
Ош МУнун 2020-жылдагы бүтүрүүчүлөрү үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестацияны окутуунун дистанттык технологиясын колдонуу менен уюштуруу жана 

өткөрүү тартиби  
 

Негизги жоболор 
Кесиптик жогорку (бакалавриат, специалитет, магистратура) жана орто  билимдин 

билим берүү программаларын өздөштүрүү бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестациясы (ЖМА) менен аяктайт. 

ЖМАга багыттын (адистиктин) жогорку (бакалавриат, специалитет, магистратура) 
жана орто кесиптик билим боюнча мамлекеттик билим берүү стандартынын (МББС) 
талаптарына ылайык ОшМУда иштелип чыккан негизги билим берүү программаларын 
(НББП) толук өздөштүргөн  бүтүрүүчүлөр киргизилет. 

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын курамына кирген сынактардын бардык 
түрлөрүнөн ийгиликтүү өткөн бүтүрүүчүгө тиешелүү кесиптик квалификация же академиялык 
даража ыйгарылат жана кесиптик жогорку (орто) билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү 
диплом берилет. 

Жыйынтыктоочу аттестациялык сыноолордун милдеттүү түрдөгү тизмеги кесиптик 
жогорку (орто) билим боюнча мамлекеттик билим  берүү стандарты тарабынан аныкталат. 
Бүтүрүүчүлөрдүн ЖМАсы  мамлекеттик сынактан (МС) жана/же  бүтүрүү квалификациялык 
ишин (БКИ) /магистрдик диссертациясын (МД) коргоодон турат.  

Бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясын окутуунун дистанттык 
технологиясын (ОДТ) колдонуу менен уюштуруу окуу процессинин графигине ылайык 
вебинардык платформа аркылуу ишке ашырылат. 

ЖМА бүтүрүүчү кафедралар, деканат (дирекция), окуу-информациялык департаменти 
(ОИД) жана санариптик технологияларды өнүктүрүү департаменти (СТӨД) менен биргеликте 
даярдалат жана өткөрүлөт. ЖМАны окутуунун дистанттык технологиясын колдонуу менен 
өткөрүүдө бүтүрүүчүлөрдүн  керектүү документтери бүтүрүүчү кафедралар тарабынан 
даярдалат.  

Мамлекеттик аттестациялык комиссиялардын (МАК) курамын түзүү тартиби, 
бүтүрүүчү квалификациялык иштерди даярдоо жана коргоо, мамлекеттик аттестациялык 
сыноолордун жыйынтыгы менен макул болбоо менен аппеляцияга арыз берүү учурлары Ош 
МУнун бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы жөнүндө Жобо жана 
Билим берүү жана илим министрлигинин 2020-жылдын 11-майындагы №363/1 жана №364/1 
буйруктары менен бекитилген жогорку окуу жайлардын 2020-жылдагы бүтүрүүчүлөрүн 
алыстан режиминде аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен 
жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо боюнча Сунуштары менен жөндөлөт. 

 
Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны дистанттык технологияны колдонуу 

менен уюштуруунун жана өткөрүүнүн өзгөчөлүктөрү 
Окутуунун дистанттык технологиясын колдонуу менен уюштурулуп жаткан 

жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация видеоконференция, компьютердик тестирлөө, 
файлдарды алмашуу режимдеринде өткөрүлөт. Жыйынтыктоочу аттестациялык сыноолордун 
формасы НББПга ылайык жумушчу окуу пландын негизинде аныкталат. 

ЖМАны видеоконференцбайланыш режиминде өткөрүүдө колдонулуучу түзүлүштөргө 
жана байланыш каналдарына болгон техникалык талаптар жөнүндө  бүтүрүүчүлөр алдын ала 
кабардар болушат. ОшМУнун СТӨДүнүн адистери, бүтүрүүчү кафедранын кызматкерлери 



менен биргеликте видеоконференция байланышынын техникалык мүмкүнчүлүктөрүн алдын 
ала текшерүү аркылуу ар бир бүтүрүүчүнүн ЖМАга аралыктан катыша алуусун тактап 
чыгуусу зарыл. 

Компьютердик тестирлөө дистанттык окутуу системасында (AVN ИС) орнотулган 
инструменттер же башка тестирлөө каражаттардын жардамында өткөрүлүүсү мүмкүн. 
Тестирлөө процесси автоматташтырылган болуусу зарыл, б.а. айтканда тестирлөөнүн 
жыйынтыктарын талдоо, баалоо, документтештирүү, бүтүрүүчүлөрдүн жекече 
маалыматтарын жана тесттердин жыйынтыктарын сактоо процедуралары 
автоматташтырылган система менен камсыздалуусу шарт.  

ЖМАнын файлдарды алмашуу режиминде бүтүрүүчүлөрдүн жөнөткөн документ 
файлдарын, жекече маалыматтарын  талапка ылайык сактоо жана коргоо камсыздалышы 
керек. Бул материалдарга кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар болгон университеттин бардык 
кызматкерлери маалымат коопсуздугу боюнча документтерге алдын ала кол тамга коюп, 
тартипти так сактоого милдетүү. Кол тамга коюлган документтер кызматкерлердин өздүк 
делосунда бекитилген тартипте сакталат. 

Адистиктердин (багыттардын) өзгөчөлүгүнө жараша бүтүрүүчүлөрдүн ЖМАсы 
жогорудагы үч режимдин комбинацияларын колдонуу менен да уюштурулса болот. 

БКИ/МД, илимий жетекчинин ой пикири, рецензенттин сын пикири ОшМУнун 
бүтүрүүчү кафедрасына (электрондук форматында) берилет. Квалификациялык 
ишти/магистрдик диссертацияны бүтүрүүчү ийгиликтүү жактагандан кийин илимий 
жетекчинин ой пикири жана сын пикирлер студенттин окуу карточкасына тиркелип, өздүк 
делосунда сакталат. БКИ/МД жана вебинардын жазуусу (электрондук түрдө) бүтүрүүчү 
кафедрада сакталат. 

 
Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясын вебинардык байланыш аркылуу 

уюштуруу 
Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация белгиленген мөөнөткө эки жума калганга 

чейин студенттер ЖМАны аралыктан тапшыруу үчүн техникалык, маалыматтык-
коммуникациялык мүмкүнчүлүгүн аныктоочу жана аттестация процессинде үчүнчү тараптын 
катышпоосуна, академиялык чынчылдыктын (честность) сакталышына кепилдик берген 
анкетаны толтуруп (1-тиркеме), декандын (директордун) атына электрондук дарек аркылуу 
(pdf  форматында) жөнөтөт. 

НББПны толук өздөштүргөн жана аралыктан ЖМАны тапшырганга техникалык 
мүмкүнчүлүктөрү тиешелүү адистер аркылуу текшерүүдөн өткөн бүтүрүүчүлөргө гана 
декандын (директордун) билдирүүсү аркылуу ректордун буйругу менен ЖМАны аралыктан 
тапшырууга уруксат берилет.  

ЖМА бүтүрүүчүлөрдүн учурдагы жайгашган ордунан көз карандысыз университет 
жайгашкан дарек боюнча өткөрүлөт. Окутуунун дистанттык технологиясын колдонуу менен 
өткөрүлгөн ЖМА университеттин атайын түзүлүштөр менен камсыздалып даярдалган 
жайларында уюштурулат. ЖМА МАКтын курамынын иштөөсүн камсыздоо үчүн интернет 
желесине туташкан, тиешелүү программалык жабдылышка ээ компьютер жана ноутбуктар (ар 
бир мүчөгө), видеопроектор, экран, веб-камера, микрофон, үн чыгаруучу түзүлүш, видео жана 
үн жазуучу түзүлүштөр менен атайын жабдылган аудиторияда уюштурулат. 

ЖМАнын жүрүшүндө МАКтын төрагасы, мүчөлөрү, катчы (секретарь)  жана процессти 
техникалык жактан колдоо (камсыздоо) боюнча жооптуулар гана аудиторияда болуусу 
милдеттүү. 

Катчы жана ЖМАны ОДТны колдонуу менен өткөрүүгө жооптуу IT адистер 
бүтүрүүчүнүн өздүгүн тактоо, ЖМАдан өтүү шарттарын аткаруусун көзөмөлдөө (онлайн 
прокторинг) жана экзамендин жүрүшүн толук видео жазуу иштерин камсыздашат. 
Бүтүрүүчүлөр белгиленген мөөнөттө веб-камерага өздүктөрүн тактоочу документтерин 
(паспорт) көрсөтүшкөндө гана аларга ЖМАга катышууга уруксат берилет. 

Мамлекеттик экзамен вебинар режиминде кезеги менен ар бир студент үчүн же бир 
учурда он эки студенттен ашпаган чакан тайпа үчүн өткөрүлөт. 



Ар бир студент, өз алдынча милдеттүү түрдө веб-камерасы жана гарнитурасы 
(микрофон, колонка) менен камсыздалган, ылдамдыгы 2 МБит/секундадан төмөн эмес 
интернет тармагына туташкан жана тиешелүү программалык жабдылышка (Adobe® Flash® 
Player, браузер ж.б.) ээ персоналдык компьютерди (же ноутбук) колдонуусу шарт. 
Мамлекеттик сынактардын талаптары жол берген өзгөчө учурларда бүтүрүүчүгө жогорудагы 
шарттарды аткара алган смартфондорду колдонуу менен катышууга уруксат берилет. Мындан 
сырткары, ОДТны колдонуу менен ЖМА учурунда ар бир студент атайын үчүнчү тараптын 
катышуусуна шарт түзбөгөн жабык жайда болуусу зарыл жана жумушчу столунда ак кагаз, 
ручкадан башка каражаттардын жайгашуусуна жол берилбейт. Эгерде андай шарт 
аткарылбаса студент ЖМА тапшыруудан четтетилет. 

Экзамендин алдында IT адис тарабынан ар бир бүтүрүүчүнүн байланыш каналы жана 
анын сапаты текшерилет. Эгерде бүтүрүүчүнүн байланыш каналы жана анын сапаты ЖМАга 
катышууга техникалык себептен мүмкүнчүлүк болбосо, МАК курамы тарабынан МАнын 
протоколуна бүтүрүүчүнү “экзаменге жүйөлүү техникалык себептерге байланыштуу 
катышкан жок” деп жазылат.  

ЖМАны ОДТны колдонуу менен өткөрүүдө экзамендик билеттердин номери кокустук 
сандарды генерациялоочу атайын программанын негизинде тандалат жана билеттин номери  
менен суроолору видео камерага көрсөтүү менен окулуп берилет жана бүтүрүүчүгө 
(электрондук форматта) жөнөтүлөт. Андан кийин ар бүтүрүүчүгө жазуу түрүндө жооп 
даярдоого 15-20 минут убакыт берилет. МАКтын төрагасынын “модераторлугу” астында  ар 
бир студентке кезеги менен жооп берүү үчүн сөз берилет.  

Бүтүрүүчү квалификациялык иштерди (магистрдик диссертацияларды) ОДТны 
колдонуу менен коргоодо ЖМАга эки күн калганга чейин МАКтын бардык мүчөлөрүнө 
БКИнин (МДнын) тексти, сынпикир, илимий жетекчисинин ойпикири, “Антиплагиат” 
программасынан текшерилгени боюнча маалымдама (справка), презентация ж.б. жардамчы 
материалдардын комплекси электрондук форматта жөнөтүлөт. Бекитилген мөөнөттө 
бүтүрүүчүлөр кезеги менен МАКтын курамынын алдында БКИсин (МДсын) жакташат жана 
суроолоруна жооп беришет. Ар бир бүтүрүүчүгө 20 минуттан ашпаган убакыт бөлүнөт.  

ЖМАнын аягында МАКтын курамы жыйынтыктарды коллегалдуу талкуулашат жана 
бааларды коюшат. 

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялык сыноолорду жүйөлүү себептерден 
(документ менен тастыкталган медициналык  көрсөткүчтөрү, үй-бүлөлүк шарты, ж.б.) улам 
тапшырбай калган тараптарга окуу жайынан чыгарылбастан жыйынтыктоочу аттестациялык 
сыноолорду тапшырууга мүмкүнчүлүк берүү ректор тарабынан чечилет. МАКтын курамынын 
кийинки отурумдарын уюштуруу ЖОЖ тарабынан чечилет. 

Бүтүрүүчү үчүн экинчи жолку жыйынтыктоочу аттестациялык сыноолор кийинки окуу 
жылдарындагы мамлекеттик аттестацияда  жана беш жылдан кеч эмес мөөнөттө белгиленет. 
 

ОшМУда мамлекеттик аттестациялык сынакты аралыктан өткөрүү үчүн техникалык 
жана программалык камсыздоо боюнча алгоритми 

1. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялык сынактарды өткөрүү үчүн DATA-борбордо 
он даана сервер көтөрүлөт. Бир сервер башкы болуп саналат жана ал автоматтык түрдө 
башкаруучу болот да, факультеттерге (колледждерге) калган серверлерди ЖМАны 
аралыктан уюштуруу үчүн бөлүштүрөт. 

2. Факультеттер (колледждер) аралыктан уюштурган ЖМАнын жүрүшү жөнүндөгү 
маалыматтар (видеолор ж.б.) тиешелүү серверлерде автоматтык түрдө нускаланып 
сакталат. 

3. Ал серверлердеги маалыматтарды университеттин жетекчилигинин уруксаты менен гана 
алууга болот. 

4. Факультеттер (колледждер) ЖМАны уюштуруу үчүн бүтүрүүчү студенттердин санына 
жараша атайын кааналарды  (бир же эки) даярдайт. 

5. ЖМАны өткөрүлүүчү кааналар: 
-  бир чоң экран жана аны тейлөөчү интернетке туташтырылган компьютер, 
- атайын микрофон, атайын видео камера, 
- техкатчы үчүн интернетке туташтырылган компьютер,  



- студенттер билетти кокустан тандоо үчүн Randum программасын иштетүү үчүн компьютер. 
Эгерде атайын микрофон жана атайын камера жок болсо, МАКтын ар бир мүчөсүнө 

интернетке туташтырылган ноутбук (же чөнтөк телефон) менен камсыздоо керек болот. 
6. Студенттин мамлекеттик аттестациялык сынактарды аралыктан тапшырууга макулдугун 

жана анын техникалык каражаттар менен камсыздалышын 1-тиркеменин негизинде 
AVNдин (ОшМУнун сайтынын же социалдык тармактардын) жардамында деканат 
(дирекция) алдын ала сурамжылоо жүргүзүп аныктайт. 

7. Факультеттер (колледждер) DATA-борбордогу серверлер менен иштөөнү аралыктан 
видеоконференцияларды жана аралыктан компьютердик тестирлөөнү уюштуруу менен 
ишке ашырат. 

8. Факультеттерде (колледждерде) ЖМАны өткөрүү үчүн видеоконференцияларды 
пландаштыруу жана уюштуруу http://webinar.oshsu.kg жардамында ишке ашырылат. 
Видеоконференцияны уюштурууда форс-мажордук жагдайлар жаралса ОшМУнун 
ректоруна билдирүү жазылат жана тиешелүү чечимдер кабыл алынат. 

9. Факультеттерде (колледждерде) МАКтын техкатчысы IT адистин жардамы менен алдын 
ала түзүлүп бекитилген жадыбалдын негизинде видеоконференцияларды пландаштырып 
уюштурат. 

10. Факультеттерде (колледждерде) МАКтын техкатчысы IT адистин жардамы менен алдын 
ала түзүлгөн жадыбалдын негизинде сынак тапшыруучу студенттердин тизмесин 
колдонуп бир канча күн мурда WhatsAppтан группаларды түзөт. 

11.  Бүтүрүүчү студенттерге ЖМА жөнүндөгү тиешелүү маалыматтарды техкатчы 
WhatsAppта түзүлгөн группаларга жөнөтүп турат. 

12. Факультеттерде (колледждерде) МАКтын техкатчысы IT адистин жардамында 
видеоконференциялардын ссылкасын WhatsAppтан группага жөнөтөт. 

13. Студенттер тизмедеги кезеги менен (оозеки сынакта 4-5 минут аралыгында) ссылка 
боюнча өзүнүн AVNдеги логин, паролун кийирип видеоконференцияга кирип, 
идентификациялоо үчүн өзүн тастыктаган документтин жүзүн камерага туштап 5-6 
секундадай кармап турат. 

14. Студентти идентификациялоого деканат (дирекция), куратор түз же аралыктан катышса 
болот. 

15. Оозеки сыноо учурунда студенттер билетти кокустан тандоо үчүн, Randum программасы 
коюлган атайын компьютерден иштетип билетти тандайт. Техкатчы ал студентке билетти 
сүрөткө тартып WhatsAppтан жөнөтөт. 

16. Студент билетти алгандан кийин, видеоконференциядан чыкпастан, камераны 
өчүрбөстөн, жүзүн камерадан бурбастан, билеттеги суроолорго жоопторду жазат. 

17. Эгерде МАКтын отурумунда форс-мажордук жагдайлардан улам студенттин байланышы 
үзгүлтүккө учураса, отурумдун төрагасы кайрадан видеоконференцияга студентти 
идентификациялоо менен кирүүгө уруксат берет. 

18. Эгерде МАКтын отурумунда форс-мажордук жагдайлардан улам байланыш бүтүндөй 
үзгүлтүккө учураса, отурумдун төрагасы аттестациялык сынактан кайрадан өтүү үчүн 
кошумча убакытты белгилейт. 

19. Студент берилген билеттеги суроого видеоконференцияда оозеки жооп бергенден кийин, 
суроонун жообун сүрөткө тартып, WhatsApp аркылуу техкатчыга жөнөтүп 
видеоконференциядан чыгып кетсе болот. 

20. Диплом коргоочу алынган жыйынтыгынын демонстрациясын (бар болсо) видео ролик (3-
5минута) кылып алдын ала техкатчыга жөнөтүп койсо болот, диплом коргоо күнү студент 
диплому жөнүңдө айтып бүткөндөн кийин ЖМАга жооптуу IT адис ошол жердеги атайын 
даярдалган компьютерден ал видео роликти коюуп берет. 

21. Студент сынактын жыйынтыгын угуу үчүн идентификация болбостон эле, техкатчы 
айткан убакытта кайрадан видеоконференцияга кире алат. 

22. Видеоконференциянын башынан аягына чейин жазылуусуна техкатчы жана IT адис жооп 
берет. ЖМАнын жүрүшүн факультеттеги видеокамералар менен да тартса болот. 

23. Факультеттерде (колледждерде) ЖМАны өткөрүү үчүн аралыктан компьютердик 
тестирлөөнү уюштуруу AVNдин жардамында ишке ашырылат. 



1-тиркеме  
Жыйынтыктоочу мамлекеттик атестациялоонун сынактарына аралыктан катышуу 

үчүн бүтүрүүчүнүн анкетасы 
 

 
Мен, _______________________________________________________________ 

(Ф.А.А.) 

_____________________________________________факультетинин (колледждин) 
(факультеттин аталышы) 

күндүзгү□, сырткы□, магистратура□ бөлүмүнүн бүтүрүүчү курсунун  
____________группасынын студенти мамлекеттик аттестациялык сынакты аралыктан 
тапшырууга макулмун□ (макул эмесмин□) жана азыркы учурда мен жашап жаткан жерде 
төмөндөгүдөй техникалык каражаттар менен мамлекеттик аттестациялык сынакты 
аралыктан тапшырууга мүмкүнчүлүгүм бар: 

- интернетке туташтырылган компьютер□; 
- интернетке туташтырылган ноутбук□; 
- интернет менен иштөө мүмкүнчүлүгү бар уюлдук телефон□; 
- эч кандай мүмкүнчүлүгүм жок□. 
 

ЖМАга аралыктан катышуу үчүн тиешелүү техникалык талаптарга жооп берген 
коммуникациялык түзүлүштөрдү өз эсебимден өзүм камсыздайм. 
Мен мамлекеттик экзамендерди аралыктан тапшыруу учурунда үчүнчү тараптын 
катышпоосуна, академиялык чынчылдыктын (честность) сакталышына жана башка терс 
элементтерди (каражаттарды) колдонуу аракеттерине барбоого кепилдик берем.  
Мамлекеттик экзамендердин (же бүтүрүүчү квалификациялык ишти/магистрдик 
диссертацияны коргоодогу) жана МАКтын мүчөлөрүнүн суроолоруна берген жоопторум 
өзүмдүн жеке жумушум болуп эсептелет. 

 
«________» 2020-ж.      ________________ 
  (колу) 



2-тиркеме  

ЖМАны он-лайн уюштуруу механизмдери 
 

 
Кафедрада уюштурулуучу  жумуштар: 

 
№ Иш чаранын аталышы Мөөнөтү Жооптуулар Эскертүү 
1. Консультациялардын, 

обзордук лекциялардын, 
ЖМАнын графиктерин 
студенттерге жеткирүү 

ЖМАга 1 ай 
калганга чейин 

Кафедра 
башчысы 

Ар түрдүү технол.пайдалануу 
менен Кураторлорлордун 
жардамында 

2. ЖМАнын суроолорун 
студенттерге жеткирүү 

ЖМАга 1 ай 
калганга чейин 

Кафедра 
башчысы 

Ар түрдүү технол.пайдалануу 
менен Кураторлорлордун 
жардамында 

3. Аралыктан ЖМАны 
өткөрүү боюнча 
алгоритмди студенттерге 
жеткирүү 

ЖМАга 10 күн 
калганга чейин 

Кафедра 
башчысы, 
дирекция 

Ар түрдүү технол.пайдалануу 
менен. Кураторлорлордун 
жардамында 

4. Аралыктан ЖМАны 
өткөрүү боюнча тандалып 
алынган платформаны 
студенттерге жеткирүү 

ЖМАга 10 күн 
калганга чейин 

дирекция Ар түрдүү технол.пайдалануу 
менен. Кураторлорлордун 
жардамында 

5. Обзордук лекцияларды 
жана консультацияларды 
аралыктан өткөрүү 

График боюнча Тиешелүү 
окутуучулар 

Ар түрдүү технологияларды 
пайдалануу менен 

6. Студенттердин 
техникалык жактан 
даярдыгын текшерүү 

ЖМАга 3 күн 
калганга чейин 

IT кызматкери  

7. Суденттердин ЖМАны 
аралыктан тапшырууга  
дардыгын текшерүү 

ЖМАга 3 күн 
калганга чейин 

дирекция  

8. ЖМАны өткөрүүнү 
тестирлөө 

ЖМАга 3 күн 
калганга чейин 

дирекция  

9. ЖМАны өткөрүү үчүн 
шарт түзүү (аудитория, 
техникалык каражаттар 
ж.б.) 

ЖМАга 2 күн 
калганга чейин 

Дирекция     IT 
адиси 

Интернетке туташуусун 
тактайт; 
Алдын ала он-лайн байланыш 
уюштурат (пробный) 

 
10
. 

 
ЖМАны уюштурат 

 
ЖМА күнү 

дирекция 
Каф.башчы, 
техникалык 
катчы, ITадиси 

МАКтын курамын он-лайн 
чогултат; 
Студенттерге билет тандоону 
уюштурат; 
Видео далилдерди топтойт; 
Студенттер менен кайтарым 
байланышты такай уюштурат. 

11
. 

ЖМАга кирүүчү 
тайпаларга график боюнча 
Ватсап группа түзүү 

ЖМАга кирүү 
үчүн группалар 
түзүлөрү менен 

 
Техникалык 
катчы 

 

12
. 

ЖМАнын иш кагаздарын 
толуктап, тапшыруу. 

ЖМА 
бүткөндөн 
кийин 

 
техкатчы 

Ведомость; 
Токтом; 
Видео далилдер; 
Студ. зачеттук китепчеси ж.б. 

 Деканат жана Дирекция уюштуруучу жумуштар 
Иш чаранын Мөөнөтү Жооптуулар Эскертүү 



аталышы 
1. ЖМАга кирүү үчүн 

бүтүрүүчүлөргө буйрук 
даярдайт 

ЖМАга 2 жума 
калганда 

Дир.о.и.б. орун 
басары, 
декан.о.и.б. орун 
басары,  
методисттер 

График боюнча студенттердин 
жетишүүсүн тактагандан 
кийин буйрука жөнөтөт 

2. ЖМАны уюштурууда 
техникалык камсыздоо 
үчүн ITадисин 
бекитилет 

 
ЖМАга 2 жума 
калганда 

 
Директор, декан 

 

3. Обзордук лекцияларды 
уюштурат 

График боюнча Дир.о.и.б. орун 
басары, 
декан.о.и.б. орун 
басары  
методисттер, 
каф. башчы 

 

4. ЖМАнын жүрүү 
графигин даярдайт 

ЖМАга 2 жума 
калганда 

Дир.о.и.б. орун 
басары, 
декан.о.и.б. орун 
басары,  
методисттер 

 

5. Бүтүрүүчүлөр боюнча 
документтердин 
пакетин даярдап, тех 
катчыга жиберет 
(комиссия үчүн) 

ЖМАга 1 жума 
калганда 

Дир.о.и.б. орун 
басары, 
декан.о.и.б. орун 
басары  
методисттер 

МАКтын төрагасы жана 
мүчөлөрү студент жөнүндө 
маалымат алышы үчүн  

6. ЖМАны уюштурат 
жана анын жүрүшүнө 
көзөмөл жүргүзөт 

График боюнча Дирекция, 
деканат 

 

Студенттин ЖМАга катышуу алгоритми 
 

 
№ 

 

 
Иш чаранын 

аталышы 
 

 
Мөөнөтү 

 

 
Жооптуулар 

 
Эскертүү 

1. Кураторго ЖМАга 
аралыктан катышуу 
механизми менен 
таанышкандыгын 
билдирет 

 
ЖМАга 2 жума 
калганда 

 
Студент, 
куратор 

ЖМАнын электрондук 
материалдарын алгандыгын; 
ЖМАга катышууга 
мүмкүнчүлүгү бар экендигин. 

2. Өздүгүн тактаган 
документинин болуусун 
тактайт 

ЖМАга 2 жума 
калганда 

Студент, 
куратор 

Паспорт; 
Айдоочулук күбөлүк; 
Аскердик билет. 

3. Талапка жооп берген 
кол телефон же ноутбук 
ж.б.техникалык 
каражаттар менен 
камсыз болуусун 
тактайт 

ЖМАга 2 жума 
калганда 

Студент, 
куратор 

ЖМАга он-лайн катышууга 
мүмкүнчүлүгү бар болгон 
байланыш каражаттар менен 
камсыз болуусу керек. 

4. ЖМАга классикалык 
формада катышат 

ЖМА күнү Студент, 
куратор 

 

 
 
5. 

 
 
Билет тандайт 

 
 
ЖМА күнү 

 
 
студент 

Билетти цифралык номер 
менен тандайт (мисалы 1ден 
30га чейинки сандын 



бирөөсүн тандайт). 
 

6. Берилген убакытта жооп 
берүүгө даяр болуусу 
керек 

ЖМАда студент Билетке даярданууга 20 мүнөт 
убакыт берилет 

7. Тандалган билетке 
жазган жообун ватсап 
аркылуу техкатчыга 
жиберет 

Техникалык катчы 
айткан мөөнөттө 

 
студент 

 

8. Интернет байланыш 
үзүлсө техникалык 
катчы менен 
байланышка чыгып, 
кийинки көрсөтмөлөрдү 
аткарат 

 
 
ЖМА күнү (ЖМА 
жүрүп жаткан 
убакта) 

 
 
Студент, 
техкатчы 

Кол телефон аркылуу 
техкатчыга же кураторго 
чалып тактайт; 
 

9. Жыйынтык баа эки 
вариантта студенттерге 
жеткирилет: 
1.ЖМАны тайпа 
тапшырып бүткөн соң, 
кайра уюштурулган он-
лайн чогулушта  
угузулат; 
2. электрондук  
варианты студенттерге 
жиберилет. 

 
 
 
ЖМА күнү 

 
 
 
МАКтын 
курамы, 
техкатчы 

Жыйынтык баа он-лайн 
угузулат; 
Электрондук вариантта ар бир 
студентке ар түрдүү 
каражаттар аркылуу 
жеткирилет. 

МАКтын курамы 
 

№ Аткарылуучу иш чара Мөөнөтү Жооптулар Эскертүү 
1. ЖМАга аралыктан 

катышуу  
ЖМА күнү, 
график боюнча 

Каф.башчы, 
техкатчы 
МАКтын 
курамы 

Техкатчы МАКын курамына 
графиктер боюнча алдын ала 
тааныштырып, он-лайн 
ЖМАны уюштурат 

2. Алдын ала тайпанын 
жыйынтык ведомосту 
менен таанышат 

ЖМАга 1 жума 
калганда  

МАКтын 
курамы, 
техкатчы 

 

3 ЖМА үчүн атайын 
даярдалган аудиторияга 
келет 

ЖМА боло турган 
күнү 

Төрага, 
техкатчы, IT 
адис 

 

4. Техникалык 
себептерден ЖМА 
үзгүлтүккө учураса 
кайра уюштурат 

 
ЖМАга 
улашылган 
убакытка  

 
МАКтын 
төрагасы 

Интернет байланыш 
үзгүлтүккө учураса. 

5. Жыйынтык бааны 
угузат 

Тайпа тапшырып 
бүткөндө 

МАКтын 
төрагасы 

 

6. Ар кандай себептер 
менен ЖМАга 
катышпай калган 
студенттердин арызына 
карап, ЖМАны башка 
убакта уюштуруу 
боюнча  уруксат берет 

ЖМА күнү МАКтын 
төрагасы 

Студенттин ден соолугуна 
байланыштуу ж.б. себептер 
менен болсо студент колдо 
арыз жазып, ватсап аркылуу 
жөнөтөт.Техкатчы 
компьютерде папка ачып 
каттайт. 

 


