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Студенттердин жетишyyсyн жана билим сапатьlн баалоочу
модулдук-реЙти н г системасьl н bl н ЖОБОсу

учурда колдонуп жаткан окутуунун кээ бир усулдарьl студенттердин билим
сапатын жана жетишyyсун баалоонун формалары, студенттердин билим

децгээлин белгилуч бир тецдештике алып келyy жана алардьlн оз алдынча
Чьlгармачыльlк менен иштоосyне ебелго тyзо албай калдьl. Ошондуктан

мОдулдук - рейтинг системасы заман талабына ылайьlк усулдук алгылыкryу
ыкмалардын бири болуп эсептелет.

1. Аткаруу жана колдонуу багыгтары

1. 1. Студенттерди н билимин баал оонун модулдук-рейти н гди к системасы ти пryч
Жобонун негизинде иштелди.

1,2, Модулдук-рейти нг системасынын Жобосу ректордун алды ндагы жумушчу
кецешмеде каралып, талкууланат.

1.3. Модулдук-рейтинг системасынын Жобосуна езгортyyлер жана сунуштар ИИМСИ нин
Окумуштуулар Кецешинде каралат.

2.Жалпы жобо

2.1". Модулдук-рейтинг системасы (М Р С)- ИИМСИ нин окуу процессин модулдук - блок
тартибине неги3делген жогорку билим беруунун кесиптик программасын ездоштyрyyго
багытталган окуу жаранын уюштуруу системасы,

МРС - бул же тигил дисциплинаны ездешryрyyдо анын окуу материалдарын ири
блокторго (модулдарга) белуп окутуу менен сryденттин билимин анын блоктор боюнча
алган баллдарынын суммасы менен баалоо

Модуль (учурдагы текшерyy, студенттердин ез алдынча иштери жана аралыктагы
текшерyyну корсеткyчтеру)- МРС нын негизги уюшryруучу-мазмундук бирдиги. Дл

окутулуп жаткан дисциплинанын окуу материалдарынын ички логикалык байланыцтары
боюнча бир нече темаларды же главаларды камтыган жумушчу-окуу программасынын
бир белугу болуп саналат.

Рейтинг - студенттин индивидуалдык топтогон баллдарынын орточо жыйындысы
(индекс).

2.2. ИИМСИ де студенттердин жетишyyсyн жана билим сапатын аныктоо боюнча
модулдук-рейтинг системасын киргизyyнyн максаты - жогорку профессионалдык билим
берууде студенттер дин билимин комплексryу баалоо.



2.3. МРСнын маселелери:

. студенттердин семестр ичинде yзгyлryксчз жана активдyy билим алуусуна,

дисци пли нал а рды н п рограммала ры н са п аттуу ездошryрyуге, бил и м денгээл и не
жараша объекти вдуу баалоого жетишyy;

о Иимси дети билим берyy процессии уюштуруу децгээлин жогорулатуу;
о Студенттердин системалык тyрдо оз алдынча иштоесyн терецдетyy жана

наты йжалуулугун жогорулаryу;
о Окугуучу менен студенттердин ортосундагы иш аракетти кyчеryy;
о окуу процессинин бардык этаптарын да билим алууга yзгyлryксyз кезомол

жYргYзYY.

3.Окуу п роцесси и ующтуруу

3.1. Окуу процесси МРСнын Жобосуна ылайык жyргyзyлот
3.2, Студенттердин милдеттери :

о Иимси деги модулдук-рейтинг системасынын шарттары менен таанышат;

' Саба кта Рды, модулда рды, жы й ы нты ктоочу текшерyyлерду себепсиз yзгyлryкко

учуратпайт;

. Оз убагында рейтинг баракчалары менен таанышат;

о Учурдагы текшерyyнy, аралыктагы текшерyyнy, ез алдынча иштерин ез учурунда
ТаПШыРат. Эгерде тапшыра албай калса тастыктоочу тактаманы керсотет.

3.3. Окутуучунун милдеттери :

. flисциплина боюнча жумушчу программаларын иштеп чыгат;

о Тесттик тапщырмаларды иштеп чыгат;

' ПРедметгер боюнча силлабустарды модулдук системага ылайыкташтырып ryзyп, ар бир
МОДУЛДУ Кабыл алУУ формалары, тапшыруу меонеry, баллдык системанын критерийи
корсоryлот;

. Окруучу модулдун жыйынтыгын электрондук ведомостторго ryшyрот;

' СryДенттер Учун МРС боюнча усулдук корсетмелор даярдалат, окутуучулар тарабынан ;

. Окуу процессинде студенттердин оз алдынча иштерин аткарууга кондyрет;

' СТУДентгердИн о3 алдынча иштерин кафедра тарабынан ryзyлгон график боюнча кабыл
ал ы п, кафедрада гы ата й ы н журналда рга бел гилейт.



3.3. Кафедра башчысынын милдеттери:

о Баалоонун модулдук-рейтинг системасын енyкryрyyдогчтекшерyyлордyн натыйжасына

анализ берет;

. Окуryучулардын модуль алуусундагы жобого ылайыктуулугун, обьективдчyлyгyн

козомелдойт жана ез убагында окуу белумуне билдирет;

. Студентгердин оз алдынча иштеринин аткарылышы боюнча жадыбал ryзyлyп, оБнун
башчысы тарабынан бекитилип кафедрага илинет;

. Окруучулардын студенттер менен ез алдынча иштерди тапшыруу боюнча жyргузгон

и штери, модулдарды н та п ш ы рыл ы шы н кеземелдейт;

. Кафедрага бекитилген предметтер боюнча модулдун жыйынтыгы кафедранын

кецешмеси нде тал куула нат

3.4. Окуу белуму ToMoHKy багьlттар боюнча окуу процессии уюштурат жана

козомолдойт:

. окуу белуму тарабынан модуль жyргyзyyнyн иш ыргагы ryзyлет;
о Модулдарды eTкopyy окуу процессинин графигинин негизинде жyргyзyлот жана

атайын доскага илинет;

о окуrуучулардын модулдарды кабыл алуу графигин так сактоосун кеземелдейт;
о Модулдардын жыйынтыктары боюнча маалыматтарды электрондук

ведомостторго ryшyрyлyшyн жана анын толтурулушун кеземелдейт;
о Модулдук-рейтинг система боюнча кафедралардын иш тажрыйбаларынын

алмашуусун уюштурат;
о Ар бир семестрдин аягында студенттердинбилимин баалоочу студенттердин

рейтингин аныктайт;

о <<эн жакшы)) жетишкен студенттерге алкыштын формаларын аныктап, алардын

ийгиликтер и н бел гил ейт,

4. Баалоонун модулдук-реЙтинг системасын уюшryруу

4.2. Студенттердин билимин текшерyy эки этаптан турат: - модуль (учурдагы

текшеруу, студенттердин оз алдынча иштери жана аралыктагы текшерyyнyн

корсоткyчтерч); - жы й ы нты ктоочу текшерyy (экзамен);

Семестр ичиндеги модулдун саны окуу планындагы лекциялык сааттын

жумалык жyктомyнон коз карандьlсыз баардык предметтер боюнча 2 модулду

ryзет.
4.3. Модуль окуу белуму тарабынан бекитилген модулдун жадыбалы боюнча

лектордун жана ассистенттин катышуусу менен жyргyзyлот. Модулдун ыргак



боюнча алынышына жана билимдин ачык-айкын туура бааланышына лектор жана

практикадан берген окутуучу бирдей жооптуу. Модуль - бул учурдагы текшеруу

(УТ), сryденттердин ез алдынча иштери (С ОА И ) жана аралыктагы текшеруунун

(АТ) керсеткyчторyнен турат.

4.4. Учурдагы текшеруудо (УТ) ар бир дисциплинанын жумушчу программасындагы

кр итер и йл ер жа на кенумдор ге ыл ай ы к студенттерди н та п шы рмал а рды атка руусу,
еryлген материалдарды оздешryрyyсy, сабактардагы катышуусун, жетишyyсyн эске

алуу менен 0-10 го чеЙинки балл менен бааланат.

4.5. Студенттердин оз алдынча иштеринин мазмуну предметтер боюнча тyзyлгон

жумушчу программада камтылат. Оз алдынча иш дисциплинага берилген жалпы

сааттын 50% келемyн тузет. Студенттин ез алдынча иштерн (С ОА И ) 0-20 га

чейинки балл менен баааланып, предметтин езгочелyгyне жараша ар кандай

формада аныкталат:
- дисциплина боюнча практикалык тапшырмаларды аткаруу;

- дисци пл и на боюнча лабораториял ы к тажры йбала рды жyргyзyy;

- сунуш кылынгаll текст боюнча конспект же доклад жазуу;

- дисциплина боюнча сyреттордy тартуу;

- дисциплина боюнча органдардын моделдерин жасоо;

- дисциплина боюнча орулуунун бейтап баянын жазуу;

-дисциплина боюнча ооруканада кyзотко туруу;

-дисциплина боюнча оз алдынча кондyмдордy аткаруу

- жекече уй тапшырмаларды аткаруу;

- статья, эссе, тезис, илимий окуу басмалары, баяндама, буклет, презентация

жасоо.

Студенттердин ез алдынча иштерин аткаруу yчyн окуryучулар тарабынан иштелме

иштелип чыгат. Анда СОАИ темасы, аткаруу формасы, тартиби, тапшырмалар,

сааты, адабиятгар берилет. Иштелме ар бир сryдентке берилет.

4,6. Эгерде студент ИИМСИ нин имиджин кеторyyчyар кандай мероприятияларга
(олимпиада, илимий конференция, спорттук мелдештерге) катышкандыгы туралуу

окуу белумyнон тасты ктоочу документтин корсетсе баардык сабактардан

калтырган "кж" белгилери жоюлатжана жогорку балл (10 балл )коюлат, ошол

убакытка дал келсе (тастыктоочу документи).
4.7. Аралыктагы текшерyyдо (АТ) окуу процессинин графигине ылайык жургузулуп,0-30

баллга чейин бааланат.

4.7. Окуу планындагы ар бир дисциплина боюнча текшерyyнун жыйынтыгы

экзамен мене н берил ет, Жы й ы нты ктоочу текшерyy п редметти н озгочелyгyне

жарашаl жана 2 циклдагы ( 1- циклдагы: гуманитардык, социалдык жана

экономикалык, 2-циклдагы табыгый математикалык) предметтерге милдеryy

тyрдо Ebilim аркылуу тест менен алынат. Ал эми профессионалдык циклдагы
предметерге кафедранын чечиминин негизинде 2 этапта алынат 1- Ebilim

аркылуу тест алынат, 2 -оозеки (практикалык) экзамен алынат.

Сессиянын башталышына бир ай калганда экзамендик жадыбал окуу белуму
тарабынан тyзyлyп, атайын доскага илинет. Экзамендик сессиянын алдындагы



жумада курстук иш, долбоорлор тапшырылат. Курстук иштер жана долбоорлор,
практикалар, ез алдынча дисциплина катары кабыл алынып, балл коюлуп бааланат
жана Е bilim маалымат системасына катталат.

Академиялык карызды жоюу тартиби тиешелyy кабыл алынган жобо боюнча

жyргyзyлет.

4.8. Ар бир модулдун максималдык баллы 60 ка барабар.

Анын формалары томендогудей болушу MyMKyH:

о оозеки суроо-жооп;
. текшерYY иштери;
. эсептик-графи калык иштер;
о Бланкалык же компьютердик тест;
. билетгик система;
. семинардык, жекече тапшырмалар;
. лабораториялык иштердин белуктеру боюнча коргоо;
о компьютердик тестирлое.

4.9. Текшеруунун баардык формалары (модулдук жана жыйынтыктоочу) жалпы

100 баллдык шкала менен темендегудей формула менен аныкталат: Sg=51a5u

Sg - семестрдик балл, 6l<Sg<St<].00

St - семестр ичиндеги жалпы учурдагы текшеруунун (модуль) орточо

а р ифмети кал ы к балл ы (учурдагы текшерyyдогy ал ы н га н баллда рдын суммасы

учурдагы текшерyyнy санына белунет), 0<St<60;

Su- жыйынтыктоочу текшеруунун баллы, 0<Su<40.

Сабактардын жыйынтык баллы (экзамен, диф.зачет) сынак китепчеге жана

экзамендик (зачетгук) ведомостко томендогy шкала менен коюлат:

Студентгердин топтогон балльlн эл аральlк тамга баасьtна

жана сандьlк эквивалентке eTkopyy шкаласьl

Студентгин модулдагы арифметикалык орточо баллы 31-60 болсо, ал

жы й ынтыктоочу текшерyyго ки ргизил ип, билимине жараша 0-40 балл ала алат.

Студентгин жалпы блоктогу арифметикалык орточо баллы 30 дан аз болсо, ал

жы й ы нты ктоочу текшерyyго ки р гизилбейт, жайкы семестрге калты рыл ат

Учурдагы текшерyyнун баллын жогорулаryу yчун кайрадан тапшырууга

уруксат берилбейт. Учурдагы текшерyyге келбеген студентке (кж)) белгиси коюлат.

Студент биринчи модулга кандайдыр бир жуйелуу себептер менен келбей калса

тастыктоочу документтердин негизинде кийинки модулга эки жума калганда окуу

Алган баллы Эл аралык тамга баасы Сандык эквиваленти
87-100 А Эц жакшы
80-86 в

жакшы74-79 с
68-73 D Ка натrанды рарлы к

61-67 Е

41-60 Fх Канаттандырарлык эмес
0-40 F



белумунун башчысы тарабынан уруксат берилет жана кафедра тарабынан модулду
тапшырууга жекече график ryзyлет, ал эми модулга себепсиз келбей калса жайкы
семестрге калат. Экинчи модулга же жыйынтыктоочу текшерyyге кандайдыр бир
жуйелуу себептер менен келбей калган студенттерге модулдарды тапшырууга

уруксат, тастыктоочу документтери менен "Окуу процессин окутуунун кредиттик
технологиял а р ы н ы н ( ECTS) негизи нде уюштуруу" женунде жобосунун н егизи нде
сессиядан кийин академиялык карыздарды жоюу мезгилинде берилет,

Окуу белумyнyн уруксатынын негизинде Е bilim маалымат системасынан
алынган жекече ведомосттун (туп нускасы жаl]а электрондук формасы) график

боюнча оз учурунда толтурулушу жана дал келиши окуу белуму тарабынан

козомелденот.

6. Студенттин билим децгээлин (рейтингин) аныктоо тартиби

5.1. Окуу белуму тарабынан кышкы жана жайкы сессиянын жыйынтыгы менен ар

бир студентгин билим децгээли аныкталат. Ал семестрде окулган предметтерден
алган баллдарды суммалоо менен аныкталат,

5.2. Окуу болуму кышкы жана жайкы сессиянын жыйынтыгы менен курстагы ар бир
академиялык тайпанын децгээлин аныктайт. Ал тайпанын жалпы баллынын

арифметикалык орточо баллынын негизинде (тайпанын жалпы баллынын суммасы
студенттердин санына белуу менен алынат) чыгарылат.

5.3. Ушул эле жол менен курстун, адистиктин билим децгээли аныкталат;

5.4. Бруруyчy курстардын билим децгээли мамлекеттик сынактын жыйынтыгынан
кийин аныкталат;

5.5. Модулдун жыйынтыгында ар бир академиялык тайпадагы, курстагы,

адистиктеги мыкты студентти, мыкты академиялык тайпасы, курсту аныктоого

болот.


