«БЕКИТЕМИН»

И. Раззаков атындагы КМТУнун ички бланктык тестирлөөнүн
негизги жоболору
КМТУга жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТ) жыйынтыгы
милдеттүү эмес болгон адистиктерге жана батыттарга тапшыруу үчүн
негизги критериялар – билимдин деңгээли жана тапшыруучунун
жөндөмдүүлүгү, бул критерияларды аныктоо үчүн кыргыз же орус
тилдеринде бланктык тестирлөө түрүндө кирүү сынактары өткөрүлөт.
Төмөнкү даярдоо багытына кирүү сынак катары математика жана
кыргыз/орус тили боюнча бланктык тестирлөө:
Дизайн.
Сүрөт жана композиция боюнча чыгармачылык кирүү сынактар
КМТУнун төмөнкү даярдоо багыттарына уюштурулат:
Күрмө жана текстил искусствосу;
Дизайн.
Кирүү сынактар Политехникалык колледждин 9-чу жана 11-чи
класстардын базасындагы баардык адистиктерине өткөрүлөт.
Абитуриенттер 2 же 3 сабактан тийиштүү тесттерди тапшырышат:
профилдик сабак боюнча 15 (Дизайн) же 20 (Политехникалык колледждин
адистиктери) суроо, мында туура жооптордун саны келтирилген
коэффициентке 12 баллга көбөйтүлөт, кыргыз/орус тилдери боюнча ондон
суроо, мында туура жооптордун саны 6 балл коэффициентине көбөйтүлөт.
Адистиктердин же багыттардын “Сүрөт” жана “Композиция”
сынактарынын жыйынтыктары конкурстун баллдык система ажырымдоосуна
ылайык төмөнкүчө бааланат: 3 баасына 50 балл; 4 баасына 100 балл; 5
баасына 150 балл дал келет.
Мында абитуриент конкурстук тандоого катышыш үчүн ар бир сабактан
болушунча максималдуу балл топтогонго аракет кылышы керек. Ар бир
адистик же багыт үчүн сабактар боюнча босого баллдын минималдуу
деңгээли индивидуалдуу.
Тесттердин варианттары тестирлөөнү өткөрүү күнүндө аныкталат, ар
бир вариант шифрланат жана аудиториялардагы абитуриенттерге таркатылат.
Тестирлөөнүн жыйынтыгы комиссиялык түрүндө текшерилип, андан соң
ККнын маалымат такталарына илинет. Ички тестирлөөнүн жыйынтыгы
менен макул эмес абитуриенттер ККга аппеляцияга арыз бере алышат.
Аппеляцияны ККнын атайын комиссиясы карайт.

Сабактар боюнча босого баллдарды ала албаган абитуриенттер
кайталануучу тестирлөөгө баардык же кээ бир сабактар боюнча кайра кире
алышат.
Орто кесиптик билим берүүнүн техникалык адистиктерине тапшыра
турган абитуриенттер төмөнкү сабактар боюнча тест тапшырышат:
1. Математика
2. Физика
3. Тил (окуганына жараша орус же кыргыз).
Орто кесиптик билим берүүнүн технологиялык адистиктерине тапшыра
турган абитуриенттер төмөнкү сабактар боюнча тест тапшырышат:
1. Математика
2. Химия
3. Тил (окуганына жараша орус же кыргыз).
Босого баллдардын деңгээлин ар бир багытка (адистикке) өзүнчө кабыл алуу
комиссия аныктайт.

ККнын жооптуу катчысы
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