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1. ЖАЛПЫ ЖОБО

Окуу процессии кредиттик технологиянын негизинде окутууну уюштуруунун 
жобосу 2003-жылдын 30-апрели №92 КР «Билим тууралуу» Мыйзамына; КР ББИМинин 
2009-жылдын 6-августунда бекиткен ESTS тууралуу Жобосуна; Кыргыз
Республикасынын билим беруучу мекемелеринин ишмердуулугун тескеочу жогорку жана 
орто атайын кесиптик билим беруулерун нормативдик-укуктук актыларына; 2012- 
жылдын 29-майында №346 КР Окмотунун токтому менен бекиген Жобого; И.Арабаев 
атындагы КМУнун Уставына жана мамлекеттик башкаруу органдарынын, И.Арабаев 
атындагы КМУнун нормативдик актыларына ылайык иштелип чыкты.

Жобонун негизги максаты И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 
университеттинин окуу ишмердуулугуне коземол жургузуу. Жободо окуу ишин 
мерчемдее жана уюштуруу, студенттердин ез алдынча иштоелеру(С0АИ), сабактарды 
жыйынтыктоочу текшеруулер академиялык карыздарды жоюунун шарттары. 
студенггердин курстан Курска кечурулушу, институттардын, деканаттардын
ишмердуулуктеру ж.б.башкаруу принциптери аныкталды.

ЖОБОДО КОЛДОНУЛГАН ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР:

1.1. Академиялык маалымдама (Transcript) -  окуган мезгилде етулген сабактар. 
креди'П'ер жана баалар тушурулген документ.

1.2. Академиялык даража (Degree) -  жогорку кесиптик билим беруунун мамлекеттик 
стандартын толук аткарган бутуруучуге жогорку окуу жайдын мамлекеггик 
аттестациясынын чечимине ылайык берилуучу даража.

1.3. Окуу сабактарына жазылуу -  окуу жайы тарабынан аныкталган, болжолдуу окуу 
мерчемине жазылуунун тартиби.

1.4. Жеке окуу мерчеми (ЖОМ) -  окуу жылына карата студент тарабынан тузулген окуу 
мерчемдеринин мазмундук тизмеси камтылган, типтик окуу пландарынын жана тандоо 
сабактарынын тизмесине ылайыкташтырылган документ. ЖОМдо кредиттердин саны же 
академиялык саатгар керсвтулот. ЖОМ билим алып жаткан студенттин жолун багытын 
чагылдырып турат.

1.5. Мамлекеттик жыйынтык (аттестация) -  мамлекеггик билим беруу стандартын 
ездештургвндугун аныктоо максатында Кыргыз Республикасынын билим беруу жана 
илим министирлигинин буйругу менен жургузулген комиссиянын ишинин жыйынтыгы. 
Ал жыйынтыктын негизинде мамлекетт'ик улгудегу документ (диплом) берилет.

1.6. Жыйынтыктоочу текшеруу -  билим алуучунун академиялык мезгил ичинде (окуу 
сабактары аяктагандан кийин) жетишкендиктерин текшеруу; жыйынтыктоочу текшерууну 
жургузуунун формасы сынак турунде оозеки, жазуу, тест турунде жургузулет.

1.7. Тандоо компоненти -  жогорку окуу жай тарабынан сунушталган, студенттердин ез 
алдынча жана турдуу академиялык мезгилдерде тандаган, окуу сабактарынын жана 
минималдуу келемдегу кредиттердин же академиялык сааттардын елчему.

1.8. Кредит -  билим алуучунун / окутуучунун окуу жугунун квломунун жалпы бирдиги. 
Бир кредит семестр ичинде бир жуманын аудитордук ишинин бир академиялык саатына



' ..гола ар бир лекциялык, практикалык, лабораториялык иштер 2 сааттык
'.идут студенттердин ез алдынча иштери менен коштолуп турат.

'..9. Кредиттик технологиялык билим беруу -  езунун билим алуусун жогорулатууга 
багытталган, жеке чыгармачылыктын негизинде ездештурулуучу билим беруунун 
багытыныы тандалышы жана окуу материалдарынын келемун ездештуруунун ыгы.

1.10. Базалык компонент -жалпыга милдетгуу мамлекеттик стандартна ылайык, 
студенттердин окуу программасына киргизилген окуу сабактарынын тизмеси жана 
тиешелуу минималдык кредиттердин келому.

1.11. Karroo кызматы (Офис Регистратор) -  уюштурулган окуунун баршык турлерун 
кеземелдеечу, билим алуучулардын окуудагы жетишкеидиктерин каттоочу жана алардын 
академиялык рейтингин чыгаруучу кызмат. Бир сисгемадан экинчи еистемага етуп жаткан 
откоел мезгилде каттоо кызматын институзгун же факультеттин администрациясы 
аткарат.

1.12. Ортодогу козомел (промежуточный) -  бекитилген ылайык, сабакты етквн 
окутуучу тарабынан билим алуучунун ийгиликтерин мезгил-мезгили менен текшерип
туруу.

1.13. Жумушчу окуу планы -  кесиптик билим беруунун журушундо типтик жана жеке 
окуу мерчемдеринин негизинде иштелип чыккан жогорку окуу жайы аркылуу бекитилген 
документ; анда бардык окуу сабактары камтылып, кредиттери же академиялык сааттары 
корсотулет: Жумушчу окуу планынын тузумун жогорку окуу жай вз алдынча сунуш 
кылат.

1.14. Студенттин вз алдынча иштовсу (С0АИ) -  сабак етуп жаткан окутуучунуи 
чечими боюнча (тест, контролдук иш, коллоквиум, реферат, сочинение, реферат, 
жыйынтык ж.б.) кайсы бир белгиленген темалардын устунде студенттини ез алдынча иш 
жургузуусу. Ал окутуучу тарабынан кеземелге алынат.

1.15. Окугуучунун жетекчилиги астында студенттин оз алдынуа иштвосу 
(ОЖАС0АИ) (Office Hours) -  жугуртмеде керсетулген иш мерчендери боюнча окутуучу 
менен студенттин тузден- туз иштеесу.

1.16. Силлабус -  сабактын окуу программасы. Анда сабактын кыскача мазмууну, максаты 
жана милдеттери, тематикалык план, ар бир теманын келему, кыскача мазмуну, ез 
алдынча иштердин тапшырмалары, консультациялардын убактысы, жыйынтыктоочу 
текшеруунун жугуртмесу, адабияттардын тизмеси, окутуучунун талаптары жана баага 
коюлган талаптар камтылат.

1.17. Жетишуунун кезектеги жыйынтыгы -  билим алуучунун окуудагы 
жетишкендиктери же ар бир сабактын темалары жана белумдеру боюнча окутуучу 
тарабынан текшерилип туруусу.

1.18. Типтик окуу программа -  билим беруунун мамлекеттик стандартынын негизинде 
иштелип чыккан документ. Типтик окуу программа базалык жана вариативдик 
белуктердегу сабактардын мазмунуи, келемун, етуу тартибин аныктап, билим алууну, 
уйренууну, тажрыйба топтоону жана компетенттуулукту калыптандырууну кездеп, 
колдонулуучу адабияттардын, колдонмолордун тизмесин сунуштайт. Ал И.Арабаев 
атындагы КМУнун ОМБ бекитилет.



1.19. Типтик окуу план -  окуу багыттары боюнча билим беруунун мамлекеттик 
стандартынын негизинде иштелип, милдеттуу компоненттердеги окуу сабактар камтылып. 
ГСЭЦ (гуманитардык, социалдык жана экономикалык цикл), МТИЦ (математикалык жана 
табигый-илимдер цикли) жана КЦдердин (кесиптик цикл) кредиттери кошо керсотулуп. 
текшеруунун формалары, окутуунун башка турлеру жана жыйынтык аттестациясы 
чагылдырылган негизги окуу документи.

1.20. Насаатчы (Эдвайзер)- адистерди чыгаруучу кафедранын окутуучусу. Ал билим 
алуучунун тийиштуу адистигине жараша академиялык ыускоочу кызматын аткарып, 
сабактарды, окутуучуларды тандоого жардамдашып, билим алуу мезгилинде сабактарды 
оздештурууго комок керсотот.

2. КРЕДИТТИК ТЕХНОЛОГИЯНЫН НЕГИЗИНДЕ ОКУУ ПРОЦЕССИИ 
УЮШТУРУУНУН НЕГИЗГИ ПРИНЦИПТЕРИ

2.1. Окуу жылы 1-сентябрдан башталат..

2.2. Семестр ичинде 16 жуманын бир жумасындагы студенттин аудитордук ишинин бир 
кредити, академиялык бир саатка барабар. Бакалаврдагы ар бир лекциялык, семинардык 
жана студиялык иштер студенггердин ез алдынча иштеесу жана студенттердин 
окутуучунун жетекчилиги астында иштеесу бир сааттан коштолуп турат.
2.3. Академиялык сааттар темендегудой болуштурулот:

- 1 контакттуу саатка (50 минутадан) лекциялык, практикалык (семинардык) иштер;
■■ 1.5 контакттуу саатка (75 минутадан) студиялык иштер;
- 2 контакттуу сааттарга (100 минутадан) лабораториялык жана дене тарбиялык;
- 1 контакттуу саатка (50 минутадан) окуу практикаларынын бардык турлеру;
- 2 контакттуу сааттарга (100 минутадан) педагогикалык практикалардын бардык турлеру;
- 5 контакттуу саатгарга (250 минут) ендуруштук практикалардын бардык турлеру.

2.4. Студенггин жеке окуу мерчеминде (ЖОМ) эдвайзердин жардамы менен тандаган 
сабактардын жылдык окуу багыты жана сабактардыи тизмеси камтылат. 2-4-курстагы 
студенттердин ЖОМ кийинки жацы окуу жылына карата 10-июнга чейин бекитилсе, ал 
эми 1-курстардыкы 1-сентябрга чейин бекитилет.

2.5. ЖОМ курамдардын директору же деканы тарабынан бекитилет.

2.6. ЖОМ томондегу озоктуу документтердин негизинде тузулет: окуу багыттары, 
адистиктер боюнча типтик окуу пландары, сабактар боюнча ОУК, маалымат-керсотмесу 
жана тандоо сабактарынын тизмелери.

2.7. Бардык ОУК бирдей сгандарттуу тузулушко ээ:

-сабактардын программалары студенттер учун;
-  курстун тематикалык планы (сабактын мазмуну); 

лекциянын тезистери;
практикалык (семинардык) иштердин планы;

-  С0АИ, ОЖАС0АИ пландары;
-  озунун билимин текшеруу учун материалдар;
-  кенугуу тесттери;
-  сынактык суроолор.



Маалымат-керсетмесу теменДегулерду камтыйт:
-  милдеттуу компонентте кврсетулген адистиктин типтик окуу планы жана бардык окуу 
жылы камтылган тандоо компонента;
-  кредиттик технология боюнча окуу процессии уюштуруунун негизги эрежеси.

2.8. Адистерди даярдап чыгаруучу кафедралар окуу процессии усулдук корсетмелер 
менен камсыздайт. Студентгерге бардык сабактар боюнча ОУКтерди (электрондук же 
кагазга басылган турунде), практиканын бардык туру боюнча втулуучу материалдарды 
(аныкталган формасында практиканын кврсетулген багыттары боюнча) ар бирине 
таратып берет.

2.9. Курсту кайгалан окууга каражат студент тарабынан толенвт.

2.10. Студенттер теменку себептер менен Ректордун буйругу аркылуу окуудан 
чыгарылат:
-  студенттин ез каалоосу менен университеттин ректорунун наамына жазылган арыздын 
негизинде;
-  студент тарабынаи келишимдин шарттарын аткарбагандыг'ына байланыштуу;
.студентгин башка жогорку окуу жайына которулуп кетуусу;
-  студенттин мамлекеттик жыйынтык аттестациясында канааттандырарлык змее баа 
алышы;
-  университе'гтин Уставын бузуу (тартипти бузуусу жана коомдук жайлардагы терс 
журум-туруму).

2.11. Университетген окуудан чыгарылгаи студенттерге академиялык маалымдама 
(Transcript) берилет.

3. ОКУУ ПРОЦЕССИИ МЕРЧЕМД00
3.1. Окуу процесси окуу мерчемдеринин негизинде жургузулет:

-  типтик окуу мерчеми (ТОМ);
■ жеке окуу мерчеми (ЖОМ);

жумушчу окуу мерчеми (ЖУОМ).

3.2. ТОМ КР ББИМ тарабынан бекитилип, милдеттуу компонентгер, негизги сабактар 
менен бирге тандоо курстары жана алардын кредиттеринин сандары камтылып, 
практиканын турлеру, етуу убактылары такталат. Кафедра тандоо компонентине белунген 
кредиттердин келемуне жараша тандоо сабактарынын каталогун иштеп чыгат.

3.3. ЖОМ студенттин жеке езу тарабынан эдвайзердин жардамы менен ар бир окуу 
жылына тузулет (кара: 2.4, 2.5, 2.6 п.). Ал И.Арабаев атындагы КМУнун курамдарынын 
жетекчилери тарабынан 2 нускада бекитилет. 1-нуска курамдарда аггестацияларды 
уюштуруу жана жыйынтык текшеруулерун еткеруп туруу учун сакталат. 2-нуска 
студенттин езуне берилет.

3.4. ЖОМ институт же деканат тарабынан толтурулат. Студенттердии жеке арыздарына 
карата тандаган сабактары боюнча тайпалар тузулуп, анын рентабелдуулугу аныкталат.



3.5. Жумушчу окуу мерчеминдс милдеттуу жана тандоо сабактары берилип, кредитгердин 
саны жана академиялык сааттар керсетулуп, курамдардын жетекчилери тарабынан 
бекитилет.

3.6. Рентабелдуу болуш учун чакан топтун саны 10 кишиден кем болбоосу керек.
3.7. Рентабелдуу эмес тайпалардын студенттери уч кундун ичинде жумушчу окуу 
мерчеминде каралган башка тандоо сабактарына жазылуу боюнча арыздарын кайра 
берууге укуктуу. Эгерде студент курстун рентабелдуу эместиги тууралуу маалыматты 
угуп-билип туруп ез укугунан пайдаланбай еткеруп жибере турган болсо, анда ал учун 
чечимди директор же декан кабыл алат.

3.8. Студент жеке окуу мерчемин тузуудо кошумча 1-2 сабакты кошумча окуу учун 
И.Арабаев атындагы КМУнун башка адистиктери, багыттары боюнча окуп жаткан 
студен'гтер менен бирге акы телеп окууга акылуу.

3.9. Институт же деканат жумушчу окуу мерчеминин негизинде бардык семестрге 
студентгердин оз алдынча иштери менен бирге жугуртме тузет.

3.10. Жугуртме биринчи проректор, окуу иштери боюнча проректор тарабынан семестр 
башталганга чейин бир жума мурун бекитилет.

3.11. Институт же деканат адистиктердин, окуу багыттарынын негизинде кийинки окуу 
жылына карата 15-июнга чейин окуу процессинин академиялык календарын тузуп, окуу 
башкармалыгынын башчысы тарабынан макулдашылып, биринчи проректор, окуу иштери 
боюнча проректор бекитет.

3.12. Окуунун журушунде 25-сентябрга чейин кафедра башчылары институтка же 
деканатка календардык жылга студенттердин жыйынтык сынактарын алуу учун МАКтын 
терагаларынын талапкерлерин, комиссиянын мучелорунун тизмесинин долбоорун жана 
жыйынтык сынактын журушунун формасын сунуштайт.

4. ОКУУ ПРОЦЕССИИ УЮШТУРУУ

4.1. И.Арабаев атындагы КМУнун окуу процессии уюштуруу жумушчу окуу мерчеминен. 
бекитилген академиялык календардын, окуу сабактарынын жана студенттердин ез 
алдынча иштеринин жугуртмесунун негизинде жургузулет.

4.2. Бутуруучу курстарда окуу жылы бир академиялык мезгилден жана кесиптик 
мезгилден же диплогиду коргоонун алдындагы практикадан турат, Ошол эле учурда 
жыйынтык сынактары июнь айынын 25-кунунен биринчи кеч эмес бутушу керек.

4.3. И.Арабаев атындагы КМУдагы уюштурулган окуу процесси ар бир адистик боюнча 
атайын маалымат дубалдарында жана университепшн сайтына жайгаштырылат.

Кезвмол системасы жана билимди баалоо

4.4. Билим беруу процессинин жыйынгыктарынын сапаттуулугунун. объективдуулугун 
жогорулатуу жана коземелдее максатыпда ортодогу (промежуточный) жыйынтыктарга 
белунет.



4.5. И.Арабаев атындагы КМУнун студенттеринин билимин кеземелдее жана баалоо 
баллдык-рейтингдик системанын негизинде жургузулет (БРС).

4.6. Окулуп жаткан сабактарын жыйынтыктарын текшеруу: кезектеги, орто догу жана 
жыйынтыктоочу кеземелдер БРС аркылуу жургузулет.

4.7. Кезектеги кеземол лектордун ассистента (эгер ал семинардык иштерди еткерсе же 
студенттердин оз алдынча иштерин текшерсе) же лектордун езу аркылуу жургузулет. 
Кезектеги коземелду алуунун формасы жана мазмуну сабакты етуучу окутуучу аркылуу 
аныкталып, студенттин жумушчу программасы учун ОУК киргизилет.

4.8. Кезектеги кеземел 100% шкалада бааланат.

4.9. Кундузгу формада окуп жаткан студенттердин билимин ортрдогу текшеруу жугуртме 
боюнча лектор тарабынан академиялык мезгилдин 8- жана 17-жумасында жургузулет. Ал 
эми дистанттык формада билим алуучулардан ортодогу текшеруу окутуучу тарабынан 
жугуртмеге ылайык окуу сабагы боюнча сынакка чейин сессиянын журушунде бир жолу 
алынат. Мында билим алуучунун сабактар боюнча берилген тапшырмалары контролдук 
инк реферат, эсептик-географиялык иштер ж.б. аткарылышы эске алынат.

4.10. Ортодогу текшеруунун ведомосту окутуучуга тузден туз Офись каттоочу тарабынан 
текшерууну кабыл алуунун алдында, ведомосту алгандыгы тууралуу белги коюу аркылуу 
гана берилет. Текшеруу аяктагандан кийин ведомость окуу белумуне тапшырылат. Ар 
бир ортодогу текшеруу шкаладагы 100% менен бааланат.

4.11. Кезектеги, чектик (рубежная) текшеруулердун бардык турлеру сабакты окуткан 
окутуучу тарабынан алынып, ал гана тийиштуу бааларды коюуга укуктуу.

4.12. Эки рейтингдин жыйынтыгы боюнча (дистанттар учун бир) сынакка уруксат беруу 
рейтинги чыгарылат.

4.13. Курамдар сабактар боюнча жыйынтык сынагын алуу учун коз карандысыз сынак 
алуучуларды тартышы керек.

4.!4. Жыйынтыктоочу текшеруу сынак формасында еткерулет. Сынактар жазуу. оозеки 
же тест турунде откорулет. Бирок, баарынан ыцгайлуусу сынактын тест турунде 
еткерулуусу (электрондуу сынак дагы). Сабактар боюнча жыйынтыктоочу сынак 
шкаладагы 100% менен бааланат.

4.15. Ар бир окуу сабактарынын сынактарын алуу формасы жана тартиби боюнча 
курамдардын Окуу-усулдук кенешинин чечими (кафедранын чечими жана сунушу 
аркылуу) менен академиялык мезгилдин башталышына бир ай кал ганда аныкталат.

4.16. Сынактын бардык формасы боюнча ведомосттор сынак жургузулген куну Офис 
регистраторш еткерулет.Эки академиялык тайпа толук болуп, алардан жазуу турунде 
сынак алынса, текшерилгенден кийин экинчи куну текшерууге уруксат берилет.

4.17. Билим алуучулар, эгерде биринчи же экинчи ортодогу текшерууге объектавдуу 
себептер менен катышпай калса, курамдын жетекчисине жазуу турунде арыз менен 
кайрылып, жеке ез алдынча чектик (рубежная) текшерууге катышууга укугу бар,



4.18. Эгерде студент чектйк текшеруулердун бардыгын тапшырбай, аралыктык 
текшерууге уруксат алалбай калган болсо, анда студент жыйынтык сынагына 
киргизилбейт. Ал курсту кайрадан окуп жана акысын гелее менен бирге жайкы семестрде 
же кийинки академиялык мезгилде етушу керек.

4.19. Сабактар боюнча еткерулген сынактан кийин жыйынтыктоочу бааны коюуда 
пайыздык катышты чыгарыш учун темендегудей формула колдонулат:

Ж%= 0,6 х [ ( PI + Р2 ) / 2 ] + С х 0,4

Р | - биринчи рейтингдин бааларынын пайыздык катышы;
Р 2 ~ экинчи рейтингдин бааларынын пайыздык катышы;
С -  сынактык баалардын пайыздык катышы.

Пайыздык катыштагы жыйынтык баалар Ж% сан жана жазуу турундегу жыйынтык 
бааларына айлантылат (1-таблица). Жыйынтык бааларынын эсептелиши 2-таблицада 
керсетулген.

4.20. Эгерде билим алуучу сынактан F канааттандыраарлык эмес баа альт кала турган 
болсо, сабак боюнча жыйынтык баалары эсептелбейт. Ведомостко F баасы коюлат, ал эм и 
сынак китепчесине коюлбайт.

1-Таблица. Билимди баалоонун коп баллдуу жазуу турундегу системасы

Жазуу турундегу 
системадагы баа

Баллдардын 
сандык туру

Пайыздык
катыш

Салттык системадагы 
баа

А+ 4,0 95-100
МыктыА 3,67 90-94

А- 3,33 85-89
В+ 3,0 80-84

ЖакшыВ 2,67 75-79
В- О  ̂о Z , J  J 70-74
С+ 2,0 . 65-69

Кан ааттан дырарл ы кС 1,67 60-64
С- 1,33 55-59
D 0 ,0 50-54 Канааттандырарлык эмесF 0 . 0-49

Таблица 2. Сабак боюнча жыйынтык бааны чыгаруунун алгоритми

Аман Амалды аткаруунун мисалы
1. Орточо арифметикалык рейтингдик 
бааларды аныктоо

Р, =75,Р2 = 60. 
(75+60) / 2= 67,5

2. Орточо арифметикалык рейтингдик 
бааларды кебейтуу

67,5*0,6=40

3. 100% шкал ада коюлган сынактык 
бааларды 0,4 кебейтуу керек

Эгерде С% = 90, анда 90*0,4=36

4. Алынган акыркы эки жыйынтыкты кошуу 40+36=76
5. Жыйынтык суммасы учун эквиваленттер Сандык эквивалент -  2,67 

Жазуу турундегу эквивалент -  ( В-)
Салттык баа -  «жакшы»



Окутуучунун жетекчилиги астыида студенттин ез алдынча иштери (ОЖАС0АИ)

4.21. ОЖАС0АИ окуу графигине коюлуп, окутуучунун жана студенттин жумалык 
жуктемдоруне киргизилет.

4.22. ОЖАС0АИ формасы сабактардыи интерактивдуу ыкмасы жана консультация-лык 
турде берилип, ОУК студенттер учун алардын тапшырмалары сааттардын келемдеру 
корсетулген.

4.23. ОЖАС0АИ тегерегиндеги интерактивдуу иштерге бардык студенттер катышышы 
керек.

Курстук иштер Курстук иш окутуучунун кредит топтотууга жасаган аракетинин бир 
формасы болуп калууга тийиш

4.24. Курстук иштердин саны окуу багытгарынын, адистиктердин жумушчу окуу 
пландарына карата аныкталат.

4.25. Курстук иштерге даярдануу академиялык мезгил ичинде аткарылат.

4.2б->. Курстук ишерди баалоо бутуруучулерду чыгаруучу кафедранын комиссиясынын 
отурумуида семестрдин 15 жумасында 100% шкалада каралып, курстук иштин 
жыйынтыгындагы баалык балл студенттин экинчи чектик (рубежный) текшеруусун тузот 
(дистантгык билим берууде окугандар учун жен эле чектик текшеруу деп аталат).

Сынактык сессинларды откоруунУн тартиптери жана даярдыктар

4.27. Сынактык сессиялар жылына бир жолу семестрдин аягында откерулот. Сессиянын 
журушунун узактыгы 1-3 жумага.(дистанттык блумдерде -- 4-6 жума) созулуп. сынактык 
сабактардын саны эске алынат. Билим алуучулар сынакты тапшырууда тилдерди тандоо 
укугуна ээ (мамлекеггик, орус, англис тилдеринде).

4.28. Сынактык материалдар лектор тарабынан иштелип чыгып, мамлекеттик тилге 
которулуп, сессиянын башталышына 30 кун калгаига чейин электрондук жана жазуу 
турунде курамдарга тапшырылат.

4.29. Жазуу сынактарына даярдалган билеттердин саны 25 кем болбошу керек. Суроолор: 
2 теориялык, 1 тапшырма турунде же 1 теориялык, 2 тапшырма турунде тузулет.

4.30. Билеттер курамдарга тапшырылардан мурда кафедранын отурумунда каралып. 
кафедра башчысы тарабынан бекитилет.

4.31. Тесттик тапшырмалардын маалыматгык кампасында 1 кредитке 100 тесттик 
тапшырмадан кем эмес суроолор тузулушу керек.

4.32. Жазуу сынактары курамдардын екулунун катышуусунда билеттер боюнча 
откерулот. Жазуу сынагынын узактыгы 2 астрономиялык саа'П'ан ашпоосу керек.



Сынактык иштерге курамдардын екулу тарабынан белги коюлгандан кийин, алар 
окутуучулар тарабынан текшерилет.

4.33. Жазуу сынагын баалоо 100% шкалада коюлат.

4.34. Компыотердик же бланк турунде тесттерди алууда сынак алуучудан ар бир сабак 
боюнча 36 тагтшырма даярдалат. Тесттерди кабыл алууда курамдардын бирден екулу 
катышуусу шарт. Эгерде тест компьютер аркылуу алынса, сынак беруучулордун саны 
сынакка берилген компыотердин санына барабар болушу керек.

4.35. Тесттердин жоопторун сабакты откен окутуучу текшерет. Ал учун тесттердин 
жообун даяр жооптук ачкычтар менен салышытырып карап чыгып, сынактын 
жыйынтыктарын чыгарып, сынактык ведомостторду толтурган сон, жалпы сабактардын 
жыйынтыктары илинет. Студенттин сынакка чейинки рейтингин илгенге уруксат 
берилбейт.

4.36. Оозеки сынак кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын адистери аркылуу 
кабыл алынат.

4.37. Сынактык ведомосттор сынак башталардын алдында курамдык тузумден 
окутуучунун езуне, кол коюу белгиси менен гана берилет.

4.38. Жазуу же тест турундегу сынактардын жыйынтыктары текшеруучу окутуучу же 
оозеки сынакты алуучу тарабынан «Апелляция катталбаган сынактык ведомостко» 
тушуруп, студенггерге жыйынтыгын угузуп, курамга откеруп берет.

4.39. Сынактын жыйынтыктары боюнча кайрылган студентгердин арыздары сынак 
алынган кундун эртеси же жыйынтыктар угузулган кийин кабыл алынат.

4.40. Апелляция иш аракеттери аяктагандан кийин «Апелляция катталбаган сынактык 
ведомость» жана «Апелляция катталган сынактык ведомосттор» апелляциялык 
комиссиянын курамына кирген мучелерунун, курамдын окулдерунун колу коюлгандан 
кийин курамга откерулуп берилет.

4.41. Курам ар бир сынактык сабактардын жыйынтыктарын талдап текшерип чыккандан 
кийин, ийгиликке жетишкен студенттерди курстан курска кечуруу тууралуу учурдагы 
Жобонун 2.9, 2.10 п. негизинде буйруктун долбоорун даярдайт.

4.42. Ар бир сынактык сессиянын жыйынтыгы студенттин академиялык транскриптине 
киргизилет.

4.43. Жыйынтыктоочу текшеруудо он, баа алып, бирок аны жогорулатуу учун кайра 
тапшырууга уруксат берилбейт.

5. Окуунун журушунде арыздарды териштируу (АПЕЛЛЯЦИЯ)

5.1. Апелляция (АК) студенттин рейтиигинин суммасына таасир берип. стону менен 
кайсыл бир сабак боюнча жыйынтык баасын кетерген учурларда гана уруксат берилет.

5.2. Апелляция студент тарабынан теменку учурларда демилгеленет:

-тестгик тапшырмалар туура эмес тузулгон учурларда;



-  тесгтик тапшырмалардын жооптору туура эмес коюлган учурларда;
-  тесттик тапшырмаларда бир нече туура жооптор берилип, ал эми керсотмеде бир гана 
жоопту тандоо керек болгон учурларда;
- тесттик тапшырмалар же оозеки, жазуу турундегу сынактык билеттер окуу 
программасынан тышкаркы суроолордон тузулсв.
5.3. Апелляциянын журушу:

-  студент апелляциялык комиссиянын терагасынын наамына (университеттин ректоруна) 
сабактын аталышын, суроонун номерин керсетуп, кайрадан кароосу тууралуу арыз менен 
кайрылат;
-  курам 5.1 жана 5.2 п. негизинде туура же туура эместигин аныктагандан кийин чечим 
кабыл алат.
-  курамдык тузум апелляциялык комиссиянын курамы тууралуу буйрук же буйрутма 
чыгарат. Ага апелляциялык комиссиянын терагасы (окуу иштери .брюнча директордун же 
декаидын орун басары), кафедра башчысы, эдвайзер, кафедранын окутуучулары кирет.
-  апелляциянын жыйынтыктары «Апелляция катталган сынактык ведомостуна» 
киргизилет;
-  апеллясынын журушунде студенттин сынакка чейинки рейтингине езгертуу киргизууге 
уруксат берилбейт;
-  апелляциянын жыйынтыктары студенттин сынак китепчесине киргизилет.

6. АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗ, АНЫ ЖОЮУ

6.1. Академиялык карыздар теменку учурларда пайда болот:

-  сабактардан канааттандырарлык эмес баа алганда;
-  сынакка келбей койгондо.

Студент мындай учурларда кезектеги академиялык мезгил ичинде керектуу кредиттерди 
чогулта албай калат.

6.2. Сессиянын жыйынтыгы менен академиялык карызы бар студентгер окуудан 
чыгарылбайт.

6.3. Жыйынтыктоочу текшерууде «канааттандыраарлык эмес» баа алып калган студент, 
курсту кайрадан угуп, жайкы семестр учурунда же кийинки окуу жылында тапшыруу 
укугуна ээ. Студент кийинки академиялык мезгил учун прейскурантта керсетулген окуу 
акысын телееге тийиш.

6.4. Билим алуучуларды бир адистиктен экинчи адистикке которуу КР ББж-аИМ жана 
И.Арабаев атындагы КМУнун которуу, окуудан чыгаруу жана кайра калыбына келтируу 
тартиби женундегу жобосуна ылайык жургузулот.

6.5. Курстан Курска кечурулгендугу тууралуу белги студенттин сынак китепчесине жана 
тран с к р и пти н е т уш у р у л ёт.

7. ПРАКТИКАЛАРДЫ 0TK0PYY

7.1. Практиканын бардык турлорунун макамы окуу сабактарына тец келет. Ошондуктан 
студенттин ЖОМ киргизилет.



7.2. Практика, студенттин курстардын керектуу болгон теориялык материалдарын 
ездештургенде, практиканын программаларын толтурган шарттарда гана ЖОП 
киргизилет.

7.3. бндуруштук, окуу жана педагогикалык практикалар окуу багыттарынын. 
адистиктердин жумушчу пландарына негизинде еткерулет.

7.4. Практикаларды (окуу, ендуруштук жана педагогикалык) негизги окуу процессии 
узгултукке учуратпай жана окуу процессии узгултукке учуратуу менен еткорсе болот.

7.5. бндуруштук жана педагогикалык практикалар И.Арабаев атындагы КМУнун 
студенттерди практикалардан откеруу тууралуу тузулген келишимдердин негизинде 
атайын мекемелерде еткерулет.

7.6. Практиканын бардык турлеру МББС (ГОС) ылайык окуу багыттары, адистиктери 
боюнча кредиттерг'е белунген. Практиканын жыйынтыктары 4-баллдуу шкала боюнча 
бааланып (1-табл.), студенттерди курстан Курска которуу чечимин кабыл алууда эске 
алынат.

7.7. Практиканы еткеруу тууралуу буйрукка университеттин жетекчиси кол коет. 
Буйруктун долбоорун директордун же декандын окуу иштери боюнча орун басары 
даярдайт. Буйрукта жооптуу катары практиканын жетекчиси, ете турган жай жана 
ишкананын же мекеменин устаты, чебери керсетулет.

7.8. Ар бир студент-практикант, кафедрадагы практиканын жетекчиси жана практика етуп 
еткен жайдагы консультанттын колунда бугуруучу кафедра тарабынан багыты, адистиги 
жана езгечелугу эске алынып даярдалган практиканын жумушчу программасы болушу 
керек.

7.9. Практикадан етуш учуй ар бир программада практиканын мазмуну камтылган 
курстардын теориялык базаларынын тизмеси милдеттуу турдо киргизилиши зарыл. 
Практиканын жумушчу программасында теменкулер чагылдырылышы керек:

-  практиканын меенету;
-  практиканын максаты жана милдеттери;

студенттин практикасынын программасынын мазмуну, студенттин жекече 
тапшырмаларды аткаруу меенету жана формасы;
- студенттин отчеттук документацияларды еткергенден кийин рейтингдик бааларды 
коюунун критерийлери;
- [фактика боюнча отчеггорду даярдоонун тартиби жана аны жактоонун меенету.

7.10. Студент практиканын учурунда, практиканын жетекчисине маалымат билдируу 
менен практиканын программасына киргизилбеген иштерди аткарбоого жана андан баш 
та ртуу га укуктуу.

7.11. Практика аяктагаыдан кийин практиканын жетекчиси же консультанты практиканын 
жыйынтыктары тууралуу отчет даярдайт. Отчетто ар бир студент-практиканттын аткарган 
практиканын программасынын сапаттары белгиленип жана пикир жазылып, баалар 100% 
шкала менен керсетулет.

7.12. Практиканын жыйынтык баасы кафедрада тузулген комиссиянын отурумунда 
студент-практикант отчетун жактагандан кийин коюлат. Баа коюуда студент-



практиканттын тузген кунделугу, отчету, жетекчилери жана практиканттын консультанты 
тарабынан берилген пикирлер эске алынат.

7.13. Практиканын отчетторун кабыл алуу практика жыйынтыкталгандан кийин эки 
жумадан кем эмес мезгилде жургузулет.

7.14. Практиканын баалары (1-табл.) практиканын жетекчиси аркылуу алгач ведомостко, 
андан кийин студенттин сынак китепчесине тушурулет. Курам студенттин транскриптине 
тушурет.

7.15. Белгилуу себептер менен практикадан отпей калган студент тийиштуу 
документтерди алып келип, курамдын жетекчисине жазган арыздын негизинде окуу 
процессии узгултукке учуратпай кафедра керсеткон моенеггун ичинде практикадан 
етууге укуктуу. Бул студенттер учун ©зунче буйрук даярдалат.: Бирок, практиканын 
мындай турунун меенету узагыраак болуп, кебейет.

7.16. Окуу процессии узгултукке учуратпай окуу практикасынан етууге бардык 
студенттерге алардын академиялык карыздарына карабастан уруксат берилет.

7.17. Практиканын программасын толтурбаган студенттерге же практикант етпегендерге 
академиялык карыз катары жазылат.

8. ЖЛЙКЫ СЕМЕСТРДИ УЮШТУРУУ

8.1. Жайкы семестр И.Арабаев атындагы КМУнун ректорунун буйругу менен акы 
телоенун негизинде тузулет. Жайкы семестр кошумча билим беруу, академиялык 
карыздарды жоюу жана окуу мерчемдериндеги айырмачылыктарды тапшыруу 
максатында уюштурулат.

8.2. Жайкы семестрдин меенету 6 жумага чейин.

8.3. Жайкы семестрде окууга теменкулер укук алат:

-  кошумча кредиттерди топтоону каалагандар;
-  рейтингдин жыйынтыгы менен сабактар боюнча сынакка уруксат ала албагандар;
-  башка окуу жайларынан которулгандар, курсун кайра калыбына келтиргендер жана 
академиялык ергууден келгендер окуу пландарындагы чыккан академиялык 
айырмачылыктарды жоюш учун кошумча окуу талап кылынат;
-кышкы жетишуунун жыйынтыгы талап кылган кредитти топтой албагандар.

8.4. Институт же деканат кошумча кредиттерди алуучу учун жайкы семестрден окууну 
каалагандарга теменку шарттарда гана уруксат берет:

-  студенттер кийинки. Курска академиялык карызы жок которулушу керек;
-  тайна рентабелдуу болушу керек.

8.5. Жайкы семестрди тузууде теменку улгудегу иш кагаздар даярдалышы керек:

.студент жайкы семестр башталганга 10 кун калганга чейин, езунун катышуусу тууралуу
курамдык тузумдун жетекчисине арыз менен кайрылат;
-  институт же деканат жайкы сессиянын жыйынтыгынын негизинде берилген арыздарды 
кабыл алат;



- институт же деканат оц тараптуу чечим кабыл алса анда жайкы семестрдин жугуртмесу 
тузулуп, окуу акылары теленгенден кийин курамдык тузумдун жетекчиси аркылуу 
жугуртме бекитилет. Жугуртмену тузууде жайкы семестрге тартылган окутуучулардын 
убакыт ченемдери эске алынышы керек.
-  жайкы семестрди уюштуруу ушул Жобонун негизинде уюштурулат. Ошол эле учурда 
окуу багыттары, адистиктери бюонча окуу планынан сырткары окуп жаткан билим 
алуучуларга жыйынтык баа жайкы семестрде учурунда лекция окутан окутуучу 
тарабынан коюлат.

8.6. Жайкы семестр мезгилинде ездештурген окуу планындагы кошумча сабактардын 
сынагынын жыйынтыгы кийинки окуу жылынын ЖОП тузет.

8.7. Курсун кайра калыбына келтируудо, академиялык карыздарды жоюуда, башка окуу 
жайлардан которулуп келген учурлардагы академиялык айырмалар боюнча сабактардын 
сынагынын жыйынтыктары кезектеги окуу жылынын кечурме баллын тузет.

9. МАМЛЕКЕТТИК А'ГТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯ.
9.1. Мамлекеттик жыйынтык аттестация академиялык календарда жана жумушчу окуу 
планында каралган меенет боюнча жургузулет.

9.2. Мамлекеттик аттестациялык комиссия мамлекеттик сынак (фундаменталдык 
профилдуу сабактар же адистик боюнча) жана бутуруучу курстардын кваликациялык 
иштерин коргоо турунде еткерулет.

9.3. Мамлекеттик сынактар окуу пландарында каралгандай эле оозеки же комнлекстуу 
тест турунде еткерулет.

9.4. Бутуруучу курста еткерулуучу жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация га окуу 
багыттары, адистиктери боюнча окуу планынын колемун толук аткарып буткендерге гана 
уруксат берилет.

9.5. Жыйынтыктоочу мамлекеттик сынактан отпей калган студенттер кийинки окуу 
жылында МАК журуп жаткан учурда, курсун калыбына келтируу менен бирге 
мамлекеттик сынакты кайрадан тапшыруу же квалификациялык ишин жакгоо 
мумкунчулугуне укуктуу.

9.6. Жыйынтык атгестациясын кайра тапшыруу, канааттандыраарлык змее баа алып 
калган учурда уюштурулат.

9.7. Мамлекеттик сынактарды тапшырбай калгандар учун мамлекеттик сынак еткеруле 
тур ган сабактардын тизмеси учурдагы иштеп жаткан окуу планынын негизинде 
теориялык курс аяктагандан кийин гана аныкталат.

9.8. Студенттер бутуруучу квалификациялык иштерин мамлекеттик жана орус тилдеринде 
даярдоого жана коргоого укуктуу.

9.9. Бутуруучу квалификациялык ишти коргоого студенттин илимий жетекчиси милдеттуу 
турде катышып, жазылган бакалаврдык ишке кыскача мунездеме берип, иш тууралуу 
кыскача пикирин билдирет. Бутуруучу квалификациялык ишти баалоо МАКтын отурумда 
каралып, илимий жетекчинин жанатышкы эксперттин сын пикири даты эске алына’г.



9.10. Бутуруучу квшшфикациялык иштин жыйынтык баалары коргоо уюштурулган куну 
угузулат.

9.11. Окуу планында керсетулген сабактардын бардык сынактары боюнча А, А- «мыкты» 
бааларга тапшырып, 75% тузуп, ал эми калган сабактары боюнча В-, В. В+ «жакшы». 
ошондой эле мамлекеттик сынакты жана дипломдук ишти «мыкты» бааларга тапшырса. 
артыкчылык диплому берилет.
К). КАЙТАЛАГ1 ОКУТУУНУН ЖУРУШУ

10.1. Студенттин курсту кайрадан окуу чечеми курамдын жетекчиси тарабынан кабыл 
алынып, тийиштуу буйруктар чыгарылат.

10.2. Кайталап окутуу которууга жетиштуу балл топтой албай, кийинки курстарга которуу 
баллында кейгейлер жаралган студенттер учун акы телеп окуунуй негизинде жургузулет.

10.3. Институт же деканат эдвайзер жана студент менен биргеликте кайталап окутууга 
алып чыгып жаткан сабактардын меенеттерун, тизмесин аныкташат.

11. АКАДЕМИЯЛЫК АЙЫРМАЛАРДЫ ЖОЮУ
11.1. Академиялык айырмаларды жоюу толом акынын негизинде жургузулет.

11.2. Академиялык айырма темонку учурларда пайда болот;

-  студенттин башка окуу жайлардан которулуп келишинин негизинде;
-  студен'гтин башка адистикке которулушуна байланыштуу;
- студенттин бир окуу формасынан башка окуу формасына которулган учурда;
- студенттин академиялык оргууден чыккан учурунда;
-  студентти тийиштуу Курска кайра калыбына келтирген мезгилде.

11.3. Академиялык карыздарды жоюу учун студенттер томендегулерго милдеттуу:

-  курсту ездеглтуруу максатында сабактарга катышуу;
С0АИ боюнча бардык тапшырмаларды аткаруу, рейтингин аныктоо учун аралыктык 

текшеррлерден етуу;
мерчемделген кредитгердин келемун топтоо максатында сабактар боюнча сыиактарды 

тапшыруу.

11.4. Академиялык айырмаларды тапшыруунун узактыгы бир академиялык мезгилди 
тузет.

11.5. Жумушчу окуу планындагы сабактардагы айырмалар керсотулгон убакытта 
жоюулуп буткорулбесе академиялык карыз катары эсептелип кала берет.

11.6. Институт же деканат студенттин арызы боюнча томенкулерду аныктайт:

-  академиялык айырмачылыктарды тузген сабактардын тизмесин:
-  академиялык айырмачылыктарды кабыл ала турган окутуучулардын тизмесин.

12. ИНСТИТУТТАРДЫН ЖАНА ДЕКАНАТТЫН ИШМЕРДУУЛУКТвРУ.



12.1. И.Арабаев атындагы КМУнун институттарыныы жана деканаттарынын негизги 
ишмердуулуктеру:
-  окуу процессии уюштуруу;
-  академиялык календарды тузуу жана аны аткарууга коземол жургузуу;
•- кезектеги, аралыктык, жыйынтык текшеруулердун бардык турлерун уюштуруу жана 
кезвмелдее;
-  сессиянын, жыйынтык аттестациянын академиялык керсеткучтерун иликтев жана 
талдоо; •
-  статистиканы жана статикалык отчеттуулукту киргизуу;
-  бутуруучулердун дипломдорун толтуруу жана тапшыруу.

12.4. Дирекциянын жана деканаттын негизги ишмердуулугунун турлеру:

-  кредиттик технологиялык билим берууну киргизуу; ■;
-  академиялык иштердин жугуртмесун, сессиянын семестрлерин, СвАИини графигин 
тузуу жана кезвмелдее;
.окуу пронесение студенттердин рейтингдик бааларын киргизуу;
-  сынактык сессияларды откеруу тууралуу буйруктарды даярдоо;
-  студенттердин ЖОП толтуруу;
-- студенттердин академиялык жетишкендиктерин AVN аркылуу эсепке (учет) алууну 
киргизуу;
- сессияга киргизууге уруксаттарды, сессияны узартуу тууралуу буйрутмаларды даярдоо; 

жайкы семестрди уюштуруу;
тандоо курстарына ылайык студенттердин тайпасын жана академиялык агымдарды 

гузуу;
-тузулген тайпалардын, чакан топтордун рентабелдуулугун аныктоо;
-  билим беруу кызматтарына жана кошумча билим берууге акы телемдерун кезвмелдее.


