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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

бул эл аралык / маданияттар аралык ченди 
билим берүү жана изилдөө иш-аракеттерине, 
ошондой эле мекеменин тейлөө функциясына

интеграциялоо процесси



Ø Трансулуттук окутуу - бул өз өлкөсүнөн 
тышкары провайдерлер тарабынан билим берүү 
кызматтарын көрсөтүү

Ø Көп улуттуу университет - бул, 
жүгүртүлүшүнүн көпчүлүгү каттоо өлкөсүнөн 
тышкары жерде түзүлгөн университет.



"Чет өлкөдө интернационалдаштыруу" -
окутуучулар менен студенттерди эки багытка 
которуу, стратегиялык альянстар, чет элдик 
институттар жана кампустар менен биргелешкен 
программалар.

“Өлкө ичиндеги интернационалдаштыруу” - окуу 
программасын жана окутуу усулдарын реформалоо, 
чет өлкөдө көбүрөөк студенттерди окутуу, чет 
өлкөлүк адистерди тартуу, билим берүүнүн сапатын 
жогорулатуу жана чет элдик студенттерге социалдык 
колдоо көрсөтүү.



"ИНТЕРНАЦИОНАЛДАШТЫРЫЛГАН УНИВЕРСИТЕТ" ДЕГЕНДИ 
КАНДАЙ  ТҮШҮНҮҮ КЕРЕК:

• студенттердин эл аралык курамы; 
• профессордук-окутуучу курамдын жана илимий 
кызматкерлердин эл аралык курамы;

• зарылдыгына жараша, маданий жактан көз карандысыз
окуу программалары;

• чет өлкөдө окуган студенттер;
• билим берүү жана изилдөө жаатындагы эл аралык 
кызматташууга бизнес өнөктөштөрүнүн катышуу 
мүмкүнчүлүгү;

• плюс эл аралык изилдөө милдеттенмелери?



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЯСЫНЫН ЭКИ 
ТҮРҮ

Университетке багытталган: университеттин дүйнөлүк 
имиджин жана анын дүйнөлүк деңгээлдеги илимий мекеме катары 
кабыл алынышын жакшыртууга багытталган 
интернационалдаштыруу стратегиясы.

Студенттик борбор: Студенттерге багытталган 
интернационалдаштыруу стратегиясы - аларга башка 
маданияттарды түшүнүүгө жана эл аралык көз карашка ээ болууга 
жардам берүү.



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ: АКАДЕМИЯЛЫК 
МОБИЛДҮҮЛҮКТҮН КЕЛЕЧЕГИ КАНДАЙ?

• Дүйнөлүк жана мамлекеттин ичиндеги деңгээлдеги статуска жетүү 
жана аны сактап калуу, 

• Кесиптештер менен глобалдык стратегиялык өнөктөштүктү түзүү,
• жашоого жөндөмдүү студенттерди даярдоо,
• Студенттерди маданияттуу / эл аралык чөйрөдө иштөөгө даярдоо,
• Кирешелерди түзүү, 



ИЧКИ МОБИЛДҮҮЛҮКТҮН ѲЗГѲЧѲЛҮКТѲРҮ 
ЖАНА НАТЫЙЖАЛАРЫ

Ø уюштуруучулук 
Ø окуу методикалык:
- келечектеги инсандын калыптанышына,
- ой-жүгүртүүсүнѳ,
- Кыргызстандын бардык булуң-бурчун көрүшөт, 
- бири-бири менен таанышышат, 
- жаңы досторду, жоро-жолдошторду,
- өмүр бою бирге жашай турган жарын табышат,
- окуу жайларды салыштырышат,
- кабыл алган окуу жайдын жакшы жактарын үйрөнүшөт, 
- тажрыйбаларын арттырышат, 



СТУДЕНТТЕРДИН АКАДЕМИЯЛЫК 
МОБИЛДҮҮЛҮГҮ

И.Арабаев атындагы КМУнун  Тарых факультетинин  
академиялык байланыштары. 

ОшМу 
2018-2019- окуу жылында 
1. Монолдор кызы Элзат 
2019-2020- окуу жылында 
1. Мидинова Кумушай 

Турциянын Хитит университетине
2015-2016- окуу жылында- 4 студ.
2016-2017-окуу жылында – 3 студ.

ОШ  МУНУН  ТАРЫХ  
ФАКУЛЬТЕТИНИН  ДЕКАНЫ  

МЕНЕН  ЖОЛУГУШУУ  МЕЗГИЛИ  



Ош МУ жана ОГПИ ден   И.Арабаев атындагы КМУнун    Тарых 
факультетине  келген студенттерди саны 

2018-2019- окуу жылында
1.  Кадырбек улуу Икрамжан

Ош гуманитардык-педагогикалык институту 
Гуманитардык факультетинен
2018- 2019-окуу жылында 

1. Арали кызы Майрамгул
2. Адылбекова Айтбу 

Ош гуманитардык-педагогикалык институту 
Гуманитардык факультетинен
2019- 2020-окуу жылында 

1. Курбанали к Муниса
2. Эркебай кызы  Муниса 

ТА РЫХ  ФАКУЛЬТЕТИНИН  ДЕКАНЫ  
КУР БАНОВА  Н .У  МЕНЕН  ЖОЛУГУШУ  

МЕЗГИЛИ  



ИНТЕРНАЦИОНАЛДАШТЫРУУ, ЖАНА АЧЫК БУЛАК 
ПРОГРАММАСЫ 



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗА́ЦИЯ -(АНГЛ. INTERNATIONALIZATION)-

АЙМАКТЫК ӨГӨЧӨЛҮКТӨРҮНӨ, ТИЛДИК ЖАНА МАДАНИЙ 

МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮНӨ ЫЛАЙЫКТАШТЫРУУ,  ЖӨНӨКӨЙЛӨТҮҮЛҮП 

ИШТЕЛИП ЧЫККА ТЕХНОЛОГИЯНЫ КАБЫЛ АЛУУ

Интернационализация - бул каалаган, ынгайлуу жерде 
ылайыкташтырылган продукцияны (программаны) 
потенциалдуу пайдалануу , ал эми локалдаштыруу - белгилүү 
бир аймакта колдонуу үчүн атайын функцияларды кошуу. 

Демек бүгүнкү күдө COVID-19 пандемияснын 
таасиринде билим берүү тармагы онлайн режимининде 
сабак ѳтүүдѳ колдонулуп жаткан ZOOM, Google Classroom,  
AVN, Onlain, InShot,WnatsApp программаларын 
потенциалдуу пайдаланууну менен кошумча 
програмааларды ынгайлаштыруу.



ЖЫЙНТЫГЫНДА 

* Академиялык мобилдүүлүктү күчөтүү, 

* Мыкты студенттерди жана окутуучуларды тартуу;

* Студенттерден мобилдүү адистерд  жогорулатуу;

*        Адистерди өркүндөтүү;

* жагымдуу академиялык чөйрөнү түзүү.


