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Бакалаврдын бутуруучу квалификациялык иш герин жазуу жана корюо
боюнча жобо

1.1. ЖАМУдагы бакалавр даражасы боюнча бутуруучу квалификациялык 
иштер женундеу жобо (мындал ары Жобо) Кыргьгз Республикасыныи "Билим 
беруу жоиундогу” мыйзамынын, жогорку окуу жайларынын бугуруучулорун 
мамлекеттик аттестациялоо жолулдогу жобосунун (КРиын. Окмотуй-ун 2012- 
жылдын 29-май ындагы № 346-токтому мелен беки гилген). Ж АМ Улул уставы л ын 
негизилде тузулду.

1.2. Бутуруучу квалификациялык ишти аткаруусу жала коргооеу Ж АМ Улул 
бутуруучусунун жыйынтыктоочу аттестациялоо еынагынын жазуу жузундог’у 
формаеы болул еалалат.

1.3. Бакалавр академиялык даражасы учул бакалаврдын бутуруучу шли 
формаеылда аткарылат.

Студент бутуруучу квалификациялык ишти коргоо мелел окуу лроцессинде 
алган билимил гала далилдебестен ондуруштук чойродо: мекеме, уюм, 
ишканаларда езунун практикалык И1лмердуулугул сулулпоо ыкмасыл да корсото 
алат.

2. Ьу I у ру у чу квалификациялык иш гердии аткарылыш ы

2.1.Квалификациялык ишти аткарууиун максаты жана милдеперп
Бакалаврдын бутуруучу квалификалиялык ишил аткаруулул легизги максаты

студелттил адистик боюнча алган теориялык жана лрактикалык билимил 
системалаштыруу жана енуктуруу аркылуу турму1лта колдолб билуу.

Бутуруучу квалификациялык илггерди аткаруудаг'ы легизги милдеттери 
катары томондогулор эсентелет:

- адистик боюнча койгойлуу маселелерге карата озунун жекече коз карал 1ыл 
калылталдыруу, жаллылаштыруу жала сын коз каралиар мелел баалоо 
жолдомдуулугул остуруу;

- изилдоолун илалыл илпел чыгуу, толтолгол маалымаnapia анализ жасай 
билуу жана илтерлретациялоо. лрактикалык илимий-изилдоо 
ишмердуулугул жургузууго даяр болуу;

- жургузулул жаткал изилдоесундо актуалдуу, жацы табуулар менен 
тийиштуу лроблемалык суроолорду чечуудо конкреттуу сунулггарды киргизе 
билуу жана корутунду жасоо;
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практикапык иш араксттер учун зарыл болгои оз алдыкчалык, аналитикалык 
жана изилдеочулук ык-машыгууларды стимулдашгыруу, замапбап 
изилдеочулук жана компьютердик техника менен иштоодегу усулдарды 
уйронуу, коюлган максатка жетуунун жолдоруи издоону уйронуу.

2.2.Бутуруучу квалификациилык иштерине коюлуучу талапгар:
- тандалган теманын актуалдуулугунун, геориялык жана практикалык 

маанилуулугунун аргументтештирилиши;
конкреттуу маселени изилдоодо студенттин оз алдынчалуулугу жана 
системалуу иштоесу;
тандалган тема боюнча Кыргыз Рес пуол и кас ы н ы н мыйзам 
ченемдуулукторун, окмоттун чечимдерин, нормативдик-укуктук актыларын, 
жоболорун, инсгрукцияларын жана ошол багыт боюнча илимий 
изилдоолерду колдоно билуусу;

- квалификациялык иштеги дискусснялык суроолор боюнча бутуруучунун 
аргументтуу нознциясын калыптандыруу жана ар тараптуу талдан чыгуусу;

- изилдеонун натыйжаларын гак, логикалык ырааттуулукта баяндоо жана 
ишти сабаттуу, туура жасалгалоо.
Теманын устунде иштеоде бирдиктуу талагггар кецнри демилгелуулукту 

жана чыгармачылык ишмердуулукту чектебейт.

3. Квалификациялык пнпнп гсмасын тандоо жана бекитуу

3.1. Бутуруучу квалификациялык иштин тсмасын гуура гандоо, иштин 
ийгиликтуу жыйынтыкталышына бол гон негизги жана жоопкерчиликтуу аракег 
болун эсептелет.

Бутуруучу квалификациялык иштин гемасы гийиштуу кафедра гарабынан 
аныкталат. Ар бир окуу жылында квалификациялык иштердин темаларын 
бекитууго сунуштоодон мурда акыркы беш жылда каГпаланбооеун зеке алуу 
зарыл. Студентке университет белгиленген тартинте бутуруучу квалификациялык 
иштин темасын тандан алуу, озу каалаган теманы сунуштап, апы ипггеи чыгуунун 
максатка ылайыктыгын далилдоо менен укук берилет. Бутуруучу 
квалификациялык ишти аткаруу учуй студентке жетекчи бекитилет. Бакалаврдын 
бутуруучу игитери жасалган курстук иштер менен долбоорлорду жалнылоого 
негизделип, теориялык окутуунун аягында жактоого даярдалат. Сгуденч озунун 
темасын сунуш кылууда же теманын аталышын озгоргуудо Ж АМ Унун ректоруна 
тиешелуу мазмундагы арыз менен кайрылуусу зарыл.

3.2. Бутуруучунун квалификациялык ишинин темасын тандоодо 
темондогулорду эске алуу керек:

изилденуучу теманын практикалык базанын талабына дал келуусу;
- практикалык базанын конкреттуу материалдарын кол.чонуу мумкунчулугу;
- теманын окуу нроцессинде студент гарабынан даярдалган илимий доклад, 

макала, курстук иш ж.б.у.с. аткарылгаи иштериндеги илимий коз караштары 
менен дал келуусу;



Бутуруучунун квалификациялык шли студенттин атайын бекитилген 
илимий-изилдео темасы боюнча да аткарылышы мумкун;

3.3. Бутуруучунун квалификациялык ишинин темасы, илимий жетекчиси 
жана рецензенттери кафедра башчысынын сунушунун нсгизиндс декандын кол 
белгиси коюлуп, Жалал-Абад мамлекеттик универеитетинин ректору тарабынан 
бекитилет.

3.4. Бутуруучу билим беруу ирограммаларын толук аткарып, бирок 
мамлекеттик еынактарга турдуу шарттар менен катыша албай же мамлекеттик 
сынактардан канааттандыраарлык омес баа алым, квалификациялык ишти 
коргоого укугу жок болуи окуу айдан чыгарылеа, кайра тикелеиин жаткан 
студенттин арызына (тикеленуу шарттарынан сырткары) квалификациялык 
иштин темасы, илимий жетекчиси жана рецензенттери боюнча кафедра 
башчысынын билдируусу тиркелип, иштин темасынын беки гилгсндш и жонундо 
буйрук чыгарылат жана анын негизинде квалификациялык ишти коргоого уруксат 
берилет

4. БутуруУчУнУн квалификациялык империи агкаруу гартиби, тузуму жана
мазмуну

4.1. Бутуруучунун квалификациялык ишинин темасы бекигилгенден кийин 
студент теманын мазмунуна ылайык келген адабияттар менен таанышын, оз 
алдынча план тузот жана илимий жетекчиси менен макулдашат. Алдын ала 
тузулгоц план боюнча бутуруучу квалификациялык иштин максаты жана 
милдеттери коюлуп, аны чечуунун жолдору изделет.

4.2. Бутуруучу квалификациялык иштин мазмуну томондогулордон турат: 
титулдук баракча, киришуу, бир нече бапган турган негизш болум, корутупду, 
колдонулган адабияттардын тизмеси (12 адабияттан кем болбогон), тиркемелер.

Квалификациялык иштин колому ар бир адистик боюнча (информатика жана 
эсентоо техникасы багытынан башка адистиктер) 1,5 аралыктагы 14-шрифте 
печатталган тексттен турун, бакалавр учун жалпы 30 барактан кем змее (кол 
жазма ту рун до 60-70 барак), орто окуу жайлары учун 40-60 барак кол жазмада же 
20 барактан кем эмес печатталган текстте жазылат. Бутуруучу квалификациялык 
ишти жазууда окутуунун тили созсуз турдо эске алынуусу зарыл.

Киришуудо теманын актуалдуулугу жана изилденуу даражасы галданын, 
изилдоонун конкреттуу максаты жана милдеттери апыклалат. Колому боюнча 
киришуу 3-4 беттен (ОКОЖ-2 бет) турат.

Негизги болук баптардан, параграфтардан, пункттардан туруп, логикалык 
ырааттуулукта теманын мазмуну ачылып берилет. Баптардын, параграфтын жана 
пунктардын саны изилденуучу проблемалардан жана каралуучу маселелердсн коз 
каранды болуу менен, регламенттелбейт.

Негизги болук изилденип жаткан маселснин теориялык негиздерин, 
мазмунун жана аткарылган иштин негизги жыйынтыктарын чагылдырат. 
Биринчи бап теориялык муноздо болот, мында адабияттар менен гаанышуу 
аркылуу изилденуучу маселенин келип чыгуусу, изилденуу этаптары, илимий 
изилдоолордун натыйжалары жонундо гу маалыматтар талданат.
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Аныктамалардын жана тыянактарынын негизинде студент озунун коз 
караштарын аргументтештирет.

Кийинки баптар аналигикалык муноздо болот. Конкреттуу обьектннин 
мисалында изилденин жаткан маселенин учурдагы абалы талданат. Пегизги 
баптарда максаттуу турдо учурдагы тажрыйба аналнзге алынын баа берилет, 
жыйнадган биринчилик иш кагаздардын, статистикалык маалыматтардын 
негизинде онугуу тенденниясынын мыйзам-ченемдуулуктору ачылып корсотулот 
жана теория менен практиканын байланышы чагылдырылат.

Коруту.ндулоо квалификациялык иштин темасынын изилденуу маселелерин, 
суроолору боюнча жыйынтыктарды, конкреттуу сунуштарды жана 
рекомендацияларды камгыйт. Корутундулоо тезис турундо жазылып, 3-4 беттен 
туруусу сунуптгалат. Корутундулар жана сунуштар аргументтуу болуп. 
практикалык маанилуулугу чагылдырылат.

Колдонулган адабияттардын тизмеси менен квалификациялык иш аяктайт. 
Адабияттардын тизмесине ишти аткарууда объективдуу найдаланылган гана 
басылмалар киргизилет.

гГиркемелер квалификациялык иш учун жардамчы материал болуп 'зсептедет 
жана ага аралык эсентоолор, таблицалар, сандык маалыматтар, формулалар, 
иллюстрациялар кирег.

Квалификациялык ишти жазуу процессинде студент кафедра гарабынан 
белгиленген мооноттордо илимий жетекчисинен кецеш алын турат.

4.3. Педагогика багытындагы бил им беруу нрограммалары учун бутуруучу 
квалификациялык иш окутуунун усулдары боюнча жазылышы керек жана илимий 
багыттагы иштердин бир бабы мектеп (орто кесигггик бил им беруу ) 
нрограммаларында колдонулугпунун усулу камтылышы зарыл.

5. Квалификациялык иштин жасалгаланышы:

- квалификациялык иш (кафедранын чечими менен кол жазма же 
компыотерде) окутуунун тилин (мамлекеттик, расмий ж.б.) эске алын, 
сабатгуу жазылат;

- квалификациялык иштин баш суйломдорундогу создор ташымад болбойт, 
суйломдун акырында чекит коюлбайт, параграфтын, схемалардын, 
таблицанын аталыштары беттин акырына жазылбайт;

- тексте колдонулуучу терминдер кыскартылган турундо жазылуусу мумкуи, 
бирок термин биринчи колдонулган учурлда тол у к чечмеленилиши керек; 
текст таза барактын бир жак бетине А4 форматына (210-297 мм) жазылат 
жана томонкудой чей олчомдор сакталышг.1 керек: барактын жтзгинен гексi 
сол жагынан 30 мм кем эмес, он жагынан 10 мм, жогору жана гомон 
жагынан 20 мм калтырылып жазылат;

- киришуу, ар бир баи, корутунду, колдонулган адабияттардын гизмеси жацы 
барактан башталып жазылат;

- текстеги бап жана болумдордун аталышынан кийинки тскстин аралыгы 12 
мм же 3 интервал га, ал эми текстин акыркы сабынан андан кийинки
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жазылуучу текстин аталышына чейинки аралык 16 мм же 4 интервалга 
барабар болууеу керек;

- гекстти баяндап жазууда логикалык байланыш сакталуусу зарыл, иштин 
белуктерунун аталышы андагы чагылдырылуучу материалдым мазмунуна 
толук жооп бериши керек.

- элементтерди, белгилерди еаноодо дефис, сандар, тамга белгилери 
колдонулат.

- таблицаларды, иллюстрацияларды, формулаларды иомерлоо баптып чегииде 
араб иифралары менен белгиленег.
Титулдук баракча квалификациялык иштин биринчи беги болуп саналат. 

Иштин мазмуну титулдук баракчадан кийин жайгашат жана квалификациялык иш 
жазылып буткондон кийин жасалгаланат. Анда баптардып жана иарафафтардын 
аталышы, беттердин катар номери коюлат. Беттердин катар номери гитулдук 
баракчадан баштап тегиз иреги менен эсептелин коюлат, Титулдук баракка номер 
коюлбайт.

Текстгеги иллюстрация, формулалар, чиймелер озунчо беттерге жазылып, 
номерлоого кошулат. Коломдуу форматтагы чиймелер, иллюстрациялар 
тиркемеге жайгаштырылат. Таблицадап мурун текст жазылып, анда мааниси 
боюнча томондог'у таблицанын материалы)) карай чыгуу зарылдыг'ы келип 
чыгышы айтылат. Ар бир таблица статистикалык тал ап боюнча жабдылып, иштин 
мазмунуна толук жооп бере турган так тематикалык аты болот. Жогорку жагынан 
оц тарабында «Таблица» деген соз баш тамга менен жазылып, номсрленет. 
Бардык таблицаларга текстте шилтеме болуш керек. Таблица биринчи 
шилтемеден кийин берилет. Таблица гашымалданса, анып графалары катары 
менен араб цифралары менен номерленин, ал номер кийинки бетте да корсотулот. 
Таблицадагы болчок сандар ондук болчок турундо, сандык белгилери болсо бир 
графанын ичинде бирдей сандагы ондук белгилерден тура г.

Иллюстрациялар текстте корсетулгон биринчи шилтемеден кийин 
жайгашып, гак жана корком болушу зарыл. Иллюстрациялар жадны негизде 
«Сурот» деп белгиленет жана номерленег. Мисалы: Cypoi 3.1 бул учунч\ баптын 
биринчи суроту, эгерде иллюстрация квалификациялык игпте бироо гана болсо, 
ал белгиленбсйт жана номерленбейг.

Формулалар сантын ортосунда жайгаштырылат, анып мааниси, символдору, 
сандын коэффициенттери формуланын гомон жагына кореотулот. Ар бир 
символдун жана сандын коэффициеитинин мааниси жацы сайта бсриле1 . )герде 
формула бир сапка батпаса ал кайсы бир белгидсн кийин ташымалданат.

Текстте цитаталарды жазуу ГОСТ Р 0.7-2008 “ Библпографиялык шилтеме. 
Жалпы талагггар жана текст тузуу эрежелери” с гандартынын негизинде 
жургузулуусу зарыл.

Квалификациялык иштин акыркы бетинде текст жазылып буткондон кийин 
автордун колу жана аткарылгагг кундун мооноту жазылат. Жазылып буткон 
квалификациялык иш мукабаланып, атайын папкага салынат.
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Квалификациялык ишти жактоо жана сактоо.

Автор кол койгон квалификациялык иш илимий жегекчисине сунушчалат. 
Жумушту карай чыгып жактыргандан кийип илимий жетекчи жазуу жузундогу 
пикири менен кафедра башчысына сунуштайт. Пикирде студенттин даярдыгын. 
теориялык жана пракгикалык децгээлин, аныи изилдоо ишин аткаруудагы оз 
ал д ы н ч ал у у л у гу н м у н оз д о й т.

Кафедра башчысы жана адистиги туура келгси профессордук-окутуучулук 
курамдан турган комиссия бутуруучунун квалификациялык ишин атайын 
бекитилген графиктин негизинде алдын ала коргоодон откоруп (теманын максаты 
жана милдеттеринин чечмелениши, иштин мазмунунун гемага дал келиши же 
тескерисннче, кочуруп жазуу (плагиат), корутундулардын негизсиздиги, ж.б.), 
протокол менен белгиленип, кафедра башчысынын колу менен куболондурулуп, 
жактоого киргизилет. Алдын ала коргоодон откорулгон бутуруучунун 
квалификациялык иши рецензнялоого жонетулот.

Рецензент катары ишканалардын, илимий мекемелердин жогорку 
квалификациялуу адистери жана окуу жайлардын окутуучулары дайындалат. 
Рецензиялоодо аткарылган иш беш баллдык система боюнча бааланач жана 
рецензент иштеген ишкананын бланкасында даярдалат же ишкананыи моору 
менен куболондурулот. Рецензияланган квалификациялык ишке >ч кандай 
озгортуул ор к и р I и з ил бейг.

Студент коргоого эки кун кал ганда рецензия жана жетекчинин пикири менен 
тааныштырылат. Квалификациялык ишти коргоо учурунда рецензенч жана 
жетекчисинин катышуусу зарыл. Жалпы квалификациялык ишти жакгоо 
процедурасы 30 минутага созулат. Студентке иштин мазмуну жана айкын 
сунуштарды камтыган доклад жасоого 15 минута убакыт берилет. Студенгчин 
докладынан кийин МАКтын мучолору тарабынан кыскача жана ар таранчуу жооп 
бсруусу учун ага теманын алкагында суроолор берилиши мумкун.

Жактоонун аяктоосу менен МАКтын жабык кепешмесинде коргоонун 
натыйжалары талкууланат жана «5» баллдык баалоо боюнча копчулук добуш 
менен анын ишин баалоо чечими кабыл алынат жана квалификация беру\ 
жонундегу жыйынтык чечим жарыяланат.

Квалификациялык ишти тапшыруу жана коргоого киргизу у жонундогу 
белгилер, МАКтын бугуруучуго квалификация беруу жонундегу гокчому 
техникалык катчы тарабынан сынак китепчесине толтурулач жана МАКтын 
торагасы (торайымы) жана мучолерунун колдору коюлуп, частыкталат.

Квалификациялык нштер корголун буткондон кийин техникалык катчы же 
бутуруучу кафедранын башчысы тарабынан ЖАМ Унун архивине очкоруп беруу 
женунде акт тузулуп, 15 календардык кундун ичинде откорулег. Тапшыруу, 
кабыл алуу женундегу актынын бир нускасы окуу болумуно тапшырылат.

б



ЖАМ Унун бакалавр жана орто кесиптик инженердик-техникалык 
адистиктсри учун бутуруучу квалификациялык иштин тузулушу:

1. Киришуу
2. Архитектордук-курулуштук болум
3. Конструктивдик-эсептик болум
4. Ондурунггун техиологиясы жана уюшулушу
5. Эмгекти коргоо жана техникалык коонсуздук (граждандык коргонуу)
6. Айлана чойрону коргоо
7. Экономика
8. Илимий-изилдоо иштери
9. Корутунду
10.Адабияттардын тизмеси

<_
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JY«1 тиркеме

Гиг\ 1лук баракчанын формасы

К Ы РГЫ З  РНСПУБЛИКАСЫМ ЫМ БИЛИМ BHPYY Ж А Н А  ИЛИМ
МИНИСТРЛИГИ

ЖАЛ А Л-А НАД M AM JIIK I-П И К  У1II1BI 141II 1111

________________________________ _____  кафедрасы

К ВАЛ  И Ф  И КА I [ ИЯ J I Ы  К И Ш

Агкарган
таипасынын студенги:

Илимий жетекчи

С  I \  ,  1С 1Г П  1111 а т ы - ж о щ

иштеген жери. и.шчии ларажасм же кьпмагы. же гскчипми а гм-жен

Рецензент

иштеген жсри. и.шмим ларажасы же кьпмагы. p e i i e i n e n m i i  a i  ы - ж о н ^

кафедрасынын башчысы тарабынан 
коргоого уруксат берилди

« » 20 -ж.

Жалал-Абад, 2016 
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№2 тиркеме

(Ондуруштун псчаты менен бекитплст) 

Реиензияиын формасы
Рецензия

студентгин ф .а.а.нгы

Тема:

Рецензент тарабынан берилип жаткан пикирде томондогулор камтылышы керек 
жана ар бири жацы жолчодон башталат:
1. Теманын актуалдуулугу
2. Теманын алкагында коюлган маеелелердин толуктугу жана ар тараптуу 

изилденншн.
3. Квалификациялык иштин жетншкенднктери жана сунуштар
4. Иштин жасалгаланышынын санаты
5. Баалоо

Рецензент______________  :
кызматы. иштеген орд> ф л а .им

« » 20 -Ж.

До; I боорду дая рда г 'а и д ар:

К.Ж.Усенов
Г.С.Токоева
Н.Айтикеев
C.I Паранов
К.Ураимов
М.Маткаримова

ЖАМУнун юриетн С.Ш.Сыдыков


