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ЖЫЙЫНТЫК ЖАНА КОРУТУНДУ КӨЗӨМӨЛДҮ  

УЮШТУРУУ ЖАНА ӨТКӨРҮҮ БОЮНЧА 

 НУСКАМА 

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1.1.Бул нускама (мындан ары «Нускама» деп берилет) Ж. Баласагын атындагы КУУда 

корутундулоочу көзөмөлдү өткөрүүнүн жана уюштуруунун бирдиктүү тартибин 

бекитүү үчүн иштелип чыкты.  

1.2.Факультеттер, колледждер ичиндеги корутундулоочу көзөмөлдү өткөрүү тартиби 

жана бекитилген нускаманын эрежелерин сактоо, иш кагаздарын жүргүзүү 

жоопкерчилиги түзүмдүк бөлүктөрдүн декандарына, колледждердин бөлүм 

башчыларына жүктөлөт. 

1.3.Нускама Ж.Баласагын атындагы КУУнун студенттерин кредиттик система боюнча 

окутуу регламентине кошумча иретинде иштелип чыкты. 

1.4.Окутуу жыйынтыктарын корутундулоочу көзөмөл Ж.Баласагын атындагы КУУнун 

студенттерин кредиттик система боюнча окутуу регламентине ылайык жазуу 

түрүндө, оозеки суроо, аралаш формасында өткөрүлөт. 

1.5.Оозеки форма окутуучудан алдын ала абдан даярданууну: текшерүү жүрүмүндө 

топтогу окугандардын бардыгынын ишмердүүлүгүн жигерлендирүү жолун 

сунуштай турган  мазмунду  дыкат тандоону, суроо, тапшырма жана мисалдарды 

берүүдө ар тараптуу терең ойлонууну, сабакта иштиктүү жана жагымдуу 

кырдаалды түзүүнү талап кылат. 

Оозеки суроо төмөндөгүдөй формада өткөрүлүшү мүмкүн: 

 Фронталдык суроо – эреже боюнча окутуучу кыска убакыттын ичинде суроочу 

жана бардык топтогу студенттердин билим деңгээлин белгилүү суроо менен же 

суроолордун тобу менен аныктоочу суроо формасы. Фронталдык суроодо ар 

кандай оюндарды, мелдештерди ж.б. колдонсо болот. 

 Жеке суроо – сурамдын эң жөнөкөй жана жеткиликтүү ыкмасы. Окутуучу топтун 

алдына суроо коёт жана алар ойлонуш үчүн бир-эки мүнөт күтөт, андан кийин 

арасынан белгиленген бирөөсүн чакырат. Ал жооп бергенден кийин жооп берип 

жатканда кетирген каталарын оңдоо же кошумча киргизүү үчүн окутуучу топко 

кайрылат; жооп боюнча зарыл болгон эскертүүлөрдү берет жана тийиштүү 

балдын санын коёт. Андай кийин жаңы суроого өтөт.  

  Суроо негизинен жалпы топко берилет жана аны бардыгы түшүнүп, жооп 

берүүгө даяр болуучу көп эмес тынымдан кийин жооп берүү үчүн конкреттүү 

студент/окуучу чакырылат. 

 Аралаш суроо (сыйлыгыштыруучу суроо) – сурамдын жеке жана фронталдык 

формасын өзүнө айкалыштыруучу суроо формасы. Бул суроо формасын 

колдонууда суроо же тапшырма жеке суроого пландаштырылган  бир гана 

студентке берилбестен, топтогу окугандардын бардыгына берилет.  



 Мисалы, бир студенттин жооп бергенин калгандары угуп, анын жообуна 

өздөрүнүн кандайдыр-бир элементтерин кошуп, аны толуктоо, анын жообун 

кеңейтүү же айрым деталдарын тактоо үчүн ага суроо берүү сунушталат, айрым 

учурда жооп берип жаткан студентти токтотуп, башка студенттин улантып 

кетишин сунуштоо керектелет.  

 Коллоквиум (лат. colloquium – сүйлөшүү, маектешүү). Текшерүү гана эмес, 

студенттердин билимин жогорулатуу үчүн кызмат кылат. Коллоквиумда  

негизинен практикалык окуу сабактарынын тематикасына киргизилбеген, 

окутулуп жаткан курстун жеке бөлүмдөрү, бөлүктөрү, темалары, маселелери 

талкууланат. Коллоквиум негизинен студенттин каралып жаткан маселеге өзүнүн 

көз-карашын айтууга, аны негиздөөгө жана коргоого үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк 

берилүүчү дискуссия формасында өтөт. Өзүнүн оюн аргументтештирүү жана 

далилдөө менен студент ошол эле убакта үйрөнүп жаткан материалды канчалык 

деңгээлде терең баамдап, өздөштүргөнүн көрсөтө алат.  

1.6.Жазуу формасы топтогу окугандардын бардыгынын окуу материалын 

өздөштүргөнүн кыска мөөнөттө жана бир эле убакта  текшерүүгө, ар бири менен 

жекече иштөөгө багыттоого мүмкүнчүлүк берет. 

Жазуу иштерин текшерип жана баалагандан кийин алардын аткарылыш 

жыйынтыктарына анализ жүргүзүлөт, канааттандырбаган баа коюуга алып келүүчү 

каталар жана себептер аныкталат. Студент тиги же бул бөлүмдү (теманы) 

жетишсиз өздөштүргөнүн күбөлөндүрүүчү бир типтүү каталарды көп кетирсе, 

сабакта начар өздөштүргөн материалга талдоо өткөрүү зарыл. Бирок, анализ 

каталарды кароо менен гана чектелбеши керек. Студентти окутууда жана 

тарбиялоодо берилген жооптун толуктугу жана оригиналдуулугу боюнча «жакшы» 

жана «эң жакшы» баага аткарылган көзөмөлдөөчү иштерди анализдөө абдан 

маанилүү.   

1.7. Аралаш форма өзүнө сурамдын  оозеки жана жазуу формасын камтыйт. 

Корутундулоочу көзөмөлдүн аралаш формасы – эки этапта өткөрүлүүчү корутунду 

көзөмөлдүн формасы: 

- жазуу тапшырмасын  аткаруу; 

- оозеки жооп. 

 

2. КОРУТУНДУЛООЧУ КӨЗӨМӨЛДҮ ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ ЖАНА ШАРТЫ 

 

2.1.Корутундулоочу көзөмөлдүн ырааты түзүмдүк бөлүктүн окуу процессинин 

ыраатына ылайык түзүлөт. 

2.2.Корутундулоочу көзөмөл боюнча баалар он балдын ичинен коюлат. 

2.3.Корутундулоочу көзөмөлдүн суроолору жана тапшырмалары алдын ала 

студенттерге таратылышы керек, себеби аларда оозеки суроого даярданганга 

мүмкүнчүлүк болот. 

2.4.Студент оозеки суроого жооп берүүгө даярданууда зарыл болгон  жазууларды 

жазып алууга, белгилерди коюуга жетишет. 

2.5.Бири-бирине жардам берген же тыюу салынган китептерди, ар кандай жазууларды 

пайдаланган студенттерге окутуучунун чечими менен башка же кошумча 

тапшырмалар берилиши мүмкүн. 

 



 

3. КОРУТУНДУЛООЧУ КӨЗӨМӨЛДӨ БАА КОЮУНУН БОЛЖОЛДУУ КРИТЕРИЙЛЕРИ  

 

Корутундулоочу көзөмөлдү өткөрүүдө окутуучуга окутуунун жыйынтыктарын 

баалоодо төмөнкү талаптарды сактоо сунушталат: 

 Объективдүүлүк. Баалоодо бирөөгө жан тартуу жана кыйчалыш ойдун болбошу. 

 Жеке мүнөз. Студенттин табигый кыбырлыгы, тартынчаактыгы,  уяңдыгы, ашыкча 

өзүнө ишенгендиги, физикалык жактан майыптуулугу сыяктуу жеке сапаттарын 

эске алуусу зарыл; 

 Ачыктык. Алдын ала  шашкалактап коюлган модулдун балы баарынан мурда 

түзөтүүгө учураган маалыматты алган студентке таасирин тийгизиши мүмкүн. 

Ошентсе да,  чогулган балдын саны бардык окуу тобуна таасирин тийгизет: башка 

студенттерге билим жана көзөмөл талаптарын билүүнүн өз ара катышын аныктоого 

мүмкүндүк берип,  жооп берген студент жөнүндө жолдошторунун пикирине таасир 

тийгизет.  

 Негиздүүлүк. Коюлган балл шыктандыруучу жана ишенимдүү болушу керек, окуу 

тобунун оюу менен өзүн өзү баалоо катышы дал келиши керек.  

3.1.Корутундулоочу көзөмөлдө студенттин жооп берүүсүнө баа коюу критерийлери, 

ошондой эле аны өткөрүүнүн формасы корутундулоочу көзөмөл башталганга 

чейин окутуучу тарабынан студенттерге маалымдалат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№1 тиркеме 

Студенттин оозеки формада жооп берүүсүндө  

окутуу жыйынтыктарын баалоонун болжолдуу критерийлери  

 

9 балдан 10 балга чейин – «эң жакшы»; 

7 балдан 8 балга чейин – «жакшы»; 

5 балдан 6 балга чейин – «канааттандырарлык»; 

0 балдан 4 балга чейин – «канааттандырарлык эмес». 

 

Оозеки жооп берүү формасында (корутундулоочу көзөмөл) баа коюунун 

болжолдуу критерийлери – максималдуу 10 балл. 

 

Баалоо 

параметрлери 

Баа  

шкаласы 

Баа коюунун критерийлери 

(балдын  саны) 

 

 

 

 

Жооптун толуктугу 

жана тууралыгы 

 

 

 

 

0-7 балл 

0б. – жооп жок, 1б. – жооптун планы гана бар, 2б. – 

жоопто маңыздуу каталарды камтыйт, 3б. – материал 

толук эмес айтылды жана түшүнүктөрдү аныктоодо 

каталарга жол берилди (эрежелерди туюндурууда),  

4б. – студент өзүнүн пикирин жеткиликтүү терең 

жана далилдүү негиздей алган жок, 5б. – жооп 

берүүдө өзүнүн пикирин далилдүү негиздөөдө 

мисалдарды келтирген жок, 6б. – жообунда 

минималдуу каталар болду (жаңылыш сөздөр), 7б. – 

суроо логикалык жактан туура ачылды, 

аргументтештирилген,  катасыз, жыйынтык жана 

сунуштары менен толук көлөмдө. 

Теориялык 

билимдерди жана 

ыктарды 

демонстрациялоо 

 

 

0-3 балл 

0б. – жооп жок, 1б – жооп бар деп эсептелсин, 

маңыздуу каталар бар жана студент суроолорго жооп 

бере албайт, 2б. – материал айтылды, бирок так эмес 

жана түшүнүксүз, студент бүт суроого жооп бере 

алган жок, 3б. – материал так, логикалык жактан өз 

ара байланышы бар, катасыз, студент бардык суроого 

жооп берди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жазуу формада – теориялык суроолорго жооп берүүдө  

баа коюунун болжолдуу критерийлери  

(максималдуу 10 балл) 

 

 

Баалоо 

параметрлери 

Баа  

шкаласы 

Баа коюунун критерийлери 

(балдын саны) 

 

 

 

Жооптун толуктугу 

жана тууралыгы 

 

 

 

0-5 балл 

0б. – жооп жок, 1б – жооптун планы гана бар, 2б. – 

жоопто маңыздуу каталарды камтыйт, 3б. – студент 

өзүнүн пикирин жеткиликтүү терең жана далилдүү 

негиздей алган жок жана өзүнүн мисалдарын 

келтирген жок, 4б. – жоопто минималдуу 

(техникалык)  каталар бар, 5б. – суроо логикалык 

жактан туура ачылды, аргументтештирилген,  

катасыз жана толук көлөмдө. 

Пайдаланылган 

маалымат 

булактарынын 

толуктугу жана 

аларга шилтемелер  

 

 

0-3 балл 

0б. – шилтеме жок, иш плагиат деп эсептелет, 1б – 

лекция материалдарына гана шилтеме берилген, 2б. – 

сабак боюнча негизги адабияттарга жана лекция 

материалдарына шилтемелер колдонулган, 3б. – 

сабак боюнча мүмкүн болгон бардык материалдарга 

шилтеме берилген, интернет булактарын кошкондо. 

 

Жооптун 

жасалгаланышы 

 

0-2 балл 

0б. – жооп жок, 1б – грамматикалык жана 

стилистикалык каталар бар, 2б. – материал тыкан, 

так, катасыз, сызылып, оңдолбостон берилген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жазуу формада – практикалык тапшырмаларга  

баа коюунун болжолдуу критерийлери  

(максималдуу 10 балл) 

 

 

Баалоо 

параметрлери 

Баа  

шкаласы 

Баа коюунун критерийлери 

(балдын саны) 

 

 

Тапшырманы 

түшүнүү 

 

 

 

 

0-3 балл 

0б. – жооп жок, 1б – жалпы маалыматтык билими 

бар, бирок конкреттүү тапшырма боюнча түшүнүгү 

жок, 2б. – жалпы маалыматтык билими жана 

түшүнүгү бар, бирок конкреттүү тапшырма боюнча 

жок, 3б. – конкреттүү тапшырма боюнча билими 

жана түшүнүк маалыматы бар. 

Тапшырманы толук 

аткаруу  

 

 

0-5 балл 

0б. – жооп жок, 1б. – тапшырманын аткарылышы 

минималдуу талаптарга жооп берет, 2б. – тапшырма 

маанилүү каталар менен аткарылган, 3б. – тапшырма 

туура жол менен аткарылган эмес, 4б. – тапшырма 

минималдуу (техникалык) каталар менен аткарылган, 

6б. – тапшырма катасыз аткарылган. 

Тапшырманын 

жасалгаланышы 

 

0-2 балл 

0б. – жооп жок, 1б. – грамматикалык жана 

стилистикалык каталар бар, 2б. – материал тыкан, 

так, катасыз, сызылып, оңдолбостон берилген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жазуу формада – бланкалык тестке жооп берүүдө  

баа коюунун болжолдуу критерийлери  

(максималдуу 10 балл) 

 

Тесттик тапшырманын эки деңгээли сунушталган. Тесттик тапшырманы түзүү үчүн 

тапшырманын деңгээлдери жана аны баалоо үчүн балдын санын эске алуу зарыл.  

Мисалы, тесттик тапшырманын биринчи деңгээли тандалып алынса, анда 10 тесттик 

суроо түзүү зарыл. 

Эгерде жооптун жазуу формасы үчүн тапшырманын эки деңгээли тең тандалса, анда 

мисалы, биринчи деңгээлден 2 тесттик тапшырма жана экинчи деңгээлден 2 тесттик 

тапшырма түзүү зарыл. Студент бланкалык тест үчүн бардыгы максималдуу 10 балл ала 

алат.   

 

Баалоо параметрлери Баа  шкаласы Баа коюунун критерийлери 

(балдын саны) 

Тапшырмада каралган формуланы, 

күндөрдү, аныктамаларды, 

эрежелерди ж.б. так билгендигине 

карата суроолорго жооп эки-төрт 

вариантта берилет (мисалы, ооба 

же жок, активдүү же пассивдүү 

ж.б.), алардын ичинен бирөөсү гана 

туура, калганы таптакыр туура эмес 

болот.  

 

 

 

0-1 балл 

0б. – туура эмес жооп, 1б – туура 

жооп. 

Маселени чечүү, жагдайларды 

талдоо, эреже же формулаларды 

колдонуу, тексттеги каталарды 

табуу, логикалык тутумдарды түзүү 

ж.б. суроолорго жооптун төрт 

варианты берилет, алардын ичинен 

бирөөсү гана туура, калганы 

таптакыр туура эмес болот. 

 

 

0-4 балл 

0б. – туура эмес жооп, 1б. – бир 

туура жоопту тандоо (аракет), 

2б. – эки туура жоопту тандоо 

(аракет), 3б. – үч туура жоопту 

тандоо (аракет), 4б. – толугу 

менен туура жооп. 

 

 

 


