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КИРИШУУ

1. Бул нускама НМУнун мамлекеттик аттестациялык комиссияларыньш мучелеру жана 

бутуруучулеру учун иштелип чыкты.

2. Бул нускама Кыргыз Республикасында киргизилген езгече абал жана езгече кырдаал 

шарттарында жогорку кесиптик билим беруу программаларынын бутуруучулерун 

жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону уюштуруу максатында иштелип 

чыкты.

3. Бул нускама мамлекеттик аттестациялык сыноолорду алыстан еткеруунун тартибин 

аныктайт.

4. Нускама НМУнун Окуу башкармалыгы тарабынан иштелип чьпсты.

5. НМУнун Окумуштуулар кецешинин отурумунда 2020-ж.
исоА  ,№ У /Д   _протоколу менен бекитилип, НМУНун ректорунун

У / » 2020-ж.. № О / - М буйругу менен ишке киргизилди.

6. Документ НМУнун жетекчилигинин уруксаты жок берилууге, даярдалууга, 
кечурулууге жатпайт.
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1. КОЛДОНУУ ОБЛАСТЬ!

1. Бул нускама мамлекеттик аттестациялык сыноолорду алыстан еткеруунун тартибин 

жетектейт.

2. Бул нускамадагы талаптар НМУнун профессордук-окутуучулук курамьгаа жана 

бутуруучулеруне милдетуу.

2. НОРМАТИВДИК НЕГИЗ

Бул нускама теменку керсетулген нормативдик документтердин негизинде иштелип 

чыкты:

• Кыргыз Республикасынын бкметунун 2012-жылдын 29-июнундагы №346 токтому 

менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын бутуруучулерун 

жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо женунде” Жобо;

• Кыргыз Республикасынын бкметунун 2014-жылдын 26-июнундагы №354 токтому 

менен бекитилген билим'беруу программаларын ишке ашырууда аралыктан билим беруу 

технологияларын колдонуу тартиби;

• Кыргыз Республикасынын Билим беруу министрлигинин 2015-жылдын 15- 

сентябрындагы №1171/1 буйругу менен бекитилген Жогорку кесиптик билим беруунун 

мамлекеттик билим беруу стандарттары;

• Кыргыз Республикасынын Билим беруу министрлигинин 2020-жылдын 11- 

майындагы №363 Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында окуу жылын 

аяктоо боюнча чаралар женунде буйругуна.

З.КЫСКАРТУУЛАР

КР -  Кыргыз Республикасы;

ББМ -  билим беруу жана илим министрлиги; 

НМУ — Нарын мамлекеттик университети; 

МАК — мамлекеттик аттестациялык комоссия; 

МББС — мамлекеттик билим беруу стандарты; 

БКИ — бутуруучу квалификациялык иш.
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4. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

4.1. Бул нускама мамлекеттик аттестациялык сыноолорду алыстан еткеруунун
тартибин аныктайт.
4.2. Мамлекеттик аттестациялык сыноолор МАК тарабынан жогорку кесиптик билим 

беруунун МББС ылайык НМУнун студенттеринин даярдыгын аныктоо максатында 
жургузулет.

4.3. Мамлекеттик аттестациялык сыноого мурдагы курстарда академиялык 
карыздары жок студенттер киргизилет.

4.4. Мамлекеттик аттестациялык сыноону вткеруу факультеттер, тиешелуу 
кафедралар жана окуу башкармалыгы тарабынан тийиштуу каражаттарды колдонуу менен 
алыстан режимде ишке ашырылат.

5. МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯЛЫК СЫНООНУ вТКОРУУНУН
ТАРТИБИ

5.1 Мамлекеттик аттестациялык сыноолордун формасы жана еткеруу шарттары, 
мамлекеттик экзамендердин программалары, белгиленген тартинте бекилген 
консультацияларды, жалпыланган лекцияларды жана мамлекеттик экзаменди еткеруунун 
меенеттеру студенттерге биринчи мамлекеттик аттестациялык сьшоого чейин бир ай 
мурда маалымдалат.

5.2. Мамлекеттик аттестациялык сыноолор алыстан еткеруу режиминде МоосИе 
программасы аркылуу компьютердик автоматташтырылган тестирлео жолу менен 
уюштурулат.

5.3. Тестирлеену еткеруу учун суроолор белгиленген тартипте бекитилет.
5.4. Тестирлеену еткеруу убактысы тесттин программасы менен белгиленет жана 

бекитилет.
.5.5. Мамлекеттик сынактарга чейин 5 кун мурда студенттерге жана мамлекеттик 

аттестациялык комиссиянын мучелеруне мамлекеттик сынакты еткеруунун форматын 
тушундур,уу максатында сынамык тестирлее жургузулет.

5.6. Сынамык тестирлееге чейин студенттердин электрондук даректери тиешелуу 
кафедра тарабынан чогултулуп, алдын ала белгиленген тартипте каттоодон етушет.

5.7. Сынамык тестирлееге катышуу учун студенттердин электрондук даректерине 
системага кируу учун логин, паролдор женетулет.

5.8. Тестирлеенун жыйынтыктары автоматташтырылган турде иштелип чыгып, 
баалоо процедураларын, тестирлеенун жыйынтыктарын документтештируу 
системаларын, тестирлеенун жыйынтыктарын жана бутуруучулердун жеке 
маалыматтарын сактоону автоматташтыруу камсыздалат

5.9. Мамлекеттик аттестациялык сыноолордун баалары студенттердин электрондук 
даректерине жиберилет.

5.10. Сынак еткерулгенден кийин жыйынтыкталган ведомость басып чыгарылат 
жана МАКтын мучелеру кол коюшат.

6.БУТУРУУЧУ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ИШТЕРДИ ЖАКТОО БОЮНЧА 
ДАЯРДЫК К0РУУ ЖАНА 0ТК0РУУ ТАРТИБИ

6.1. Бутуруучу квалификациялык ишти аралыктан даярдоо тартиби тиешелуу
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кафедра тарабынан бутуруучулерге маалымдалат. Кафедра башчылары жана БКИнин 
жетекчилери студенттерге БКИни аткаруу графиги тууралуу маалымат берет.

6.2. Бутуруучу кафедра башчылары жана БКИнин жетекчилери бутуруучулер 
менен туруктуу байланышты камсыздашы керек жана студент БКИни аралыктан 
аткарууга адаптацияланышы зарыл.

6.3. БКИни жактоо профедурасына киришуу учун студенттер 100% даярдыкка ээ 
болуусу зарыл.

6.4. БКИни алдын ала жактоо белгиленген тартипте бекитилген графикке ылайык 
ИЛИМ боюнча проректордун катышуусунда жургузулет. Алдын ала жактоонун 
жыйынтыгы боюнча кафедранын отурумунда студенттерди жактоого киргизуу женунде 
чечим кабыл алынат.

6.5. Жактоо процедурасы башталганга чейин 10 кунден кечиктирбестен студенттер 
кафедра башчысына БКИ менен байланышкан бардык материалдарды электрондук 
вариантта жиберишет.

6.6. МАКтын отурумдарын жана бутуруучулер дун чыгыи суйлеелерун уюштуруу 
учун зарыл болгон БКИге байланыштуу материалдарды кафедра башчысы МАКтын 
катчысына БКИни жактоого чейин 2 кун мурда берет.

6.7. Конференцияга катышуу учун жетиштуу каражаттарга жана интернеттин 
ылдамдыгына ээ болбогон студенттер менен байланышуу V/11а1:8 арр аркылуу жургузулет.

6.8. Бутуруучулер дун МАКтын мучелерунун алдын да чыгып суйлеенун кезегинин 
тизмеси кафедра тарабынан тузулет жана студенттерге алдын ала маалымдалат.

6.9. Кафедра башчылары жана БКИнин жетекчилери студенттерге БКИни жактоону 
еткеруу учун МАКтын отурумунун графиги женунде алдын ала маалымат беришет.

6.10. БКИни жактоого чейин 2 кун мурда техникалык каражаттардын 
жарамдуулугун (интернеттин ылдамдыгы, микрофондун, ундун, камеранын иштешин) 
текшеруу, ошондой эле студенттерге жана малекеттик аттестациялык комиссиянын 
мучелеруне мамлекеттик сынакты еткеруунун форматын тушундуруу максатында 
сынамык байланышуу жургузулет.

6.11. БКИни жактоо онлайн режиминде МАКтын курамынын учтен эки белугунун 
катышуусу менен ачык отурумда еткерулет.

БКИни жактоо боюнча МАКтын отуруму онлайн режимде еткерулет, бул учурда 
комиссиянын мучелеру ар кандай жайгашкан жеринен видеоконференция байланыш 
системасына кошула алат. МАКтын отурумунун узактыгы 6 сааттан ашпоосу зарыл.

6.12. МАКтын мучелерунун жана студенттердин керсетулген видеоконференция 
системасына кошулуусу жактоо процедурасынын башталышына чейин 30 мунет мурда 
МАКтын мучелеру кворумду аныктоо учун, ал эми студенттер инсанды 
идентификациялоо учун ишке ашырылат.

Идентификациялоо МАКтын катчысы тарабынан жургузулет.
6.13. БКИни жактоонун алдында бутуруучу наснортун керсетет.
6.14. Кезектуулук тизмесине ылайык жана идентификациялоо процедурасынан 

кийин бутуруучу студентке МАКтын мучелерунун алдында чыгып суйлее учун убакыт 
берилет. Чыгып суйлее учун ар бир студентке 20 мунет убакыт берилет. Чыгып 
суйлееден кийин студентке суроолор берилет.

6.15. Студенттин жоопторунан кийин видеоконференциянын уюштуруучусу 
кийинки чыгып суйлеечу бутуруучуну кошот.
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6.16. МАКтын мучелеру коллегиялык негизде купуя кецешишет жана студенттерге 
баа коюшат. Андан кийин уюштуруучу студенттерди видеобайланышка кайра кошот жана 
МАКтын терагасы тарабынан баалар жарыяланат.

7. ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ КОРУТУНДУЛАР

7.1. Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын бардык чечимдери протоколдор 
менен таризделет.

7.2. Дистанциялык технологияларды колдонуу учурунда мамлекеттик 
жыйынтыктоочу аттестацияны еткеруу процессии видеого жаздыруу зарыл. МАКтыи 
отурумунун видео жазуулары компакт диске жаздырылат жана отурумдардын 
протоколдору менен бирге сакталат.

7.3. Карантин режими жана езгече абал/кырдаал режими аяктагандан кийин 
МАКтын катчысы МАКтын отурумдарынын протоколдорун толтурат, аларга МАКтьш 
мучелеру кол коюшат.

7.4. Факультеттердин декандары жана тузумдук белумдердун Директорлору, 
тийиштуу кафедралардын башчылары аралыктан билим беруу технологияларын колдонуу 
менен бутуруучулердун жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияларынын жалпы 
уюштурулушуна тузден-туз жоопкерчилик тартат.

7.5. Эгерде МАКтын отурумунда форс-мажордук жагдайдан удам байланыш 
узгултукке учураса, отурумдун терагасы аттестациялык сыноодон кайрадан етуу учун 
кошумча убакытты белгилейт.

7.6. Жыйынтыктоочу аттестациялык сыноолорго жуйелуу себептер (документ менен 
тастыкталган медициналык керсетмелер, уй-булелук жагдайлар боюнча) менен катышпай 
калган студенттерге университеттен чыгаруусуз жыйынтыктоочу аттестацияльпс 
сыноолордон етуу мумкунчулугу берилет.

7.7 Мамлекеттик аттестациялык комиссиялардын отурумдары аныкталган тартиите 
уюштурулат.

■ ДОКУМЕНТТИН АЯГЫ

ИШТЕЛИП ЧЫКТЫ:
Окуу башкармалыгынын башчысы

МАКУЛДАШЫЛДЫ:
Окуу иштери боюнча проректор

Касымова Г. А.

Чоробаева Н.А.
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