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1. ЖАЛПЫ ЖОБО

1.1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын Билим Беруу боюнча мыйзамына жана КРнын Билим 

Беруу жана илим министрлигинин“ЖОЖдордун отуденттеринин билимин баалоодогу модулдук 

-рейтингдик системам” боюнча жобого таянып, КРнын окмотунун 4.07.2012 №470 “КРнын 

кесиптик орто билим беруу уюмдарынын ишин жонго салуучу актыларды бекитуу” токтомун 

жетекчилике алый, “Студенпердин билимдериин сапатын узгултуксуз козомолдоо системасын 

уюштуруу боюнча” жобонун негизинде, колледждин уставына ылайык тузулду.

1.2. Жобо ОКОЖдордун отуденттеринин билим децгээлин баалоо жана козомолдоо боюнча 

модулдук-рейтингдик система студенттердин активдуулутун кучотууго, оз алдынчалуулугун 

котерууго жана учурдагы билимдерин баалоонун реалдуулугуна жетишуу менен, томондогудей 

артыкчылыктарга ээ болот:

■ Студенперди н сабакка катышуусун жакшыртуу жана алардын активдуулутун жогорлатуу:

• Студенпердин жана окутуучулардын ортосунда туз байланышты камсыз кылуу, 

коррупцияны алдьгн алуу жана жоюу;

■ Студенпердин оз алдынча иштоосун уюштуруу;

■ Баалоо процессинде калыптандыруучу баалоону колдонуу ;

• Окуу процессинде ар бир студентке жекече мамиле жасоо;

• Студенперге окуу предмети боюнча аудиториялык жана оз алдынча ишгерди так болуп 

беруу.

• Студенперге гайпалаштарынын жана окуу жайдагы (колледждеги) жалпы студенпердин 

арасында айырмаланган мумкунчулукторунун (шык, жондом, билим, талант) жузун ачуу, 

инсандьтк сапатын калыптандырууга комок корсотуу.

• Студенттердин ирактикалык жана озун озу уюштуруу компетенпуулугун жогорулатуу;

• Студенпердин бил имине кызыктар инсандардын (ага-эне, коомчулук, ж.б.) ой пикирин 

жана баа беруусун чогултуу.

• Студенттердин озун озу онуктуруу интелектин жогорулатуу.



• Оку> жайда коррупциялык жагымсыз жагдайлардын алдын алуу максатында, студенттер 

учун ачык айкындыкты керсетп учун молулдун жыйынтыгын AVN программасына 

киргизуу.
2. Баалоонун модулдук-рей гинг спстс.мсынын принциптери

2.1. Тактик, ачык-айкындуулук. обьекгивдуулук

2.2. Уз гу л ту кс узд у к

2.3. Максаттулук, валиддуулук

2.4. Жыйынтыкка багытгалгандык;

2.5. Инсандык сапаттарды эске алуу.

3. Баалоонун модулдук-рейтинг системасын жщрыцзщунщн тартиби

3.1. ОКОЖдордо окуу процессии уюштурууда этап боюнча студенттердин билим денгээли 

узгултуксуз текшерилет.

3.2. ОКОЖдордун биринчи курсунун студенттеринин же мектептен 9 классты бутуй келгендер 

учун окуу предметтери модулга болунбойт. Студенттерден модул альтньгп, ведомость 

толтурулбайт Кундолук текшеруудо кунуго баа коюлат, ал эми аралык текшеруу катары 

текшеруу иштер. жалпылоочу, кайталоочу сабактар эсептелинет. Алардын жыйынтыгы менен 

журналга жыйынтык баа коюлат. Жыйынтык баа“5” баллдык система менен аныкталат жаиа 

семестр ичинде алган бааларынын жыйынтыгынын негизинде болот. Журналдагы баа 

ведомостко кочурулет.Укуктук жактан журналдагы баа мыйзамдуу деп эсептелет.Жыйынтык баа 

ар бир семестрде коюлат. Семестр ичиндеги баасын жогорлатуу учун студент жыйынтык баа 

алып жаткан мезги лде кайрадан суралса болот. Кайра тапшыруу жургузулбойт.

Этерде студенттке жыйынтык баа чыкпай капса, жойуулоо себептер менен тастыктоочу 

документтери болсо, директордун уруксаты менен жекече ведомость берилет,кайра 

тапшыруу катары журналга белгиленег.

3.3. Окуу процессинде студенттердин билим деъгээли мектептен 11-классты бутуй келгендер 

жаиа колледжде 2-курста окугандар учун студенттердин билимин баалоодо блокгук 

окутуу тсхнологиясынын модулдук - рейгингдик спстсманын жобосунун негизинде 

аныкталат.

4. Баалоонун модулдук-рейтингдик системасын уюпггуруунун формалары

Кундуолук (ежедневные)(кунуге алган баасы боюнча)

Аралык (модуль)

Жыйынтыктоочу (зачет, экзамен)

5. Баалоонун модулдук-рей гинг системасынын уюш туруу

5.1. Кундолук козомол ар бир сабакта студенттин жообуна карата коюлган баа менен жана андан 

сырткаркы уйго берилген ар кандай тагниырмалардын аткарьтлышын козомолдоо, оз алдынча

3



Гкарыльт жаткан жумуштардын де? . „ . . кунуге пикир алмашууларды жургузуу

(маселелерин оз ичине камтыйт.

Кунделук кезомолдо катышууну белгидес алынган тартип боюнча журналга жазылуу мечен

жургузулет. Студент сабакта болбосо "кж“ коюлат. Активдуулукко 0-5 чейинки баа коюлат.

5.2. Аралык козомол (модуль) Белгилуу бир убактын ичинде оздоштурууго тийиш болгон окуу- 

материалын жана оз алдынча иштин аткарылышын текшеруу, аны баалоо максатын ишке ашырууга 

багыталат.

■ Ар бир семестрде студснттсрдин билими (компетенгтуугу) 100 баллдык система менеи 

бааланат жана ал уч этапка: 1-модуль (Ml). 2-модуль (М2), жыйынтыктоочу текшеруу 

(ЖТ) болуног.

■ Модулдарда балоонун максимальдык баллы 30 баллга барабар деп алабыз. 

Жыйынтыктоочу текшеруудо билимди текшерууге 40 балл берилет, бирок анаы 30 баллы 

билимдин текшируу учун, ал эми 10 баллы сыйлык балл катары бсрилуусу максатка 

ылайыктуу болот. Сыйлык балл -жакшы жыйынтыктарды жана активдуулукту корсоткон 

студенттерге берилет. Жалпы 100 балды тузот.

■ Экзамен, зачстко кируу учун 30-60 ко чейин упай топтоо керек.

■ Модулдарда жана жыйынтыктоочу текшеруудо босого (пороговый) балл 18 баллга барабар 

деп эсептелет, анткени ал 30 баллдын 60 % тин тузот. Эгерде студенттин топтогон баллы 

18 балдан гомон болсо, анда ал модулду же жыйынтыктоочу баллды кайра гапшыруусу 

зарыл. 100 баллдык баалоо системасындагы босого балл 60 ка барабар. (1- таблица)

Билимди баалоопун 30 баллдык шкаласы менен 100 жана 5 баллдык баалоо шкалаларынын

Балл

эта тары

1-модуль 2-модуль Жыйынтыктоочу

текшеруу

Колдоо

баллы

Жалпы балл

Баллдар 30 30 30 10 100

Босого балл 18 18 18 30

сылыштыруу учун 2-таблицаны пайдаланууга болот.

2-таблица. Баллдарды салыштыруу таблицасы.

30 баллдык система 100 баллдык сие гема Тамгалык

система

Традициялык

система
26-30 87-100 А Эн жакшы

24-25 80-86 В Жакшы
22-23 74-79 С
20-21 68-73 д Капаа тгандырарлык
18-19 60-67 Е
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9-17 31-59 FX Кана атта нд ы р а р л ы к

0-8 0-30 F змее
1—

Семестр ичиндеги модулдардын саны бардык предметтен-2 модулду тузот.

5.3. Жыйынтыктоочу текшеруу (ЖТ). Студенттердин билими жыйынтыктоочу текшеруудо 40 балл 

менен бааланат. Бирок анан 10 баллы студенттердин окуп-уйронуудогу иш-арекеттерин 

активдештируу максатында сыйлык балл катары берилет. Жыйынтыктоочу текшеруу БКФ (баалоо 

каражаттарынын фонду) нын базасы менен компыотсрдик тестирлоо методу менен алынат жана 30 

балл менен бааланат.

Экзамендеги баалоо модулдардын жана жыйынтыктоочу текшеруунун арифметикалык 

орточосу менен сыйлык (С) баллардын суммасы менен аныкталат:

Экз=М1+М2+ЖТ+С

мында С-сыйлык баллдар.

Студенттин активдуулутун жогорулатуу максатында 10 балл “сыйлык балл” катары темендогу 

боюнча берилет (Олимпиадаларга, конкурстарга. проекттерге, телеберуулорго, илимий-практикалык 

конференцияларга, коомдук иштерге ж.б. иш-чараларга катышуу)

5 .4.Моду яду кайра тапшыруу

Учурдагы текшеруунун баллын жогорулатуу учун кайрадан тапшырууга уруксат берилбейт. 

Учурдагы текшерууго келбеген студентке модулдун ведомостунда “0” коюлат же “кж” белгиси 

коюлат. Студент биринчи модулга кандайдыр бир жуйолуу себептер менен келбсй калса, 

тастыктоочу докуметгеринин негизинде кийинки модулга 2 жума калганда, директор тарабынан 

уруксат берилет жана окуу иштери боюнча директордун орун басары тарабынан модулду 

тапшырууга жекече график тузулот. Ал эми модулду кайра гапшырууда келбей калса же тапшыра 

албай калса 2- модулга кире берет. Эки модулдун орточосу 31 балл болбогондуктан экзаменге кире 

албайт, Калтырган модулун даты жана экзамснди даты ЛАЗ да тапшырат. Тапшыра албай калган 

шартта 2-ЛАЗ болбойт. жайкы семестрге калат. (2-курстар учун),

ЛАЗдын графигинде I ведомосту ачылып, кайра тапшыруу журот. Бул учун студент графикке 

чейин директордун уруксаты менен ощол жазган арызына модулуиан отработка тапшырат. 

Студент кагаз жузундо отроботка тапшыргандан кийин, мугалим модулдун баллын AVN аркылуу 

I всдомостуна киргизст. Андан кийин тана студент экзамен .зачетторго кире алат. I ведомостунда 

модуль , экзамен же зачет бир мезгилде жургузулот, бирок модуль кеминде 1 кун мурдараак 

коюлат.

Эгерде студент бир модулду же эки модулду тец тапшырбаса, жуйеолуу себептерин тастыктоочу 

документтерин корсотуу аркылуу модулдарды кайра тапшыруу менен (отработка) ЛАЗда I 

ведомостко директордун уруксаты менен катталат. ЛАЗда даты тапшыра албаса, F ведомостко 
автоматтык турдо которулат.
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Ал эми 1-2-модулда те и алан баллымын рьч-ю 31 балл га жетпесе автоматик турдо F 

веломоско сунушталат. F ведомое ж . :: ч. э: студент арыз жазып, макулдугун берет. F

ведомостко кирген студент жайкы семе. •?:.. кхчтырылып, тиешелуу телемдорду жургузуу менен 

атайын график боюнча окуп, кайра г жырат. Жайкы семестрди катоо жана жургузуу атайын 

жобонун негизинде уюоггурулат)

Эгерде модулдарынан жетиштуу баллы болуп туруп, бирок, экзамен же зачет болгон куну 

келбей калса, студент тастыктоочу документик корсотуп, директордун уруксаты менен FX 

ведомоету аркылуу кайрадан тапшырат. Ал эми студент модулдарындагы топтогон баллы 

жетишээрлик болуп. экзамен же зачеттон “канааттандыраарлык эмес “ баа алган учурда уруксаты 

жок эле ЛАЗ учурунда кайрадан FX ведомоету менен тапшырууга мумкунчулук берилет 

б.Баалоонун модулдук-рейтинг системасынын негизинде алынган упайларды академиялык 

бааларга которуунун томондогудой шкаласы сунушталат.

Жыйынтык упай Академиялык баа

87-100 “5” (отту)

74-86 “4” (отту)

60-73 “3” (опту)

60 ТОН ТОМОН “2”

Эгерде студенгтин модулдан алган арифметикалык орточо 

баллы 0-30 упайга чейип алса “канаатандырарлык эмес” 

деген баа алат. Мындай болгон учурда жуйоелуу себептери 

болсо айда ал директордун уруксаты менен атайын 

графиктпн негизинде жскече окуп тапшырат.

7.Студенпер  модулдарды тапшырын баа алууда жаиа мугалим студенттерден модулду 

кабыл алып, баа коюуда гомондогу озгочелукторду эске алуусу зарыл:

7.1. Экзамен, зачетко кируу учун студент эки модулдун жыйынтыгы менен 31 (отуз бир) упайдан 

жогору алуу керек.

7.2. 37 (отуз бир) упайдан жогору алган студент жыйынтыктоочу сурамжылоого кирип, 0-40га 

чейинки упайды алат.

7.4. Эгерде студент ар бир модулда тиешелуу баллды топтоп, бирок, жыйынтыктоочу текшеруудо 

жооп бере албай “0” балл алса жана жыйынтыктоочу текшерууто келбесе баасы 

“канаттаандыраарлык эмес” боюнча калат.

8.Модуль ичинде упайларды кантон топтоого болот?

8.1. Аралык текшеруу учун модуль алып жаткаи учурда 0-30 га чейинки упай берилет.

Бул график боюнча алынган модулдун езу.. Аралык текшеруу компыотердик тестирлоо аркылуу 

болот, Суроолордун татаалдык денгээлине жараша 30 упайды белушгуруп, студенттан модулдан
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юдулга чейинки билим ден; н.мн Модуль алуунун учурдагы ыцгайлуу жолу-

студенттин билимин тес » аркылул баалоо.

8.2. Кундолук текшеруудо студенттин г .д к алган баасын кошуп, етулген сабактын санына 

белуп, упайга айлантып, ведомое пу н тиешелуу графасына жазуу керек. Упай 0-10 ке чейин 

болот,анын ичинен 5 балл активную лугу учун берилет.

8.3. Оз алдынча иштерди уюштуруу. ОКОЖдордун окуу планы окутуунун кредиттик системасы 

боюнча тузулгондуктон студенттер ар бир предметтен тиешелуу кредитти толтуруу учун окуу 

программасыннын 50% оз алдынча окууга милдеттуу. Ошондуктан, модуль алууда студенттин оз 

алдынча ишине 0-20 упай берилет.

(С0АИ- лекцияга кошумча жазуу, берилген таблицаны толтуруу, презентацияларды даярдоо, 

дил баян, жазуу, кластерлерди, схемаларды тузуу, суроттердуу тартуу, графикалык диктантгарды 

жазуу, очеттор, чийме чийуу, эсептерди чыгаруу ж.б).

Модулдан модулга чейин 6-8 ге чейинки СОАИ тапшырмаларыньтн пландаса болот да берилген 20 

упайды тапшырмалардын татаалдыгына жараша белуштуруу керек. Оз алдынча ишти кабыл алуу 

сабак учурунда, сабактан сырткаркы учурда атайын тузулген графиктин негизинде жургузулот. 

Студенттер учун ОАИни кабыл алуу графики тиешелуу предметтин силлабусунда корсотулот. 

Жьтйынтыгы компыотердик тест турунде экзамендик суроолорго кошулат.

9.ОКОЖдордо студен гпсрдии билимин балоодогу модулдук-рей гингдик систсманын 

талаптары:

9.1 Студен I гсрдин оз алдынча шитоосун баалоону уюштуруу.

Студенттердин оз алдынча ишгеринин мазмуну окуу дисциплииасы боюнча тузулген жумушчу 

программада камтылат .Оз алдынча иш конкреттуу дисциплинанын 50% коломун тузот.Оз алдынча 

иш даты компыотердик тестирлоо аркылуу алынат,

9.2 Студенттердин оз алдынча ишгеринин аткарыльплы боюнча ар бир мугалимдин тузгон 

силлабусундагы графикти болум башчысы жалпылап, директордун бекитуусу менен болумго идет. 

СОАИни кабыл алуунун аткарыдышын козомелдоо болум башчысына жуктолот.

9.3 Оз алдынча иштердин темасы, аткарылуу формасы, тартиби студенке берилуучу силлабуста 

жазылат. Окутуучу тузулген силлабусту студенттерге алдын ала берет.

9.4 Ар бир адистиктин спецификалык озгочолугуно жараша студенттердин оз алдынча иштерин 

уюштуруу жана откеруу боюнча усулу болум тарабынан иштелип чыгып, жумушчу программага 

тиркеме катары берилет. же тиешелуу предмет боюнча тузулген силлабуста жана окуу усулдук 

ко мп л е кете корсету; ют.

9.5 Оз алдынча иш боюнча отчеттуулук томонкудой турлордо аныкталат:

-дисциплина боюнча практикалык тапшырмаларды аткаруу

-сунуш кылынган текс т боюнча конспект же доклад

-жекече уй тапшырмаларды аткаруу
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гест. текшеруу иштер

-статья, тезис, публикация, илимий же ок; ;■ 'дсылмалар, баяндама жасоо ж.б

-оз алдынча иштер боюнча ар бир студен; атайын дептер тузуп, даярдаган тапшырмаларын колго 

жазат, компьютерден чыгарылган оз алдынча иштер жараксыз дсп табьтлат. 0АИ студенттин езунун 

чыгармачылыгы менен жасалат интсрнеттен чыгарылган ОАИ бааланбайт.

9.6 Кун долук текшеруудо кун ю студенттин сабакка катышуусун, жегишуусун тайпалык журналга 

каттап, тайпалык журналды толтуруу талап кылынат. Журналга коюлган бааларды кошуп, 

практикалык сааттьш санына болуу керек.

Мисалы: (5+5+4+3+3+2): 9 пара=2,4 балл + 0-5 балл инсандык сапаты учун кошулат.

9.7 Аралык текшерууну бекитилген график боюнча ошол жумада алый, AVN программасына 

Киргизии, мугалим студент торге модулдун упайын маалымдайт. Аралык текшеруу компыотсрдик 

тест жана жазуу жузундо жургузулот, ооз эки алуу формалдуулукка жагат.

9.8 Аралык модулдардан алынган жалпы упайлар суммаланып орточо арифметикалык баллы 

чыгарылат. Жободогу талаптардын негизинде модулдун ведомосту толтурулат. График боюнча 

белгиленген жуманыны аягына чейин AVN программасына киргизилет. (биринчи тиркемеде 

берилген) Жыйынтыктоочу козомол (зачет, экзамен) AVN де турган ведомостко жана кагаз 

турундогу ведомостко коюлат. Экзамен же зачет болгон куну кечке чейин ведомость AVN 

прграммасына киргизилип бутот..

9.9. Курстук иштер жана долбоорлор, практикалар оз алдынча дисциплина катары кабыл альгнып. 

жогоруда корсотулгои шкала боюнча баллы жана баасы коюлат.

9.10. Тайпалык журналдарга модулдун баллы коюлбайт, студенттердин кунделук сабактарда 

жетишуусу жана катышуусу белгиленет.

9.11.Зачет тапшыруучу предмегтерден зачет 2модулдун жыйынтыгы менен баллы жетсе 

автоматтык турдо коюлат. Валлы жетпегендер ЛАЗ га канат.

10. Сгудентердин билимин баалоодо модулдук- рейтингдик сиетемасын ишке ашыруудагы 

катышуучулардын hci изги милдеттери.

ЕСтудснтгср:

-Мугалимден тапшырманы ал ат.

-Окулуп жаткан предметтердин окуу программасы менен гаанышат.Оздорунун окуу 

ишмердуулугун уюштуруу максатында аудиториялык жана оз алдынча иштердин мазмунун 

уйронот.

-Модуль алуунун графигин, кантип упай топтоо эрежесин.рейтингди чыгарууну билуусу 
зарыл.

-Окутуучу берген тапшырмаларды (аудториялык, оз алдынча иш) толук аткарат.

-Ар бир тапшырмага коюлган упайлар менен таанышат.
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-0з алдынча ишти аткарууда интер.четген кочурбей. оз чыгармачылыгы менен, дептерге 

жазып тапшырат.

-Модуль тапшырууда турдуу кыйынчылыктар болсо, кураторго жана окуу иштери боюнча 

директордун орун басарына, белум башчыга кайрылат.

-Модулду кайра тапшырууда белгилснген график боюнча дирекгорго арыз менен кирип, 

тастыктоочу документен керсотуп, уруксат алат

2.Оку туучулар:

-Студенттерге силлабустарьш предметтен сабак башталганда берууге милдетуу. 

-Студенгтерди окуу предмета башталып жатканда окуу программасынын мазмуну менен. 

баалоо меонеттеру менен, модулдун жыйынтыгы менен упай топтоо эрежелери менен 

тааныштырат.

-Студенттердин билимин модулдук-рейтингдик система боюнча баалоодо окуу методикалык 

документтердин пакетин топтойт.( тесттер,суроолор, тапшырмалар,схемалар ж.б.)

-Окуу процессинде студенттерге аудиториялык жана О АН уюштурат.

-М одулду к-рей п1 н гдик с истом ага студенттерд и ко ндурот.

-Студенттердин жетуушусуне упай коюп жатканда студенттердин жеке инсандык сапатына 

кой гон баллын кошот.

-Окуу пронесение озунун алган жыйынтыгынын негизинде оцдоп тузоо киргизе алат. 

-Модуль таишырууга жетише албай жаткан студенттерге жекече консультацияларды етет. 

-Модулдун жыйынтыгын AVN программасына оз моонотундо киргизет.

-Модуль тапшырбай калган студенттерден арызын алый келген учурда модулду кайрадан 

алат. арызына модулдардын баллын коюп, график боюнча ведомоету ачылган куну AVN 

программасына киргизет.

-Болумдогу сабактарды кайра тапшыруу журналына студенттерди каттап, тапшырмасын 

жазат.

-Экзамен болгон учурда методисттен кагаздагы ведомостту алат, ошол ведомостко кошумча 

баллдарды коет. экзамендин баасын коет, жыйынтыгын AVN программасына киргизет жана 

кагаз турундогу ведомостко кол коюп методистке тапшырат.

-Студен пер дин билимин баалоодо модулдук-рейтингдик система боюнча откорулгон 

семинарларга катышат, башка окутуучулар менен пикир алмашат.

З.Болум башчылар:

-Ар бир предметтен модулду тузууну талап кылат.

-Окутуучулардын жекече пландарында бардык окуткан предметтерден модулду алуу 

модулдун суроолорун, тапшырмаларын тузуу киргизилгендигин контролдойт.

- Модулдун суроолорун, тапшырмаларын туздурот
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-Модулдук- рейтингдик оку гуунун глрын ишке ашырат. модулду алуу графигин тузот. 

фор маеы н бе кччтет.

- Модуль алуунун меенетун сакгоону. модуль болуп жатканын. ведомосттордун туура 

тол гурулушун, коюлган упайлардын обьективдщщлщгщн козомелдейт.

-Модулду алуу график :срин ар бир группа окуган аудиторияларга идет, студенттерди

тааныштырат

-Модулдун жыйынтыгын модуль буткон жумадан кийин аудитория лар га идет.

- Студенттерди баалоонун модулдук- рейтингдик системасын уюшгуруудагы кемчиликтерди

дароо жоюу иш чараларды иштеп чыгат .

- Модулдук-рейтингдик система боюнча алдыъкы тажырыйбаларды жайылтат.

4.Окуу и штерн боюнча директордун орун басары

-бардык болумдордои ар бир модуль боюнча жыйынтыгы AVN программасына киргендигин 

текшерет.

- Модуль алуунун графигин, экзамен зачеттун расписаниясын тузот.

-Семестр ичиндеги карыз студенттердин огроботкасын уюштурат.

-ЛАЗдын расписаниясын тузот.

-Модулдардын жыйынтыгын талдайт, чара керет.

5. Окуу болуму:

-Экзамендин, зачеттун ЛАЗынын жыйынтыгы боюнча ведомость чыгараг 

-Модуль буткондон кийин ведомостторду чыгарып, мугалимдерге берет. 

-Мугалимдерден кагаз турундогу ведомостторду алып, журналга каттайт.

-Экзаменден карыз болуп калган студенггердин арьтзына модулдун орточо баллын коюп берет. 

-Окутуучулардан модулдун ведомосттун алып жаткан мезгилде алардын туура толтурулушуна. 

таза толтурулгандыгына жооп берет.

Тузгондор: Саидкамолов У.С.

Аширкулова Г.Т.
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