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1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
1.1. Жогорку кесиптик билим берүүнүн 531100 Лингвистика багыты боюнча Мамлекеттик билим берүү стандарты Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктyу мамлекеттик  орган тарабынан Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндөгү" мыйзамына жана билим берүү тармагындагы башка ченемдик-укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан  аныкталган тартипте бекитилген.
Ушул Мамлекеттик билим берүү стандартты аткаруу бакалаврларды даярдоо боюнча кесиптик билим берүү программаларын ишке ашырып жаткан  баардык ЖОЖдор үчүн менчигинин  түрүнө жана  ведомстволук  таандыктыгына карабастан  милдеттүү болуп эсептелет.
1.2. Терминдер, аныктамалар, белгилөөлөр, кыскартуулар 
Жогорку кесиптик билим берүүнүн ушул Мамлекеттик билим берүү стандартында Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндөгү" мыйзамына жана жогорку кесиптик билим берүү тармагындагы мыйзам аркылуу  белгиленген тартипте күчүнө кирген жана Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдерге  ылайык терминдер жана аныктамалар колдонулат:
негизги билим берүү программасы - тийиштуу багыт боюнча даярдоонун максаттарын, күтүлүүчү натыйжалардын, мазмундун жана билим беруу процессинин ишке ашырылышын    уюштурууну тескөөчү окуу-усулдук документтердин жыйындысы;
даярдоонун багыты - фундаменталдык даярдыктын жалпылыгынын негизинде интеграцияланган түрдүү профилдеги жогорку кесиптик билимдүү кадрларды (адистерди, бакалаврларды жана магистрлерди) даярдоо үчүн билим берүү программаларынын жыйындысы;
профили - негизги билим берүү программасынын кесиптик ишмердүүлүктүн конкреттүү бир түрүнө жана (же) объектисине багытталышы;
компетенция – окуучунун (билим алуучунун) белгилүү бир чөйрөдө эффективдүү, жемиштүү иштөөсү үчүн зарыл болгон, анын билим алуу даярдыгына алдын ала коюлган социалдык талап (норма);
бакалавр – магистратурага тапшырууга жана кесиптик ишмердүүлүктү жүргүзүүгө укук берүүчү жогорку кесиптик билим берүүнүн квалификациялык деӊгээли; 
магистр – аспирантурага жана  (же)  базалык  докторантурага (РhD/профиль  боюнча) тапшырууга, ошондой эле  кесиптик  иш  менен  алектенүүгө укук  берген жогорку  кесиптик  билим берүүнүн  квалификациялык деӊгээли;
кредит (чегерим бирдик) - негизги  кесиптик  билим  берүү программасынын  эмгек  сыйымдуулуryнун  шарттуу  өлчөмү;
окутуунун натыйжалары - негизги билим берүү программасы/модулу боюнча окуунун натыйжасында ээ болгон компетенциялар;
жалпы  илимий  компетенциялар - кесиптик  ишмердүүлүктүн бардык  түрлөрүнө  (же  көпчүлүrүнө) болгон жалпы  мүнөздөмөлөр: окуyга,  талдоого  жана  синтездөөгө ж.б.  жөндөмдүүлүк;
инструменталдык компетециялар - когнитивдик жөндөмдүүлүктү - ойлорду  түшүнүү  жана  идеяларды пайдалана  билүү  жөндөмдөрүн  камтыйт; методологиялык жөндөмдүүлүктү -  айлана-чөйрөнү  түшүнүүнү жана   башкарууну, убакытгы  уюштурууну, oкyyнyн  стратегияларын  түзүүнү,  чечимдерди  кабыл алууну  жана  проблемаларды  чече  билүү жөндөмдөрүрүн камтыйт; технологиялык эптүүлүк - техниканы  пайдалана  билүү,  компьютерди  билүү  жана  маалыматтык башкарууга  байланышкан  жөндөмдөр; лингвистикалык жөндөмдөр, коммуникативдик  компетенциялар;
социалдык-инсандык  жана  жалпы  маданият  компетенциялар  -  ой-сезимдерин  жана  мамилесин ачык билдирүүгө,  өзүнө жана айлана чөйрөгө сын  көз  менен кароо жөндөмдүүлүгүнө байланышкан  жеке  сапаттар,  ошондой  эле социалдык  өз  ара  байданыш  жана  кызматташуу  процесстерине,  топтор  менен иштеше  билүүгө,  социалдык  жана  этикалык  милдеттемелерди  кабыл алууга  байланышкан  социалдык жөндөмдөр;
кесиптик  стандарт - кесиптик  ишмердүүлүктүн конкреттүү түрүнүн  чегинде анын  мазмунуна  жана  сапатына  коюлучу  талаптарды  белгилөөчү,  о.э.  кайсы мекемеде болбосун  анын ишмердүүлүгүнүн түрүнөн көз карандысыз кызматкердин  өз кызмат ордуна татыктyу  болушун жана квалификациясынын  сапаттык деӊгээлин аныктаган  негизги документ.


1.3. Кыскартуулар жана белгилөөлөр
Ушул мамлекеттик билим берүү стандартында төмөнкү кыскартуулар колдонулат:
МББС - Мамлекеттик билим берүү стандарты
ЖКББ - жогорку кесиптик билим берүү
НББП - негизги билим берүү программасы
ОМБ - окуу-методикалык бирикме
ЖИК - жалпы илимий компетенциялар
ИК - инструменталдык компетенциялар
СИЖМК - социалдык-инсандык жана жалпы маданият компетенциялар
КК - кесиптик компетенциялар.

          
2. КОЛДОНУУ ТАРМАГЫ
        2.1. Жогорку кесиптик билим берүүнүн ушул Мамлекеттик билим берүү стандарты (мындан ары - ЖКББ МББС) бакалаврларды даярдоо багыты боюнча негизги билим берүү программаларын ишке ашыруудагы милдеттүү ченемдердин, эрежелердин жана талаптардын жыйындысы жана 531100 Лингвистика багыты боюнча уюштуруучулук-усулдук документтерди иштеп чыгуу, Кыргыз  Респyбликасынын аймагында  бакалаврларды  даярдоонун  тийиштүү  багыты  боюнча лицензиясы  бар,  менчигинин   түрүнө  жана  ведомстволук  таандыктыгына карабастан  бардык  жогорку  кесиптик  билим  берүү мекемелеринин (мындан ары  -  ЖОЖдор)  жогорку  кесиптик  билим  берүүнүн   негизги  билим  берүү программаларын  өздөштүрүү  сапатын  баалоо  үчүн  негиз  болуп  эсептелет.
2.2. 531100 Лингвистика багыты боюнча ушул ЖКББ МББСын негизги пайдалануучулары төмөнкүлөр:
	- өздөрүнүн ЖОЖдорунда негизги кесиптик билим берүү программаларын илимдин, техниканын жана социалдык чөйрөнүн жетишкендиктерин эсепке алуу менен иштеп чыгууга, аны натыйжалуу ишке ашырууга жана жаңылоого жооптуу болгон ЖОЖдордун администрациясы жана илимий-педагогикалык курамы (профессордук-окутуучулар курамы, илимий кызматкерлер);
- даярдоонун ушул багыты боюнча ЖОЖдун негизги билим берүү программасын өздөштүрүүдө өзүнүн окуу ишмердүүлүгүн натыйжалуу ишке ашырууга жооптуу студенттер;
- кесиптик ишмердүүлүктүн тийиштүү чөйрөсүндөгү адистердин жана жумуш берүүчүлөрдүн бирикмелери;
- Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органынын тапшыруусу боюнча негизги билим берүү программаларын иштеп чыгууну камсыз кылуучу окуу-усулдук бирикмелер жана кеңештер;
- жогорку кесиптик билим берүүнү каржылоону камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары;
- жогорку кесиптик билим берүү системасында мыйзамдардын сакталышына контролду камсыз кылуучу, жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндө аттестацияны, аккредитацияны жана сапатка контролду жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары;
- жогорку кесиптик билим берүү тармагында окуу программаларын жана уюштуруу иштерин аккредитациядан өткөрүүчү аккредитациялык агентстволор. 

        2.3. Абитуриенттердин даярдык деңгээлине коюлган талаптар
2.3.1. «Бакалавр» квалификациясы ыйгарылуу менен жогорку кесиптик билим алууга талапкер абитуриенттин билим деңгээли - жалпы орто билим же кесиптик орто (же кесиптик жогорку) билим.
2.3.2. Абитуриенттин жалпы орто билими же кесиптик орто (же кесиптик жогорку) билими тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документи болушу керек.
3. ДАЯРДОО БАГЫТЫНЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ
3.1. Кыргыз Республикасында 531100 Лингвистика багыты боюнча төмөнкүлөр ишке ашырылат:
- бакалаврларды даярдоо боюнча ЖКББ НББП
- магистрлерди даярдоо боюнча ЖКББ НББП.
Бакалаврларды даярдоо боюнча ЖКББ НББПны толугу менен өздөштүргөн жана белгиленген тартипте мамлекеттик жыйынтык аттестациясынан ийгиликтүү өткөн ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүнө "бакалавр" квалификациясын ыйгаруу менен жогорку билим тууралуу диплом берилет.
Магистрлерди даярдоо боюнча ЖКББ НББПны толугу менен өздөштүргөн жана белгиленген тартипте мамлекеттик жыйынтык аттестациясынан ийгиликтүү өткөн ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүнө "магистр" квалификациясын ыйгаруу менен жогорку билим тууралуу диплом берилет.
ЖКББ НББПнын профилдери бакалаврларды даярдоо багытынын алкагында квалификациянын тармактык/сектордук чегинин негизинде (бар болсо) ЖОЖдор тарабынан аныкталат.
3.2. Күндүзгү окуу формасындагы жалпы орто же кесиптик орто билим базасында 531100 Лингвистика багыты боюнча бакалаврларды даярдоодо ЖКББ НББПны өздөштүрүүнүн ченемдик мөөнөтү 4 жылды түзөт.
Күндүзгү (кечки) жана сырттан окуу формалары боюнча, ошондой эле окутуунун ар түрдүү формалары айкалыштырылган учурда бакалаврларды даярдоо боюнча ЖКББ НББПны өздөштүрүүнүн мөөнөттөрү ЖОЖ тарабынан күндүзгү окуу формасындагы өздөштүрүүнүн белгиленген ченемдик мөөнөтүнө салыштырмалуу алты айдан бир жылга чейин узартылат.
Тийиштүү  профилдеги орто кесиптик же жогорку кесиптик билими  бар  адамдарга бакалаврларды  даярдоо  боюнча  ЖКББ НББПнын тездетилген программасы боюнча өздөштүрүүгө укук берилет. Тездетилген программарларды ишке ашырууда окуунун мөөнөтү студент билим берүүнүн башка программасы боюнча  орто кесиптик билимди жана (же) жогорку билимди  алып жаткан учурда айрым  дисциплиналар  (модулдар)  жана  (же)  айрым  практикалар  боюнча  окутуунун  натыйжалары толук же жарым-жартылай аттестациялоонун (кайра  зачет тапшыруунун) жыйынтыгы менен аныкталат.
Орто кесиптик билим берүү профилинин жогорку кесиптик билим берүү профилине шайкештиги ЖОЖ тарабынан аныкталат.
Орто кесиптик билимдин базасында күндүзгү окуу формасында бакалаврды даярдоо боюнча ЖКББ НББПны өздөштүрүү мөөнөтү тездетилген программаларды ишке ашыруунун чегинде 3 жылдан кем эмес убакытты түзөт.
Жеке окуу планы боюнча окутууда билим алуунун формасынан көз карандысыз окуу  мөөнөтүн ЖОЖ өз алдынча аныктайт.
      Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жеке окуу планы боюнча окутууда ЖОЖ мөөнөттүү билим aлуунун тийиштүү формасы боюнча аныкталган убакытка салыштырмалуу узартууга укуктуу.
Бакалаврларды жана магистрлерди даярдоодогу ЖКББ НББПны өздөштүрүүнүн башка ченемдик мөөнөттөрү  Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети  тарабынан белгиленет.
3.3. Бакалаврларды даярдоодогу ЖКББ НББПны өздөштүрүүнүн жалпы эмгек сыйымдуулугу 240 кредиттен кем болбош керек.
Күндүзгү окуу формасы боюнча окуу жылындагы ЖКББ НББПнын эмгек сыйымдуулугу 60 кредиттен кем болбош керек.
Бир окуу семестринин эмгек сыйымдуулугу 30 кредиттен кем болбош керек (окуу процесси эки семестрден түзүлгөн учурда).
Бир кредит (чегерим бирдик) студенттин окуу ишинин 30 саатына барабар (анын ичине аудиториялык, өз алдынча иштер жана аттестациянын бардык түрлөрү кирет).
Күндүзгү (кечки) жана сырттан окуу формалары боюнча негизги билим берүү программасынын, ошондой эле окутуунун ар түрдүү формалары айкалышкан жана дистанттык билим берүү технологиялары пайдаланылган учурдагы эмгек сыйымдуулугу окуу жылы үчүн 48 кредиттен кем болбош керек.
Окутуунун акыркы жылынын эмгек сыйымдуулугу жалпы билим берүү программасынын эмгек сыйымдуулугун эсепке алуу менен аныкталат.
3.4. ЖКББ НББПнын 531100 Лингвистика даярдоо багыты боюнча инсанды окутуу жана тарбиялоодогу максаттары
3.4.1. ЖКББ НББПнын 531100 Лингвистика даярдоо багыты боюнча окутуунун максаты:
- студенттерде жеке сапаттарды өнүктүрүү жана кесиптик компетенцияларды калыптандыруу аркылуу лингвистикалык билим берүү жана маданияттар аралык коммуникацияны уюштурууну камсыз кылуу, котормо таануу жана жаңы информациялык технологиялар тармактарындагы ар тараптуу кесиптик ишмердүүлүктү практикалык иш аракеттерге натыйжалуу жетигүүгө багыт алган бакалаврларды даярдоо. 
	3.4.2. ЖКББ НББПнын 531100 Лингвистика даярдоо багыты боюнча инсанды тарбиялоонун  максаты:
	- студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын калыптандыруу, б.а. максатка умтулуусун, уюшкандыгын, эмгекке болгон сүйүүсүн, жоопкерчилигин, жарандык сапаттарын, коммуникативдүүлүгүн, толеранттуулугун, жалпы маданиятынын жогорулашын калыптандыруу болуп эсептелет. 
3.5. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүк жааты
531100 Лингвистика багыты боюнча бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүк чөйрөсү төмөнкүлөрдү камтыйт: лингвистикалык билим берүү, тилдер аралык баарлашуу, маданияттар аралык коммуникация,  котормо иши, лингвистика жана жаңы маалымат технологиялары.
Бүтүрүүчүлөр билиминин деӊгээли  менен ээ болгон компетенциялары  кызматкердин  квалификациялык талаптарына  ылайык  келген учурда кесиптик ишин ишмердүүлүктүн башка тармактарында жана (же) чөйрөлөрүндө жүргүзө алышат. 
3.6. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектери
531100 Лингвистика багытынын бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери төмөнкүлөр:
	окутулган тилдердин теориясы;
	тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы;

котормо иши;
	маданияттар аралык коммуникациянын теориясы;

электрондук маалымат системаларынын лингвистикалык компоненттери;
	окутулган тилдердин тили жана маданияты.
	окутучулар, билим алуу жана тарбия процесси, билим алуу технологиялары, анын ичинде санариптик билим алуу технологиялар. 
3.7. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү
531100 Лингвистика багыты боюнча даярдалган бакалавр кесиптик ишмердүүлүктүн төмөнкү түрлөрүнө даярдалышы керек:
- педагогикалык;
- котормочулук;
- консультативдик-коммуникативдик; 
- маалыматтык-лингвистикалык;
- эксперттик-лингвистикалык;
   - уюштуруу-башкаруучулук;
	- илимий-изилдөөчүлүк.
Бүтүрүүчү даярдалып жаткан кесиптик ишмердүүлүктүн конкреттүү түрлөрүнүн билим берүү программаларынын мазмуну ЖОЖдор тарабынан иштелип чыккан кесиптик стандарттын негизинде улуттyк квалификациянын  aлкактарынын  чеги менен бирге  кызыктар жумуш берүүчүлөрдүн сунуштарын эске алуу менен аныкталышы зарыл. 
     3.8. Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн милдеттери 
 531100 Лингвистика багыты боюнча даярдалган бакалавр кесиптик ишмердүүлүгүнө жана кесиптик стандартка ылайык төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө тийиш:
педагогикалык ишмердүүлүк:
- мектепке чейин, жалпы орто билим берүү жана орто кесиптик билим берүү, кошумча  билим берүү мекемелеринде сабактарды даярдап өтүү жана ал жерлерде педагогикалык практикадан өтүү;
- тарбиялык, экскурсиялык, агартуучулук жана кружок иштерин өткөрүү; 
- билим берүү стандартын жана программаларын иш жүзүндө колдонуу;
- окутуунун методикасы багытында кесиптик билгичтиктерин өнүктүрүүгө маалыматтык-изденүүчүлүк ишмердүүлүгүн жүргүзүү;
котормочулук ишмердүүлүк:
	- түрдүү кесиптик чөйрөдө маданияттар аралык пикир алышууну камсыздоо;
	- маданияттар аралык коммуникация чөйрөсүндө данакерлик (посредник) функциясын аткаруу;
	- жогорку коммуникативдик натыйжага жетишүү үчүн которулуп жаткан тексттин мүнөзүн жана которуу шартын эсепке алуу менен котормонун түрлөрүн, ыкмаларын жана технологияларын колдонуу;
	- котормо багытында кесиптик билгичтиктерин өнүктүрүүгө багытталган өнүктүрүүгө багытталган  маалыматтык-изденүүчүлүк ишмердүүлүгүн жүргүзүү;
	- кесипке багытталган котормо чөйрөсүнө тиешелүү сөздүктөрдү,  жеке тезаурустарды, методикалык сунуштамаларды түзүү. 
консультативдик-коммуникативдик ишмердүүлүк:
	- бир нече жумушчу тилдерди пайдалануу менен өткөрүлгөн иштиктүү сүйлөшүүлөргө, конференцияларга, симпозиумдарга, семинарларга катышуу;
- маданияттар аралык коммуникация чөйрөсүндө чыр-чатак кырдаалдарын чечүүнүн тактикаларын пайдалануу;
- маданияттар аралык коммуникация тармагында кесиптик билгичтикти өркүндөтүүгө багытталган маалыматтык-изденүүчүлүк ишмердигин уюштуруу;
- маданияттар аралык коммуникация багытына тиешелүү сөздүктөрдү, методикалык сунуштамаларды түзүү. 
маалыматтык-лингвистикалык ишмердүүлүк:
- кыргызча (орусча) жана башка тилдеги тексттерди өндүрүштүк-практикалык максатта иштеп чыгуу;
- лингвистикалык билимди өркүндөтүү үчүн маалымат каражаттарын пайдалануу; 
- электрондук-маалыматтык системаны жана ар кыл максатта колдонула турган электрондук тилдик мүмкүнчүлүктөрдү, лингвистикалык камсыздоону иштеп чыгуу, ишке киргизүү жана коштоо;
- коюлган милдеттерге ылайык лингвистикалык материалдарды формалаштырууга катышуу.
     эксперттик-лингвистикалык ишмердүүлүк:
-  жазуу тексттерине эксперттик-лингвистикалык талдоо;
- эксперттик топтордун жумушуна, тыянак, отчет даярдоо иштерине катышуу. 
уюштуруу-башкаруучулук ишмердүүлүк:
-аз сандагы аткаруучулардын ишин уюштуруу;
- лингвистикалык материалдардын сапатын баалоо жана чечим кабыл алуу;
- айрым инсандын жана топтун кесипкөйлүк өнүгүшүн уюштуруу жана башкаруу;
- лингвистикалык изилдөөлөрдү пландоо жана уюштуруу;
- илимий семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана катышуу;
- өнүгүүнүн стратегиялык планын иштеп чыгууга катышуу.
  илимий-изилдөөчүлүк ишмердүүлүк:
- илимий-изилдөөнүн методдорун өздөштүрүү;
- берилген тематика боюнча лингвистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө катышуу;
- илимий-изилдөөдөн алынган жыйынтыктарды талап кылынган деңгээлде иштеп чыгууга катышуу; 
- жаңы маалымат технологияларын пайдалануу менен илимий адабияттар менен иштөө;
- илимий-изилдөөнүн жыйынтыктарын ЖОЖдун илимий жыйнактарына жана конференцияларга жарыялоо;
- лингвистикалык багыттагы программалык продуктуну апробациялоо.

     
     4. НББПны ИШКЕ АШЫРУУНУН ШАРТТАРЫНА КАРАТА ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
4.1. НББПны ишке ашырууда ЖОЖдун укуктарына жана милдеттерине карата жалпы талаптар.
4.1.1.  531100 Лингвистика багыты боюнча даярдоонун НБППсын ЖОЖдор өз алдынча иштеп чыгышат. НББП Кыргыз Респyбликасынын даярдоо багыттары боюнча тийиштүү  мамлекеттик  билим  берүү  стандартынын  негизинде иштелип  чыгат  жана  ЖОЖдун  Окумуштуулар  кеӊеши  тарабынан бекитилет.
НББПны ЖОЖдор 5 жылдан кем эмес убакта илимдин, маданияттын, экономиканын, техниканын, технологиялардын жана социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүн эсепке алып, ЖОЖдо билим берүү сапатынын кепилдигин камсыз кылуу боюнча төмөнкү сунуш-көрсөтмөлөрдү кармануу менен жаңылап турууга милдеттүү:
- бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын камсыздоо боюнча стратегиянын иштелмесинде;
- билим берүү программаларын мезгил-мезгили менен рецензиялоодо, мониторинг жүргүзүүдө;
- так макулдашылган критерийлердин негизинде бүтүрүүчүнүн компетенциясын, студенттердин билим жана билгичтик дэңгээлин баалоонун объективдүү процедураларын иштеп чыгууда;
- окутуучулар курамынын сапатын жана компетенттүүлүгүн камсыздоодо;
-ишке ашырылып жаткан бардык билим берүү программаларын жетиштүү мүмкүнчүлүк (ресурс) менен камсыздоодо, аларды пайдалануунун натыйжалуулугун окуп жаткандардан сурамжылоо жолу менен көзөмөлдөөдө;
- өзүнүн ишмердигин (стратегиясын) баалоо жана башка бир билим берүү мекемеси менен салыштыруу үчүн макулдашылган критерийлер боюнча такай өзүнө өзү изилдөө жүргүзүүдө;
- өз ишмердигинин, пландарынын, жаңыланууларынын натыйжалары   тууралуу коомчулукту маалымдоодо.
4.1.2. 531100 Лингвистика багыты боюнча студенттерди жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын баалоо алардын күндөгү, аралык жана жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясын камтышы керек. 
Студенттерди жана бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун сапатын баалоо алардын күндөгү жана аралык баалоо, жыйынтык мамлекеттик аттестациясын камтышы керек. Студенттерди жана бүтүрүүчүлөрдү алардын жекече жетишкендиктерин тийиштүү НББПнын ортоңку же түпкү талаптарга ылайык келгидей аттестациялоо үчүн баалоочу каражаттардын типтүү тапшырмаларын, текшерүү жумуштарын, тесттерди ж.б. камтуучу, билимдерди, билгичтиктерди жана ээ болгон компетенциялардын деңгээлин баалоого мүмкүндүк берүүчү базалары түзүлөт. Баалоочу каражаттардын базаларын ЖОЖ иштеп чыгат жана бекитет.
Бүтүрүүчү квалификациялык иштин мазмунуна, көлөмүнө жана түзүлүшүнө коюлуучу талаптар ЖОЖдун бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө  жобону эске алуу менен аныкталат. 
4.1.3. НББПны иштеп чыгууда ЖОЖду бүтүрүүчүлөрдүн социалдык-инсандык компетенцияларын (мисалы, социалдык өз ара аракеттенүү компетенцияларын, өзүн өзү уюштурууну жана системалык-ишмердик мүнөздөгү өз алдынча башкарууну) түзүү мүмкүнчүлүктөрү аныкталуусу керек. ЖОЖ окуу жайда социалдык-маданий чөйрөнү түзүп калыптандырууга, инсандын ар тараптуу өнүгүүсү үчүн зарыл шарттарды түзүүгө милдеттүү.
ЖОЖ окуу процессинин социалдык-тарбиялык компонентин өнүктүрүүгө, анын ичинде студенттик өз алдынча башкарууну, студенттердин коомдук уюмдардын ишине, спорттук жана чыгармачылык клубдарга, студенттик илимий коомчулукка катышуусуна көмөктөш болууга милдеттүү.
4.1.4. ЖОЖдордун НББПсы студенттер тандаган дисциплиналарды камтышы  керек. Студенттин тандоосу боюнча дисциплиналардын түзүлүшүн ЖОЖдун Окумуштуулар кеңеши аныктайт.
4.1.5. ЖОЖ студенттердин өзүнүн окуу программасын түзүүгө катышуусун камсыз кылууга милдеттүү.
4.1.6. ЖОЖ НББПны түзүүдө студенттерди укуктары жана милдеттери менен тааныштырууга, студенттер тандап алган окуу сабактары алар үчүн милдеттүү болуп эсептелинерин, ал эми алардын суммалык эмгек сыйымдуулугу окуу мерчеминде каралгандан кем болбошу керектигин түшүндүрүүгө милдеттүү.
4.2. Студенттин НББПны ишке ашыруудагы укуктарына жана милдеттерине карата жалпы талаптар.
4.2.1. Студенттер студенттин тандоосу боюнча окуу окуу сабактарын өздөштүрүүгө бөлүнгөн окуу убактысынын көлөмүнүн чектеринде НББПда алдын ала каралган конкреттүү дисциплиналарды тандап алууга укуктуу.
4.2.2. Студент өзүнүн жеке билим берүү траекториясын түзүүдө дисциплиналарды тандоо жана алардын даярдоонун (адистештирүүнүн) болочок профилине тийгизген таасири боюнча ЖОЖдон консультация алууга укуктуу.
4.2.3.Социалдык-инсандык компетенция бөлүмү боюнча НББПны өздөштүрүүдө белгилүү натыйжага жетүү максатында студенттер студенттик өзүн-өзү башкарууну өнүктүрүүгө, коомдук уюмдардын ишине, спорттук жана чыгармачылык клубдарга, студенттик илимий коомдорго катышууга милдеттүү.
4.2.4. Студенттер ЖОЖдун НББПсында алдын ала каралган бардык тапшырмаларды белгиленген мөөнөттө аткарууга милдеттүү.
4.3. Студенттин окуу жүгүнүн максималдуу көлөмү анын аудиториялык, аудиториядан сырткары (өз алдынча) окуу жумуштарынын баардык түрлөрүн кошкондо  жумасына 45 саатка белгиленген. 
Жумасына аудиториялык сабактардын күндүзгү окуу формасынын көлөмү ЖКББнын деңгээлин жана даярдоонун багытынын спецификасын эсепке алуу менен  мамлекеттик  билим  берүү  стандартына  ылайык  aныктaлат жана  ар  бир  окуу  дисциплинасын  үйрөнүүгө бөлүнгөн  жалпы  көлөмдүн  35% түзөт. Окуу  сабагы  боюнча  өз  алдынча  иштөөгө  бөлүнүүчү  сааттарга ошол дисциплина (модуль)  боюнча  экзаменге даярданууга  каралган убакыт кирет.
4.4. Күндүзгү-сырттан (кечки) окуу формасында аудитордук сабактардын көлөмү жумасына 16 сааттан аз болбошу керек.
4.5. Сырттан окуу формасында окутуучу менен сабак окуу мүмкүнчүлүгү студентке жылына 160 сааттан кем эмес көлөмдө камсыз кылынуусу керек.
4.6. Окуу жылындагы каникулдук убакыттын жалпы көлөмү 7 жумадан кем эмес убакытты түзүүсү керек, анын 2 жумадан кем эмес убактысы кышкы каникулга бөлүнүшү зарыл.


           
5. БАКАЛАВРЛАРДЫ ДАЯРДООНУН НББПсынын ТАЛАПТАРЫ
5.1. Бакалаврды даярдоонун НББПсын өздөштүрүүнүн натыйжаларына карата талаптар
531100 Лингвистика багыты боюнча «бакалавр» квалификациясы ыйгарылган бүтүрүүчү НББПнын максатына жана ушул ЖКББнын МББсынын 3.4 жана 3.8-пункттарында көрсөтүлгөн кесиптик ишмердиктин милдеттерине ылайык  төмөнкү компетенцияларга ээ болушу зарыл:
а) универсалдык компетенция:
жалпы илимий компетенция (ЖИК):
- бизди курчап турган дүйнө жөнүндөгү илимий билимди колдонуу жана сынчыл баалоого, жашоонун жана маданияттын баалуулуктарына багыт алуу менен активдүү жарандык позицияга ээ болуу, ошондой эле адамдарга урмат-сый жана толеранттуулук көрсөтө билүү жөндөмдүүлүгү (ЖИК-1); 
  инструменталдык компетенция (ИК):
- мамлекеттик, расмий тилдерде жана окутулуп жаткан чет тилдеринин биринде оозеки жана жазма кебин логикалуу, аргументтүү жана так кура билүү (ИК-1);
- окуу жаатында жаңы информациялык технологияларды пайдалануу менен жаңы билимдерге ээ болууга жана колдонууга жөндөмдүү (ИК-2); 
- ишкердик билим жана жөндөмдөрдү кесиптик иш аракетте колдонууга жөндөмдүү (ИК-3).
социалдык-инсандык жана жалпы маданияттык компетенция (СИжМК):
- жеке адамдардын же адамдар тобунун кесиптик ишмердүүлүгүндө максатка жетүүнү камсыздоо жөндөмдүүлүгү (СИжМК-1);
     б) кесиптик компетенция (КК):
педагогикалык ишмердүүлүк:
- тилдерди окутуунун теориялык негиздерин, маданият аралык коммуникациянын калыптаныш мыйзам ченемдүүлүгүн билет (КК-1);
	- тилдер боюнча мугалимдин кесиптик ишмердүүлүгүнө тиешелүү каражаттарды жана методдорду, ошондой эле тилдерди окутуу жана үйрөнүү процесстеринин закон ченемдерин, маңыз-маанисин билет, окуп жаткан инсандын руханий ахлак адептүү тарбиялоонун ыктарын  анын курактык жана жеке өзгөчөлүктөрүн эске алууга  жөндөмдүү  (КК-2);
	- МББСны, окуу китептерин, окуу куралдарын жана дидактикалык материалдарды жаӊы окуу материалдарын иштеп чыгуу үчүн колдоно алат (КК-3);
           - практикалык мүнөздөгү конкреттүү методикалык маселелерди чечүү үчүн ата мекендик жана чет өлкөлүк методикалык мурастардын жетишкендиктерин, тилдерди окутуунун заманбап усулдук багыттарын жана түшүнүктөрүн колдоно алууга жөндөмдүү (КК-4)
- конкреттүү окуу курсунун милдеттерине жана чет тилин үйрөнүүнүн шарттарына жараша мектепке чейинки, жалпы, башталгыч жана орто кесиптик, ошондой эле кошумча лингвистикалык билим берүү мекемелеринде окуу процессин натыйжалуу уюштура алат  (КК-5);
котормочулук ишмердүүлүк:
- түпкү айтымды (текстти) так, туура кабыл алууну камсыз кылуучу котормо алдындагы текстти талдоо методикасын колдоно алат (КК-6);
- котормону аткарууга даярдоо методикасын, анын ичинде интернет булактарынан жана атайын адабияттардан маалымат издөөнүн ыкмаларын билет (КК-7);
- лексикалык эквиваленттүүлүк, грамматикалык жана стилистикалык нормаларды сактоо менен жазуу котормо иштерин жүргүзө алат (КК-8);  
- компьютердин тексттик  редакторунда котормонун тексттин калыпка сала алат (КК-9); 
- лексикалык эквиваленттүүлүк, грамматикалык, стилистикалык нормаларды жана түпкү тексттин темпоралдык мүнөздөмөсүн сактоо менен оозеки ырааттуу жана барактан оозеки котормо иштерин жүргүзө алат (КК-10); 
- оозеки ырааттуу котормо иштерин аткарууда оозеки котормодогу этиканы сактоо менен кыскартылган котормону жаздыруу системасынын негиздерин билет (КК-11); 
консультативдик-коммуникативдик ишмердүүлүк:
- калыптанган түшүнүктөрдүн таасирине кабылбай, түрдүү маданият өкүлдөрү менен байланышканда өзгөргөн шарттарга ыӊгайлаша алат (КК-12);
- маданият аралык пикир алышуунун түрдүү кырдаалдарында кабыл алынган этикет нормаларын (туристтер тобун коштоо, иштиктүү сүйлөшүүлөрдү камсыздоо, расмий делегациялардын сүйлөшүүлөрүн камсыздоо) билет (КК-13); 
маалыматтык-лингвистикалык ишмердүүлүк:
	- негизги маалымат издөөчүлүк жана эксперттик системалар, синтаксистик жана морфологиялык талдоо, кепти таануу жана автоматтык синтездөө, автоматтык котормо жана лексикографиялык маалыматтарды иштеп чыгуу, инсанды идентификациялоо жана верификациялоонун автоматташтырылган системалары менен иштей алат (КК-14); 
- табигый тилди формалдык жана когнитивдик моделдештирүү жана метатилди түзүү методдорун билет (КК-15);
эксперттик-лингвистикалык ишмердүүлүк:
- өндүрүштүк-практикалык максатта эксперттик-лингвистикалык талдоо жүргүзө алат, тилдик анализ жүргүзүүдө эксперттик топто иштей алат, тыянак, отчет даярдоодого жөндөмдүү (КК-16); 
уюштуруу-башкаруучулук ишмердүүлүгү: 
	- өндүрүштүк-практикалык максатка жетүү үчүн аткаруучулар тобунун же коллективинин ишмердүүлүгүн жана кесиптик өнүгүүсүн уюштура алат (КК-17); 
-майнаптуу ык жана баарлашуунун заманбап технологияларын колдонууга, иштиктүү байланышты  жөнгө салуу жана  жүзөгө ашыруу, партнердук мамилелерди колдоого жөндөмдүү (КК-18);
илимий-изилдөө ишмердүүлүгү: 
- кесиптик маселелерди чечүү үчүн философиянын, теориялык жана колдонмо лингвистиканын, котормо таануунун, лингводидактиканын жана маданияттар аралык коммуникация теориясынын түшүнүктүк аппараттарын колдонууну билет (КК-19);
- илимий-өндүрүштүк ишмердүүлүк жаатында татаал маселелерди чечүүдө изилдөө материалдарын иштеп чыгуу, талдоо жана баалоо сыяктуу методдорду кеӊири колдоно алат (КК-20).
Бакалаврларды даярдоо үчүн билим берүү программаларын иштеп чыгууда кесиптик ишмердүүлүктүн түрүнө багытталган бардык универсалдык компетенциялар, ошондой эле кесиптик компетенциялар окутуу программасында талап кылынган жыйынтыктарга кирет. Даярдоо процессинде студенттер конкреттүү даярдоо профили менен байланышкан башка (атайын) компетенцияга ээ болушу мүмкүн.  
Профилди кошумча атайын кесиптик компетенциялар (5 аталыштан көп эмес) менен ЖОЖ өз алдынча аныктайт. Профилдердин тизмесин ОМК бекитет. Кошумча компетенциялардын тизмеси улуттук квалификациялык алкагынын, квалификациялардын тармактык/сектордук алкактарынын жана кесиптик стандарттарынын (эгерде бар болсо) негизинде аныкталат.
          
5.2. БАКАЛАВРЛАРДЫ ДАЯРДОО БОЮНЧА НББПнын ТҮЗҮМҮНӨ ТАЛАПТАР
Бакалаврларды  даярдоонун  НББПнын  түзүмү  төмөнкүдөй  блокторду камтыйт:
1-блок. Дисциплиналар (модулдар)
2-блок. Практика
3-блок. Мамлекетrик жыйынтыктоочу аттестация

Блоктор
Бакалаврларды  даярдоодоry
НББПвын  түзүмү
Бакалаврларды
даярдоодоry
НББПнын  жана
анын
блокторунун
кредиттердеги көлөмү
1-блок
I.  Гуманитардык, социалдык  жана экономикалык  цикл
II.  Математикалык  жана  табигый  илимий цикл
III. Кесиптик  цикл
Жыйынтыгы:
30-34
10-12
160-164
165-215
2- блок 
Практика
15-60
3-блок
Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация
10-15
Бакалаврды даярдоодогу ЖКББ НББПнын көлөмү 
240
ЖОЖ мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык бакалаврды даярдоодогу НББПны улуттук квалификациялык алкактарына ылайык  окутуунун натыйжаларына жетүүгө жоопкерчилик тартат. 
Дисциплиналардын (модулдардын) топтомун жана алардын бакалаврды даярдоодогу НББПнын ар бир блогуна тиешелүү эмгек сыйымдуулугун ЖОЖ улуттук квалификациянын алкактарында каралган окутуунун натыйжаларынын жыйындысы түрүндө аны өздөштүрүүнүн коюлган талаптарды эске алуу менен ушул блок үчүн белгиленген көлөмдө өз алдынча аныктайт.
   5.2.1.  Бакалаврды  даярдоодгy НББП  төмөнкүлөрдү  ишке  ашырууну  камсыздайт:
-  гуманитардык,  социалдык  жана  экономикалык  циклдин  милдеттүү дисциплиналарын,  алардын  тизмеси,  эмгек  сыйымдуулугу  Кыргыз Республикасынын  билим  берүү  жана  илим  жаатындагы  ыйгарым  укуктуу мамлекеттик  орган  тарабынан  аныкталат.  Аталган  дисциплиналардын мазмуну  жана  ишке  ашыруу  тартиби  бакалаврды  даярдоонун  тиешелүү багыты  боюнча  ЖКББ  мамлекеттик  билим  берүү  стандарты  менен белгиленет;
-  360  сааттан кем эмес дене тарбия  жана  спорт  боюнча дисциплиналар,  aлapды  өздөштүрүү  милдеттүү  болуп  саналат,  бирок кредиттерге которулбайт  жана  бакалаврды  даярдоодогy  НББПнын көлөмүнө  киргизилбейт.
5.2.2.  Практика  2-блогy  окуу  практикасын  (таанышуу, технологиялык,  илимий-изилдөө  иши) жана өндүрүш практикасын (долбоордук, эксплуатациялык, педагогикалык, илимий-изилдөө  иштери) камтыйт.
ЖОЖ  бир  же  бир  нече  практиканын түрлөрүн  тандоого  укуктуу, ошондой эле  белгиленген  кредиттердин  чегинде  практиканын кошумча түрүн киргизе алат.   
5.2.3.  Мамлекеттик  аттестация 3-блогy  мамлекеттик  экзаменди тапшырууга даярдыкты  жана  тапшырууну,  бүтүрүүчү  квалификациялык ишти  аткарууну  жана  аны  коргоону  (эгерде  ЖОЖ бүтүрүүчү квалификациялык  ишти  жыйынтыктоочу  мамлекеттик  аттестациянын курамына  киргизген  болсо)  камтыйт.
5.2.4.  НББПнын  алкагында  бакалаврды  даярдоо  милдеттүү  жана элективдүү  болуп бөлүнөт. Бакалаврды  даярдоодоry  НББПнын  милдеттүү  бөлүгүнө улуттyк квалификациянын  aлкактарынын  деӊгээлдерин  эске  алуу  менен  жалпы илимий, универсалдуу, социалдык-инсандык  жана  жалпы  маданий  жана кесиптик  компетенциялардын  кaлыптанышын  камсыз  кылуучу дисцицлиналар  жана  практикалар  кирет.
Мамлекеттик  аттестациянын  көлөмүн  эске  албаганда  милдеттүү бөлүктүн  көлөмү  бакалаврды  даярдоодоry  НББПнын  жалпы  көлөмүнөн 50%  ашпоого  тийиш.
Бакалаврды  даярдоодоry  НББПнын  элективдүү  бөлүгүндө  студентгер тиешелүү  багыт  боюнча  дисциплиналарды  тандай  алышат,  ошондой  эле башка  багыттагы  бакалаврларды даярдоодогy  НББПнын  дисциплицаларынан тандоого  жол  берилет.
5.2.5.  ЖОЖ  ден  соолугунун  мүмкүнчүлүгү  чектелген  адамдарга (алардын  арызы  боюнча)  ден  соолугунун  абалы  боюнча  окууга  каршы көрсөтмөлөр  каралган  НББПдан  тышкары,  бакалаврды  даярдоодогy  НББП боюнча  окууга  мүмкүнчүлүк  берүүгө  тийиш,  анда  алардын  психофизикалык өнүгүүсүнүн  өзгөчөлүгү,  жеке  мүмкүнчүлүктөрү  эске  алынат  жана  зарыл болгон  учурда  аталган  адамдардын  өнүгүүсүнүн   бузулушун  түзөтүүнү  жана социалдык  жактан ыӊгайланышын  камсыз  кылат.
5.3. Бакалаврлардын негизги окуу программаларын ишке ашыруу шарттарына коюлуучу талаптар
5.3.1. Окуу процессин кадрлар менен камсыздоо
	Бакалаврды даярдоонун НББПсын ишке ашыруу, окуткан сабактары боюнча тиешелүү профилдеги базалык билимге ээ жана илимий, илимий-методикалык ишмердикте такай алектенген педагогикалык кадрлар менен камсыз болушу керек. Кесиптик циклдин окутуучулары, илимдин кандидаты, доктору деген илимий даражалуу болушу зарыл же тиешелүү кесипкөйлүк чөйрөдө ишмердик тажырыйбасы болуга тийиш.
Ушул  НББП боюнча билим берүү процессин камсыз кылуучу окутуучулардын жалпы санынан илимий даражалуу же илимий наамдуу окутуучулардын үлүшү  40%дан кем болбоого тийиш, ал эми илимий даражасы же илимий наамы бар окутуучулардын окутуучулардын 15 % чейинкиси аталган багыт боюнча 10 жылдан ашык жетекчилик ордунда же жетектөөчү  адистик оорунда практикалык стажы бар окутуучулар менен алмаштырылышы толук мүмкүн.
5.3.2. Окуу процессин окуу-методикалык жана маалыматтык камсыздоо
	Бакалавр даярдоонун НББПсын ишке ашыруу ар бир студентти маалымат базасы  жана НББПнын  бардык дисциплиналарынын толук тизмеси менен толукталган китепкана фондунан  эркин пайдалануусуна мүмкүнчүлүк берүү менен камсыздалат. ЖОЖдун билим берүү программасы лабораториялык практикумду жана практикалык  сабакты да   камтышы керек (булар калыптануучу компетенцияны эске алуу менен аныкталат). 
Даярдоонун багыты боюнча китепканалык фонддун комплектисин жана илимий электрондук журналдары пайдалана алуусуна мүмкүнчүлүк болуш керек.
Негизги билим берүү программасы бардык окуу курстары окуу предметтер (модулдар) боюнча методикалык иш-кагаздары жана окуу материалдары менен камсыз кылууга тийиш. Ар бир окуу предметинин (модулдардын) мазмуну окуу мекеменин интернет желесинде орун алууга тийиш.
Ар бир окуучу окулуп жаткан негизги дисциплиналар боюнча басылып чыккандарды камтыган жана окуу, окуу-методикалык адабияттардын укук ээлери менен макулдашуу боюнча түзүлгөн электрондук-китепканалык системаны эркин пайдалана алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындай системадан окуучулардын бир эле учурда жеке пайдалана алуусу 25% кем болбоого тийиш.
Китепканалык фонд бардык циклдин базалык бөлүгүнүн дисциплиналары боюнча акыркы 10 жылда жарык көргөн  (базалык бөлүктүн гуманитардык, социалдык, экономикалык цикли боюнча - акыркы 5 жылда) негизги окуу адабияттардын басылып чыккан же   электрондук варианттары менен 100 окуучуга 25 даанадан кем эмес эсепте толукталып турууга тийиш. Кошумча адабияттар фонду окуу китептеринен башка дагы официалдык, маалымдама-библиографиялык жана 100 окуучуга 1-2 даанадан адистешкен басылмалар менен камсыз болууга тийиш.
	Интернет желесине каалаган жерден кошулууга мүмкүнчүлүк алган студенттер электрондук-китепканалык системага киргенге мүмкүнчүлүк алууга тийиш.
Атамекендик жана чет элдик ЖОЖдор жана уюмдар менен тез маалымат алмашуу интеллектуалдык менчик жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын закондорунун жана интеллектуалдык менчик жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын эларалык келишимдеринин талаптарын сактоо менен жүргүзүлөт.
Аудиториядан сырткаркы иштер методикалык камсыздоо жана аларды аткаруу, текшерүү үчүн сарпталган  убакытты негиздөө менен коштолушу керек.
Аралыктан окууган студенттер үчүн жождун билим берүү программасы видеосабак, видеопрезентация  деген билим маалымат ресурстары менен камсыз болууга тийш 
Студенттер үчүн заманбап маалыматтык базага, маалыматтык сурамжылоо, издөө системаларына кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүгө тийиш.
Сунушталган информациялык ресурстардын тизмеси:
КМШ боюнча порталдар 
Чет элдик порталдар
М. Ломоносов ат. ММУ (МГУ)
http:// www.msu.ru
	Экс-Марсель – 3, Франция

 https://www.univ-amu.fr
	ММЭБИ (МГИМО) - http://www.HYPERLINK "http://www.mgimo.ru/" \t "_blank" mgimo.ru

	Вашингтон университети, АКШ 

            https://www.washington.edu
	ММЛУ (МГЛУ) - http://www.linguanet.ru

	Коимба университети, Португалия https://www.uc.pt

	РЭДУ (РУДН) - http://www.HYPERLINK "http://www.rudn.ru/" \t "_blank" rudn.ru

	Бордо университети, Франция

            https://www.u-bordeaux.fr
	СПбМУ - http://www. HYPERLINK "http://chem.spbu.ru/" \t "_blank" spgu.ru

	Кентукки университети, АКШ

            https://www.uky.edu
	Томск мамлекеттик университети -http://www.tsu.ru

	Джонса Хопкинс университети, АКШ

 http://www.jhu.edu

	Вашингтон университети, Сиэтл, АКШ

http://seattleu.edu


	Синьцзян педагогикалык университети, КЭР 

       https://www.xju.edu.cn

	Кокушикан университети, Япония https://www.kokushikan.ac,jp


	Токио университети, Япония

https://www.u-tokyo.ac.jp

	Шанхай университети, КЭР

http://en.shu.edu.cn

   5.3.3. Окуу процессинин материалдык-техникалык жактан камсыздалышы
        ЖОЖ  бакалавр даярдоонун НББПсын ишке ашырууда материалдык-техникалык база менен  
жабдылышы тийиш жана алар дисциплина, дисциплина аралык, лабораториялык окуутучунун   практикалык жана илимий изилдөө иштеринин баардык түрүн өткөрүүгө, ЖОЖдун окуу планына ылайык колдонуудагы санитардык жана өрткө каршы эреже нормаларга шайкеш келүүгө тийиш.  
      Бакалавр даярдоонун НББПсын ишке ашыруу үчүн минималдык керектүү материалдык-техникалык камсыздоого төмөнкүлөр кирет:
	- окутулуп жаткан чет тилинин практикалык курстары боюнча сабактарды жана кептик баарлашуу маданияты боюнча практикумдарды өткөрүүнү камсыз кылган лингафондук кабинеттер; 
- аналогдук жана санариптик форматтагы аудио- жана видеоматериалдарды көрсөтүү үчүн атайын техникалар менен жабдылган мультимедиялык класстар; 
- интернет желесине туташтырылган, жетиштүү компьютердик техника менен жабдылган компьютердик класстар;
- ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын билим алуусу үчүн түзүлгөн атайын шарттардын болушу.
- башка имараттардын болушу:
	спорт залдары;  
	китепкана (электрондук китепкана), интернетке чыгуу мүмкүнчүлүгү менен окуу залдары; 
	жыйындар залы;
	ашкана жана медпункт.

        5.3.4 Практиканы уюштурууга талаптар
      	Бакалаврларды даярдоо боюнча окутуунун бардык формалары үчүн негизги билим берүү программасындагы практиканын негизги түрлөрү төмөнкүлөр:
      	- окуу практикасы – студенттин практикалык даярдыгына багытталган окуу ишмердигинин бир түрү;  окуу практикасынын максаты – баштапкы кесиптик билгичтиктерди калыптандыруу, болочоктогу кесиптик ишмердүүлүк үчүн зарыл болгон теориялык билимди тереӊдетүү жана бекемдөө, ошондой эле жалпы маданий жана кесиптик компетенциялардын калыптанышына түрткү берүү.   
      	- өндүрүштүк практикасы - студенттин практикалык даярдыгына багытталган окуу ишмердигинин бир түрү; өндүрүштүк практиканын максаты – практика өтүп жаткан мекеменин (ишкананын) ишмердүүлүгүнүн чегинде жеке тапшырмаларды аткаруу аркылуу кесиптик көндүмдөрдү калыптандыруу, ошондой эле окутуу профилине ылайык жалпы маданий жана кесиптик компетенциялардын калыптанышына түрткү берүү.   
	ЖОЖдун практикадан өтүү үчүн керектүү шарттар түзүлгөн профилдик мекеме жана ишканаларда туруктуу орундары болушу керек. Өндүрүштүк практиканын өтүү мөөнөтү окуу процессинин графиги аркылуу аныкталат.        
        5.3.5. Бүтүрүүчүлөрдүн даярдануу сапатын баалоо
ЖОЖдор бүтүрүүчүлөрдү сапаттуу даярдоого  кепилдик берүүгө милдеттүү, анын ичинде:  
- жумуш берүүчүлөрдү тартуу менен бүтүрүүчүлөрдү сапаттуу даярдоону камсыз кылуу боюнча стратегияны иштеп чыгуу;
-  билим берүү программасын  мезгил-мезгили менен карап, мониторинг жүргүзүү;
- бүтүрүүчүнүн билим деңгээлин, билгичтигин, компетенциясын баалоонун объективдүү процедурасын иштеп чыгуу;
- окутуучулар курамынын компетенттүүлүгүн  камсыздоо;
- бүтүрүүчүлөрдө компетенциялардын калыптанышына мониторинг жүргүзүү;
- ишмердикти (стратегия) баалоо үчүн макулдашылган критерийлер боюнча такай өзүн-өзү текшерүү жүргүзүп  туруу жана жумуш берүүчүлөрдүн өкүлүн тартуу менен  билим берүүчү башка мекемелер  менен салыштыруу;
- өз ишмердүүлүгүнүн натыйжасы, пландары, инновациялар жөнүндө коомчулукка маалымдоо.
НББПны өздөштүрүүнүн сапатын баалоо жетишүүнүн аралык, жыйынтык текшерүүсүн, аралык аттестацияны жана мамлекеттик  жыйынтыктоочу аттестацияны камтыйт. Ар бир дисциплина боюнча билимди аралык жана жыйынтык текшерүүнүн  конкреттүү формаларын, процедураларын ЖОЖ өз алдынча аныктайт жана ал жөнүндө студенттерге окуунун биринчи айында кабарлайт.
Ар бир студенттин НББПнын этаптык талаптарына (алгачкы, аралык текшерүү) төп келээрлик жеке ийгилигин, б.а., билгичтигин, көндүмүн, компетенция деңгээлин баалоо, аттестациялоо үчүн баалоо каражаттарынын: типтүү тапшырмалар, текшерүү иштери, тест, текшерүү методдору, формаларынын фонду түзүлөт. Баалоо каражаттарын ЖОЖ иштеп чыгат жана бекитет.
	Студенттин аралык, жыйынтык текшерүүлөрүнүн программаларын, алардын келечекте ээ боло турган кесиптик ишмердиктерине мүмкүн болушунча жакындатуу үчүн ЖОЖ шарт түзүшү керек. Ал үчүн конкреттүү сабак өткөн мугалим менен катар сырткы эксперт катары  жумуш берүүчүлөрдүн өкүлдөрү, чектеш дисциплиналар  боюнча лекция окуган окутуучулар ж.б. тартылат. Студентке окуу процессинин мазмунун, уюштурулушун жана сапатын, а түгүл айрым окутуучунун ишмердигин баалаганга да мүмкүнчүлүк берилет.
Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация мамлекеттик экзаменди тапшырууга  даярданууну жана тапшырууну камтыйт. Бүтүрүүчү квалификациялык ишти аткарууну жана коргоону ЖОЖ өз чечими менен киргизет. 
	Мамлекеттик экзаменге жана бүтүрүүчү квалификациялык  иштин мазмунуна, көлөмүнө, структурасына коюлуучу талаптар ЖОЖ тарабынан аныкталат.
      531100 Лингвистика багытындагы ушул стандарт базалык ЖОЖ катары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин гуманитардык билим тармагындагы билим берүү боюнча окуу-методикалык бирикмеси тарабынан иштелип чыкты. 
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