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Студенттердин учурдагы жет'ишуусун жг
текшеруудо баалоо каражаттарын
тартиби
Студенттердин учурдагы жетишуусун жана аралык аттестация сын
текшеруу учун баалоо каражаттарынын фондун тузуунун тартиби КР “Билим
беруу ж онундегу” мыйзамынын; КРнын Окмотуиун № 346 (29.05.2012) “КР
жогорку жана орто кесиптик билим беруу мекемелеринин иш жургузуусун
жонго салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитуу жонундогу” токтомунун,
жогорку кесиптик билим беруунун мамлекетгик билим беруу стандартынын
жана университеттин Уставынын негизинде иштелип чыкты.
I. Жалпы жоболор
1.1. Студенттердин учурдагы жетишуусун жана аралык аттестациясын
текшеруу учун баалоо каражаттарынын фондун (мындан ары - БКФ) тузуунун
тартиби Жалал-Абад мамлекетгик университетиндеги (мындан ары - ЖАМУ)
билим
беруу
программасынын
талантарына
ылайык
билим
алып
жаткандардын
баскыч-баскычы
менен
коюлган
талаптарга
жеке
жетишуусунун дал келуусун текшеруудогу баалоо каражаттарынын фондун
иштеп чыгуунун эрежелерин, талаптарын, структурасын, мазмунун,
жасалгаланышын жана аны бекитуу жол жобосун жонго салат.
1.2. Дисциплина боюнча Баалоо каражаттарынын фонду (БКФ)
студенттер тарабынын билим беруу программаларын ездештуруунун
натыйжаларын баалоо системасын камсыздоонун
ченемдик-методикалык
жактан ажырагыс болугу болуп саналат.
1.3. Дисциплина боюнча Баалоо каражаттарынын фонду текшеруученоо материалдарынын (тигггуу маселелер (тапшырмалар), текшеруу ипггер,
тесттер ж.б.) жыйындысын жана белгиленген окутуунун натыйжаларына
студент тарабынан жетишилген децгээлди ченоого багыгталган ыкмаларды
колдонууну аныкгайт.
1.4. Дисциплина боюнча Баалоо каражаттарынын фонду студенттердин
учурдагы жетишуусун текшеруу жана аралык аттестация жургузуудо
колдонулат.
1.5. Баалоо каражаттарынын фонду дисцинлинанын окуу-усулдук
комплексинин курамына кирет.
1.6. Дисциплина боюнча БКФ тузуу тартибин аткаруу билим беруу
нрограммасын ишкс ашырууну камсыз кылган бардык кафедрага (болумге)
милде!тендирилет.
П. Баалоо Каражаттарынын фондун тузуунун максаты жана
милдсгтсри

2.1 Окуу дисциплинансынын БКФ тузуунун максаты - жогорку жана
орто кесиптик билим беруу стандартынын талаптарына студенттин даярдык
децгээлинин дал келуусун аныктоого жардам беруу.
2.2.
Дисциплина
боюнча
Баалоо
Каражаттарынын
фондунун
милдеттери:
- даярдоо багьггы (профили), адистиги боюнча мамлекетгик билим
беруу
стандартында
аныкталган
компетенциялардын
студенттерде
калыптандыруу процессии текшеруу;
билим беруу программасынын максаттарын ишке ашырууда
бутуруучулордун жетишкендиктерин текшеруу жана башкаруу;
дисциилинаны
окуп-уйронуу
процессинде
студенттердин
жетишкендиктерин баалоо жана дисциплинанын изилдее процессинде оц
(терс) жыйынтыктарын белгилеп жана алдын алуучу, оцдоп-тузоочу ишчараларды пландаштыруу.
2.3. Билим беруу программасын ишке ашырууда коштогон баалоо
каражаттары компетенцияларды калыптандыруунун сапатын текшеруу учун
иштелип чыгуусу шарт жана баалоонун каражаты гана эмес студенттерди
окутуу да маанилуу болу и саналат .
Баалоо каражаттарынын фондун тузуудо пайдаланууга сунушталган
баалоо каражаттарынын болжолдуу тизмеси жана кыскача муноздемосу эске
алынуусу зарыл (Тиркеме №1).
III. Баалоо каражаттары фондунун тузулуш у жана мазмуну
3.1 Дисциплина боюнча БКФ баалоонун иегизги принциптерииен
тузулот:
- валиддуулук (баалоонун объектиси окутуунун коюлган максаттарына
дал келиши шарт);
- ишеиимдуулук (жетишкеидиктерди баалоо учун бирдей стандарттарды
жана критерийлерди пайдалануу);
- адилетгуулук (ийгиликке жетишуу учун студенттерге бирдей
мумкунчулуктордун тузулушу);
- натыйжалуулук (ишмердуулуктун натыйжасы коюлган милдеттерге
шайкеш келиши).
3.2 Баалоо каражаттарынын фондунун тузуудо анын томоидогулорго
дал келуусу шарт:
жогорку жана орто кесиптик билим беруу боюнча мамлекетгик
стандартынын тиешелуу даярдоо багьггына (адистигине);
- билим беруу программасында белгиленген окутуунун максаттарына
жана ку гулуучу натыйжаларга;
- даярдоо багыттарынын (адистиктердин) окуу планына;
- дисциплинанын жумушчу программасыиа.
3.3 Окуу дисциплинасы боюнча баалоо каражаттарынын фондунун
мазмуну:
а) тигулдук барак (Тиркеме № 2)
б) баалоо каражаттарынын фондунун паспорту (Тиркеме № 3)

в) студенттерге аралык аттестация откоруу Y4YH отумдун/сынактыи
материалдары, отум (сынак) учун экзамендик билеттерди жана баа тузуу
критерийлерин камтыган баалоо каражаттары (Тиркеме№ 4).
Кафедранын чечими менен отум (сынак) учун экзамендик билеттерге
суроолордун,
маселе/таишырмалардын
орду на тесттер
же
болбосо
студенттердин билим децгээлин баалоо Y4YH башка текшеруу-ченоо
материалдары киргизилсе болот.
г) студенттердин учурдагы же аралык жетишуусун баалоо учун баалоо
каражаттары; (баалоо каражаттары боюнча маалыматтарынын жасалгасынын
улгусу № 5-14 Тнркемелерде келтирилген).
д) ушул жобонун 3.3. в) пунктчасына ылайык суроолордун,
маселелердин,
таишырмалардын
жана
башка
текшеруу-ченоо
материал дарынын
отум/сынактык
материалдарга
киргизууиу
пландаштырылган болжолдуу тизмеси;
е) кафедранын чечими менен баалоо каражаттарынын фондуна кошумча
турде мурда окутулган дисцигишналар боюнча суроолордун, маселелердин,
таишырмалардын жана башка текшеруу-ченоо материалдарынын болжолдуу
тизмесин киргизсе болот.
3.4 Баалоо каражаттарынын фондундагы ар бир баалоо каражаты
баалоонун критерийлерин тузуудо колдонулушу зарыл.
IV. Баалоо каражаттарынын фондун иштен чыгуу
4.1 Баалоо каражаттарынын фонду кафедрада (болумдо) окутулуп
жаткан ар бир дисциплина боюнча иштелип чыгат.
4.1.1
Эгерде ар турдуу профилдерг'е мазмуну окшош жана бирдиктуу
талаптар менен окутулган дисциплина болсо, анда ал дисциплинага бир
баалоо каражаттарынын фондун тузсо болот.
Ар турдуу
даярдоо
багыттарында
(адистиктерде) окутулган
дисциплиналарга бирдиктуу баалоо каражаттарынын фондун иштеп чыгуу
дисциплинаны окутууну камсыз кылган кафедранын чечими менен аныкталат.
4.2 Баалоо каражаттарынын фондун туздон-туз иштеп чыгуучу (иштеп
чыгуучуларды) эреже катары, ушул дисциплинаны окуткан педагогикалык
кызматкерлердии арасынан кафедранын башчысы аркылуу дайындалат.
4.3 Баалоо каража'П'арынын фонду кагаз жана электрондук турдо тузулот.
V. Баалоо каражаттарынын фондунун экснертизасынын,
макулдашуусунун жана жацылануусунун жол жобосу
5.1 Тузулгон баалоо каражаттарынын фонду ички экспертизадан отуусу
зарыл.
Экспертизанын
натыйжасы
эксперттик
корутунду
менен
жыйынтыкталат.
Баалоо каражаттарынын фондунун экспертизасы жогорку жана орто
кесиптик билим беруу стандартынын талаптарына, даярдоо багыттары
(адистиктери) боюнча билим беруу программасына, дисциплинанын жумушчу
программасында келтирилген окутуунун максаттары жана милдеттерине дал
келуусун текшеруу максатында жургузулот.

5.2
Дисциплиналар
боюнча
баалоо
каражаттары
фондунун
экспертизасын тиешелуу
кафедранын
педагогикалык
кызматкерлери,
кандидат же
илимдердин доктору илимий даражасы бар жана илимий
даражалуу доцент, нрофеесорлор жургузушог.
5.2.1 Ушул жобонун 4.1.1 нунктуна ылайык БКФ экспертизасы даярдоо
профили дал келген кафедра аркылуу ишке ашырылат.
5.2.2. Ушул жобонун 4.1.1. нунктуна ылайык дисциплина ар башка
кафедраларда окутулса БКФ экспертизасы бутуруучу кафедра аркылуу ар бир
даярдоо багытына (адистигине) озунчо жургузулот.
5.3. Оц маанидеги корутунду алынган учурда БКФ кафедранын
Жыйынында талкууланат жана бекитилет.
5.4. БКФгын жацылануусу ( озгортуулорду киргизуу, жокко чыгаруу,
жацы баалоо каражаттарын киргизуу ж.б.) бир жылда бир жолу билим беруу
программасы жацыланган учурда БКФун тузуучу аркылуу ишке ашырылат.
5.5. БКФ иштеп чыгуу жана экспертиза жургузуу, окуу жуктемуи
эсептоодо окутуучулардын жекече иш пландарыида эске алынат.
VI. Баалоо каражаттарынын фондун иштеп чыгуу жоонкерчнлнги
жана аны сактоо
6.1 Баалоо каражаттарынын фондун тузуу жана сактоо жоонкерчилиги
дисциплина бекитилген кафедрага жуктолот.
6.2. Баалоо каражаттарынын фондунун иштелип чыгуу сапатына, туура
тузулгондугуно жана жасалгасына иштеп чыккан окутуучу жооптуу.
6.3. Баалоо каражаттарынын фондунун басма жана электрондук
нускалары Окуу-методикалык комплекстин курамына кирет жана кафедрада
сакгалат.
6.4. Суроолордун, маселелердин, таишырмалардын жана башка
текшеруу-ченоо
материалдарынын
отум-сынактык
базага
киргизуу ну
пландаштырылган болжолдуу тизмеси (БКФ) окуу жайдын AVN норталыиа
жайгаштырылат.
Долбоорду даярдагандар:
Алибаев А.П.
Токоева Г.С.
Айтикеев Н.
Баймырзаева Б.
ЖАМУнун юриста А.Акматова

Тиркеме №1
Баалоо каражаттарынын болжолдуу тизмеси

№

1

Баалоо
каражатынын
аталышы
Иштиктуу
жана/же болбосо
ролдук оюндар

Баалоо кражатынын кыскача мунездемосу

Окуу
жана
кесипке
багыгталган
маселелерди оюн жолу менен реалдуу
проблемалуу кырдаалды чечуу максатында
педагогикалык кызматкердин жетекчилиги
астында билим алый жаткандардын тобу
менен
педагогикалык
кызматкердин
биргелешкен и шмердуулугу.
Баалоо каражаттарынын бул формасы ыкмашыгууларды баалоого, типтуу кесиптик
гапшырмаларды анализдооге жана чечууге
мумкундук берет.

2
Кейс-маселе

Г)

о

Коллоквиум

4
Текшеруу иши

5
Тегерек стол,
талкуулоо,
полемика,
диспут, дебаттар

6

Портфолио

7

Долбоор

Койгейду чечуу учун зарыл болгон, билим
алуучуга реалдуу кесипке багыгталган
кырдаалды
тушунууну
сунуштаган
кейгейлуу тагпиырма
Дисциплинанын темаларынын, белумунун
же белумдерунун окуу материалдарын
ездештуруусун текшеруунун каражаты.
Бул
билим
алып
жаткандар
менен
педагогикалык
кызматкердин
ацгемелешуусу
турундегу
сабакты
уюнггуруу каражаты.
Тема же болбосо болум боюнча белгилуу
типте'ги маселелерди чечуу учун алган
билимин колдоно билуусун текшеруу
каражаты
Билим алып жаткандарды талаш болгон
суроолорду,
кейгейлорду
талкуулоого
катыштыруу
жана оз коз
карашын
далилдеену билгендигин текшерген баалоо
каражаты.

Бир же болбосо бир нече дисциплиналарда
студенттердин оздунче билим алуудагы
жетишкендигин
ачып
бере
алган
иштеринин максатгуу тоитому.
Окуу жана изилдоо тапшырмалардын
комплексин
пландоо жана аткарууда
алынган
жыйынтыктарынын
акыркы
натыйжасы. Билим алып жаткандарга оз
алдынча практикалык тапшырмаларды
жана кейгейлорду чечуу процессинде

Представление
оценочного
средства в ФОС
Баалоо каражатын
БК фондуна
керсотуу
Тема (кейгей),
концепция,
ролдор жана ар
бир оюн боюнча
кутулуучу
натыйжа

Кейс-маселелерди
чечуу учун
тапшырмалар

Дисциплина
боюнча
темалар/белумдер
боюнча суроолору

Варианттар
боюнча текшеруу
иштердин толук
жыйнагы
Тегерек стол,
дискуссия,
полемика, диспут,
дебаттарды
еткеруу учун
дискуссиялык
темалардын
тизмеси
Портфолионун
тузулушу

Топтук
жана
жекече
долбоорлордун
темалары

8
Жумушчу
дептери
9
Турдуу
децгээлдуу
маселелер жана
таншырмалар

10
Эсептикграфикалык
и шгер

оздерунун билимин оз алдынча баалоого
кемектешет.
Долбоор оз алдынча же болбосо билим
алып жаткандардан тур гаи топ аркылуу
аткарылат.
Билим алуучунун ез алдынча иштооеу
учун багытталган жана окуу материалын
оздоштуруу
денгээлин
баалоого
мумкунчулук
берген
дидактикалык
комплекс.
Маселелер
жана
таишырмалардын
темендегудей турлору айырмаланат:
а) фактылык материалды билуусун
баалоо жана диагноздоого мумкундук
беруучу
жана
атайын
термин,
тушунукторду туура колдоно билуунун
реп родукти вди к децгээли;
б)
фактылык
жана
теориялык
материалдарды жалпылоону, анализдоону
билуусун
баалоо
жана диагноздоого
мумкундук
берген
реконструктив дик
денгээл
в) творческого уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения,
интегрировать знания различных областей,
аргументировать
собственную
точку
зрения.
в) ык-машыгууларга ээ болуусун
баалоого жана диагноздоого мумкундук
берген, ар кандай тармактагы билимди
интеграциялоону,
жеке
коз
карапггы
далилдеену берген чыгармачылык децгээл.
Мурда
белгиленген
усул
боюнча
маселелерди иштеп чыгуу же болбосо
дисциплина, модул боюнча алган билимин
колдоно билген текшеруу каражаты.

11

Реферат

Белгилуу бир илимий (окуу-изилдоечу) тема
боюнча алынган теориялык анализдин
жыйынтыктарын жазуу жузунде кыскачы
баяндап жазгал с гулен i пш оз алдынча
ишинин натыйжасы. Мында автор изилдеген
теманын негизги мацызын ачып корсотет, ар
турду коз карашты талдоого алат жана
езунун жеке коз карашын чагылдырат

12

Доклад,
маапымат

1[родукт самостоятельной работы студента,
представляющий
собой
публичное
выступление по представлению полученных
результатов решения определенной учебно
практической,
учебно-исследовательской
или научной темы
Белгилуу окуу-практикалык, окуу-изилдее
же илимий темалар боюнча алынган

Жумушчу
дептердин улгуеу

Турдуу
децгээлдуу
маселелер
жана
тан ш ырмалардын
толук жыйнагы

Эсептикграфикалык ишти
аткаруу
учун
тапшырмалардын
толук жыйнагы
Рефераттардын
тем асы

Темы
докладов,
сообщений
Доклад,
маал ым аттард ын
темалары

натыйжалардын чечимин эл алдына чыгып
суйлее бул студенгтин оз алдынча ишинин
тушуму.

13

Ацгемелешуу

14

Чыгармачылык
тапшырма

15

Тест

16

17

Тренажер

Белгилуу бир белум, тема, койгей ж.б.
боюнча
билим
длуучунун
билимин
аныктоого
арналган,
окуп
жаткан
дисциплина менен
байланышкан
тема
боюнча педагогикалык кызмагкер жана
окуучунун
атайын
уюштурулган
ацгемелешуусун текшеруу каражаты
Стандарттан сырткары чечими бар жана ар
тараптуу билимин интеграциялоого жана
диагностикалоого, озунун жеке коз карашын
далилдееге мумкунчулугу болгон жарымжартылай регламенгтелген тапшырма. 0 з
алдынча же болбосо окуп жаткандардан
турган топ аркылуу аткарылса болот.

Билим алып жаткандардын билим децгээлин
олчоо процедурасын автомапаш тырууга
мумкундук берген стандарттан ггырылган
таишырмалардын системасы.
Студенттин калыгпандЫрылган кесиптик
жендемдуулугун
жана
конкреттуу
материалдык
обьекти
башкара
билуу
ыкмаларын
текшерууде
колдонулган
техникалык каражат

Дисциплинанын
тема/болумдору
боюнча суроолору

Топ
жана/же
болбосо
жекече
чыгармачылык
тап ш ырм ал ар дын
темалары

Тесттик
тап шырмалардын
фонду

Тренажердо иштоо
учун
тапшырмалардын
толук жыйнагы

Эссе
Билим алып жаткандардындын коюлган
койгой боюнча оз оюн жазуу жузунде айтып
беруусуно,
оз
алдынча
гиешелуу
дисциплинанын
концепциясын
колдонуу
менен анализ жургузуусуно, коюлган койгой
боюнча автордук позициясын жалпылоого
баа берууго мумкундук берген каражат.

Эссенин
тематикасы

ТИРКЕМЕ №2
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ EEPYY ЖАНА ИЛИМ МИНИСТР ЛИГ И
ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
___________________________________________ кафедрасы

БААЛОО КАРАЖАТТАРЫНЫН ФОНДУ

ОКУУ ДИСЦИПЛИН АСЫ БОЮНЧА

багыты
профили
Бакалавр (Магистр)
6YTYPYY4Y HY H квапиф икациясы (д аражасы )

БЕКИТИЛГЕН
Кафедранын отурумунда
« _»___________20__ж.,
протокол №
кафедра башчысы
(колу)

Ч
ЖАЛАЛ-АБАД 20

ж.

Тиркеме №3
Окуу дисциплина боюнча баалоо каражаттарынын фондунун
ПАСПОРТУ

1.КОМПЕТЕНЦИЯЛЛРДЫ TEKU1EPYY МОДЕЛДЕРИ:
1.1. Дисциплинаны окутуудагы процессте калыптанган комиетенциялар (
Индекс

_ семестр):

Компетенциялардын формулировкасы

1.2. Коюлган компетенцияларды калыптандырууда катышкан башка дисциплиналар
(ошондой эле башка кафедраларда окутулган) женундо маалымат:
1.2.1. Дисциплинаны
(практика
отуудо)
окутуу
процессинде
компетенциясы
_
калыптандырылат:
1.2.2. . Дисциплинаны (практика отуудо) окутуу процессинде компетенциясы
калыптандырылат.
2. Билим алуунун жыйынтыгында студенттин билуусу шарт:
2.1. билуусу керек:
________
_ ____,
____

2.2. жасай алуусу кер ек:__________
2.3. колдоно билуусу керек:_______ ___

_

________

_____ _

____________

*Тийиштуу даярдоо багыты боюнча билим децгээли ЖКББ МББСна ылайык
аныкталат,.
3. Баалоонун текшеруучу компетенцияларынын ирограммасы:

№

Дисциплинаны текшерген
модулдар жана болумдор
(темалар)

Текшерилуучу
компетенциялардын
коду

Баалоо каражатынын аталышы**

Ч

*Теманын (белумдун) же болбосо темалардын (боумдордун) аталышы дисциплинанын
жумушчу программасынан алынат.
** Баалоо каражатынын аталышы деген графага компетенцияга баа беруу ыкмаеы
(текшеруучу компетенциялардын болумдеру) (оозеки. жазуу турундо, компьютердик
технологиялар ж.б.) кирет.

Тиркеме № 4

Багыт

Жалал-Абад мамлекетгик университети
Кафедра:

Профили

Бутуруучунун квалификациясы

дисциплинасы

СЫНАКТЫК БИЛЕТ № __ _

1. BHJIYY* билим децгээлин текшеруу учун еуроо (суроолор)
2. ЖАСАЙ АЛУУ* билим децгээлин текшеруу учун еуроо (суроолор)
3. КОЛДОНО БИЛУ Y* билим децгээлин текшеруу учун еуроо (маееле/тапшырма)
(суроолор(маселелер/тапшырмалар))

А.Фамилиясы

Окутуучу
(ко л у)

Кафедра башчысы

_________ ___________________ А.Фамилиясы
'(к о л у )

«

»

20

ж.

Сынактык билетгер жыйынына педагогикалык кызматкерлер тарабынан иштелип
чыккан жана кафедранын отурумунда бекитилген отумдун (сынактын) жыйынтыгы боюнча
баалоо критерийлери тиркелет.
* Билиминин децгээлин БК фондунун паспортундагы 2 пунктунда аныкталат.

Тиркеме № 5
Ишкердик жана ролдук оюндардын гапшырмаларын жолжоболоштуруу(жасалгалоо)
Мамлекетгик жогорку кесиптик билим беруу мекемеси
Жалал-Абад мамлекетгик у н и в ер си тет

___кафедрасы
(кафедранын а тал ы пГы}

Ишкердик (ролдук) оюн
_____________ ___

дисциплинасы боюнча

(дисциплинанын аталы ш ы ]

1 Тема (койгой) ......................................................................................
2 Оюндун концепциясы
3 Ролдор:

4 Кутулуучу натыйжа(лар)
Баалоо критерийлери:
- Студентке “эд жакшы” деген баа коюлат эгер д е............................. ;
- “жакшы ” деген баа...................................................................................;
- “канаатандырарлык” деген баа.............................................................. ;
- "канаатандырарлык эмес” деген баа......................................................
- студентке “етту” деген баа коюлат эгерде........................................ ;
- “еткен жок”деген баа................................................................................

Педагогикалык кызматкер

А. Фамилиясы
(колу)

Тиркеме № 6

Кейс-маселелср учун таишырмалардын жасалгалоосу

^

Жалал-Абад мамлекетгик университета
___________ кафедрасы

.

^

Ч w

/

(кафедранын аталышы)

Кейс-тапшырма
______________ __________дисциплинасы боюнча
(дисциплинанын аталышы)

-^

V i.i '

Тапшырма (лар):.

•

-•

-

_-

-• * * - .•

Баалоо критерийлери:
-студентке “етту” деген баа коюлат, эгерде....................;............................. ;
-“еткен жок” деген б а а .........................................................................................

Педагогикалык кызматкер _____________________ А. Фамилиясы
(колу)

ч

, '

• Л '.. • ;

Тиркеме № 7

Коллоквиум, аигемелешуу учун суроолорду жасалгалоо

Жалал-Абад мамлекетгик университета

кафедрасы
(кафедранын аталы ш ы ]

Коллоквиум, ацгемелешуу учун суроолор
_______

дисцинлинасы боюнча

(дне ни [ i / i инаны н ахал ы ш ы )

Болум ..........................................................................................................
1 ................................................................................................................................

Баалоо критерийлери:
-

Студентке “эн жакшы” деген баа коюлат, эгер д е ............................. ;
“жакшы ” деген баа...................................................................................;•
“канаатандырарлык” деген баа.............................................................. ;
“канаатандырарлык эмес” деген баа......................................................

- студентке “етту” деген баа коюлат эгерд е........................................ ;
- “еткен жок”деген баа................................................................................

Педагогикалык кызматкер

_____
(колу)

____А. Фамилиясы

Тиркеме № 8
Текшеруу иши учун таишырмалардын жыйыиын жасалгалоо
Жалал-Абад мамлекетгик ун и в ер си тет

__ кафедрасы
(кафедранын аталы ш ы )

Текшеруу иши учун тапшырмалардын жыйыны
_______ дисциплинасы боюнча
(дисциплинанын аталы ш ы )

Тема
Вариант

Тапшырма

1 апшырма
Вариант

Гапшырма!

Тапшырма

п

Тема

Вариант

Ч

1

Тапшырма 1

[апшырма
Вариант

2

Тапшырма 1

Тапшырма

п

1)нал оо критерий.! i ер и :
-

Студентке “эн, жакшы” деген баа коюлат, эгер д е ............................ ;
“жакшы ” деген баа...................................................................................;
“канаатандырарлык” деген баа.............................................................. ;
“канаатандырарлык эмес” деген баа......................................................

- студентке “етту” деген баа коюлат эгерд е..........................................;
- “еткен жок”деген баа..................................................................................

Педагогикалык кы зматкер__ __________________ А. Фамилиясы
(колу)

Тиркеме № 9
Тегерек стол учун темаларды жасалгалоо
(талкуулоо, полемика, диспут, дебаттар)

Ж алал-Абад мамлекетгик у н и в ер си тет

___ ________ ___________ кафедрасы
(кафедранын аталышы}

Тегерек стол учун талкуулоо темалардын гизмеси
(талкуулоо, полемика, диспут, дебаттар)
____________
(дисцй и -1 и 1 1а п

ы iI

а гад ы ш

____ дисциплинасы боюнча

ы")

N ....................................................................................................................................
Баалоо критерийлери:
-

Студентке “эн жакшы” деген баа коюлат, эгер д е ............................ ;
“жакшы ” деген баа...................................................................................;
“канаатандырарлык” деген баа.............................................................. ;
“канаатандырарлык эмес” деген баа......................................................

- студентке “етту” деген баа коюлат эгерд е..........................................;
- “еткен жок'деген баа..................................................................................

Педагогикалык кы зм аткер___ _
(колу)

___А. Фамилиясы

Тиркеме № 10
Портфолио учун гапшырмаларды жасалгалоо
Жалал-Абад мамлекетгик у н и в ер си тет

кафедрасы
(кафедраны 11атал ыш ы)

Портфолио1
дисциплинасы боюнча
(дисциплинанын аталышы)

1 Портфолиоиун аталышы...................................................................................
2 Портфолиоиун тузулушу (инвариантгык жана вариативдик болуктер):
2.1

2 ? ...................................................................................................................................
п ...................................................................................................................................................

Портфолиону баалоо критерийлери портфолиону тузуу боюнча усулдук сунушгар
берилген

Педагог икалык кызматкер

__ А. Фамилиясы
(колу)

1 Ушул баалоо каражаты аны иштеп чыгуу жана колдонуу боюнча иштелип чыккан усулдук сунуштар менен
бирге болуусу шарт

"иркеме № 11
Топ жана/же болбосо жекече чыгармачылык тапшырмаларды/долбоорлорду
жасалгалоо
Жалал-Абад мамлекетгик унииерситети
________ ,____________

кафедрасы

( кафедра и ы и a raj 1ы ш ы )

Топ жана/же болбосо жекече чыгармачылык
тапшырмалардын/долбоорлордун темалары **2
дисциплииасы боюнча
(дисциплинанын аталы ш ы )

Топтук чыгармачылык тагпнырмалар (долбоорлор):
1 .................................................................................................................................................. :
2 ......................................................................................................................................
п ................................................................................................................................................................................

Жекече чыгармачылык тапшырмалар (долбоорлор:
1 ...................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................
п ....................................................................................................................................................

Баалоо критерийлери:
-

Студентке ‘'эн жакшы” деген баа коюлат, эгерде............................ ;
“жакшы ” деген баа...................................................................................;
“канаатандырарлык” дегеи баа.............................................................. ;
“канаатандырарлык эмес” деген баа......................................................

- студентке “етту” деген баа коюлат эгерде..........................................;
- “еткен жок”деген баа..................................................................................
П едагогикалы к кызматкер

__ А. Ф амилиясы
(колу)

курсттук долбоордон (иштен) башка

Тиркеме № 12

Турдуу децгээлдуу маселелерди (тапшырмаларды) жасалгалоо
Жалал-Абад мамлекеттик унивсрситети

_ кафедрасы
(каф едрaiTLiH аталыш ы)

Турдуу децгээлдуу маселелердин (таишырмалардын) жыйынтыгы
дисциплинасы боюнча
(дисциплиианып аталышы)

1 Репродуктивдик децгээлдеги маселелер
Маселе (тапшырма)
1....................................................................................................

Маселе (тапшырма) 2
Маселе (тапшырма) п
2 Реконструктивдик децгээлдеги маселелер
Маселе (тапшырма) 1
Маселе (тапшырма) 2
Маселе (тапшырма) п
3 Чыгармачыл децгээлдеги маселелер
Маселе (тапшырма) 1
Маселе (тапшырма) 2
Маселе (тапшырма) п

Баалоо критерийлери:
-

Студентке “эц жакшы” деген баа коюлат, эгер д е ............................ ;
“жакшы ” деген баа...................................................................................;
“канаатандырарлык” деген баа.............................................................. ;
“канаатандырарлык эмес” дегеи баа......................................................

- студентке “етту” деген баа коюлат эгерд е..........................................;
- “еткен жок’деген баа..................................................................................

Педагогикалык кызматкер

_
(колу)

А. Фамилиясы

Тиркеме № 13
Иштердин турлору боюнча таишырмалардын жыйынынын жасалгалоосу
Жалал-Абад мамлекетгик ун и в ер си тет

кафедрасы
(кафедра!\ын аталышы)

Эсентик-графикалык иштерди, тренажердогу иштсрди аткаруу учун
таишырмалардын жыйыны
дисциплинасы боюнча
(дисцнплТшанын аталышы)

Маселе
Маселе
Маселе
Маселе

(тапшырма)
(тапшырма)
(тапшырма)
(тапшырма)

1 ................................................................................................
2 ................................................................................................
3 ................................................................................................
п ................................................................................................

Баалоо критерийлери:
-

Студентке “эц жакшы” деген баа коюлат, эгер д е ............................ ;
“жакшы ” деген баа...................................................................................;
“канаатандырарлык” деген баа.............................................................. ;
“канаатандырарлык эмес” деген баа......................................................

- студентке “отту” деген баа коюлат эгерде..........................................;
- “еткен жок”деген баа..................................................................................

Педагогикалык кызматкср

А. Фамилиясы
(колу)

Тиркеме № 14
Эссе (реферат, доклад, маалымат) учун темаларын жасалгалоо
Жалал-Абад мамлекеттик у н и в ер си тет

_____ ____________ кафедрасы
( кафедранын атал ьни ы )

Эссе (реферат, доклад, маалыматтардмн) темасы
дисциилинасы боюнча
(днсцпЪлинанын атальшТы)""

1
2

Баалоо кригерийлери:
-

Студентке “эн жакшы” деген баа коюлат, эгер д е ............................ ;
“жакшы ” деген баа...................................................................................;
“канаатандырарлык” деген баа.............................................................. ;
“канаатандырарлык эмес” деген баа......................................................

- студентке “етту” деген баа коюлат эгерд е..........................................;
- “еткен жок”деген баа..................................................................................

Педагогикалык кызматкер

___ А. Фамилиясы
(колу)

