
И.Раззаков атандагы Кыргыз мамалекеттик техникалык университетинин алдындагы 
Электроника жана телекоммуникация институтунун 

710200 - Маалымат системалары жана технологиялары даярдоо багытынын 
“Телекоммуникациядаты маалымат системалары жана технологиялары” профили, 
690300 Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары 
даярдоо багытынын “Байланышты тейлее жана кызмат корсетуудегу маалымат 

коммуникациялык технологиялары” боюнча бутуруучулерду аттестациялоо боюнча
Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын

ОТЧЕТУ
Мамлекеттик аттестация лык комиссиянын курамы:

Комиссиянын терагасы:

Комиссияньш терагасынын 
орун басары

Комиссиянын мучелеру:

Комиссияньш мучелеру: 

Комиссиянын секретары:

Байзаков Асан Байзакович -  Кыргыз Республикасынын 
Улуттук илимдер академиясыньш Математика 
институтунун Колдонмо математика жана информатика 
лабораториясынын башчысы, ф-м.и.д, профессор; 
Мендибаев Мелис Акылбекович - “НурТелеком” 
ЖЧКнын Маалымат технологиялар дирекциясынын 
белумунун бизнес-аналитиги;

Каримова Г.Т. -  “ТМСжТ” кафедрасынын улук 
окутуучусу;

Урманбетова К.Ш.- “ТМСжТ” кафедрасьшын улук 
окутуучусу;

Тойбаева Ж.Дж.- “ТМСжТ” кафедрасыньш окутуучусу;

Электроника жана телекоммуникация институтунун 2020-жылдын 25- 
июнундагы №38/31, 25-июнундагы №38/34, 25-июнундагы №38/32 буйруктарынын 
негизинде бутуруучу квалификациялык ишти жактоого ИСТТ(б)-1-16, ИСТТд-1-15, 
ИТСУС(б)-1-16 окуу топторунун 36 студентине уруксат берилди.

Бутуруучу квалификациялык ишти жактоо учурунда студенттер 
темендегудой билим децгээлин керсотушту:
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ИСТТ(б)-1-16 14 4 10 14 - 8 6 - -

ИСТТд-1-15 8 - 8 8 - 7 - 1 -
ИТСУС(б)-1-
16

14 - 14 14 - 10 4

Итого: 36 4 32 36 25 10 1 -

Жалпы маалымат:



Студенттердин жалпы саны -  36;
«уруксат берилген» - 36;
«эц жакшы» - 25;
«жакшы» - 10;
«канааттандырарлык» - 1;
«канааттандырарлык эмес» - 0.

Бутуруучу квалификациялык ишти жактоо учурунда студенттер ездерунун 
жогорку билим децгээлин керсетушту:

«эц жакшы» - 69%;
«жакшы» - 27,7%;
«канааттандырарлык» - 13%;
«канааттандырарлык эмес» - 2,7%.

Студенттер жалпы техникалык жана кесиптик окуу сабактары боюнча 
ездерунун жогорку децгээлдеги билимин керсетунгуп, маалымат системаларын 
долбоорлоо жана иштеп чыгууда инструменталдык каражатгарды колдонуу 
жендемдуулуктерун далилдей алышты.

Бутуруучулердун кепчулугу телекоммуникация тармагындагы маалымат 
системаларынын жана технологияларынын енугуу багыттарын жана 
перспективаларын жогорку децгээлде ездештургендугу алардын татаал 
автоматташтырылган маалымат системаларын иштеп чыгуусу менен айкын 
далилденип турат.

Мамлекеттик атестациялоо комиссиясынын терагасы иш процессинде 
темендегу кемчилдиктерди белгилеп кетти:

1) Кээ бир бутуруучулердун квалификациялык жумуштарында колдонулган 
адабиятгарга болгон шилтеме коюлган эмес;

2) Айрым жумуштарда системага коюлган функционалдык талаптар так 
иштелип чыккан эмес.

Бутуруучу квалификациялык иштердин негизги жетишкендиктери катары 
алардын баарында эле мекемелердин бизнес-процесстерин жакшыртуу 
максатындагы чечимдер аныкталгандыгы керсетулуп, аларды программалык жактан 
иштеп чыгуунун алгоритмдик жолдору берилгендиги белгиленип кеткен. Ошону 
менен катар эле жумуштардын корутундулары жана андагы жыйынтыктар 
бутуруучулердун тема боюнча изилденип жаткан проблемаларды терец 
ездештургендугун айкындап турат.

Комиссия тарабынан эц жогорку децгээлде даярдалган деп теменку 
студенттердин бутуруучу квалификациялык инггери белгиленди: Симоненко Т., 
Койлубаев А., Венгер С. Программаторы ендуруште колдонулуп жатат.

Ошону менен бирге, кээ бир бутуруучу квалификациялык иштердин даярдоо 
талаптарына толук жооп бербегендиги аныкталды (колдонулган адабиятгарга 
шилтемелердин жоктугу, жумуштун структурасына ж.б.): Мальцев П., Сабитов Р., 
Абдиев А.

Жалпысынан 710200 - Маалымат системалары жана технологиялары даярдоо 
багытынын “Телекоммуникациядагы маалымат системалары жана технологиялары”



профили, 690300 Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш 
системалары даярдоо багытынын “Байланышты тейлее жана кызмат керсетуудогу 
маалымат коммуникациялык технологиялары” боюнча даярдалып жаткан 
студенттердин билим децгээлин жакшы деп эсептесе болот.

Бутуруучулердун квалификациялык иштерди жактоо учурунда алган баасы 
орточо эсеп менен 4,5 баллдан жогору, ал эми сапаттык денгээли 80%дан жогору 
деген керсоткучтерге ээ болду.

МАКтын терагасы Байзаков А.Б.


