
И.Раззаков атандагы Кыргыз мамалекеттик техникалык университетинин 
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 керсотууцегу маалымат 

коммуникациялык технологиялары” боюнча бугуручулерду аттестациялоо 
Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын

ОТЧЕТУ
2020-жылдын 20 -февралынан №24 буйругу менен бекитилген мамлекеттик 

аттестациялоо комиссиянын курамы:

Комиссиянын терагасы:

Комиссиянын 
орун басары

терагасынын

Комиссиянын мучелеру: 

Комиссиянын мучелеру: 

Комиссиянын секретары:

Байзаков Асан Байзакович -  Кыргыз Республикасынын 
Улуттук илим дер академиясынын 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” кафедрасынын улук 
окутуучусу;
ТойбаеваЖ.Дж. - “ТМСжТ” кафедрасынын 
окутуучусу.

Электроника жана телекоммуникация институтунун 2020-жылдын 12- 
мартындагы №08/6, 13-мартындагы №08/9, 1 июньдагы №38/16 буйруктарынын 
негизинде Мамлекеттик экзаменге катышууга ИСТТ(б)-1-16, ИСТТдот-1-15, 
ИТСУС(б)-1-16 окуу топторунун 36 студентине уруксат берилди.

Экзамендин журушунде студенттер темендегудей билим децгээлин 
керсетушту:
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ИСТТ(б)-1-16 14 - 14 14 - 2 8 4 -
ИСТТдот-1-15 10 - 8 8 2 3 2 3 -
ИТСУС(б)-1-16 14 4 10 14 - 5 6 3 -

Итого: 38 36 2 10 16 10 -

Жалпы маалымат:
Студенттер дин жалпы саны -  38;



«Уруксат берилбеген» - 2; 
«Уруксат берилген» - 36; 
«Келген эмес» - 0.

Экзамендин жыйынтыгы темондогудей:
«эд жакшы» деген баа - 10, же 27,7%;
«жакшы» деген баа - 16, же 44,4%;
«канааттандырарлык» деген баа -  10, же 27,7 %;
«канааттандырарлык эмес» деген баа -  0.

Мамлекеттик экзаменге жалпысынан 36 студент катышып, анын ичинен 
жогорку билим беруу планын ийгиликтуу ездоштурген 36 студент аттестациядан 
етту.

Даярдоо багыты боюнча мамлекеттик экзамендин программасы илим жана 
техниканын азыркы учурдагы талаптарына толук жооп берет, билим беруу 
программасынын багыттарынын актуалдуу маселелерин камтыйт.

Бугуруучулер 710200 - “Маалымат системалары жана технологиялары”, 
690300 - “Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш
системалары” багыттары боюнча тармактардын негизги багыттарын жана енугуу 
перспективасын жакшы билишет.

Бугуруучулер дун негизги билим беруу программасын ездештуруу 
жыйынтыгы алардын ээ болгон компетенциялары аркылуу, башкача айтканда 
алардын билимди колдонуу жендемдуулугу, кесиптик ишмердиктин маселелерине 
тиешелуу жеке сапатгары аркылуу аныкталды.

Студенттер окууну кесип боюнча практикалык ишмердик менен 
айкалыштыргандыгына байланыштуу алардын жетишээрлик децгээлде 
профессионалдуулугу байкалды. Кесиптик окуу сабактары боюнча студенттер дин 
билим денгээли жакшы.

Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын жумушун уюштуруу боюнча 
кемчилдиктер байкалган жок.

МАКтын терагасы Байзаков А.Б.


