
№95 ОТК МГнын 2019-2022-окуу жылдарында жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясында 

бүтүрүүчүлөрдүн билим сапатынын көрсөткүчтөрүнүн салыштырмалуу анализи 

 

 

ЖМА предметтери 2019-2020- окуу жылы 2020-2021- окуу жылы 2021-2022- окуу жылы 

Бүтүрүүчү класстары/ 

жалпы саны  

9-кл./156 11-кл./104 9-кл./138 11-кл./110 9-кл./165 11-кл./134 

Кыргыз тили жана 

адабияты (кыргыз 

класстары) 

( Билим сапаты %) 

56 % 76 % 62 % 77% 57% 62% 

Орус тили жана 

адабияты (орус 

класстары) 

( Билим сапаты %) 

63 % 83 % 67 % 75% 82% 76% 

Кыргыз тили (орус 

класстары) 

80 % 85 % 83 77 % 83% 85% 



              

Негизги жалпы билим берүү жөнүндө күбөлүктү артыкчылык менен алган же орто жалпы билим берүү жөнүндө 

аттестатын артыкчылык менен алган окуучулар жөнүндө маалымат 

Окуу жылдары  9-класстары 

жалпы саны 

  

Артыкчылык 

күбөлүгүн 

алгандардын 

саны 

11-класстары 

жалпы саны  

Артыкчылык 

аттестатын алган 

окуучулар  

2018-2019 119 6 96 - 

( Билим сапаты %) 

Орус тили (кыргыз 

класстары) 

( Билим сапаты %) 

72 % 79 % 76 % 73 % 74% 77% 

Математика  

( Билим сапаты %) 

57 % 79 % 84 % 74 % 63% 77% 

Кыргызстан тарыхы 

( Билим сапаты %) 

78 % 88 % 78 % 86 % 89% 90% 



2019-2020 156 13 104 1. Нурланов Туран, 

11 а классы 

2020-2021 138 20 110 - 

2021-2022 165 14 134 1. Батыркулова 

Сайкал, 11 б 

классынын 

окуучусу. 

                       

          Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясында бүтүрүүчүлөрдүн билим сапатынын көрсөткүчү 

негизинен 2019-2022-окуу жылдарын салыштырып караганда айрым сабактарды эске албаганда стабилдүү 55-60 

% жогору. 2019-2020-окуу жылында математика сабагынын көрсөткүчү башка жылдарга караганда 10% төмөн. 

Мунун бир себеби окуучулардын онлайн окугандыгына байланыштуу, окуучулар математика сабагын жакшы 

өздөштүрө албай калгандыгына байланыштуу. Кыргыз тилинен окутуу орус класстарында жүргүзулгөн 

класстарында ЖМА тапшырмалары тест формасында болгондуктан, көпчүлүк окуучулар үчүн аткаруу жеңил, 

ошол себептен көрсөткүчтөрү да жогору. Ушундай эле көрүнүш орус тили боюнча окутуу кыргыз тилинде 

окутулган класстарда да кездешет.  

       Артыкчылык күбөлүк алган окуучулардын саны жылдан жылга өсүүдө. 2020-2021- окуу жылында 

артыкчылык күбөлүгүн 20 окуучу алган. Бул окуу жылында 9-класстарынын бүтурүүчүлөрүнүн билим сапаты да 

башка окуу жылына салыштырмалуу жогору, отличник, ударник окуган окуучулардын саны да башка жылдарга 



салыштырмалуу 10-15 % га жогору болгон. Ал эми 11-классынын бүтүрүүчүлөрү «Алтын тамга» артыкчылык 

аттестаты алган окуучулар тилекке каршы мектеп ачылгандан бери 2 гана бүтүрүүчү алган. Жыл сайын 10-12 

окуучу артыкчылык аттестатын алуу үчүн окуучулар көрсөтүлөт, бирок «Алтын тамга» тестирлөөсүнөн өтпөй 

калышат. Окуучулардын көбү тестте химия сабагын төмөн баада жазышат.  

2022-2023-окуу жылында ушул көрсөткүчтөр эске алынып, артыкчылык аттестатына көрсөтүлгөн 

окуучулар менен химия мугалими, орус тили жана адабияты, математика, англис тили боюнча кошумда даярдоо 

иштери жүргүзүлүүдө. 

 

 

 

Аткарган ОТИ боюнча директордун орун басары –Жээнбаева Г.И.  


