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ОшМУнун кызматкерлеринин кошумча окууга болгон муктаждыктарын аныктоо үчүн 

өткөрүлгөн сурамжылоонун негизинде кыскача статистикалык 

ОТЧЕТ 

 

Максаты: Университет кызматкерлеринин тиешелүү багыттар боюнча окууга болгон 

муктаждыктарын аныктоо жана сунуштарды иштеп чыгуу  

Өткөрүлгөн датасы: февраль-апрель 2019 

Демилгечи: Жаңы технологиялар жана дистанттык билим берүү департаменти  

Респонденттердин саны: 94 адам, анын ичинен: аялдар – 53, эркектер – 41; жетекчилер – 21, 

кызматкерлер – 73. 

 

Резюме 

- персонал муктаждыктарды аныктоодо кызыкдар экенин көрсөтүп, ошол муктаждыктардын 

үстүнөн иштөөсү зарыл экенин түшүнүп билүүдө; 

- дистанттык технология инструменттерин колдонуу ыкмаларын үйрөнүү боюнча реалдуу 

суроо-талаптар бар, бул нерсе көбүнесе ушул чөйрөнү толугу менен таанып билбегендиктен 

келип чыгуусу мүмкүн; 

- жалпы маселелердин арасынан документтер менен иштөө суроосу көбүрөөк коюлду, бул 

нерсе бир гана дистанттык технологияларга эмес, балким жалпы окуу жана уюштуруу 

процессине таандык. Ушул нерсенин айынан персонал өзүнүн үстүнөн иштөө үчүн убакыт 

жеткиликтүү болбой жатканын респонденттер белгилеп өтүштү; 

- университет тарабынан тийиштүү шарттар түзүлүп жатканы менен бирге, маалымат-

технологиялык багытында да кошумча өнүктүрүү жана жакшыртуу иштерине көңүл бурулат 

деген ишенимде.  

 

Жалпы жыйынтыктар (Эскертүү: бир суроодо бир нече вариант тандоого мүмкүнчүлүк 

берилген) 

1 – категория: Жетекчилер. Берилген жооптордун саны кашаанын ичинде көрсөтүлгөн 

Суроолор Жооптор 

1. Өз жумушуңузда кандай милдеттерди  

чечкенге туура келет? 

 

А) Кагаз иштерин аткаруу (11) 

Б) Жетекчилик тарабынан берилген 

тапшырмалар (2) 

В) Маалымат технологияларын, офистик 

техниканы колдонуу (6) 

Г) Суйлөөшүүлөрдү жүргүзүү,офистик 

техниканы колдонуу (2) 

Д) Башка (-) 

 

2.Коюлган тапшырма, милдеттерди 

аткаруудагы кыйынчылыктардын 

себептерин атап өтсөңүз? 

 

А) Тиешелүү шарттардын жоктугу (5) 

Б) Ашыкча коюлган талаптар (5) 

В) Потенциалдын жоктугу  (1) 

Г) Убакыттын тардыгы жана иштин көптүгү (10)  

Д) Башка (-) 

 

3. Ошол кыйынчылыктардын алдын 

алууда сиз эмнелерди билүүңүз жана 

жасооңуз зарыл? 

-Компьютердик технологияны өздөштүрүү 

-Жоопкерчилик 
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 -ИКТ 

-Маалымат маданиятына ээ болуу 

 

4. Эмне учун бул маанилүү деп 

эсептейсиз? 

 

-Замандын талабы ошондой 

- негизги себеп, тиешелүү даярдыктардын 

жоктугу 

-Иштин көптүгү- бир эле тапшырма бир нече 

жолу өзгөрүлүп берилүүсү чарчатат 

-Убакытты туура пайдалануу  

 

5. Персонал үчүн атайын окуу 

семинарларын жана тренингтерин 

өткөрүү зарылчылыгы барбы? 

 

А) Ооба (20) 

Б) Жок (1) 

В) Билбейм (-)  

 

6. Кайсыл багыттар сизге кызык жана 

пайдалуу болот эле?  

 

-Дистантык технологияларды колдонуу (7) 

-Сабак өтүү методикасы (2) 

-Тил үйрөнүү (2) 

-Убакытты туура пайдалануу (4) 

-Лидерлик жөндөмдөр (5)  

- Баардыгы зарыл (1) 

 

7. Кайсы тренерди же профессорду 

сунуштайт элеңиз? 

 

Сопуев А., Ибрагимов Т., Алтыбаева М., 

Шарипова Э., Асанов Б., Арапбаев Р, Жороев Т.  

Оморалиев А. 

 

 

 

2-категория: Кызматкерлер, берилген жооптордун саны кашаанын ичинде көрсөтүлгөн 

Суроолор Жооптор 

1. Өз жумушуңузда кандай милдеттерди  

чечкенге туура келет? 

А) Кагаз иштерин аткаруу (41) 

Б) Жетекчилик тарабынан берилген тапшырмалар 

(10) 

В) Маалымат технологияларын, офистик 

техниканы колдонуу (6) 

Г) Суйлөөшүүлөрдү жүргүзүү,офистик 

техниканы колдонуу (10) 

Д) Башка (Компеттентүүлүкө туура келбеген 

тапшырмалар) (6) 

 

2.Тапшырмаларды аткарууда 

кыйынчылык себептерин атап өтсөнүз? 

 

А) Тиешелүү шарттардын жоктугу (13) 

Б) Ашыкча коюлган талаптар (26) 

В)Потенциалдын жоктугу  (7) 

Г)Убакыттын тардыгы жана иштин көптүгү (27)  

Д) Башка (финансылык мотивация жоктугу) 

 

3. Ошол кыйынчылыктардын алдын -Технологиялык жактан жетишкен болуу 
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алууда сиз эмнелерди билүүңүз жана 

жасооңуз зарыл? 

-Убакытты туура пайдалануу  

-Өз милдетин аткара билүү 

-Иш планды толук билүү 

-Кошумча тиешеси жок жумуштардан арылуу 

-Конкреттүү түрдө коюлган талаптарды жүргүзүү  

-Квалификацияны жогорулатуу үчүн шарт 

жаратуу 

-Кеңеш суроо 

-Тапшырмаларды объективдүү бөлүштүрүү 

-Документация иштерин жөнөкөйлөштүрүү 

-“Жок” деп айтканды билип, жалаң өзүңө 

тиешелүү тапшырмаларды аткаруу 

-Баардык чөйрөдө компетенттүү болуу 

 

4. Персонал учун атайын окуу 

семинарларын жана тренингтерин 

өткөрүү зарылчылыгы барбы? 

 

А) Ооба (73) 

Б) Жок (-) 

В) Билбейм (-) 

 

5. Жумуштан бош убакытта окууга 

катышкыңыз келеби? 

 

А) Ооба (69) 

Б) Жок (3) 

В) Билбейм (Эгер кандайдыр бир стимул болсо, 

ооба) 1 

 

6. Кайсыл баагыттар сизге кызык жана 

пайдалуу болот эле?  

 

-Дистантык технологияларды колдонуу (19) 

-Сабак өтүү методикасы (14) 

-Тил үйрөнүү (10) 

-Окуу программалары, иш кагаздары менен 

иштөө (14)  

-Сүйлөшүүлөр жана студенттер менен иштөө (7) 

- Конфликтология (6) 

-Убакытты туура пайдалануу (8) 

 

7. Кайсы тренерди же профессорду 

сунуштайт элеңиз? 

 

Сопуев А., Молдояров У. Артыкова Ж. 

Алтыбаева М.,  Жороев Т., Асанов Б., Папиева Т., 

Жороев Т., Исаков К.А 

 

 

Сунуштар: 

1. Университеттин окутуучу кызматкерлериннин потенциалын көтөрүү боюнча 

багыттарды жана окутуу формаларын камтыган жалпы деталдуу иш-планды кабыл алуу; 

2. Бүгүнкү күнү актуалдуу болуп жаткан бир бүтүн информациялык/санариптик билим 

берүү чөйрөсүн  түзүү үчүн түшүндүрүү иштерин жандантуу;  

3. Университеттин деңгээлинде санариптик трансформацияга өбөлгө түзүүчү атайын 

лабораторияларды уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн кароо; 

4. Окутууларды уюштурууда университеттин өзүнүн потенциалын кеңири колдонуу менен 

бирге эле, сырттан да атайын тренерлерди чакыруу практикасын колдонуу;  


