
к кецеши

И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Балта шаарындагы филиалынын 
ОКБББда окуган студенттердин жегишуусунун учурдагы текшеруу жана 

аралык аттестациялоо женунде ЖОБО

1.1. Бул ЖОБО ОКБББнун негизги кесиптик б ил им беруу программаларында окуган студенттеринин 
учурдагы туруктуу мониторингди жана аралык аттестацияны пландаштыруунун, уюштуруунун жана 
жургузуунун тартибин аныктайт.

1.2. ОКБББнун билим беруу программасын ездештуруу сапатын баалоо окуу дисциплиналары боюнча 
студенттердин жетишуусуне учурдагы мониторинг жургузууну жана аралык аттестацияны жана билимди, 
кендумдорду, практикалык тажрыйбаны, жалпы жана кесиптик компетенцияларды камтыйт.

1.3. Жетишуунун учурдагы кеземелу жана аралык аттестация студенттердин окуу ишмердуулугун 
оперативдуу башкарууну жана ондоону камсыз кылат. Жетишуунун учурдагы коземелунун жана аралык 
аттестациянын максаты студенттердин билим сапатынын ОКБББнун талаптарына ылайыктуулугун баалоо 
болуп саналат.

1.4. Кесиптик модулдун дисциплинасы боюнча сабактардын 50%дан ашыгын себепсиз калтырган 
студенттер калтырылган темаларга даярданууга жана аттестациядан етууге милдеттуу, антпесе студенттер 
бир семестр же бир жылга аттестацияланбайт. Жуйеелуу себептер боюнча окуу убактысынын 50% дан 
ашыгын калтырган Студенттерди аттестациялоо маселеси окуу иштери боюнча жетектеечу адис тарабынан 
жекече тартипте чечилет.

1.5. Студенттер жуйеелуу жана жуйеесуз себептер менен калтъгрылган практикалык сабактар милдеттуу 
турде еткерулет.

1.6. Текшеруу иштерди тапшыруу, лаборатория лык иштерди иштеп чыгуу жана коргоо жана себептуу жана 
себепсиз калтырылган практикалык сабактар окутуучу тузгон жана кафедра башчысы бекиткен 
-консультаниялардын (жеке графиктин) жугуртмесуне ылайык жургузулет.

1.7. Жетишуунун учурдагы текшеруусун жургузу\ жана аралык аттестациялоо темонкулерду камтыйт:

* студенттердин децгзэлиндеги окуу ишиндеги жетишкендиктерди. жалпы жана кесиптик 
компетенциялардын енугуу даражасын баалоо;

* окутуучунун децгээлииинде кесиптик-педагогикалык ишмердуулуктун натыйжалуулугун, тузулген 
педагогикалык шарттардын натыйжалуулугун баалоо;

* башкаруу децгээлинде - белумдун ишмердуулугунун натыйжасын, окуу процессинин абалын, 
билим беруу менен ез ара аракеттенуу шарп'арын баалоо;
Студенттердин жетишуусунун учурдагы кеземелдук жана аралык аттестациянын натыйжалары 
баалар боюнча жазылат, Баалоо -  баа беруунун натыйжасы, студенттин жетишкендиктерин 
цифралар, тамгалар же башка жол менен шарттуу турде формалдуу (белги), сандык чагьшдыруу. 
Студенттердин окуу жетишкендиктери теменку баалар менен жазылат: 5 (эц жакшы), 4 (жакшы), 
3 (канааттандырарлык), 2 (канааттандырарлык эмес).

1.8. Текшеруучу тапшырмалардын мазмуну циклдик комиссияларынын отурумдарында каралат жана 
ОКБББ учун жооптуу адам менен макулдашылат.

2. Студенттердин жетишуусуне учурдагы коземел

2.1. Жетишуунун учурдагы кеземелу студенттердин окуу днсциплинанын мазмунун ездештуруу сапатын 
узгултуксуз' объективдуу баалоону, окуу материалын ийгиликтуу оздештуруусуне, класстык иштин ар 
кандай формаларында. класстан тышкаркы окутуу процессинде компетенцияларга кемектешет жана 
семестрдеги студенттин окуу ишинин системалуулугун баалайт.
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2.2. Жетишуунун учурдагы кеземелунун алкагында окутуучу окуу дисциплинанын, кесиптик модулдун 
жумушчу программасында каралган класстык иш-чаралардын бардык турлеруне катышкан студенттердин 
эсебин жургузууге милдеттуу.

2.3. Студенттердин жетишуусунун учурдагы кеземелу окутуучу тарабынан тиешелуу окуу 
дисциплиналарын онуктурууге белунген окуу убактысынын чегинде жургузулот.

2.4. Окуу сабактарынын кайсы туру болбосун учурдагы текшеруу окутуучу тарабынан жургузулот. 
Учурдагы текшеруунун формалары (экзамен, сыноо, сурамжылоо, практикалык жана лабораториялык 
иштерди аткаруу жана коргоо, айрьтм белукторду аткаруу, рефераттарды, докладдарды аткаруу ж.б.) 
окутуучу тарабынан усулдук максатка ылайыктуулугуна, окуу дисциплинасынын езгочелугуне, кесиптик 
модулу жана анын компоненттери окуу жана ендуруштук практикасына жараша тандалат.

2.5. Жетишуунун учурдагы кеземелунун маалыматтары циклдик комиссиялардын терагалары жана 
окутуучулар тарабынан студенттердин натыйжалуу окуу иштерин камсыз кылуу, артта калгандарды ез 
убагында аныктоо жана окуу материалын ездештуруудо аларга кемек керсетуу, окуу дисциплиналарын 
окутуунун методикасын жана кесиптик модулдарлы еркундетууге колдонулат.

2.6. Окуу сабактарындагыжетишуунун учурдагы кеземел жургузуунун теменку турлеру колдонулат: 
чектик жана жыйынтыктоочу кеземел (контороль).

22.7.1. Аралык кеземелдее студенттердин окуу дисциплинасынын белумдерунде, темаларында окуу 
материалын ездештуруу сапатын аныктоого мумкундук берет. Аралык кеземелдун жетектеечу милдети 
болуп студенттердин окуу иштерин башкаруу жана аны тууралоо саналат. Студенттердин узгултуксуз 
максаттуу иштеесуне туртку беруу. алардын таанып-билуу активдуулугун активдештируу, ез алдынча 
иштее кендумдерун ездештуруу денгээлин аныктоо. аларды калыптандыруу учун шарттарды тузуу аралык 
кеземелдун башка маанилуу милдеттери болуп саналат. Аралык кеземол семестрде бир нече жолу 
еткерулушу мумкун. Аралык кеземел окутуучунун календарлык-тематикалык планы менен аныкталган 
меенетте жургузулет. Аралык кеземелу теменкудей формаларда болушу мумкун: оозеки суроо, сабак 
учурунда жазуу жузундегу тесттер, уй тапшырмаларын текшеруу; жеке тапшырмалардын аткарылышын 
текшеруу; рефераттарды текшеруу; лабораториялык жана практикалык иштерди коргоо, тестирлее ж.б. 
Аралык (чектик) кеземелдун формалары окутуучу тарабынан ез алдынча тандалат.
Ар бир семестрдин аягында зарыл болгон учурда оцдоочу жана алдын алуучу башкаруу чечимдерин кабыл 
алуу, ошондой эле окуу жылынын аягында жетишуунун жыйынтыгы боюнча болжолдоо натыйжаларын 
тузуу.

2.7.2. Жыйынтыктоочу коземол студенттердин окуу дисциплинасын окуу процессинде алынган 
билимдердин, кендумдердун жана кендумдердун системасын ездештуруу даражасын аныктоого 
багытталган. Эгерде жумушчу окуу планында тиешелуу семестрде аралык аттестация каралбаса, 
жыйынтыктоочу кеземел окуу семестрдин аягында окуу дисциплинасын окугандан кийин жургузулет. 
Жыйынтыктоочу баа аралык кеземелдун маалыматтарынын негизинде окуу сааттарынын реестеринде 
теменку шкала боюнча коюлат: окуу сабактарына 50 %дан кем катышкан студенттер аттестацияланбаган 
леп эсептелет. Бул баа билим берууну улантуу женунде чечим кабыл алууда эске алынат.

2.8. ОКБББдун студенттери жетишуунун учурдагы кеземелунун иш-чараларына катышуусу керек. 
Канааттандырарлык натыйжасы бар же жуйеелуу (жуйеесуз) себеп менен еткеруп жиберген текшеруу 
иштерин тапшыруу, окутуучу тарабынан тузулгон жана ОКБББ учун жооптуу адам тарабынан бекитилген 
графикке ылайык жургузулет, Текшеруучу иш-чарага катышпай калган учурда студент контролдук иш- 
чарага катышуунун шарттарын жана тартибин окутуучу менен жекече макулдашуусу керек.

2.9. Ар бир окуу дисциплинасы, дисциплиналар аралык курс боюнча семестрдин акырына карата студент 
академиялык дисциплинанын, дисциплиналар аралык курстун мазмунун ездештуруу сапатын объективдуу 
баалоого мумкундук беруучу бир катар (учтен кем эмес) бааларга ээ болушу керек.

2.10. ОКБББде аралык аттестаниянын жыйъгнтыгын жакшыртуу максатында берилген семестрде окутан 
бардык предметтер боюнча студенттерди сессиялар аралык аттестациялоо эки айда бир жолу еткерулет. 
Сессиялар аралык аттестациянын баасы бардык окутуучулар тарабынан беш баллдык система боюнча окуу 
процессинин графиги менен аныкталган айдын биринчи куну коюлат.

2.11. Экиден ашык “канааттандырарлык эмес” баа алган же дисциплиналар боюнча аттестациядан ©тпеген 
студенттер циклдик комиссиялардын жыйналыштарына чакырылып, анда аларга бааларды оцаоо учун 
меенет берилет. Эгерде комиссия белгиленген моенетто студент бул дисциплиналар боюнча 
"канааттандырарлык” баа албаса, анда комиссиянын торагасы студентти окуу белумунун жетектеечу 
а^дисине отчет менен чакырууга милдеттуу.

2



2.12. Учурдагы кеземелдун маалыматтары ОКБББнун администрация с ы жана окутуучулары тарабынан 
студенттердин негизги кесиптик билим беруу программаларын ездештуруусун талдоо, студенттердин 
системалуу окуу иштерин камсыз кылуу, алардын ишин так уюштуруу жендемун калыптандыруу, артта 
калгандарды ез убагында аныктоо учун пайдаланышы мумкун, аларга чыгармачылык мунездегу жекече 
сабактарды уюштуруу учун. окуу материалдарын уйренууге кемектешуу.

3. Аралык: аттестация

3.1. Билим беруу программасын, анын ичинде курстун предметинин, дисциплинанын (модулунун) езунче 
белугун же буту идей келемун ездешт^руу студенттерди аралык аттестаниялоо менен коштолот.

3.2. Аралык аттестациянын жыштыгы жана аралык аттестацияга берилуучу окуу дисциплиналарынын, 
дисциплиналар аралык курстардын, кесиптик модулдардын тизмеси адистик боюнча жумушчу окуу 
пландары жана календардык окуу графиктери менен аныкталат.

3.3. Аралык аттестациялоону пландаштыруу

3.4.1. Аралык аттестацияга болунген убакыттын колему, аралык аттестациянын мезгилдуулугу жана окуу 
жылында етуучу экзамендердин саны мамлекеттик билим беруу стандарттары жана жумушчу окуу 
пландары менен аныкталат.

3.4.2. Дисциплина боюнча чегерме аралык аттестациялоонун формасы катары ылайыктуу, эгерде:

* жумушчу окуу лланына ылайык, дисциплина бир нече семестр бою окутулса;
* дисциплинаны окууга, жумушчу окуу планы на ылайык, башкаларга салыштырмалуу милдеттуу 

окуу жуктемунун эн аз сааты берилет.

3.4.3. Жумушчу окуу планына ылайык экзамен учун дисциплиналарды тандоо адисти / квалификациялуу 
жумушчуну даярдоодо дисциплинанын маанилуулугу, дисциплинаны окууну аяктоо, дисциплинанын 
олуттуу белугун бутуруу менеен аныкталат.

3.4.4. Экзамен (квалификациялуу) кесиптик модулдун акыркы семестринде еткерулет жана иш 
беруучуледун катышуусу менен окуунун натыйжаларын кез карандысыз баалоо формасы болуп саналат. 
Квалификациялуу экзамендин турлеру жана шарттары ОКБББ тарабынан аныкталат. 
Квалификациялуу экзаменге кируунун шарты кесиптик модулдун программасынын бардык элементтерин 
жана белгиленген практикаларды ийгиликтуу ездештуруулеру болуп саналат.

3.4.5. Аралык аттестацияяны еткеруунун мазмуну жана тартиби.

3.4.6. Аттестация материалдардын шарттары, даярдоо жол-жоболору, мазмуну иштелип чыгат:

* ОКБББдун окутуучулары чегерме. дисциплина боюнча дифференцияланган чегерме, 
дисциплиналар аралык чегерме жургузууде;

* ОКБББдун окутуучулары иш беруучу менен биргелешип окуу практикасынаи, ендуруштук 
практикасынан дифференцияланган чегермени етуудо;

3.4.7. Окутуучунун каалоосу боюнча чегерме биилеттер, семестрде етулген бардык маттериалдар боюнча
оозеки жооптор менен жургузулушу мумкун, ошондой эле окутуучу учурдагы билимди кеземелдеенун 
негизинде семестр учун жыйынтык бааны коюга укуктуу.
Зачеттун формасы окутуучу тарабынан аныкталат жана дисциплинанын биринчи сабагында студенттердин 
назарына жеткирилет. Сыноо учун болунген окуу убактысы эки академиялык сааттан ашпоого тийиш, ал 
тиешелуу окуу дисциплинасын енуктурууге болунген сааттардын эсебинен сарпталат.

3.4.8. Экзаменге даярдануу учун экзамендин суроолору боюнча консультациялар, консультация га белунгец 
убакыттын жалпы бюджетинин эсебинен жургузулууго тийиш.

3.4.9. Экзамен турундегу аралык аттестация окуу жуктемунун башка турлорунен бошотулган куну 
еткерулет. Эгерде экзамен кундеру окуу кундеру менен арапаштырылса, экзаменге даярданууга убакыт 
талап кыльшбайт жана ал тийиштуу программаны аяктагандан кийинки куну тапшырылышы мумкун. 
Эгерде эки экзамен бир эле календарлык жуманын ичинде пландаштырылса, ортосунда окуу сабактары жок 
болсо. экинчи экзаменге даярданууга, анын ичинде консультацияларга эки кунден кем ээмес убакыт 
берилиши керек.
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3.5, Окуу семестринде окуу жылынын жыйынтыгы боюнча бардык белгиленген лабораториялык иштерди, 
практикалык тапшырмаларды жана учурдагы текшеруунун жыйынтыгы боюнча он, баа алган, курстук иш - 
терди (долбоорлорду) толук аткарган бардык ийгиликтуу студенттерге экзамендерди тапшырууга уруксат 
берилет.

Семестрде окуунун жыйынтыгы боюнча уч же андан ашык “канааттандырарлык эмес” баа алган студенттер 
экзамендерди тапшырууга жол берилбейт жана экзаменге алынбайт.

3.5.1. Эгерде жуйеолуу себептер бар болсо, документтештирилген жана студенттин жеке арызы болсо,
езгече жагдай катары ОКБББ студенттер учун экзамендик сессиянын жеке графигин белгилееге укуктуу.

3.5.2. Экзамендик материалдар дисциплинанын, кесиптик модул дун иш программасынын негизинде тузулет 
жана текшерилип жаткан билимдердин 'жана кендумдердун колемун, жалпы жана кесиптик 
компетенцияларды баалоонун керсеткучтерун, ошондой эле аларды баалоо критерийлерин комплекстуу 
чагылдырууга тийиш.

3.5.3. Проблемалык жана чыгармачылык тапшырмалардын теориялык жана практикалык маселелеринин 
иштелип чыккан тизмесинин негизинде окутуучулар баалоо каражаттарынын фондуларын, экзаменди 
откеруунун шарттары менен экзамен тапшыруучу жана экзамен алуучу учун пакеттерди иштеп чыгышат. 
Экзамендик билеттердин мазмуну студенттерге билдирилбейт.

3.5.4. Оозеки экзаменге ар бир студентке академиялык сааттын учтен биринен ашпаган, жазуу жузундегу 
экзаменге, тестирлееге окуу тобуна уч сааттан ашык эмес убакыт белунет.

3.5.5. Экзамен атайын даярдалган аудиторияларда еткерулет. Аудиторияда бир эле учурда алтыдан ашык 
студент экзаменге даярдана албайт. Экзаменди еткерууде керсетме куралдарды, маалымдама 
материал дарды, ченемдик документтерди, жабдуулардын улгулерун жана тизмеси алдын ала 
регламенттелген башка маалыматтык материалдарды пайдаланууга жол берилет.

3.5.6. Модулдун алКйгында дисциплиналар аралык курстарда аралык аттестациядан окуу жана ендуруштук 
практикадан ийгиликтуу еткон студенттерге кесиптик модулда квалификациялуу экзамен тапшырууга 
болот. $

3.5.7. Студенттердин даярдыгынын денгээли баяндалат:

* окуу дисциплина боюнча зачет еткерууде, чечим кредиттелген / кредиттелген эмес;
* окуу дисциплина боюнча чегерме, ымтыканды, аралык курсту, окуу жана ендуруштук практиканы

еткерууде баллдар боюнча: 5 “эн жакшы”, 4”жакшы”, 3” канааттандырарлык”,
“2” канааттандырарлык эмес”;

* кесиптик модуль боюнча квалификациялуу экзаменди еткерууде - кесиптик ишти аткарууга 
даярдыгы женунде чечим: “ кесиптик иштин туру-ездештурулген / ездештурулбеген”

3.5.8. Аралык аттестациянын натыйжалары ОКБББ тарабынан каралган документтерге ( баа 
китептерине, ведомостторго, журналдарга ж.б.)жазылат. Экзамендик ведомосттор сезсуз бар болушу 
керек. Дисциплиналар, кесиптик модулдар. дисциплиналар аралык курстар боюнча жыйынтык баалар 
( “канааттандырарлык эмес” деген баадан башка) студенттин чегеримдик китебине киргизилет.

3.5.9. Студенттин кандайдыр бир себептер менен экзаменге келбей калышы экзамендик ведомостто 
“ келген жок” деген жазуу менен белгиленет.

3.5.10. Семестрдин окуу планынын талаптарын толук аткарган, бардык сыноолорду жана экзамендерди 
ийгиликтуу тапшырган студентке кийинки семестрде окуусун улантууга уруксат берилет же 
директордун буйругу менен кийинки Курска которулат.

3.5.11. Экзаменге/ зачетко “келбегендер” жана дисциплина боюнча же кесиптик модулда жана анын 
курамдык белуктерунде (дисциплиналар аралык курстарда, окуу жана ендуруштук практик ада), аралык 
аттестациянын жыйынтыгы боюнча “ канааттандырарлык эмес” деген баасы бар болсо академиялык 
карызы бар деп эсептелет. ОКБББдун студенттер и нин академиялык карыздарын жоюу учун 
академиялык карыздарды жоюунун меенеттеру сессиядан кийинки семестрге чейинки (экиден кеп 
эмес) белгиленет. Академиялык карызы (уч же андан кеп “канааттандырарлык эмес” баалары) бар 
жана аны белгиленген меенетте жоюп салбаган студенттер директордун буйругу менен ОКБББнен 
чыгарылат.
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3.5.12. Конфликтен кырдаалда (студент баллга макул болбосо) директордун буйругу менен студенттик 
жуйеелуу жазуу жузундегу арызынын негизинде конфликттик комиссия дайындалышы мумкун жана 
башка окутуучуларды, анын ичинде башка билим беруу уюмдарын тартуу менен экзаменди кабыл алуу 
женундо чечим кабыл алынат.

.3.5.13. Аралык аттестациянын жыйынтыктары жана сессиядан кийин окуу процессии жакшыртуу 
боюнча сунуштар Педагогикалык кенештин назарына сунушталат.

3.5.14. Аралык аттестацияны узартуу жана кайра аттестациялоону еткеруу.

3.5.15. Аралык аттестация жуйеелуу себептер менен гана узартылышы мумкун.

3.5.16. Аралык аттестацияны узартуу учуй студент окуу белумуне теменкулерду камсыз кылат:

• аттестацияны узартуу учун директорах н атына жазылган арыз;
» аттестацияны узартуу зарылдыгын тастыктаган медициналык мекеменин документа;
• жуйелуу себепти тастыктаган башка расмий документ

3.5.17. Документти беруунун акыркы мееноту анын жарактуулук меенету аяктагандан кийин бир кунден 
ашпоого тийиш.

3.5.18. Ырастоочу документа бар студент учун аралык аттестация медициналык мекеменин документинде 
(башка расмий документте) керсотулген калегшардык кундердун саны на (бирок андан кем эмес) 
узартылышы мумкун. Аттестацияны узартуу ну н жалпы мееноту оорунун узактыгына карабастан, 
сыноолордун жана экзамендердин кундерунун жалпы санынан ашпоого тийиш.

3.5.19. Аттестацияны узартуу директордун буйругу менен таризделет.

3.5.20. Учурддагы баа менен макул болбогон студент апелляциялык комиссияга арыз берууге укуктуу. 
Апелляциялык коми'ссиянын чечими боюнча экзаменди (сынакты) тапшыруу мееноту окуу иштери боюнча
жетектеечу адис тарабынан белгиленет.

#
3.5.21.. Жуйеелуу себептер менен практиканын ■ программасын бутурбей калган студенттер окуу дан бош 
убактысында практиканы етуу’ге укуктуу.

3.5.22. Бааны жогорулатуу учун бутуруу курстарында окуу белумунун жетектеечу адисинин уруксаты 
менен мурда окулган жана дипломго коюлган дисциплиналар боюнча экиден ашык эмес экзаменди кайра 
тапшыруу га болот.

4. Жыйынтыктоочу аттестация

4.1. Студенттердин жыйынтыктоочу аттестациясы камтыйт:

1. ОКБББде студенттерди жыйынтыктоочу аттестациялоо

2. Кесиптик даярдыгын баалоо жана квалификацияларды беруу.

4.2. Студенттердин жыйынтыктоочу аттестациясы тиешелуу адистиктер боюнча студенттердин билим беруу 
программаларын ездештуруу даражасын аныктоо максатында ОКБББ тарабынан жургузулет.

4.3. Студенттерди жыйынтыктоочу аттестациялоо учун директордун буйругу менен аттестациялык 
экзамендик комиссия тузулет. Аттестациялык экзамендик комиссиянын курамы ишканапардын 
квалификациялуу адистеринен, ОКБББнун атайын дисциплиналары боюнча окутуучуларынан жана 65 % иш 
беруучулердун екулдерунен жана 35 % ОКБББ нун екулдерунен тузулет.

4.4. Комиссия студенттердин теориялык жана практикалык даярдыгынын дечгээлин техникалык жана 
кесиптик билим беруунун белгиленген мамлекеттик жалпы билим беруу стандарттарына ылайык келуусун 
аныктайт; жалпы кесиптик жана атайын дисциплиналар боюнча ендуруштук окууга окуп жаткандардын иш 
жузундегу билиминин, кецдумдугунун жана практикалык кецдумдерунун денгээли, алардын окуу 
пландарынын жана кесиптер (адистиктер) боюнча квалификациялык мунездемелердун талаптарына 
ылайык келиши.

4.5. Комиссиянын отурумдарынын узактыгы кунуне 6 сааттан ашпоого тийиш.
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4.6. ОКБББдун студенттеринин жыйынтыктооч\ аттестациясы окуу-тарбия процессинин графиги жана
жумушчу окуу пландары менен каралган меенетто жургузулет.

4.7. ОКБББде окуган студенттердин жыйыитыктоочу аттестациясы атайын дисциплиналар боюнча 
комплекстуу экзамендерди тапшыруу турунде жургузулет.

4.8. Атайын дисциплиналар боюнча жыйыитыктоочу аттестация окуу планына ылайык теменкудей 
формаларда еткерулет: оозеки, жазуу жузунде, комплекстуу экзамен формасында, анын ичинде бир нече 
атайын дисциплиналар боюнча суроолор кирген.

4.9. Оозеки комплекстуу сынактын узактыгы ар бир студент учун 15 мунеттен ашпоого тийиш.

4.10. Комплекстуу экзамендерди кайра талшырганда “канааттандырарлык эмес” деген баа алган студентке 
адистиги (кесиби) боюнча окуунун толук курсун аяктагандыгы женунде белгиленген формадагы справка 
берилет.

4.11. Тиешелуу документтер менен ырасталган жуйеелуу себептер боюнча комплекстуу экзаменге келбей 
калган студенттер жыйыитыктоочу аттестацияга директордун буйругу менен ез убагында киргизилиши 
мумкун.

4.12. Аттестациялык экзамендик комиссиянын отуруму тиешелуу протокол менен таризделет, ага 
комиссиянын терагасы, мучелеру жана катчысы кол коет.

4.13. Кесиптик даярдыгын баалоо жана кесиптер боюнча квалификацияларды ыйгаруу ОКБББнун 
студенттерин жыйыитыктоочу аттестациялоонун бир белугу болуп саналат, бул кесиптер (адистиктер) 
боюнча квалификацияларды ыйгаруу учун зарыл шарт болуп саналат.

4.14. Бутуруучулердун кесиптик даярдыгын баалоону жана квалификацияларды берууну уюштуруу учун 
квалификациялык комиссия тузулет.
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4.15. Окуу планынын бардык сабактары боюнча экзамендерди кеминде 75 %дан кем эмес “эн жакшы”деген 
баага, ал эми калган сабактар боюнча “жакты" деген баага тапшырган жана комплекстуу экзамендерди 
“эц жакшы” деген баага^тапшырган студенттерге артыкчылык диплому берилет.

4.16. Квалификациясынын децгээлин керсетуучу диплом беруу женунде чечим атайын дисциплиналар 
боюнча комплекстуу экзамендердин жыйынтыктарынын негизинде кабыл алынат.

4.17. Комиссиянын терагасы аттестация аяктагандан кийин эки жумалык меенетте аттестациянын 
нагыйжалары женунде акт тузет.

4.18. Аттестациянын жыйынтыгы боюнча отчет Педагоги калы к кенештин отурумунда карал ат.
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