитилген 

документтердин жана ишке ашыруу билим 

берүүнүн сапатын жогорулатууга алып баруучу 

пландалган мезгилдүү жол-жоболордун (иш-

аракеттердин) жыйындысы 

 

37. Билим берүүнүн максаттары – 

а) билим берүүчү уюм өзүнүн бүтүрүүчүлөрүндө 

тийиштүү адистик (кесип) боюнча 

компетенциясынын болушуна жетүү үчүн умтулган 

максат 

c) билим берүү уюмунун статусун, иш 

принциптерин, билдирүүлөрүн жана мүдөөлөрүн 

аныктоочу негизги милдети, өзүнүн 

потенциалына объективдүү баа берүүдөн келип 

чыгуучу негизги стратегиялык максаттардын 

жыйындысы 

b) билим берүүнүн жогору сапатына кызыкдар 

мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары, окугандар (студенттер), 

алардын ата-энелери, билим берүү уюму, жумуш 

берүүчүлөр, социалдык өнөктөр 

d) билим берүү уюмунун окумуштуулар же 

педагогикалык кеңеши тарабынан бекитилген 

документтердин жана ишке ашыруу билим 

берүүнүн сапатын жогорулатууга алып баруучу 

пландалган мезгилдүү жол-жоболордун (иш-

аракеттердин) жыйындысы 

 

38. Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты – 

а) билим берүү уюмунун окумуштуулар же 

педагогикалык кеңеши тарабынан бекитилген 

документтердин жана билим берүүнүн сапатын 

жогорулатууга алып баруучу пландалган мезгилдүү 

жол-жоболордун (иш-аракеттердин) жыйындысы 

c) билим берүү уюмунун статусун, иш 

принциптерин, билдирүүлөрүн жана мүдөөлөрүн 

аныктоочу негизги милдети, өзүнүн 

потенциалына объективдүү баа берүүдөн келип 

чыгуучу негизги стратегиялык максаттардын 

жыйындысы 

b) билим берүүнүн жогору сапатына кызыкдар 

мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары, окугандар (студенттер), 

алардын ата-энелери, билим берүү уюму, жумуш 

берүүчүлөр, социалдык өнөктөр 

d) билим берүү уюмунун окумуштуулар же 

педагогикалык кеңеши тарабынан бекитилген 

документтердин жана ишке ашыруу билим 

берүүнүн сапатын жогорулатууга алып баруучу 

пландалган мезгилдүү жол-жоболордун (иш-

аракеттердин) жыйындысы 

 

39. Аккредитациялоонун негизги максаттары: 

а) билим берүүнүн сапатын жогорулатууга 

көмөктөшүү; билим берүү уюмдарынын жана билим 

берүү программаларынын бекитилген критерийлерге 

жана жол-жоболорго (Мамлекеттик билим берүү 

стандарттарынын талаптарынан төмөн эмес) шайкеш 

келүүсүнө көз карандысыз баа берүү; билим берүү 

уюмдарынын жана билим берүү программаларынын 

сапатына көз карандысыз баа берүүнүн 

жыйынтыктары, ошондой эле сапаттуу билим алуу 

мүмкүнчүлүгү жөнүндө коомчулукка маалымдоо; 

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана 

квалификациялар жөнүндөгү документтеринин 

дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинде таанылышына 

көмөктөшүү; үзгүлтүксүз өзүн-өзү баалоо жана 

өркүндөтүү аркылуу билим берүү уюмдарын 

c) аккредитациялоо системасын уюштуруунун 

көз карандысыз жана объективдүү мүнөзү, анда 

белгиленген тартипте таанылган мамлекеттик 

эмес, коммерциялык эмес уюмдардын катышуусу 

камсыздалат; айкындык; ачыктык; сырткы баа 

берүүнүн негизделген методдорун так колдонуу; 

билим берүү мекемесине (программасына) 

аккредитацияланган билим берүү уюму 

(программасы) статусун берүү мөөнөтүнүн 

чектелгендиги. 
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өнүктүрүүнү өбөлгөлөө жана билим берүү 

программаларын жакшыртуу 

b) билим берүү мекемесине (программасына) 

аккредитацияланган билим берүү уюму 

(программасы) статусун берүү мөөнөтүнүн 

чектелгендиги 

d) үзгүлтүксүз өзүн-өзү баалоо жана өркүндөтүү 

аркылуу билим берүү уюмдарын өнүктүрүүнү 

өбөлгөлөө жана билим берүү программаларын 

жакшыртуу; билим берүү жана квалификациялар 

жөнүндөгү документтеринин дүйнөлүк билим 

берүү мейкиндигинде таанылышына 

көмөктөшүү; 

 

40. Аккредитациялоонун негизги принциптери: 

а) аккредитациялоо системасын уюштуруунун көз 

карандысыз жана объективдүү мүнөзү, анда 

белгиленген тартипте таанылган мамлекеттик эмес, 

коммерциялык эмес уюмдардын катышуусу 

камсыздалат; айкындык; ачыктык; сырткы баа 

берүүнүн негизделген методдорун так колдонуу; 

билим берүү мекемесине (программасына) 

аккредитацияланган билим берүү уюму (программасы) 

статусун берүү мөөнөтүнүн чектелгендиги. 

c) билим берүүнүн сапатын жогорулатууга 

көмөктөшүү; билим берүү уюмдарынын жана 

билим берүү программаларынын бекитилген 

критерийлерге жана жол-жоболорго 

(Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын 

талаптарынан төмөн эмес) шайкеш келүүсүнө көз 

карандысыз баа берүү; билим берүү уюмдарынын 

жана билим берүү программаларынын сапатына 

көз карандысыз баа берүүнүн жыйынтыктары, 

ошондой эле сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгү 

жөнүндө коомчулукка маалымдоо;  

b) үзгүлтүксүз өзүн-өзү баалоо жана өркүндөтүү 

аркылуу билим берүү уюмдарын өнүктүрүүнү 

өбөлгөлөө жана билим берүү программаларын 

жакшыртуу; билим берүү жана квалификациялар 

жөнүндөгү документтеринин дүйнөлүк билим берүү 

мейкиндигинде таанылышына көмөктөшүү 

d) билим берүү мекемесине (программасына) 

аккредитацияланган билим берүү уюму 

(программасы) статусун берүү мөөнөтүнүн 

чектелгендиги  

 

41. Кандай учурларда Агенттик билим берүү уюмун аккредитациялоодон өткөрүүгө укуксуз: 

а) эгерде билим берүү уюму Агенттиктин демөөрчүсү 

же Агенттиктин пайдасына ири суммадагы 

кайрымдуулук каражаттарын берген болсо; эгерде 

Агенттикте аккредитациялануучу билим берүү 

уюмунда мурда иштеген кызматкер иштесе жана ал 

билим берүү уюмунан иштен кеткен учурдан бери үч 

жыл өтө элек болсо; эгерде Агенттиктин 

кызматкерлеринин бири билим берүү мекемесинин 

уюштуруучусу болсо же билим берүү уюмунун 

жетекчилери менен тууганчылык мамилеси болсо 

c) эгерде Агенттикте аккредитациялануучу билим 

берүү уюмунда мурда иштеген кызматкер иштесе 

жана ал билим берүү уюмунан иштен кеткен 

учурдан бери беш жыл өтө элек болсо; 

Агенттиктин директору билим берүү 

мекемесинин уюштуруучусу болсо же билим 

берүү уюмунун жетекчилери менен тууганчылык 

мамилеси болбосо 

b) эгерде Агенттиктин кызматкерлеринин бири билим 

берүү мекемесинин уюштуруучусу болбосо  

d) эгерде Агенттиктин кызматкерлеринин бири 

билим берүү уюмунун жетекчилери менен 

тууганчылык мамилеси болбосо 

 

42. Кайсыл окуу жайы үчүн Агенттик түзгөн эксперттик комиссиянын курамына чет элдик 

эксперттердин катышуусу милдеттүү болуп саналат? 

а) жогорку кесиптик билим берүү программаларын 

аккредитациялоодо 

c) орто кесиптик билим берүү программаларын 

аккредитациялоодо 

b) башталгыч кесиптик билим берүү программаларын 

аккредитациялоодо 

d) орто жалпы билим берүү программаларын 

аккредитациялоодо 

 

43. Эксперттик комиссиянын корутундусунун жана Агенттиктин Аккредитациялык Кеңешинин 

токтомунун негизинде Агенттик кайсыл учурда 5 жылдык мөөнөткө аккредитациялоо жөнүндө 

чечим кабыл алат? 

а) бардык 7 аккредитациялык стандарттар аткарылган 

учурда 

c) 1-2 аккредитациялык стандарттар талаптарга 

жооп бербеген учурда 
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b) 2ден ашык аккредитациялык стандарттар 

талаптарга жооп бербеген шартта 

d) 2ден кем эмес аккредитациялык стандарттар 

талаптарга жооп бербеген шартта 

 

44. Эксперттик комиссиянын корутундусунун жана Агенттиктин Аккредитациялык Кеңешинин 

токтомунун негизинде Агенттик кайсыл учурда кемчиликтерди четтетүү талабын коюп, 1 жылдык 

мөөнөткө сын пикирлер менен (шарттуу) аккредитациялоо жөнүндө чечим кабыл алат? 

а) 1-2 аккредитациялык стандарттар талаптарга жооп 

бербеген учурда 

c) бардык 7 аккредитациялык стандарттар 

аткарылган учурда 

b) 2ден ашык аккредитациялык стандарттар 

талаптарга жооп бербеген шартта 

d) 2ден кем эмес аккредитациялык стандарттар 

талаптарга жооп бербеген шартта 

 

45. Эксперттик комиссиянын корутундусунун жана Агенттиктин Аккредитациялык Кеңешинин 

токтомунун негизинде Агенттик кайсыл учурда аккредитациялоодон баш тартуу жөнүндө чечим 

кабыл алат? 

а) 2ден ашык аккредитациялык стандарттар 

талаптарга жооп бербеген учурда 

c) бардык 7 аккредитациялык стандарттар 

аткарылган учурда 

b) 1-2 аккредитациялык стандарттар талаптарга жооп 

бербеген учурда 

d) 2ден кем эмес аккредитациялык стандарттар 

талаптарга жооп бербеген учурда 

 

46. Шарттуу аккредитациялоо жөнүндөгү чечим канча жолу кабыл алынат? 

а) 2 жолудан ашык эмес c) 1 жолудан ашык эмес 

b) кемчиликтер жоюлса d) 1 жылдык мөөнөт өткөндө 

 

47. Кайсыл учурда аккредитациялоо мөөнөтү узартылышы мүмкүн? 

а) сын пикирлердин жоюлгандыгы боюнча фактылар 

ырасталган учурда аккредитациялоо мөөнөтү 5 жылга 

чейин узартылышы мүмкүн (шарттуу 

аккредитациялоо мөөнөтү менен бирге алганда) 

c) сын пикирлердин жоюлгандыгы боюнча 

фактылар ырасталган учурда аккредитациялоо 

мөөнөтү 4 жылга чейин узартылышы мүмкүн 

(шарттуу аккредитациялоо мөөнөтү менен бирге 

алганда) 

b) сын пикирлердин жоюлгандыгы боюнча фактылар 

ырасталган учурда 2 жылга чейин 

d) сын пикирлердин жоюлгандыгы боюнча 

фактылар ырасталган учурда 3 жылдык 

мөөнөткө 

 

48. Аккредитациялоодон баш тарткан учурда кайрадан аккредитациялоо боюнча арыз кабыл 

алынабы? 

а) ооба, арыз бир жылдан кийин гана кабыл алынат c) жок, арыз кабыл алынбайт 

b) арыз эки жылдан кийин гана кабыл алынышы 

мүмкүн 

d) арыз үч жылдан кийин гана кабыл алынышы 

мүмкүн 

 

49. Аккредитациялоодон баш тарткан учурда Аккредитациялоону жүргүзүү үчүн төлөнгөн акча 

каражаты кайтарылып берилеби? 

а) жок, кайтарылып берилбейт c) ооба, кайтарылып берилет 

b) кийинки жолку аккредитациялоого чегерилет d) белгилүү бир проценти кайтарылып 

берилиши мүмкүн 

 

50. Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын жарактуулугу кайсыл учурларда токтотулат? 

а) ага берилген мөөнөт аяктаса; билим берүү уюму 

жоюлса; сертификат берилген билим берүү уюмунун 

тиешелүү программасынын иши токтотулса. 

c) токтотулбайт, анкени ал мөөнөтсүз берилет 

b) лицензиянын мөөнөтү аяктаса d) сертификат жоголуп кетсе 
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Тест алуунун эрежелери 

 1). Талапкерлердин электрондук дарегине 30 суроодон турган тесттин бир варианты 

жөнөтүлөт. Тесттин ар бир суроосунда 4 жооп жазылган, алардын бир жообу гана туура. 

Талапкер туура деп эсептеген жоопту сары түскө боёоп коюшу керек. Эгерде кээ бир жооптор 

алдын ала сары түскө боёолгон болса, анда туура жоопту клавиатурадан кийирүү керек. 

Жооптор белгиленген тесттин вариантын sopuev@mail.ru электрондук дарегине жөнөтүүсү 

керек. Тестирлөөнүн жыйынтыгы 1 жуманын ичинде талапкерге жөнөтүлөт. 

 2). Тестти баалоо критерийлери төмөнкүдөй: 26-30 балл – «Эң жакшы», 22-25 балл – 

«Жакшы», 18-21 балл – «Канааттандырарлык», 0 - 18 балл – «Канааттандырарлык эмес». 

Тестти ийгиликтүү тапшыргандарга «Эл баасы» Аккредитациялоо агенттигинин эксперти 

деген сертификат берилет. 

3). Интернет аркылуу тестирлөөнү уюштуруу менен эксперт боло турган талапкердин 

электрондук дарегинин чындыгында иштеп жаткандыгын, талапкердин электрондук даректи 

колдоно алуу компетенциясын жана интернет-технологияларды кандай деңгээлде 

өздөштүргөндүгүн да баалай алабыз. 

 

 

 

3-тиркеме. Чечимди кабыл алуу матрицасы 

Аккредитациялык чечимдерди кабыл алууну негиздөө боюнча 

матрица 
Окуу жайларды аккредитациялоо процессинде ар бир эксперт төмөнкү документ менен 

иш алып барат: ар бир критерийди, кийин ар бир стандартты баалайт, акырында жалпы 

жыйынтыкты чыгарат. 

Окуу жай:________________________ Адистик ________________________________ 

Эксперттин ФАА:_____________________________________   Дата:____________ 

 

Стандарт 1. Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты 

1.1. Билим берүү уюмунун так аныкталган жана кабыл 

алынган миссиясы, анын негизинде иштелип чыккан жана 

бекитилген, кызыкдар тараптардын керектөөлөрүнө ылайык 

келген стратегиялык жана учурдагы пландарынын болуусу. 

Билим берүү уюмунун миссиясынын негизинде иштелип 

чыккан жана кабыл алынган билим берүү максаттарынын 

жана окутуунун күтүлүүчү натыйжаларынын болуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

1.2. Жыл сайын стратегиялык жана учурдагы пландардын, 

билим берүү максаттарынын, окутуунун натыйжаларынын 

аткарылышын иликтөө, аткаруунун натыйжаларын талдоо 

жана тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

1.3. Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын ишке 

ашырууга, контролдоого жана кайра кароого билим берүү 

уюмунун жетекчилиги, кызматчылары, окугандары жана 

кызыкдар тараптардын катышуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

mailto:sopuev@mail.ru
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1.4. Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясатын билим 

берүүнүн сапат менеджментинин документтештирилген 

тутумунун жардамы менен киргизүү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

1.5. Билим берүү уюмунда билим берүүнүн сапат 

менеджментинин документтештирилген тутумунун жардамы 

менен билим берүү сапатын камсыздоо саясатын киргизүүгө 

жооп берүүчү жооптуу адамдардын (кызматтардын) болуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

1.6. Билим берүү уюмунун сайтында жарыяланган жана 

бардык кызыкдар тараптарга жеткиликтүү билим берүү 

уюмунун миссиясынын, стратегиялык жана учурдагы 

пландарынын, билим берүү максаттарынын, окутуунун 

натыйжаларынын, билим берүүнүн сапат менеджментинин 

тутумунун болуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

1-стандарттын аткарылышы: 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

Стандарт 2. Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, бекитүү, байкоо 

жүргүзүү жана мезгили менен баалоо 

2.1. Билим берүү уюмунун миссиясы менен дал келген жана 

мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына 

ылайык так аныкталган билим берүү программасынын билим 

берүү максаттарынын болуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

2.2. Кесиптик, өндүрүштүк уюмдардын жана кызмат 

көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү уюмдардын өкүлдөрүнүн 

катышуусунда иштелип чыккан, эмгек базарын чагылтуучу 

жана билим берүү программасынын максаттарына ылайык 

келген, универсал жана кесиптик терминдер менен 

баяндалган окутуунун күтүлүүчү натыйжаларынын болуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

2.3. Билим берүү программасы боюнча так аныкталган жана 

мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык окуу жүгүнүн 

болуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

2.4. Билим берүү программасын өркүндөтүү максатында 

окугандар менен жумуш берүүчүлөрдүн күтүүлөрүн, 

керектөөлөрүн жана канааттангандыгын мезгил-мезгили 

менен (бир жылда бир) баалоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

2.5. Билим берүү программасы менен каралган 

практикалардын (тааныштыруучу, окутуучу, өндүрүштүк, 

педагогикалык, дипломдун алдындагы) бардык түрлөрүнөн 

өтүү үчүн окуу программасында орундарды берүү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 
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2.6. Актуалдуулугун камсыздоо үчүн илимдин соңку 

жетишкендиктерин жана технологияларын эске алуу менен 

конкреттүү дисциплинанын мазмунуна жыл сайын билим 

берүү уюму менен мониторинг жүргүзүү жана баалоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

2.7. Мониторинг жүргүзүү: 

- окугандардын окуу жүгүнө, жетишүүсүнө жана бүтүүсүнө; 

- баалоо жол-жоболорунун майнаптуулугуна; 

- окугандардын жана жумуш берүүчүлөрдүн билим берүү 

программасы боюнча окутуудан күтүүлөрүнө, 

керектөөлөрүнө жана канааттангандыгына; 

- билим берүү чөйрөсү менен колдоо кызматтарына жана 

алардын билим берүү программасынын максаттарына 

шайкештигине; 

- берилүүчү билимдин майнаптуулугун жогорулатуу жана 

адекваттуулугун аныктоо максатында бүтүрүүчүлөрдүн ишке 

орношуусун 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

2.8. Мониторинг жүргүзүүнү жана мезгили менен баалоону 

өткөрүү үчүн процесстерди жана жооптуу адамдарды 

(кызматтарды) аныктоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

2.9. Мониторингдин жана мезгили менен баалоонун 

натыйжаларын бардык кызыкдар тараптарды тартуу менен 

талдоо, талкуулоо жана аны билим берүү процессин 

уюштурууну жакшыртуу үчүн пайдалануу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

2.10. Билим берүү программасын окуу-усулдук камсыздоо 

билим берүүнүн максаттарына, мамлекеттик билим берүү 

стандарттарына ылайык келүүсү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

2-стандарттын аткарылышы: 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

Стандарт 3. Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын жетишүүсүн 

баалоо. 

3.1. Педагогикалык усулдарды, билим берүүнүн формаларын 

жана технологияларын баалоо жана түзөтүү үчүн окугандар 

менен үзгүлтүксүз өз ара байланышты пайдалануу; 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

3.2. Баалоочу адамдардын (экзаменаторлордун) 

окугандардын билимин текшерүүнүн усулдарына ээ болушу 

жана бул тармакта квалификациясын дайыма жогорулатуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 



22 

3.3. Билим берүү уюму окугандар жетишүүгө тийиш болгон 

окутуунун күтүлүүчү натыйжаларына карата адекваттуу жана 

окуучунун окутуунун пландалган натыйжасына жетишүү 

деңгээлин көрсөткөн баалоонун чен-өлчөмдөрү менен 

усулдарын өзүнүн сайтында жарыялоосу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

3.4. Баалоо жол-жоболорунун жумшартуучу жагдайларды 

жана баалоонун натыйжасын апелляциялоонун расмий жол-

жобосун камтыган объективдүүлүгүн жана ачык-

айкындыгын камсыздоосу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

3.5. Пайдаланылган баалоо жол-жобосу, болуучу 

текшерүүлөрдүн түрлөрү (экзамендер, зачеттор, дипломдук 

ишин коргоо ж.б.), окугандарга карата талаптар, алардын 

билимин баалоонун колдонулуучу чен-өлчөмдөрү боюнча 

окуучуларга толук маалымдоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

3.6. Окугандарды иргөөнүн себептерин талдоо жана алардын 

жетишүүсүн жогорулатуу жана окуучулардын бекемделүүсү 

боюнча чараларды көрүү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

3.7. Окугандардын даттанууларына чара көрүүнүн иштеп 

чыгарылган жана колдонууга киргизилген жол-жоболорунун 

болуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

3-стандарттын аткарылышы: 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

Стандарт 4. Кабыл алуу, билим берүүнүн натыйжаларын таануу жана 

окуучуларды бүтүрүү. 

4.1. Окугандарды иргөөнүн жана кабыл алуунун калыс жана 

туура усулдары менен жол-жоболорун колдонуу, ошондой 

эле потенциалдуу окугандардын тапшыруусу үчүн негизсиз 

тоскоолдуктарды болтурбоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

4.2. Окугандарды кабыл алуу эрежелерин, процессин жана 

чен-өлчөмдөрүн ачык-айкын ырааттуу колдонуу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

4.3. Окугандарды тандап алган билим берүү траекториясы, 

ошондой эле академиялык мобилдүүлүк программалары 

жана карьералык мүмкүнчүлүктөр боюнча толук жана өз 

учурунда маалымат жана консультация алуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

4.4. Окугандарды академиялык жетишкендиктери жөнүндө 

маалыматтын негизинде жыйноо, байкоо жүргүзүү жана 

 Аткарылып 

жатат 
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андан аркы иш-аракеттер үчүн так жол-жоболор менен 

инструменттердин болушу 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

4.5. Билим берүү уюму окугандардын окутуунун күтүлгөн 

натыйжаларына жетишүүсү жана анын академиялык 

мобилдүүлүгүнө шарт түзүү үчүн квалификацияларды жана 

мурдагы окуган мезгилдерин объективдүү таанууну 

камсыздоосу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

4.6. Билим берүү уюму билим берүү программасы боюнча 

окууну бүткөн жана окутуунун күтүлгөн натыйжаларына 

жеткен окугандардын алган квалификациясын, анын ичинде 

алган билиминин натыйжаларын, ошондой эле алынган 

билимдин мазмунун жана статусун тастыктаган документ 

менен, ошондой эле окууну бүтүргөндүгү жөнүндө күбөлүк 

менен камсыздоосу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

4-стандарттын аткарылышы: 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

Стандарт 5. Окутуучулук жана окутуучу-көмөкчү курам. 

7.1. Билим берүү уюмунун окутуучулук жана окутуучу-

көмөкчү курамды жумушка кабыл алуунун, кызматтан 

жогорулатуунун Кыргыз Республикасынын эмгек боюнча 

мыйзамына жараша ачык-айкын жана объективдүү чен-

өлчөмдөрүн пайдаланышы 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7.2. Окутуучулук жана окутуучу-көмөкчү курамдын 

квалификациясы, билими жана тажрыйбасы ишке ашырылып 

жаткан билим берүүчү программага жана билим берүү 

процессинин талаптарына ылайыктуугу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7.3. Билим берүү уюмунун окутуучуларды тандоо, 

мотивациялоо жана бекемдөө үчүн, ошондой эле 

изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн шарттарды түзүүсү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7.4. Окутуучулардын билим берүү программасына, 

мамлекеттик билим берүү стандарттарына, эмгек рыногунун 

керектөөлөрүнө ылайык келүүчү жана билим берүүнүн 

сапатын жогорулатууга шарт түзүүчү окуу куралдарынын, 

окуу китептеринин үстүнөн иштөөсү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7.5. Билим берүү уюму тарабынан иштелип чыккан, 

окутуучулук жана окутуучу-көмөкчү курамдын 

квалификациясын жогорулатуучу реалдуу пландарынын 

болушу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7.6. Окутуучулук жана окутуучу-көмөкчү курамдын 

квалификациясын жогорулатуунун туруктуу иштөөчү, 

 Аткарылып 

жатат 
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кесиптик жактан өнүгүүгө жана өзүнүн ишинин чөйрөсүндө 

дайыма маалымдуу болууга мүмкүн берген системасынын 

болушу 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7.7. Окутуучуларды инновациялык билим берүү усулдарына 

жана технологияларына мезгилдүү окутууга шарт түзүүсү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

5-стандарттын аткарылышы: 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

Стандарт 6. Материалдык-техникалык база жана маалымат ресурстары 

6.1. Окугандардын ар кыл топторун, анын ичинде ден 

соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды керектүү 

материалдык ресурстар менен (китепкана фонддору, 

компьютердик класстар, окуу жабдуулары, башка ресурстар) 

менен камсыздоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

6.2. Билим берүү уюму тарабынан окуу аянттарынын жакшы 

абалын жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

6.3. Окуу жайдын бөлмөлөрү санитардык-гигиеналык 

ченемдер менен эрежелерге, өрт коопсуздугунун 

талаптарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 

эмгекти коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык эмгекти 

коргоо жана коопсуздук ыкмасынын талаптарына туура 

келиши 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

6.4. Жатаканада (бар болсо) окуу, жашоо жана эс алуу үчүн 

шарттарды камсыздоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

6.5. Окуу залдарда жана китепканаларда иштөө үчүн 

тиешелүү шарттарды түзүү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

6.6. Тамактануу үчүн (ашкана же буфет бар болсо) тиешелүү 

шарттарды, ошондой эле билим берүү уюмунун 

медпункттарында медициналык тейлөө үчүн тиешелүү 

шарттарды камсыздоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

6.7. Окугандарды окуу процессин толук ишке ашыруу үчүн 

зарыл жабдуулар, окуу китептери, окуу куралдары жана 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 
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башка окуу-усулдук материалдар, анын ичинде электрондук 

ресурстар менен камсыздоо 

 Аткарылбай 

жатат 

6.8. Окугандарды окууга шыктандыруу жана натыйжаларга 

жетишүүсүнө түрткү берүү максатында тиешелүү адам 

ресурстары (кураторлор, класс жетекчилер, жатаканадагы 

тарбиячылар, психологдор ж.б.) менен камсыздоо 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

6-стандарттын аткарылышы: 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

Стандарт 7. Маалыматты башкаруу жана аны коомчулукка жеткирүү. 

7.1. Өзүнүн билим берүү максатын пландаштыруу жана ишке 

ашыруу үчүн төмөнкүдөй билим берүү уюму төмөнкүдөй 

маалыматты чогултат, системага салат, жалпылайт жана 

сактайт: 

- окугандардын контингенти жөнүндө маалыматтарды; 

- окугандардын катышуусу жана жетишүүсү, 

жетишкендиктери жөнүндө маалыматтарды; 

- окугандардын, алардын ата-энелеринин, 

бүтүрүүчүлөрдүн жана жумуш берүүчүлөрдүн билим 

берүү программаларын ишке ашырууга жана анын 

натыйжаларына канааттангандыгы; 

- материалдык жана маалыматтык ресурстарынын 

жеткиликтүүлүгү; 

- бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу; 

- билим берүү уюмунун ишинин майнаптуулугунун 

негизги көрсөткүчтөрү 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7.2. Билим берүү уюмунун окугандардынын жана 

кызматкерлеринин ушул талаптардын 7.2-пунктунун 1-

пунктчасында көрсөтүлгөн маалыматты чогултууга жана 

талдоого, кийинки иш-аракеттерди пландаштырууга 

катышуусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7.3. Билим берүү уюмунун өзүнүн иши жөнүндө маалыматты 

коомчулукка туруктуу негизде берүүсү, анын ичинде: 

- миссиясы, билим берүү максаттары, окутуунун 

күтүлүүчү натыйжалары, берилүүчү квалификациялар, 

окуунун жана окутуунун формалары жана каражаттары, 

баалоонун жол-жоболору, өтүү үчүн балл жана 

окугандарга берилүүчү мүмкүнчүлүктөр, 

бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу мүмкүнчүлүктөрү 

жөнүндө маалымат 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7.4. Билим берүү уюму коомчулукка маалымат берүү үчүн 

өзүнүн сайтын жана жалпыга маалымдоо каражаттарын 

пайдалануусу 

 Аткарылып 

жатат 

 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

7-стандарттын аткарылышы: 
 Аткарылып 

жатат 
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 Кемчилдиги бар 

 Аткарылбай 

жатат 

 
Жалпы жыйынтык 

Стандарттын аталышы Аткарылышы 

Стандарт 1. Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты  

Стандарт 2. Билим берүү программаларын иштеп чыгуу, 

бекитүү, байкоо жүргүзүү жана мезгили менен баалоо 

 

Стандарт 3. Инсанга багытталган окутууга жана окугандардын 

жетишүүсүн баалоо 

 

Стандарт 4. Кабыл алуу, билим берүүнүн натыйжаларын таануу 

жана окугандарды бүтүрүү 

 

Стандарт 5. Окутуучулук жана окутуучу-көмөкчү курам.  

Стандарт 6. Материалдык-техникалык база жана маалымат 

ресурстары 

 

Стандарт 7. Маалыматты башкаруу жана аны коомчулукка 

жеткирүү 

 

 

Адистик аккредитацилоого 

 Сунушталат 

 Кемчилдиги менен сунушталат 

 Сунушталбайт 

 

Чечимди кабыл алуу эрежелери 

 

“Эл баасы” Аккредитациялык агенттигинин эксперттери ар бир критерийди баалоодо 

жогорудагы таблицада көрсөтүлгөн үч сунуштун («Аткарылып жатат», «Кемчилдиги бар», 

«Аткарылбай жатат») бирин белгилейт. Алардын жыйынтыгы менен стандарт боюнча бааны 

аныктайт. Жалпы жыйынтыкта адистик аккредитацилоого «Сунушталат», «Кемчилдиги 

менен сунушталат» же «Сунушталбайт» деген баалоонун бирин белгилеп берет.  

Эксперттик комиссиянын төрагасы (төрайымы) ар бир эксперттин чечимин эске алуу 

менен жалпы жыйынтыкты чыгарат.  

Аккредитациялык Кеңештин мүчөлөрү ачык добуш берүү менен төмөнкүдөй чечим 

чыгарышат:  

1. Эгерде бардык 7 стандарт аткарылса, анда программа (багыт, адистик) 5 жылга 

аккре-дитациядан өттү деген чечим чыгарылат;  

2. Бир же эки стандарт аткарылбаса, анда аныкталган кемчиликтерди жоюу талабы 

менен 1 жылга шарттуу аккредитациядан өттү деген чечим чыгарылат. Эгерде бир жылдан 

кийинки текшерүүдө кемчилдиктер жоюлган болсо, анда аккредитация мөөнөтү 4 жылга 

узартылат;  

3. Эгерде үч же андан көп стандарт аткарылбаса, анда аккредитациядан өтпөдү 

деген чечим чыгарылат же аккредитациялоодон баш тартылат.  
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