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Илпмий-изилдоо медициналык-соtIиалдык
<Кыргыз-тили жана адабияты>, <Кыргызстан тарыхы>, жана

<Кыргызстандын географиясы> боюнча дисциплинаJIар аралык
жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын

жоБосу

I. Жалпы жобо
Бул жобо <Кыргыз-тили жана адабияты>, <Кьтргызстандын тарыхы>,

жана <Кыргызстандын географиясы> боюн.lа,ИИМСИде дисциплиналар
аралык мамлекеттик аттестацияда студенттердrIн билимине кез карандысыз
жана объективдуу текшерyy максатында тyзyлдy. Жобо компъютердик
тестирлоонyн жардамында студенттердин билимин баалоодогу методдорду
жана инструменттерди аныктап, аны уюштурууга даярдыктын тартибин,

уюштуруу жана откор!y, жыйынтыгын чыгаруу, талдоо, уюштурууга
катышкандардын кызматтык милдеттерин жана жоопкерчилигин аныктайт.

Жобо мамлекеттик аттестация жонyндоry томонкy укуктук иш
кагаздардагы эрежелерди сактоо менен ишке ашырылат:
1. Кыргыз Республикасынын <Билим 6"руу жоIlyндоry> мыйзамы
2. <Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жаЙларда мамлекеттик
аттестациялоо жонyндогy Жобо> (Кыргыз республикасынын Окмотунун
20 12-жылдын 29-майындагы М346 токтому)
з. <,Ата мекен тарыхы> дисциплинасы боюнча мамлекеттик аттестациянын
програмNIасы (Кыргыз Республикасынын бутлим беруy жана илим
министрлигинин 2004-жылдын 19-февралындагы }Ь 1 02 / 1 буйругу)

IVIамлекеттик аттестацияны (МА) уIоштурууга жана откорyyго
кызматтык милдеттерине ылайык тyзyмдyк болумдордyн жетекчилери (ОкУУ
белуму, тиешелyу кафедра башчылары) жооптуу катары сынактын Жобого
ылайык уIоштурулушуна жооп берет. Тартип бузуулар аныкталган

учурларда тиешелyy кызматкерлердин Кыргыз Республикасынын ЭмгеК
кодексине ылайыIt жоопкерчилиги каралат.

IVIамлекеттик аттестацияны жалпы уюштуруу жана козоМолДоо окУУ

болуruуно (ОБ) жyктолот, окуу иштери боiонча проректор тарабынан
козомолдонот.



II. Жалпы методикаJIык таJIаптар

1. Илимий-изилдоо медициналык-социалдык институтунда <Кыргыз
тили жана адабияты>, <.Кыргызстан тарыхы>, жана <Кыргызстандын
географиясы> дисциплиналары боюнча мамлекеттик аттестация
компьютердик тестирлоо менен (Кыргыз Республикасынын билим б.рyy
жана илим министрлигинин 2012-жылдын 3-февралындагы N2-7/501
сандуу <.Ата Мекен тарыхы> боюнча мамлекеттик сынакты бланкалык же
компьютердик тест менен алуу жонyндо рекомендациялык мyноздоry
катынын негизинде) уюштурулат.

2. Тестик база тиешелyу кафедра тарабынан мамлекеттик стандарттын,
жана адабияты>, <Кыргызтан
географиясы> дисциплиналары

аттестациянын программасына ылайык иштелип чыгат
3. Тестирлоо yчyн колдонулуп жаткан программанын тиешеJцry

талаптарга жооп бериши жана шайкеш келиши боюнча жоопкерчилик,
программаны иштеп чыккан техникалык адиске (авторго) жyктолот.

III. Тузумдyк болумдордyн иш аракеттери

Окw fulryttyltytt баш,IысhI (ОВВ):
1. Компьютерлик тестирлоену (КТ) баштоого бир жума калганда окуу

белумунун башчысы (ОББ) тиешелyy материалдарды топтойт (стуленттерди

МА киргизyy жонyндо буйруктары, окуу акыларынын толонyшyнyн
маалыматтары, сынактык китепчелер, жыйынтык ведомосттору ж.6.) окуу
акысынан карызы бар студенттерди IVIАга киригизбейт.

2. Компьютерлик тестирлоого б"р жума калганда ОББ тиешел!y
жалпылаштырылган лекцияларды уюштуруп, студенттерге маалыматтарды
жеткирyyго милдеттyy. Жалпылаштырылган лекцияларды <Кыргыз тили
жана адабияты>, <,Кыргызстандын тарыхы> жана <Кыргызстандын
географиясы> предметтери бекитилген окутуучулар курамы отот.

3. Компъютерлик тестирлоонy уюштуруу тартиби боюнча ОББ
тайпаларда чогулуштарды откорyп, студенттерге тyшyндyрyy иштерин
жYрryзот.

4. Институттун жетекчи лиги мамлекеттик аттестациянын жyрyшyн
козомолдоого милдеттyy.

5. оББ <,Кыргыз-тили жана адабияты>, <Itыргызстан
тарыхы>, жана <Кыргызстандын географиясы> дисциплин2л?рIll боюнча
мамJIекеттик аттестациянын м\лIолорyно мамлекеттик аттестацияны

уюштуруунун яtана откорyyнyн эрежелери менен тааныштырат.
6. Мамлекеттик аттестация башталаардан yч atT, мурун ОББ

мамлекеттик аттестациянын курамын бекитуу тууралуу билдируу даярдап,
институттун Окумуштуулар кецешине сунуштайт. Сунуш Окумуштуулар

<Кыргыз-тили
<Кыргызстандын

тарыхы>, жана
боюнча мамлекеттик

кецешинде каралган соц, институттун ректору тарабынан бекитилет.



7 . Жадыбалга ылайык тестирлоо KyHy ОББ мамлекеттик аттестацияfа
кируyчy студенттердин сынак тапшырууга убагында келyyсyн камсыздайт
жана алардын оздyгyн аныктайт. Оздyц аныкталган студенттерге
институттун ректору тарабынан мамлекеттик аттестацияга кирyуго уруксат
берилет.

8. Мамлекеттик аттестацияга белгисиз себептер менен келбей калган
жана <канааттандырарлык эмес" баа алган студенттерди окуудан четтетyy
боюнча билдируу даярдайт.

9. Белгиленген моонотто мамлекеттик аттестациялык комиссиянын
мамлекеттик аттестациянын жыйынтыгыторагасынын (торайымынын)

тууралуу эсеп-кысабын тапшыруусун камсыздайт.

IV.ТиешеJryy кафлра башчысы
1 . Мамлекеттик аттестация башталаардан бир ай мурун тесттик
материалдардын электрондук базасын тyзyп, кафедранын кецешмесинде
талкуулап компьютердик тестирлоонyн администраторуна,ОББ тапшырылып
камсыздайт.
2.IvIамлекеттик аттестация башталаардан уч ай мурун комиссияныны курамы
боюнча ОБга сунуш берет.
3.Компьютердик тестирлоонy уюштуруу жана oTкopyyнyн эрежелери боюнча
маалымат МАнын ар бир мyчесyно жеткирyyго милдеттyy.
4.Белгиленген меенетто мамлекеттик аттестациялык комиссиянын
терагасынын (терайымынын) отчетторун тапшыруусун камсыздайт.

Окw ф оуn y rryп йЕспекторJtr,
1. Мамлекеттик аттестацияны откоруy боюнча тиешелyy жооптуу

жетечилер менен бирге жадыбал тyзот (6агыттын ар бир тайпалары боюнча
студенттердин санына жараша сынак отyyчy аудиторияда кезекти камсыздоо
максатында)

2. Мамлекеттик аттестациянын уюштурулушун укуктук-нормативдик
иш кагаздардын негизинде жyрyшyн козомолдойт.

3. Мамлекеттик аттестациянын техникалык катчысы менен биргеликте
мамлекеттик аттестацияга кошумча буйрук чыккан студенттердин тизмесин
тактайт.

4. Оздугуrr тактаган (сынактык Itитепче, паспорт, аскердик билет Же

айдоочунун куболуry) документинин негизи}Iде студентти мамлекеттик
аттестацияга киргизyyсyн Itозомолдойт.

5. Техникалык катчынын мамлекеттик аттестациянын жьтЙынтыгы
боюн.lа иш кагаздарды (протоколдору, ведомосттору, сынактык китепчелери
ж.б.) убагыrrда бутурyп, окуу белуl,rуно тапшыруусун камсыздайт.

6. Аткарылган иш-чаралар боюнча ОББtа билдирyy берyyго милдеттуy.
7.МАга тиешелyy иш кагаздарды жыЙынтыктап, архивге тапшырууга

катышат жана ишке ашырат.



Компъютердйк адйс
1. Тесттиlс материалдардын базасын тyзyy жана коргоо

процедураларындагы конфиденциалдуулукту сактоого милдеттyy.
2. Мамлекеттик аттестация башталганга бир жума калганда тесттердин

даlIрдыгы, тестирлоонy автоматташтыруучу программанын иштоосy боюнча
маалыматты ОБга тапшырат.

3. Тапшырылган иштерди оперативдyy тyрдо компъютердик иргоонyн
жардамында тестирлоонyн жыйынтыгын tIыгарат.

4. Комиссия мyчолорyно студенттердин арызынын негизинде
аппеляцияга кирип, корyyго мyмкyнчyлyк тyзyп берет.

5. IVIамлекеттик аттестацияны уюштуруу учурунда компьютерлердин
жана программалык камсыздоонун yзгyлтyксyз иштоосyн камсыздайт.

MaMlleKeTTпK аттестациялык комиссияIIьIII мy чIо JIо ]ry:
1 . Тестирлоо жyрyп жаткан аудиторияда созсyз болуп, компъютердик

тестирлоонyн жyрyшyн козомолдоого милдеттyy.
2. Компьютердик тестирлоонy бузган студентти тест тапшыруу

укугунан ажыратууга укуктуу (дисциплинардык тартип буrуу аныкталган

учурда ОБ тарабынан алдын ала берилген нормага ылайык протокол тyзyп,
бланкаларды кошуп ОБга тапшырат).

3. Компьютердик тестирлоонyн алдында студенттерге тести кантип
тапшырууну тyшyндyрот

4. Мамлекеттик аттестациянын жыйынтыгы боюнча студенттердин
алган баалары коюлган ведомостко МАКтын торагасы (торайымы) жана
мyчолору тарабынан кол тамгасы коюлат.

5. Тесттин жыйынтыгынын протоколу комиссиянын торагасынын
(терайымынын) жана мrlолорyнyн кол тамгалары коюлгандан кийин
техникалык катчыга тапшырылат.

6. Мамлекеттик аттестациянын жyрyшyндо жаралган талаш-тартыш
маселелерди че.IYY мамлекеттик аттестацI{ялык комиссиянын мYчолорYнYн
катышуусу, мамлекеттик аттестациялык комиссиясынын торагасынын
(торайымынын) жетекчи лиги менен жyрryзyлот.

Мамлекеттик аттестацйялык комиссияЕьIII катчьIсьL
1. Мамлекеттик аттестацияга 6rр жума калганда окуу болуму

тарабынан даярдалган студенттердин окуу планын аткаргандыгы тууралуу
жетишкепдигинин жыйынтык ведомостун, сынак китепчелерин, мамлекетТик
аттестациянын ведомостторун камсыз кылат.

2. Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын мyчолорyно иШТоо

жадыбалы тууралуу кабар берет жана ар биринин мамлекеттик аттестацияга
yзryлтyксyз катышуусун камсыздайт.

3. Окуу болуму менен компьIотердик тестирлоо отyyчy аудитория
боюнча макулдашат.

4. Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын отурумунун
протоколдорун, студенттердин сынак китепчелерин, ведомостторду жана
башка нормативдик документтерди толтурат.



V. Мамлекеттик аттестацияны тапшыруучу ст}денттерге коюлган
талаптар:

1 . <,Кыргыз-тили жана адабияты>, <Кыргызстан тарыхы>, жана
<.Кыргызстандын географиясы> дисциплиналары боrонча мамлекеттик
аттестацияга окуу пландарын толук аткарган жана келишимдик акыдан
карызы х(ок 2-курстун студенттери, окуу планындагы аЙырмага ылаЙык
тапшырууга зарыл болгон башка курстардын студенттери катышат;

2. Орто кесиптиIt билим базасында окуп ЖОЖдо улантып жаткан
жакынкы жана алыскы чет элдик жаранындагы студенттер да <Кыргыз-тили
жана адабияты>, <,Кыргызстан тарыхы>, жана <Кыргызстандын

боlонча мамлекеттик аттестацияны

окуп жаткан студенттердин мурдагы
боюнча мамлекеттик аттестацияны

географиясы> дисциплиналары
тапшырышат.

3. Жогорку билим базасында
дипломунда <Кыргызстан тарыхы>
тапшырган болушса, алар тапшырышпайт;

4. Компьtотердик тестирлоого катышууга уруксат алган студент,
сынакка 10 MyHoT эрте келип, атайын уюштурулган жерге барлык окуу
NIатериалдарын (китептерин, сумкасын, телефонун ж.6. буюмдарын)
калтырат дагы, сынакка тиешелYY тастыктоочу докумеIIттерин алып кирет

5. Тестирлоонyн узактыгы 40 мyнотко чейинки убакытты тyзот.
Сынакка кирген студент озyнyн туура жоопторун белгилеп чыгарылган
протоколго кол коюп, комиссияга тапшырат.

6. Тестирлоо учурунда шпаргалка колдонууга, суйлош!yго жана эркин
басып жyрyyго тыюу салынат.

7. Жободо белгиленген тартипти жана талаптарды бузган студент
мамлекеттик сынакты тапшыруу укугунан четтетилет, тестирлоодон алган
баллы комиссиянын протоколунун негизIIнде, комиссиянын торагасы
(торайымы) тарабьтнан жокко чыгарылат.

8. Сынактын жыйынтыгы менен макул болбогон студент МАКтын
торагасына (торайымына) компъютерлик тестирлоо аяктагандан кийин, ошол
эле KyHy ишин карап б.рyy боюнча арыз жyзyндо кайрыла алат жана
аппеляцияг.а (талаш тартыш) баалоонун обцективлyyгyне кубе боло €Lлат;

9. Жыйынтык бааны чыгарууда, аппеляциялык комиссиянын
жыйынтыгы да эске алынат;

10. Мамлекеттик аттестациядан <<канааттаIIдырарлык эмес> баа алган
студенттер мамлекетт!Iк аттестациянын токтомунун негизинде студенттердин
катарынан чыгарылат. Мамлекеттик аттестацияны тапшыруу МАrrын жалпы
эрежелерине ылайык жyрryзyлот;

11. Стулент жYиол\ry себеп менен (алдын ала тастыкталган иш
шартына же ден-соолугуна байланыштуу)кагаздары уй-булолук

мамлекеттик аттестацияга катышпай калса, студенттердин катарынан
чыгарылбай туруп, мамлекеттик аттестацияны тапшырууга мyмкyнчyлyк
берилет.



VI. Баалоо системасы
Жыйынтык баалоо 100 баллдыtt система ;rркылуу я{yрryзyлот жана

сынактык китепче менен ведомостко ToMoHKY шкаланын негизинде коIолат:

\Ib

Туура
жооптордун

саны
Баллы Баасы

1. 1-9 0-49
<канааттандырарлык

эмес>
2. 10-13 50-65 <<канааттандырарлык>
3. 14-17 66-85 <жакшы>
4. 18-20 86-100 <<эц жакшы>

.тести толук белгилеп бутпой туруп, аяктоону баспоо керек
отести тапшыруунун убактысы 40 MyHoTKo чейинки убакытты тyзет

VII. <Кьтргыз-тили жана адабияты>, <Кыргызстан тарыхы>, жана
<Кыргьтзстандын географиясы> дисциплиналарынан мамлекеттик

аттестацияны компьютердик тест тYрYнде тапшырууда аткарыJIуучу
кадамдардын удаалаштыгы

1-кадам:
о тест тапшыруу тилин тандоо ( орус тили же ангилис тили)
2-кадам:
отиеш€лyy жолчодо сынак тапшырулуучу кyндyн датасын тандоо
.сынак китепчесинин номерин жазуу
3-кадам:
.кафедраны тандоо
.тайпаны тандоо
.студенттин аты-жонyн киргизyy
отести баштоого киррIшyy
4-кадам:
отесттин суроосун тандоо
.сурооJIорду номери боюнча тандоо
.я{ооптордон туура вариантты тандоо
Эскерryу:


