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2023-3025-жылдары Жалпы республикалык тестти өткөрүү боюнча 

тесттик мекемеге коюлган талаптар 

 

Жалпы республикалык тест Кыргыз Республикасынын Министрлер 

Кабинетинин  30-июнь 2022-жылкы № 355 токтому менен бекитилген Жалпы 

республикалык тест жөнүндө Жобого ылайык өткөрүлөт.  

  

Жалпы талаптар: 

 Тестирлөөнүн ыкмаларын колдонуп, билим берүү жаатында көз 

карандысыз баалоону өткөрүп келген, кеӊири багыттагы тесттерди өткөрүү 

тажрыйбасы бар, Мамлекеттик билим берүү стандартынын жана жалпы билим 

берүү мектеп программаларынын негизинде ар башка предметтерден ар 

түрдүү тесттик тапшырмаларды түзүү боюнча тажрыйбасы көп мамлекеттик 

эмес мекеме өткөрүшү керек.   

  

Бул мекеме төмөнкүлөрдү камсыздашы керек:  

 купуялуулукту сактап тесттик материалдарды түзүүнү; 

 түзүлгөн тесттердин жогорку сапатын камсыздоону; 

 маалымат кампаниясын өткөрүүнү; 

 тестке каттоону жүгүзүүнү; 

 тест жүргүзүүнү объективдүү өткөрүүнү;  

 тест өтүп жаткан учурда тест материалдарынын купуялуулугун 

сактоону; 

 купуялуулукту сактап тесттин маалыматтарын иштетүүнү жана 

сертификаттарды тапшырууну. 

 

Тесттердин мазмунуна коюлган  жалпы талаптар: 

Тесттик тапшырмалар жалпы билим берүүчү мектептин программасына 

негизделип, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 30-июнь 

2022-жылкы № 355 токтому менен бекитилген Жалпы республикалык тест 

жөнүндөгү Жободо көрсөтүлгөн талаптарга жооп бериши керек. Тесттин эки 

түрү: негизги тест жана предметтик тесттер кыргыз/орус тилдеринде 4 

варианттан кем эмес варианттарда түзүлүшү керек. Тесттердин варианттары 

татаалдыгы боюнча жана алар текшерген көндүмдөр боюнча бирдей болуусу 

зарыл. Негизги тест жалпы математикалык, сөздүк-логикалык жөндөмдөрдү 

жана грамматикалык көндүмдөрдү баалоого багытталган тапшырмаларды 

камтыйт. Предметтик тесттер төмөнкү предметтер боюнча түзүлөт:  

 химия; 

 биология; 

 англис тили; 



 Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарых; 

 математика;  

 физика;  

 кыргыз тили жана адабияты;  

 орус тили жана адабияты.  

 

Абитуриент үчүн негизги тест милдеттүү болуп саналат, предметтик 

тесттин жыйынтыктары (Кыргыз Республикасынын Министрлер 

Кабинетинин  30-июнь 2022-жылкы № 355 токтомуна ылайык) Кыргыз 

Республикасынын ЖОЖдоруна кабыл алуу үчүн артыкчылык берет.  

 

 Көз карандысыз тесттик мекеменин милдеттери:  

 

Тест тапшырмаларын түзүү 

1. Тест түзүүчүлөр үчүн тиешелүү окутууну жана консультацияларды 

уюштуруу.  

2. Тест материалдарын түзүү, тесттерди апробация кылгандан кийинки 

маалыматтардын негизинде тест тапшырмалардын психометриялык 

талдоосун жүргүзүү.  

3. Тест тапшырмаларын түзүүдө купуялуулук чараларын түзүү жана сактоо. 

 

Абитуриенттерди каттоону жүргүзүү 

1. Абитуриенттерди онлайн форматта каттоонун жол-жобосун аныктоо  

жана массалык маалымат каражаттары, аймактык билим берүү бөлүмдөрү 

жана жалпы билим берүүчү мектептердин администрациясы аркылуу каттоо 

жөнүндө окуучуларды маалымдоо.   

2. Райондук/шаардык билим берүү бөлүмдөрүндөгү жана жалпы билим 

берүүчү мектептердеги ЖРТ боюнча жооптуу адистерге онлайн каттоо 

боюнча нускамаладры даярдоо жана жөнөтүү.  

3. Тестке кеткен чыгымдарды эске алуу менен, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын чегинде ЖРТга каттоо төлөмүнүн 

суммасын аныктоо.  

4. Тесттик мекеменин эсебине ЖРТ үчүн каттоо төлөмүн кабыл алуу 

(каттоо учурунда).  

5. Жалпы билим берүү мектептеринде, колледждерде, кесиптик 

лицейлерде окуган жеринен жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жана илим министрлигинин (мындан ары – КР ББИМ) аймактык 

түзүмдөрүндө Жалпы республикалык тестке катышууну каалаган 

абитуриенттерди алдын ала каттоону онлайн форматта өткөрүү.  

6. Тестке катталууга жетишпей калган абитуриенттер үчүн тестке бир 

күн калганда кошумча каттоону өткөрүү.  

7. Каттоо документтерин иштетүү: тесттин катышуучуларынын 

маалымат базасын түзүү, абитуриенттерди тест борборлоруна бөлүштүрүү.  

8. Тест өтө турган орду жана мөөнөтү жөнүндө маалымат жазылган 



тестке кирүү талондорун даярдоо жана жөнөтүү.  

 

Маалымат кампаниясы 

1. Жалпы республикалык тест, анын эрежелери жана өткөрүү 

мөөнөттөрү жөнүндө маалыматты жайылтуу максатында маалымат 

кампаниясын өткөрүү.  

2. Ар бир мектепти Жалпы республикалык тест жөнүндө маалыматтык 

материалдары менен камсыздоо. 

3. Жалпы республикалык тесттин эрежелери жана тестке даярдануу 

жөнүндө брошюраны чыгаруу жана аны менен ар бир абитуриентти 

камсыздоо (тест баштала элек мөөнөттө). 

4. Вебсайттын бар болушу жана анда абитуриенттер үчүн ЖРТ боюнча 

маалыматтык материалдардын жана даярдануу үчүн материалдардын 

жүктөлүшү.  

 

Жалпы республикалык тестти өткөрүү 

1. КР ББИМ менен жайкы жана кышкы кабыл алуунун алкагында 

тестти өткөрүү мөөнөтүн макулдашуу жана аныктоо.   

2. КР ББИМ менен жайкы жана кышкы кабыл алуунун алкагында 

тест борборлорунун жайгаштырылышын макулдашуу жана аныктоо 

(катталган абитуриенттердин санына жараша).  

3. Катуу купуялуулукту сактоо режиминде тест материалдарынын 

керектүү санын басып чыгаруу.  

4. Ар бир тест борбору үчүн тест өткөрүү үчүн материалдарды даярдоо 

жана аларды тест борборлоруна бөлүштүрүүнү уюштуруу.  

5. Тест өтө турган жерге тест материалдарын жеткирүү (тест 

башталганга чейин).  

6.  Тест өтүп жаткан учурда тест материалдарынын купуялуулугун 

камсыздоо. 

7. Тиешелүү критерийлер боюнча тесттин администраторлорун тандоо.  

8. Командаларды түзүү жана тесттин администраторлорун окутуу.  

9. Кыргызстандын аймактарында тестти өткөрүү.  

10. Бекитилген мөөнөттө тестти ар-кандай себептер менен убагында 

тапшыра албай калган абитуриенттер үчүн  жайкы кабыл алуунун алкагында 

«кеч тестке» каттоо жүргүзүү жана тесттин кошумча турун өткөрүү.  
11. Кыргыз Республикасынын ЖОЖдоруна кышкы кабыл алуунун 

алкагында абитуриенттер үчүн каттоону жана тестти өткөрүү.  

12. Тест учурунда абитуренттердин жүрүм-турум эрежелери жана 

тесттин тартиби жөнүндө абитуриенттер үчүн оозеки нускама берүү (тест 

башталаар алдында)  

13. Бардык тест материалдарын иштеп чыгуу үчүн борборго жеткирүү. 

14. Абитуриенттердин жооп барарактарын сканерден өткөрүү. 

15. ЖОЖдорго тапшыруу үчүн тесттен алган упайлары жазылып, 

бекитилген расмий документ болуп эсептелген сертификаттарды чыгаруу 

жана аларды абитуриенттерге берүү.  



16. Сертификатын жоготуп алган абитуриенттерге ЖРТдан алган 

упайларынын санын тастыктаган маалымкаттарды берүү.  

17. Тесттин жыйынтыктарын эсептөөдө купуялуулукту жана тактыкты 

камсыздоо.   

18.Тестке каттоодо, аны өткөрүүдо жана тестте алган упайлары 

көрсөтүлгөн сертификаттарды чыгарууда материалдык, техникалык жана 

методикалык камсыздоо.  

 

Статистикалык маалыматтарды берүү кызматы 

1. Тесттин жыйынтыктарын камтыган маалымат базасын сактоо жана 

анын негизинде КР ББИМ үчүн тесттин жыйынтыктары жөнүндө отчётту 

даярдоо.  

2. Абитуриенттердин жооп барактарын тест бүткөн күндөн тартып алты 

айдын ичинде сактоо жана аларды бул мөөнөт аяктагандан кийин коопсуздук 

эрежелерин сактоо менен жок кылуу.  

3. Абитуриенттердин тесттен өтүүсүнө жана кабыл алынуусуна 

тиешелүү документтердин архивин түзүү, бул документтерди тест бүткөн 

күндөн тартып алты айдын ичинде сактоо.  

4. Кыргыз Республикасынын ЖОЖдоруна кабыл алынууга сунушталган 

абитуриенттердин Жалпы республикалык тестинин упайларын тастыктоо.  

 

  Отчётторду берүү 

1. Кыргыз Республикасынын ББИМне тесттин жана ЖОЖдорго 

кабыл алуунун жыйынтыктары жөнүндө отчётун даярдап берүү.  

 

Өзгөчө шарттар 

     1. Зарыл болгон учурда (Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук 

документтерине өзгөртүү киргизүү) Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жана илим министрлиги негизги тесттердин түзүмүнө жана предметтик 

тесттердин тизмесине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча 

Министрлик менен көз карандысыз тесттик компаниянын ортосунда кол 

коюлган келишимге тиешелүү толуктоолорду киргизет. 

 

 

  


