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Бул аталган макала жалпы Кыргыз Республика-
сынын аймагындагы физика багытына кызыккан абиту-
риенттерге арналат. Физика предмети так илим болуп 
эсептелгендиктен кошумча баллды жалпы республикалык 
тестирлɵɵдɵн алып таштоо сунушталган. 

Негизги сɵздɵр: жалпы республикалык тестирлɵɵ, 
кɵйгɵйлɵр, деңгээл, абитуриент, логика, уюштуруу. 

Эта названная статья посвящается абитуриентам, 
которые интересуются направлением физики в области 
общей Кыргызской Республики. Предлагается убрать 
дополнительные баллы общереспубликанского тестирова-
ния предмета физики потому, что она считается точной 
наукой. 

Ключевые слова: общереспубликанское тестирова-
ние, проблемы, уровень, абитуриент, логика, организация. 

This article is devoted to applicants who are interested in 
the direction of physics in the field of the general Kyrgyz 
Republic. It is proposed to remove additional scores of the 
nationwide testing of the subject of physics because it is 
considered an exact science.  

Key words: republican testing, problems, level, entrant, 
logic, organization. 

Физика профили боюнча тесттик тапшырмалар 
Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү меке-
мелеринин программасынын жана стандартынын 
негизинде түзүлɵт. Программалык материалдардын 
баардык бɵлүмдɵрү боюнча темаларга чогултулуп, 
мектептеги китептердин негизги мазмуунун 
чагылтат. [1] 

Физика боюнча теориялык аналитикалык жана 
эсептик тапшырмалардын жооптору: сандарды, 
физикалык чоңдуктарды, физикалык параметрлерди, 
физикалык бирдиктерди, физикалык формулаларды 
жана кээ бир терминдерди жана башкаларды кам-
тыйт. Тесттик тапшырмалар ар бир программалык 
материал боюнча «жеңилден – оорго» ɵтүү прин-
цибин ишке ашыруу максатында тɵрт деңгээлден 
турат: 

1) Жɵнɵкɵй; 
2) Орто; 
3) Татаал; 
4) Олимпиадалык. 
Тапшырмалардын татаалдыгы орто мектептин 

7-8-9-10-11 класстары үчүн ɵзүнчɵ белгиленген. [1] 
Тесттик тапшырмалардын жыйнагы күндɵлүк 

окуу процессин уюштурууда, окуу материалдык 
ɵздɵштүрүүсүн бекемдɵɵдɵ жана системалашты-
рууда, окуучулардын билим билгичтиктерин 
утурумдук тематикалык, чейректик жана жыйынтык 

текшерүүдɵ колдонулмакчы, мындан тышкары, 
республикабыздын жогорку окуу жайлары жана 
атайын орто окуу жайларына ɵтүүнү каалоочулар 
пайдалана алышат. [1] 

Материалдарды түшүндүрүүнүн логикасы оку-
луп жаткан материалдын ички логикасы менен дал 
келгендей абалды түзүүгɵ бардык физик мугалим-
дердин ɵтɵ күчтүү аракети керек. Абитуриенттердин 
жаш ɵзгɵчɵлүктɵрүнɵ жараша алардын физика 
илимине кызыгуусун арттыруу максатында бир 
нечелеген тарыхый материалдардан маалыматтарды 
алуубуз зарыл. 

Алардын мазмуунун дагы тереңдетүү, жекти-
ликтүүлүгүн жана кызыктуулугун камсыз кылуу 
боюнча мугалимдер дагы чыгармачылык менен 
иштеп, кɵп аракеттерди жасашыбыз керек. Физика-
лык билимдеринин сапатын жогорулатууга бир нече 
факторлор таасир этет. 

Алар: окуучулардын билим алуу жɵндɵмдүү-
лүктɵрүнүн деңгээли, мугалимдин илимий методи-
калык даярдыгы. [2] 

 Материалдык – техникалык базанын абалы. 
 Окутуу процессинин окуу методикалык, 

электрондук адабияттар менен камсыздалышы. 
 Мугалимдердин интерактивдүү, инновация-

лык компетенттүү эң тажрыйбалуу меттоддору. 
 Окуу ишин уюштуруунун жаңы формаларын 

пайдалануу. 
 Окуучулардын билимдерин текшерүүнүн 

системалуулугу жана баалонун объективдүүлүгү 
жана башка. [3] 

Мектептерге жана жогорку окуу жайларда 
коюлган жаңы талаптар, сабактын эффективдүү-
лүгүн жогорулатуу үчүн табигий илимдерге кɵп 
кɵңүл буруубуз керек. Акыркы мезгилдерде ɵзгɵчɵ 
физика сабагына кызыккан абитуриенттер, окуучу-
лар азайыууда себеби: ɵзгɵчɵ айылдарда физик 
мугалимдердин жетишпегендиги ошондой эле 
шаарларда деле орус тилиндеги физик мугалим-
дердин жетишпегендиги эң кɵйгɵйлүү маселелердин 
бири. Ушуга окшогон ар кандай шылтоолорду чечиш 
үчүн жалпы Кыргыз республикасынын тестирлɵɵдɵ 
физика багытына кызыккан абитуриенттерге кошум-
ча тестти алып таштап, жалпы тесттин жыйынтыгы 
менен эле кабыл алуусун сунуштаар элек. 

Мисалга алсак: Кыргыз республикасынын 
жалпы тестирлɵɵдɵгү физика боюнча тестке каты-
шуучулар 2014-2015-2016-жылдары кайсы улуттар 
жана кайсы шаар, областардан кандайча тапшыр-
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гандардын саны, кɵрсɵткүчү чектɵɵсү турактуулугун 
тɵмɵнкү таблица, диограммаларда кɵрсɵтүлгɵн. [4] 

Кыргыз Республикасы 2014-жылдагы Жалпы 
республикалык тест 

Предметтик тесттер Физика боюнча тестке 
катышуучулар 

Тест 
ɵткɵрүү 

тили 

Тестке 
катыш-

кан-
дардын 

саны 

Тест 
баллда-
рынын 
орточо 

кɵрсɵткүчү 

Тест 
баллда-
рынын 

стандарт-
тык 

чектɵɵсү 

Альфа 
Крон-

баханын 
коэффи-

циентинин 
туруктуу-

лугу 
Кыргыз 4988 54,7 116 16 

Орус 2353 60,1 139 16 
Өзбек 6 50,2 65 37 

Баардыгы: 7347 56,4 139 16 

Абитуриенттердин физика боюнча топтогон 
баллына жараша сан жагынан бɵлүнүшү 

 

Тестке катышуучуларынын саны 

Физика боюнча тест 

Физика боюнча тест % 
Баткен 562 7,6 
Бишкек 1676 22,8 
Жалал-Абад 956 13,0 
Нарын 772 10,5 
Ош 837 11,4 
Ош ш. 252 3,4 
Талас 331 4,5 
Чүй 858 11,7 
Ысык-Кɵл 1103 15,0 
Баардыгы: 7347 100,0 

Кыргыз Республикасы 2015-жылдагы Жалпы 
республикалык тест 

Предметтик тесттер 
Физика боюнча тестке катышуучулар 

Тест ɵткɵрүү 
тили 

Тестке 
катышкан-

дардын 
саны 

Тест 
баллда-
рынын 
орточо 

кɵрсɵткүчү 

Тест 
баллда-
рынын 

стандарт-
тык 

чектɵɵсү 

Альфа 
Кронбаханын 

коэффи-
циентинин 

туруктуулугу 

Кыргыз 4680 52,8 131 13 
Орус 2488 61,1 139 16 

Баардыгы: 7168 55,7 139 13 

 

Абитуриенттердин физика боюнча топтогон баллына 
жараша сан жагынан бɵлүнүшү 

 
 

Тестке катышуучуларынын саны 
Физика боюнча тест 

Физика боюнча тест % 
Баткен 603 8,4 
Бишкек 1645 22,9 
Жалал-Абад 896 12,5 
Нарын 597 8,3 
Ош 905 12,6 
Ош ш. 274 3,8 
Талас 296 4,1 
Чүй 900 12,6 
Ысык-Кɵл 1052 14,7 
Баардыгы: 7168 100,0 

Кыргыз Республикасы 2016-жылдагы Жалпы 
республикалык тест 

Предметтик тесттер 
Физика боюнча тестке катышуучулар 

Тест 
ɵткɵрүү 

тили 

Тестке 
катыш-
кандар-

дын саны 

Тест 
баллда-
рынын 
орточо 
кɵрсɵт-

күчү 

Тест 
баллда-
рынын 

стандарт
тык 

чектɵɵсү 

Альфа 
Кронбаха-

нын коэффи-
циентинин 
туруктуу-

лугу 

Кыргыз 4674 52,1 121 14 
Орус 2426 59,3 138 16 
Өзбек 3 50,2 53 27 

Туркмен 1 50,4 50 10 
Баардыгы: 7104 53,2 139 14 

Абитуриенттердин физика боюнча топтогон 
баллына жараша сан жагынан бɵлүнүшү 

 
 



 

100 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 5, 2017 

Тестке катышуучуларынын саны 

Физика боюнча тест 

Физика боюнча тест % 
Баткен 617 8,6 
Бишкек 1627 22,9 
Жалал-Абад 921 12,2 
Нарын 605 8,5 
Ош 893 12,5 
Ош ш. 284 3,9 
Талас 302 4,2 
Чүй 851 11,9 
Ысык-Кɵл 1004 14,1 
Баардыгы: 7104 100,0 

Жогорудагы таблица, диаграммада жылдан 
жылга физика предметине тапшырган абитуриент-
тердин саны азайгандыгы кɵрүнүп турат. 
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