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Ил и м и й- изидоо меди ци налы к-социалды к и нститутунун бутуруучyлорyн
жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жонyндо

жоБо

Илимий-изидо о м еди ци н €Lлык- с оци €tлдык ин ститутунун бутуруучyл opyн
жыЙынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жонyндо жобо (мындан ары-
Жобо) Кыргыз Республикасынын "Билим берyy жонyндо" мыйзамынын жана
КРнын Окмотунун 2012-жьlлдын 29-майындагы J\ЪЗ46 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик билим
беруунун билим берyy уюмдарынын ишин жонго салган нормативдик
укуктук актыларды бекитуу жонyндогy жобонун жана УfuIJN/IСИнин

уставынын негизинде иштелип чыкты.
Жобо Илимий-изидоо медициналык-социtIJIдык институтунун

бутуруучyлордy жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону жонго саJIат.

1. Жалпы жоболор

1.1. Жогорку кесиптик билим берyy программасын оздоштyрyy
бутуруучyлордy милдетт\y жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо
менен аяктайт.

1.2. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жонyндоry жобо
Илимий-изидоо медицин€Lпык-социЕLпдык институтунда ишке ашырылып
жаткан окутуунун жогорку кесиптик билим аIIып жаткан бутуруучyлорго
колдонулат.

1.3. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун максаты - Илимий-
изидоо медицин€Lлык-социалдык институтунун бутуруучYлорYнYн кесиптик
тапшырмаларды аткарууга болгон даярдыгынын децгээлин жана аларды

даярдоонун жогорку кесиптик билим беруунyн мамлекеттик стандарттарына
шайкештигин аныктоо.

1.4. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо Иlтимий-изидоо
медицинаJIык-социалдык институтунун (анын обочолонгон тyзyмдyк
болумдерyндо) мамлекеттик аккредитациясы (аттестациясы) бuр жогорку
кесиптик билим беруунун бардык негизги программаJIары боюнча
жYрryзYлот.

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын курамына кирген
жыйынтыктоочу аттестациялык сынакка жогорку кесиптик билим беруунун
мамлекеттик стандарттарынын т€Lлаптарына ылайык окуу жай тарабынан
иштелип чыккан, жогорку кесиптик билим берyy багыты (адистиги) боюнча



негизги билим берyy программасын толук коломдо ийгиликтуу оздоштyрyп
буткен бутуруучyлор киргизилет.

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоого кирген
белгиленген жыйынтыктоочу аттестациялоо сынактарынын
ийгиликтуу тапшырган учурда бутуруучyлорго тиешелyy
классификациялык же академиялык даража ыйгарылат жана
кесиптик билим жонyндоry мамлекеттик yлгyдогy диплом берилет.

барлык

2. Жыйынтыктоочу аттестациялоо сынагынын тyрлорy

2.1, Илимий-изидоо медицина_пык-социаJIдык институтунун
аттестациялоонунбутуруучyлорyн жыйынтыктоочу мамлекеттик

жыйынтыктоочу аттестациялоо сынагынын тyрлорyно томонкyлор кирет:
- "Ата Мекен тарыхы", "Кыргыз тили жана адабияты", "Кыргызстaндын

географиясы" дисциплинаJIары боюнча мамлекеттик сынак негизги билим
берyy программасы 2-курстун €шгында иш жyзyно ашырылат. Сынак yчyн
озyнчо мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы тyзyлот жана компьютердик
технология менен атайын жобонун негизинде иш жyргyзот.

- мамлекеттик сынактар:
1. Эпидемиология, ООЗ;
2. Терапия;
З. Педиатрия;
4, Хирургия;
5. Акушерство жана гинекология

Билим берyy мамлекеттик стандартына ылайык жогорудагы корсотyлгон
дисциплин€Lлар б оюнча милдеттyy тyрдо мамлекеттик тапшырышат.

2.2. Мамлекеттик сынактардын программапары (озунчо дисциплина
боюнча, багыттар (адистиктер) боюнча, жыйынтыктоочу дисциплина ар€Lлык
сынак) жана бутуруучy аттестациялык сынактардын баалоо критерийлери
окуу-методик€Lпык топтомдордун сунуштам€Lларын эске €tлуу менен Илимий-
изидоо медицинаJIык-социаJIдык институтуну тарабынан бекитилет.

Мамлекеттик сынактарга киргизилген негизги матери€Lлдын жаппы
коломy адие чыгаруучу кафедра тарабынан аныкта-пат.

3. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиялары

3.1. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиялары оз ишмердyyлyгyндо
Кыргыз Республикасынын билим берyy жаатындагы мыйзамдарын, ушул
Жобону, жогорку кесиптик билим беруунун мамлекеттик стандарттарын, КР
билим берyy жана илим министрлигинин нормативдик-укуктук актыларынын
негизинде ИИМСИде иштелип чыккан окуу-усулдук иш каг€вдарын жана
окуу-усулдук бирикмелердин сунуштам€Lпарын жетекчиликке €IJIaT.

Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын негизги функциялары болуп
томонкyлор эсептелет:

т\рлорYн
кесиптик
жогорку



- жогорку кесиптик билим беруунун Мамлекеттик билим б.рyy
стандарттарынын таJIаптары менен бутуруучyнy даярдоо децгээлинин д€tгI

келyyсy жана анын даярдыгынын децгээлин аныктоо;
- жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча

кесиптик квалификациялык же академиялык дараж€Lпарды ыйгаруу жана
бутурlryчyго тиешелyy жогорку кесиптик билим берyy жонyндо мамлекеттик
yлгyдогy дипломду берyy чечимин кабыл алуу;

- мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын ишинин жыйынтыгынын
негизинде бутуруучyлордy даJIрдоону оркyндотyyго багытталган
сунуштамаJIарды иштеп чыгуу.

З.2. Илимий-изидоо медициналык-социалдык институтунун
бутуруучyлорyн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодон откорyy
yчyн багыт (адистик) боюнча мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын
курамын бекитlry yчyн Кыргыз Республикасынын билим берyy жана илим
министрлигине сунушт€IJIат.

IVIамлекеттик аттестациялоо комиссиясы бир к€шендарлык жылдын
ичинде иштейт.

З.З. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы Илимий-изидоо
медицинаJIык-социапдык институтунун профессордук-окутуучулук
курамынан жана илимий кызматкерлеринен, жана ошондой эле чакырылган
башка уюмдардан: атаJIган багыт боюнча кадрларды таJIап кылган ишкана,
мекеме, уюмдарынын адистеринен жана башка жогорку окуу жайлардын
жетектоочy окутуучуларынан, илимий кызматкерлеринен тyзyлот.

З.4. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясын торага жетектейт, ал
комиссиянын ишин уюштурат жана козомелдейт, бутуруучyлорго талап
кылынган та_паптардын бирлейлигин камсыз кылат.

Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын торагасы, Илимий-изидее
медицин€шык-соци.Lлдык институтунда иштебеген, илимдин докторлору,
аталган багыт боюнча профессорлор, алар жок болгон учурда - илимдин
кандидаттары же ушул багыттагы кадрларды тапап кылган ишкананын,
мекеменин, уюмдун жетекчи адистери болушу керек.

4. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны oTкopyy тартиби

4.1. Мамлекеттик аттестациялык сынакты oтKopyt, тартиби Илимий-
изидоо медицинаJIык-социЕuIдык институтуну тарабынан ушул Жобонун
негизинде иштелип чыгат жана окутуунун бардык формалары боюнча билим
алган студенттерге жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын
башталышына жарым жыл каJIганда тyшyндyрyлот. Студенттер мамлекеттик
сынактардын программалары менен камсыздандырылат, агIарга даярданууга
керек болгон шарттар тyзyлот, консультациялар откорyлот.

4.2. Бутурlryчyлордyн мамлекеттик аттестацияга кирyyго уруксат
буйругу мамлекеттик аттестация башталганга чейин эки жума мурда
чыгарылат.



4.З. Бутуруl.чу тайпалардын иш кагаздарынын (буrуруучyнyн окуу
карточкасы, баллдык журналдардын, тайпалык журналдардын, бутуруучyнyн
жеке делосу, бутурууryнyн билим б"рyy программасынын толук
аткарылгандыгы боюнча окуу планынын негизинде толтурулган ма€шымат
ведомосту;"" жjб,.)"" ,дЁярдъгiiI ",боюнqа,,",кёf(ёчё,,"жбёfiкЕрчиJйк,,,ФdRулЁтерffiЁ.
деканына жyктолот.

4.4. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын жыйыны бир кундо 6
сааттан ашпашы керек. Ар бир бутуруучyнyн квалификациялык ишти
коргоого З0 минута, анын ичинен 15 минута студенттин докладына берилет.
Мамлекеттик аттестациялык сынактын жана квалификациялык иштин
гIротокол журналдары бир жыл окуу болумундо сактаJIып, кийин архивге
тапшырылат. МАнын протоколу yчyн жыл сайын жацыдан номерленген,
моорлонгон жацы журнал ачылат.

4.5. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодо камтылган, бардык
тyрдогy аттестациялоо сынактарынын жыйынтыктары, "эц жакшы",
"жакшы", "канааттандыраарлык", "канааттандыраарлык эмес" деген баалар
менен аныкт€Lпат жана ошол эле кyнy комиссиянын жыйынынын протоколу
бекитилген тартипте таризделгенден кийин угузулат.

4.6. Бутурyyчyго даJIрдоо багыты боюнча академиялык даражасын жана
адистерди даярдоонун адистиги (багыты) боюнча квалификацияны ыйгаруу
жана мамлекеттик yлгyдогy жогорку кесиптик билими жонyндо дипломун
берyy чечимин мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы мамлекеттик
аттестациялоо комиссиясынын протоколу менен таризделген
жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын канааттандыраарлык
жыйынтыктарынын негизинде кабыл аJIат.

Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын чечими жабык
жыйындарда созсyз тyрдо комиссиянын торагасынын же анын орун
басарынын катышуусунда, жыйында катышкан комиссиянын мrlолорyнyн
женокой копчyлyк добушу менен кабыл аJIынат. .Щобуштардын тец чыккан

учурунда комиссиянын торагасы (же анын ордун €Lпмаштырган комиссиянын
торагасынын орун басары) чечylлly добушка ээ. Мамлекеттик аттестациялоо
комиссиясынын бардык чечимдери протокол менен таризделет.

4.7. Экзамен берген бардык дисциплин€Lпардьlн 75О/оьtнан кем эмес "эц
жакшы" деген баалары бар бутур\yчyго артыкчылык диплом берилет, €uI эми
капган дисциплиналардан "жакшы" деген баалар жана мамлекеттик
аттестацияны "эц жакшы" баа менен откон дисциплин€шар дипломдун
тиркемесине киргизилет.

4.7. Негизги билим б"рyy программасын оздоштyрyп буткен жана
жогорку кесиптик билим беруунун мамлекеттик билим беруу стандартынын
талаптарына жооп берээрин тастыктабаган бутуруучyлорго бир же бир нече
жыйынтыктоочу аттестациялоо сынактарынан отlyдо, окуу жайга кайра
кирyyдо окуу жай белгилеген тартипте жыйынтыктоочу аттестациялоо
сынагын кайрадан тапшыруу белгиленет.



4.8. }Кыйынтыктоочу аттестациялык сынактардан кайрадан отyy,
жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодон откондон кийин yl айдан
эрте эмес жана беш жылдан кеч эмес белгиленет.

Кайталап жыйынтыктоочу аттестациялоо сынактары окуу жай
тарабынан экиден коп эмес дайындалат.

мамлекеттик сынактарга тyрдyy себептер менен келбей (кирбей) окуу
жайдан чыгарыЛган бутур\YчYлор мамлекеттик сынак болоордон б ай мурда
тикеленyy шартын аткарып (айырма сааттарды мамлекеттик сынакка чейин
тапшыргандан кийин) сынак тапшырууга укук €шат.

4.9. Жыйынтыктоочу аттестациялык сынактарды жуйолуу себептер
менен отпой к€UIган адамдарга (медицинаJIык корсотмо, уй-булолук жагдай
боюнча, документ менен ырасталган), окуу жайдан чыгаруусуз
жыйынтыктоочу аттестациялык сынактарды тапшыруу мyмкyнчyлyry
тyзyлyп берилет.

Мамлекеттик аттестациялоо комиссияларынын кошумча жыйындары
ОКУУ ЖаЙ ТаРабЫнан белгиленген тартипте (жыйынтыктоочу аттестациянын
МООНОТТОРУН ИИМСИнин мyмкyнчyлyкторyн эске алуу менен жана Жобонун
талаптарын бузбоо менен) уюштурулуп берилет.

4.10. Мамлекеттик аттестациялоо комиссияларынын иши тууралуу отчет
ИИМСИнин окуу болумуно yч KyH араJIыгында тапшырылат жана
ОКУМУШтУУЛар кецешинде угулат. Адистерди кесиптик даярдоо сапатын
жогорулатуу сунуштары менен биргеликте бутурyyчyлорду жыйынтыктоочу
мамлекеттик аттестациялоо буткондон кийин эки айлык моонот ичинде
уюштуруучуга жана Кыргыз Республикасынын Билим берyY жана илим
министрлигине берилет. БутуруgчулордYн жыйынтыктоочу мамлекеттик
аттестациясынын протоколдору Институттин архивинде сакталат.

Жобону даярдагандар:

Орозов Р.Н.
Нарымбетов Т.К.


