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жобосу.

1.Ар бир семестрдин аягында сынак алынуучу дисциплиналардын тизмеси атайын кесиптик
жогорку окуу жаЙлар боюнча Минисгрлик тарабынан бекитилген окуу планынан алынат.

2.Оryмдер сryденттердин практикалык, лабораториялык сабактарды жана окуу-ондyрyшryк,
ошондоЙ эле диплом алдындагы практиканьl иЙгиликцY аткаргандыгын текшерYYнYн формасы
болот.

3.Сессияны eтKopyyнyн графиги бекитилген окуу планына ылайык, инстиryтгун кызыкчылыктары
эске алыньtп, ИИМСИнин проректору тарабынан бекитилет.

4.Сryденттер дифференциалдык сынактарды жана оryмдордy эрежеге ылайык, кайсы ИИМСИнин
окуу имаратында окушса, ошол жерде тапшырышат.

5.Сынакка даярда нуу та ртиби:

-сессия башталаардан бир ай мурун сессияиын графиги инстип/rтун ОБ тарабынан ryзyлyп,
ИИМСИнин окуу иштери боюнча проректору менен макулдашылат;

-сынактык жана окуу сабактары лабораториялык-сынактык сессия мезгилинде сессия башталганга
чеЙин 10 кyн мурун ИИМСИнин окуу иштери боюнча проректору тарабынан бекитилген
жадыбалдын негизинде жyргyзyлет;

-бир кунде бир тайпа учун бир гана тесттик, жазуу же ооз эки сынак коюлууга жол берилет;

-ар бир семестрдин аягында бардык окулуп

учурдагы билимдеринин негизинде модул
сынактын баасы акыркы болуп эсептелет
(дипломго тиркеме yчyн);

бркен предмет боюнча окуryучулар сryденттердин
алышып балл коюшат. Ал эми дифференциалдык
да, жыйынтыктоочу ведомостко баасы ryшyрyлот

-сынактар кезектештирилип жана сессия мезгилинде бирдей белунет. Тестже ооз эки сынактардын
аралыгы эки кyндон кем болбошу керек. Бул аралыктагы кyндордо сынакка каралган
ко нсул ьта циялар атка р ылуусу ке ре к;

-тесттик, ооз эки сынактын суроолору жана жазуу ryрyндоry сынактын тапшырмалары тиешелyy
предмет боюнча сабак берген окуryучу тарабынан ryзyлyп, кафедрада талкууга коюлуп, сынак
башталганга чейин бир айдан кем эмес аралыкта ОБнин башчысы тарабынан бекитилет;
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-сынактык билетте окуу жыл ичинде еryлгон программанын ар ryрдyy болумдерунен 3-4 суроо
камтылат. Эгерде окуryлган предметтин спецификасы атайын мисалдар жана практикалык
манипуляцияларды кошууну талап кылса, сынактык суроонун 4-суроосуна мисал же тапшырма
кошулат;

-билеттердин комплекстиги бардык еryлген цатериалдар боюнча кЖецил> "Орто" "Оор"
суроолору менен камтылуусу зарыл;

-6илетгин саны тайпадагы сryденттердин санынан кеп болушу керек.Жарыш тайпалар yчyн типтyy
программа бирдей болсо, билетгердин бир коплекстиги сунуш кылынат;
-6екитилген сынактык билетгер ОБнун сейфинде сакталат;

-сы на ктык билетгерди н суроолору сы на кка чей и н сryденттерге маал ымдалбайт;
Сынакка даярдануу yчyн сryденттерге окуryучу тарабынан ryзyлгон программанын негизинде
oryлгон материалда рды ка йталоо суроолору берилет

6.Сы нактарды oтKopyy тартиби:
-дисциплиналар боюнча сынакка ошол предмет боюнча окуу графигинде бекитилген практикалык,
ла борато риял ы к мате риалда рды атка ры п бркон сryде нт ки ргизилет;

-сынакка сryдент сынак китепченин тиешелyy бетинин ycryHKy сол жактагы бурчуна сынакка кирyyго

уруксат белrиси коюлган сынак китепче менен келyyго милдетгyy.Сынактык сессияга уруксатОБнун
башчысы тарабынан берилет. Тайпаны сынактык сессияга уруксатка даярдоо кафедра

ба шч ыла ры на жа на кураторло рго милдеттенди рилет;

-ооз эки сынак откорyyдо тайпадагы сryденттин саны 25 кеп болсо, сryденттердин сынак убактысы
керсоryлyп эки кичи тайпага белунот.Кичи тайпалар биринин артынан экинчиси бир кундун ичинде
тапшырышат;

-тесг ryрyндегy сынакты откорyyдо тайпада сryденттердин саны 25 аз болсо сryдентгер эки кичи

та й па га белунбейlбел гиле н и п берил ге н уба кытга тест та п ш ы р ы шат;

-сынак учурунда окуryучунун уруксаты менен сryдентrер карта, таблица, макет, план, спарвочник,

франтом жана муляждарды колдонсо болот;

-ОБнун башчысы же кафедра башчысынын уруксатысыз сынакка бетен адамдын кирyyсyно тыюу

салынат.

7.Студенrтердин билимин баалоо жана эсепке алуу:
Сryдентгердин билимин баалоо торт баллдык система менен бааланат: "5" "Эц жакшы" "4"

"жакшы" "3" "канаатандыраарлык" "2" "канаатандыраарлык эмес";

-дифференциялдык сынактын-оryмдyн баалары предмет боюнча тиешелyy ведомостторго

катталат;

- дифференциялдык сынактагы ийгиликryy баалар ведомостко да сынак китепчесине да "2" жана

келбей калгандыгы жонyндогу белги ведомостко коюлат, сынак китепчеге коюлбаЙт.Сынактык

сессиядан кийин оryмдyк-сынактык баардык баалар сryденттин окуу карточкасына кочyрyлот.

8.Сынакты к сессиянын жыйынтыктары жана курGтан-курска кочyрyy тартиби:
-окуу планына ылайык курс боюнча окуу планынын толук аткарган жана баардык сынактаРдЫ

ийrиликryу тапшырган сryденттер кийинки курска которулат;

-сынактык сессиянын жыйынтыгында yчтон ашпаган канаатандыраарлык эмес баа алган сц/дентке

институпун ОБ тарабынан кайра тапшыруу учун белгилуу убакыт берилет;



-бир эле предметтен канаатандыраарлык эмес бааны кайра тапшырууга эки жолу уруксат
берилет.Yчунчy жолу каЙра тапшыруу ОБнун башчысынын уруксаты менен кафедра башчылары
тарабынан ryзyлгон комиссия нын негизинде киргизилет;

-сryдент жуЙоелуу себептер менен сынакка же еryмго келбеЙ калса, ведомостко "келген жок"
деген белги коюлатда, бул экзаменатордун колу менен тастыкталат;

-Эгерде сryдентсынак же еryм бркендон кийин келип калса, сынактык сессия тапшыруу мооноry
ичинде келбеЙ калган себебин корсоry, ОБ башчысынын атына арыз жазылып, конкретyyтапшыруу
мооноry корсоryлгон бланк менен тапшырат;

-6ланктын меоноry жок дегенде 3 жумуш KyHyHo кечиктирилсе инспектор тарабынан бул бланк
жокко чыгарылат жана кyчyн жогоryу жонyнде акт ryзyлот;

-киЙинки курсryн сынактарына уруксат берw мурдагы курсryн академиялык карыздарын жоюп
брконден кийин берилет;

-сryденттер ди киЙинки курска кочyрyy ИИМСИнин ректорунун буйругу менен ишке ашырылат;

-окуу иштери боюнча проректор, ОБ, кафедра башчылары, инспектор,методист тарабынан
сынактык сессия мезгилинде сгуденттердин даярдыгынын сапатын изилдешет жана окуу
процессин жакшырryу боюнча иш-чараларды иштеп чыгышат;

-еryп бара жаткан окуу жылындагы жетишyyнyн жыйынтыктары жана аны жакшырryу боюнча
сунушта р Окумушryула р ке цешмеси н и н оryрумунда тал куула нат;

-окуу планы боюнча жалпы предметтердин санынын 75%нен кем эмес "5" жана 25% ден ашпаган
"4" деген боо болсо, анда сryдентке артыкчылык диплому берилет. (Мамлекетгик аттестациялар
жана Мамлекеттик практиканын баасы "5" болгон учурда).

9.Сы нак китепчелерди толryруу тартиби :

-сryденттин сынактык сессия мезгилинде алган баалары, практикалардын баалары жана
Мамлекетти к аттеста цияла рды н ба ала ры сы на к китепчеси н е ryшyрyлот;

-сryденттин сынак китепчеси ага буйрук чыккан кyндон баштап кышкы сынактык сессия башталганга
чейин бир ай мурун ачылат;

-сынак китепченин биринчи бетине сryденттин cypory жармаштырылып, окуу жайдын Moopy
басылат.Ал эми экинчи бетине ИИМСИнин окуу иштери боюнча проректорунун жана ОБ нун кол
тамгалары коюлат. Сryдентгин аты-жонy, адистиги,буйругунун номери жана датасы жазылат;
-сынак китепче кок сыя ручка менен берген окуryучу тарабынан толryрулат,оцдоолорго жана
булгоого жол берилбейт;

-сынак китепчеге бардык отyлгон предметтер боюнча баалар ryшурулет.Оryмдор жана сынактар ез-
езyнче бетrерге жазылат;

-эгер сгудент сынак китепчесин жогоryп алса, анда окуу иштери боюнча проректордун атына арыз
жазып, дибликат алса болот;

-дубликаттын экинчи бетине "!убликаl'деген соз жазылат;

-сryденттин сынак китепчесинин дубликаты берилгенге чейин баардык баалары окуу болумунде
са ктал га н ведомосто рдон жа на баллдык журналда рда н кочyрyлyп жаз ылат;



Эгерде сryдент башка окуу жайга которулса же окуу жайдан чыгарылса, анда сынак китепче адистер
белумуне тапшырылат;

-сryдент инстицrm/ бркендон кийин сынак китепчеси ИИМСИнин архивине откорyлyп берилет.


