Приказ МОН КР от 20 апреля 2017 года № 480/1
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
2017-жылдын 27-февралындагы “Адистиктердин тизмесин бекитүү
жөнүндөгү” № 229/1 буйругуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү
киргизүү жөнүндө
К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин
ректорунун кайрылуусун (2017-жылдын 6-апрелиндеги № 01-2/387 катын)
эске алып, Кыргыз Республикасынын экономикасы үчүн приоритеттүү болгон
адистиктер менен даярдоо багыттары боюнча гранттык негизде жогорку окуу
жайларына кабыл алуу пландарын аткаруунун шарттарын түзүү максатында
буйрук кылам:
1.
Кыргыз
Республикасынын
Билим
берүү
жана
илим
министрлигинин 2017-жылдын 27-февралындагы “Адистиктердин тизмесин
бекитүү жөнүндөгү” № 229/1 буйругуна төмөнкү толуктоолор жана
өзгөртүүлөр киргизилсин:
Аталган буйрукта бекитилген жалпы республикалык тестирлөөнүн
кошумча предметтик тесттерин милдеттүү түрдө көрсөтүлгөн адистиктер
жана даярдоо багыттар Тизмесинин:
- 14-, 69-,70- жана 139-катарлары төмөнкү редакцияда жазылсын:
520800 Экология жана
жаратылышты колдонуу

Негизги тест

620100 Геодезия жана дистанттык
Негизги тест
изилдөө
620200 Жерге жайгаштыруу жана Негизги тест
кадастр
620101 Колдонмо геодезия

Негизги тест

- төмөнкү мазмундагы катар толукталсын
750500 Курулуш
(Гидротехникалык Негизги тест
курулуш” даярдоо багыты)

О внесении изменений и дополнений в приказ
Министерства образования и науки Кыргызской Республики
«Об утверждении перечней специальностей»
от 27 февраля 2017 года № 229/1
С целью создания условий для выполнения плана приема в высшие
учебные заведения на грантовой основе по приоритетным для экономики
Кыргызской Республики направлениям подготовки и специальностям, с
учетом обращения ректора Кыргызского национального аграрного
университета им. К. И. Скрябина (письмо №01-2/387 от 6.04.2017г.
приказываю:
2.
Внести в приказ Министерства образования и науки Кыргызской
Республики «Об утверждении перечней специальностей» от 27 февраля 2017
года № 229/1 следующие изменения и дополнение:
в Перечне специальностей и направлений подготовки с указанием
обязательных дополнительных предметных тестов общереспубликанского
тестирования, утвержденном указанным приказом:
- строки 14, 69, 70 и 139 изложить в следующей редакции:
520800 Экология и
природопользование

Основной тест

620100 Геодезия и дистанционное
зондирование
620200 Землеустройство и кадастры

Основной тест

620101 Прикладная геодезия

Основной тест

Основной тест

- дополнить строкой следующего содержания:
750500 Строительство
подготовки
«Гидротехническое
строительство»)
Министр

(профиль Основной тест

Г. К. Кудайбердиева

