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Кочкор-Ата колледжинин (мындан ары -  КАК) бүтүрүүчүлөрү үчүн жыйынтыктоочу 
мамлекеттик аттестациялоо жөнүндө жобо (мындан ары-Жобо) Кыргыз Республикасынын 
"Билим берүү жөнүндө" мыйзамынын жана КРнын өкмөтүнүн 2012-жылдын 29- 
майындагы №346 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жогорку жана 
орто кесиптик окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестациялоо жөнүндөгү жобонун негизинде иштелип чыкты.
Жобо Кочкор-Ата колледжинде бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу мамлекеттик 
атгестациялоону жөнгө салат.
1. Жалпы жоболор
1.1. Орто кесиптик билим берүү программасын өздөштүрүү бүтүрүүчүлөрдү милдеттүү 
жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо менен аяктайт.
1.2. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо жөнүндөгү жобо
Кочкор-Ата колледжинде ишке ашырылып жаткан окутуунун бардык формалары боюнча 
орто кесиптик билим алып жаткан бүтүрүүчүлөргө колдонулат.
1.3. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун максаты -  Кочкор-Ата колледжинин 
бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик тапшырмаларды аткарууга болгон даярдыгынын децгээлин 
жана аларды даярдоонун орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарына 
шайкештигин аныктоо.
1.4. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо Кочкор-Ата колледжинин 
мамлекеттик аккредитациясы (аттестациясы) бар орто кесиптик билим 
берүүнүн бардык негизги программалары боюнча жүргүзүлөт.
Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын курамына кирген жыйынтыктоочу 
аттестациялык сынакка орто кесинтик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын 
талаптарына ылайык КАК тарабынан иштелип чыккан, орто кесиптик билим берүү 
багыты (адистиги) боюнча негизги билим берүү программасын толук көлөмдө ийгиликтүү 
өздөштүрүп бүткөн бүтүрүүчүлөр киргизилет. Жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестациялоого кирген бардык белгиленген жыйынтыктоочу аттестациялоо 
сынактарынын түрлөрүн ийгиликтүү тапшырган учурда бүтүрүүчүлөргө тиешелүү 
кесиптик
квалификациялык даража ыйгарылат жана орто кесиптик билим жөнүндөгү мамлекеттик 
үлгүдөгү диплом берилет.
1.5. Мамлекеттик аккредитациясы (аттестациясы) жок окуу жайларда окуган же 
аларды ийгиликтүү аяктаган адамдар мамлекеттик аккредитациясы
I аттестациясы) бар окуу жайларда соцку жана жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестациядан өтүүгө укуктуу.
2. Жыйынтыктоочу аттестациялоо сынагынын түрлөрү
2.1. Кочкор-Ата колледжинин бүтүрүүчүлөрүн жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестациялоонун жыйынтыктоочу аттестациялоо сынагынын түрлөрүнө төмөнкүлөр 
кирет:
- Кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстан географиясы боюнча 
мамлекеттик сынак 2-курсту аяктагандан кийин иш жүзүнө йшырылат. Сынак үчүн өзүнчө 
мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы түзүлөт жана компьютердик технология менен 
атайын жобонун негизинде жүргүзүлөт;
2.2. Мамлекеттик сынактардын программалары (өзүнчө дисциплина боюнча, багыттар 
алистиктер) боюнча, жыйынтыктоочу дисциплиналар аралык

жана бүтүрүүчү аттестациялык сынактардын баалоо критерийлери
0 куу-методикалык топтомдордун сунуштамаларын эске алуу менен Кочкор-Ата колледжи 
тарабынан бекитилет.
3. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиялары
3.1. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиялары өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз 
Республикасынын билим берүү жаатындагы мыйзамдарын, ушул Жобону, жогорку



кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарын, КР билим берүү жана илим 
министрлигинин нормативдик-укуктук актыларынын негизинде КАКта иштелип чыккан 
оклу-усулдук иш кагаздарын сунуштамаларын жетекчиликке алат.
Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын негизги функциялары болуп 
төмөнкүлөр эсептелет:
- орто кесиптик билим берүүнүн Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптары 
менен бүтүрүүчүнү даярдоо децгээлинин дал келүүсү жана анын даярдыгынын децгээлин 
аньпстоо;
- жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча кесиптик 
квалификациялык даражаларды ыйгаруу жана бүтүрүүчүлөргө тиешелүү орто кесиптик 
билим берүү жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү дипломду берүү чечимин кабыл алуу;
- мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын ишинин жыйынтыгынын негизинде 
бүтүрүүчүлөрдү даярдоону өркүндөтүүгө багытталган сунуштамаларды иштеп чыгуу.
3.2. Кочкор-Ата колледжинин бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестаииялоодон өткөрүү үчүн ар бир багыт (адистик) боюнча мамлекеттик 
аттестациялоо комиссиясынын курамын бекитүү үчүн Кыргыз Республикасынын билим 
берүү жана илим министрлигине сунушталат.
Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы бир календарлык жылдын ичинде иштейт.
3.3. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы Кочкор-Ата колледжинин инженердик- 
педагогикалык курамынан жана илимий кызматкерлеринен, ошондой эле чакырылган 
башка уюмдардан: аталган багыт боюнча кадрларды талап кылган ишкана, мекеме, 
уюмдарынын тиешелүү адистеринен кызматтагы жетекчилеринен түзүлөт.
3.4. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясын торага жетектейт, ал комиссиянын итттин 
\тоштурат жана көзөмөлдөйт, бүтүрүүчүлөргө коюлган талаптардын бирдейлигин камсыз 
кылат.
Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын торагасы, КАКта иштебеген, илимдгн 
кандидаттары же ушул багыттагы кадрларды талап кылган ишкананын, мекеменин, 
уюмдун жетекчи адистери болушу керек.
3.5. Бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик аттестациялоого кирүү үчүн өздүгүн тактоо жагы 
экзаменге кирүүгө уруксат мөөрүн баскан, (допуск берген) окуу иштери боюнча 
директордун орун басарына же окуу жайдын директоруна жүктөлөт, ал эми аттестациялоо 
учурунда студенттин өздүгүн тактоо (паспорт же башка өздүгүн аныктаган документ 
менен) комиссиянын төрагасына милдеттендирилет.
4. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны өткөрүү тартиби
4.1. Мамлекеттик аттестациялык сынакты өткөрүү тартиби Кочкор-Ата колледжи 
тарабынан ушул Жобонун негизинде иштелип чыгат жана окутуунун бардык формалары 
боюнча билим алган студенттерге жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын 
башталышына жарым жыл калганда түшүндүрүлөт. Студенттер мамлекеттик 
сынактардын программалары менен камсыздандыры-лат, аларга даярданууга керек болгг н 
шарттар түзүлөт, консультациялар өткөрүлөт.
4.2. Бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик аттестацияга кирүүгө уруксат буйругу мамлекеттик 
аттестация башталганга чейин эки жума мурда чыгарылат.
4.3. Бүтүрүүчү тайпалардын иш кагаздарынын (бүтүрүүчүнүн окуу карточкасы, баллдык 
журналдардын, тайпалык журналдардын, бүтүрүүчүнүн жеке делосу, бүтүрүүчүнүн билим 
берүү программасынын толук аткарылгандыгы боюнча окуу планынын негизинде 
толтурулган маалымат ведомосту, ж.б.) даярдыгы боюнча жекече жоопкерчилик бөлүм 
башчыларга жана окуу иштери боюнча директордун орун басарына жүктөлөт.
4.4. Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын жыйыны бир күндө 6 сааттан ашпашы 
керек. Мамлекеттик аттестациялык сынактын протокол журналдары бир жыл окуу 
бөлүмүндө сакталып, андан соц жобого ылайык архивге тапшырылат. МАнын протоколу 
үчүн жыл сайын жаңыдан номерленген, мөөрлөнгөн журнал ачылат.
4.5. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоодо камтылган, бардык



хакшы". канааттандыраарлык", "канааттандырарлык эмес" деген баалар 
генен аныкталат жана ошол эле күнү комиссиянын жыйынынын протоколу 

беиггилген тартипте таризделгенден кийин угузулат.
-  - Бүтүрүүчүгө адистерди даярдоонун адистиги (багыты) боюнча квалификацияны 
ыйгар\у жана мамлекеттик үлгүдөгү орто кесиптик билими жөнүндө дипломун берүү 
чечимин мамлекеттик аттестациялоо комиссиясы, мамлекеттик аттестациялоо 
комиссиясынын протоколу менен таризделген жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестациянын канааттандыраарлык жыйынтыктарынын негизинде кабыл алат. 
Мамлекеттик аттестациялоо комиссиясынын чечими жабык жыйын-
ларда сөзсүз түрдө комиссиянын төрагасынын же анын орун басарынын катышуусунда, 
жыйьшда катышкан комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. 
Добуштардын тец чыккан учурунда комиссиянын торагасы (же анын ордун алмаштырган 
комиссиянын торагасынын орун басары) чечүүчү добушка ээ. Мамлекеттик аттестациялоо 
комиссиясынын бардык чечимдери протокол менен таризделет.
4.7. Экзамен берген бардык дисциплиналардын 75%ынан кем эмес "эц жакшы" дегед 
баалары бар жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо сынагынан "эц жакшы" деген 
баа алган бүтүрүүчүгө артыкчылык диплом берилет, ал эми калган дисциплиналардан 
’жакшы" деген баалар жана мамлекеттик аттестацияны "эц жакшы" баа менен өткөн 
дисциплиналар дипломдун тиркемесине киргизилет.
4.8. Мамлекеттик сынактарга түрдүү себептер менен келбей калып окуу жайдан 
чыгарылган бүтүрүүчүлөр (академиялык айырмачылыгы жок болсо), мамлекеттик 
сынактар болоордон 2 (эки ) ай мурда тиешелүү окуу төлөмдөрүн толук төлөгөндөн кийин 
тикеленип, консультацияларга катышып, МАны тапшырууга укук алат.
4.10. Жыйынтыктоочу аттестациялык сынактарды жүйөлүү себептер менен отпой калган 
адамдарга (медициналык көрсөтмө, үй-бүлөлүк жагдай боюнча, документ менен 
ырасталган), окуу жайдан чыгаруусуз жыйынтыктоочу аттестациялык сынактарды 
тапшыруу мүмкүнчүлүгү түзүлүп берилет.
Мамлекеттик аттестациялоо комиссияларынын кошумча жыйындары окуу жай тарабынан 
белгиленген тартипте (жыйынтыктоочу аттестациянын мөөнөттөрүн КАКтын 
мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен жана Жобонун талаптарын бузбоо менен) 
уюштурулуп берилет.
4.11. МАнын баалоо тартиби окуу бөлүмү тарабынан иштелип чыккан атайын тартиптин 
негизинде ишке ашырылат.
Жыйынтык баалоо 100 баллдык система менен жүргүзүлөт жана зачеттук китепчеге, 
аттестациялык ведомостко төмөнкү шкаланын негизинде коюлат:

№ Туура жооптордун саны Балл Баасы
1. 1-7 0-35 балл «канааттандырарлык эмес»
2. 8-12 40-60 балл «канааттандырарлык»
3. 13-16 65-80 балл «жакшы»
4 . 17-20 85-100 балл «эц жакшы»

Атайын дисциплиналар боюнча дисциплиналар аралык мамлекеттик аттестацияны 
компьютердик тест түрүндө тапшырууда аткарылуучу кадамдардын удаалаштыгы:
1- кадам:
• Тест тапшыруу тилин (кыргыз же орус) тандоо
2- кадам:
• Тиешелүү жолчодо сынак тапшырылуучу күндүн датасын тандоо
• Сынак китепченинин номерин жазуу
3- кадам:
• • Тайпаны (группаны) тандоо
• Студенттин аты-жөнүн кийирүү
• Тестти баштоого киришүү



• Теслиы суроосун тандоо
• _; г о :а : рлу номерлери боюнча тандоо
• ' - Т о  п т : рлон туура вариантты тандоо 
Эскертүү:
Те.ттп толук белгилеп бүтпөй туруп аяктоону баспоо керек.
Тгеттн тапшыруу нун мөөнөтү 30 мүнөт

- 2 Мамлекеттик аттестациялоо комиссияларынын иши тууралуу отчет КАКтын окуу 
Зе.улгунө үч күн аратытында тапшырылат жана педагогикалык кеңешинде угулат жана 
алнстерди кесиптик даярдоо сапатын жогорулатуу сунуштары менен биргеликте 
бүтүрүүчүлөрдү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо бүткөндөн кийин эки айлык 
метнет ичинде уюпггуруучуга жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
оиннстрлигине берилет. Бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестациясынын протоколлору колледждин архивинде сакталат.
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