
   

Аймактык билим берүү институтуна 

кабыл алуунун тартиби тууралуу 

ЖОБО 

1. Жалпы жоболор 

Аймактык билим берүү институтуна (АББИ) Кыргыз Республикасынын «Билим берүү 

жөнүндөгү» мыйзамына жана башка КРнын укуктук нормативдик актыларына, ошондой эле КР 

Өкмөтүнүн 27-май 2011-жылы №256 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын 

жогорку окуу жайларына кабыл алуу тартибине» ылайык жогорку кесиптик билим алуу 

программасы боюнча билим алуу үчүн келишимдик негизде окуу акысын төлөө (мындан ары 

окутууну акысын төлөө менен) юридикалык жана физикалык жактар тараптан келишим түзуү 

менен Кыргыз Республикасынын атуулдары жана чет өлкөлүк атуулдар кабыл алынат. 

АББИнин кийинки курстарына толук эмес жогорку кесиптик билими жөнүндө белгиленген 

үлгүдөгү академиялык тактамасы бар же жогорку билими жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү ар 

түрдүү баскычтагы диплому бар атуулдар кабыл алынат. Орто кесиптик билими жөнүндө 

мамлекеттик үлгүдөгү диплому бар атуулдар адистигинин багыты боюнча адистиктерге туура 

келген адистиги боюнча кийинки курстарга кабыл алынат. Мында АББИ КРнын ББИМ тарабынан 

бекитилген орто кесиптик билим берүүнүн жана багыттары менен адистиктерин аларга туура 

келген жогорку кесиптик билим берүүнүн тизмесин колдонмо кылып алат. 

Эгерде Кыргыз Республикасынын атуулдары жогорку билимди биринчи жолу алып жатса, 

анда алар мындай деңгээлдеги билимди АББИде конкурстук негизде акысыз алууга укуктуу. 

Башка мамлекеттердин атуулдары окуу үчүн КР тарабынан түзүлгөн мамлекет аралык 

келишимдердин негизинде, ошондой эле АББИ менен юридикалык жана физикалык жактар билим 

алуу үчүн окуу акысын төлөө менен келишим түзүүнүн негизинде жана кабыл алуу комиссиясына 

жалпы орто же орто кесиптик билими тууралуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик үлгүдөгү 

докуменгине эквиваленттүү болгон билими тууралуу документ берген учурда кабыл алынышат 

АББИнин акы төлөп билим алуу түрлөрүнүн талапкерлери үчүн негизги критерий болуп 

алардын билим деңгээли жана жөндөмдүүлүктөрү эсептелет. 

АББИ кабыл алууну КР ББИМги менен багыттардын тизмесин жана аларга кабыл алуунун 

планын макулдашкандан кийин жарыялайт. 

 

2.АББИге кабыл алууну уюштуруу 

Жалпы республикалык тесттин (ЖРТ) жыйынтыгынын негизинде окуу акысын төлөө менен 

күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмгө тапшыруучу талапкерлерди биринчи курска кабыл алууда, 

кабыл алуунун ачык-айкындуулугун камсыз кылуу максатында АББИде кабыл алуу комиссия 

уюштурулат, анын төрагасы окуу жайдын ректору болот. 

Кесиптик билим берүү формасына студенттерди кабыл алуу үчүн кабыл алуу комиссиясы 

уюштурулат, анын төрагасы ректор болот. 

АББИнин кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планынын аткарылышына, 

лицензияда бекитилген контингенттин чегин сактоого, ошондой эле ЖОЖдорго кабыл алуунун 

укуктук-нормативдик актыларынын талаптарын аткарууга жооптуу, кабыл алуу жана талаш-

тартыш комиссиясынын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибин, кабыл алуу 

жана талаш-тартыш комиссиясынын талапкерлерди кабыл алуу ыргагын бекитет. 

АББИнин кабыл алуу комиссиясынын курамы, милдеттери жана ишкердүүлүгү- ал 

жөнүндөгү ректор тарабынан бекитилген жободо аныкталат. АББИнин кабыл алуу 

комиссиясынын иштөө мөөнөтү бир жылды түзөт. 

Кабыл алуу комиссиясынын ишин жана иш кагаздарын жүргүзүүнү, ошондой эле 

талапкерлерди жана алардын ата-энелерин кабыл алууну кабыл алуу комиссиясынын жооптуу 

катчысы уюштурат. Ал АББИнин ректору тарабынан дайындалат жана КР ББИМги менен 

макулдашылат, жооптуу катчы болуп бир эле киши эки жылдан ашык мөөнөткө катары менен 

дайындалбайт. 

Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кирүү сынактарын уюштуруу жана өткөрүү үчүн 

сынактык жана талаш-тартыш маселелерди кароо комиссиясынын курамын бекитет. Алардын 

милдеттери жана ишмердүүлүгү кабыл алуу комиссиясынын төрагасы бекиткен жободо 

аныкталат. 

АББИге экинчи жана колледждерден кийин профили боюнча 3-курска кабыл алуунун 

аттестациялык сыноолорун уюштуруу жана өткөрүү үчүн аттестациялык комиссия уюштурулат. 



Аттестациялык комиссиянын уюштуруу тартиби, курамы, милдеттери жана ишмердүүлүк 

тартиби, ошондой эле аттестациялык комиссиянын сыноо процедуралары АББИнин ректору 

тарабынан бекитилген тиешелүү жободо аныкталат. 

АББИнин кабыл алуу комиссиясы талапкердин ЖРТга катышкандыгы жөнүндө 

маалыматынын ырас экендигине текшерүү жүргүүзүүгө милдеттүү, ошондой эле талапкер 

көргөзгөн башка билими жөнүндөгү документтерди датекшерүүгө укуктуу. 

АББИге гранттык орундарга жалпы республикалык тесттин жыйыитыгы менен босого 

баллга ылайык келген талапкерлер, студенттин катарына конкурсттук негизинде кабыл алынат. 

Келишимдик негизде тапшыруучу талапкерлер жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы 

менен негизги жана кошумча тесттик баллдын босого баллынын ылайыктуулугу каралат. Андан 

сырткары келишимдик негизде тапшыруучу талапкердин, негизги тесттик баллдын жыйынтыгы, 

босого баллдан жогору болуп, кошумча предметтик тесттин баллы төмөн болсо, негизги тесттин 

жыйынтыгы менен конкурска катышуу укугуна ээ. 

 

3.Талапкерлерге маалыматтарды жеткирүүнү уюштуруу 

Талапкер, анын мыйзамдуу өкүлү, ата-энеси АББИнин Уставы, билим берүү ишмердүүлүгүн 

жүргүзүүгө берген лицензиялары жана мамлекеттик аттестациянын сертификаттары, окуу жайга 

кабыл алуу тартиби менен таанышууга укуктуу. Келишимдик негизде окуу акысын төлөө менен 

кабыл алуу учурундаАББИнин кабыл алуу комиссиясы талапкерди, анын ата-энесин тараптардын 

милдеттери жана укуктары, окуу акысынын өлчөмү жана аны төлөө эрежелери менен 

тааныштырат. Бул маалыматтар кабыл алуу комиссиясынын атайын стендинин жарнагында 

жарыяланат. 

АББИнин кабыл алуу комиссиясы кабыл алууну баштоодон мурун төмөнкүлөрдү 

жарыялайт: 

- АББИге 201__-201__-окуу жылына кабыл алуунун тартибин; 

- АББИ кабыл алууга жарыялай турган билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тиешелүү 

лицензиясы бар даярдоо багыттардын тизмесин; 

- кирүү сынактарынын жалпы билим берүү предметтери боюнча ар бир багыт боюнча 

тизмесин; 

- жогорку кесиптик билими менен тапшыргандар үчүн кирүү сынактарынын тизмесин жан 

формасын; 

- биринчи курска кабыл алынуучу орундардын ар бир багыт үчүн жалпы санын; 

- кирүү жана аттестациялык сынактардын жыйынтыктары боюнча талаш тартыш 

маселелерди кароо комиссиясына арыз берүү жана кароо тартибин; 

- окуу акысын төлөө менен талапкерлер үчүн келишимдин үлгүсүн; 

- жалпы кирүү жана аттестациялык кабыл алуулардын мөөнөтүн; 

- окуу акысын төлөө мөөнөттөрүн. 

АББИнин кабыл алуу комиссиясы кабыл алуу мезгилинде күн сайын дубал жарнагында 

түшкөн арыздар жана конкурстар жөнүндө жарыялап турат. 

 

4.Документтерди кабыл алуу 

АББИге күндүзгү жана сырттан окуу формаларына окуу акысын төлөө менен документтер 

201__-жылдын 1-июлунан баштап 20-августка чейин кабыл алынат. 

Талапкер бир эле убакта АББИмененкатар башка ЖОЖгу багыттарга да тапшырууга арыз 

бере алат. 

АББИге тапшыруу үчүн керектүү негизги документтер: 

- талапкердин өз колу менен толтурулган арызы. 

- орто билими жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы (аттестат жана 

диплом) же күбөлөндүрүлгөн нускасы; 

- өзүн жана атуулдугун күбөлөндүргөн документтин түп нускасы же көчүрмөсү 

- 3x4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт. 

Чет өлкөлүк атуулдардын 1.4.пунктунда көрсөтүлгөн документтери KР ББИМнен 

экспертизадан өткөрүлөт. 

Талапкердин документин кабыл алуу учурунда, ар бир талапкер үчүн өздүк дело 

уюштурулат. Анда кабыл алуу учурунда талап кылынгантиешелүү документтер, кирүү жана 



атгестациялык сынактардын материалдары (ошондой эле талаш-тартышты кароо комиссиясынын 

тиешелүүчечимдеринин токтомдору) тиркелет. 

Тиешелүү документтерди кабыл алгандан кийин, аны кабыл алынгандыгы тууралуу кабыл 

алуу комиссиясы тарабынан тил кат берилет. 

АББИнин кабыл алуу комиссиясына билип туруп, жасалма документ тапшырган 

талапкерлер КРнын мыйзамында каралган жоопкерчиликти тартат. 

 

5.Жалпы республикалык тестирлөө жана кирүү сынактары 

АББИнин багыттарына күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүнө окуу акысын төлөө боюнча 

конкурс менен каттоо ЖРТнын жыйынтыгы менен гана жүргүзүлөт. Бул конкурстардын кабыл 

алуу мөөнөтү жана өткөрүү тартиби гранттык орундарга жарыяланган конкурстардын талабына 

окшош. 

Конкурска катышууда сертификаттын окуу акысын төлөө менен окуу үчүн белгиленген 

талондорун талапкер өз ыктыяры менен колдонот. Конкурстун экинчи жана үчүнчү туруна 

катышуу үчүн сертификат кабыл алынат. Катгоого жогорку баллдары бар талапкерлер 

сунушталат, б.а, конкурс бюджеттик орундарда каралган категорияларсыз өтөт, 

АББИ кирүү сынактарын ЖРТ талап кылынбаган багыттар жана чет өлкөлүк талапкерлер 

үчүн өткөрөт. 

Кирүү сынактары жалпы орто билим берүү программасына тиешелүү болгон үч предметтен 

өткөрөт, алардын бири тилден, бири - багыты боюнча,кийинкиси профилдүү предметен турат. 

Кирүү жана атгестациялык сынактардын жадыбалы (предметтер, күнү, убактысы, орду ж.б.) 

кабыл алуу комиссиясынын төрагасы тарабынан бекитилет. Алар 10-июлдан 20-августка чейин 

сынактык тайпалардын топтолушуна жараша өтөт. 

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү бүткөндөн кийин документтерин кайтарып алган 

талапкерлер, конкурстан чыгарылат. 

Кирүү сынактарына жүйөлүү себептер менен катышпай калган талапкерлер, себебин 

тастыктаган документин көргөзгөндөн кийин, кийинки агымга кирүүгө же анын бүтүшүнө чейин 

жекече тапшырууга уруксат берилет. 

Экинчи жана кийинки курстарга кабыл алуу конкурсу, ошонун эле катарында которулуу 

тартиби АББИ тарабынан өз алдынча өткөрүлөт. 

 

6.Кирүү сынактарын өткөрүү эрежелери 

АББИде кирүү сынактары оозеки же бланкалык тестирлөө, аңгемелешүү ж.б. түрдө 

өткөрүлүшү мүмкүн. 

АББИ кирүү сынактарын өткөрүү үчүн КР ББИМнин астындагы Улуттук тестирлөө 

борборунун тесттик тапшырмаларын колдонот. Бул тесттердеги тапшырмалар жалпы орто билим 

берүү программаларына ылайык келет. 

Кирүү сынактарынын тесттери жана алардын ачкычтары кабыл алуу комиссиясынын 

төрагасында сакталат. 

Кирүү сынактарына талапкерлер паспорту же өзүн тастыктаган башка документ менен 

киргизилет. 

Кирүү сынактары башталардын алдында комиссия мүчөлөрүнө сынак өткөрүү эрежелери 

(экзамендин узактыгы, өзү менен маалымат сактоо каражаттарын, окуу китептерин, дептер, 

мобилдик телефон алып кирүүгө болбой тургандыгы боюнча) тууралуу түшүндүрүү иштери 

жүргүзүлөт. 

Сынактын аягында кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан (оңдоолордун жоктугу, 

жооп баракчасындагы белгилердин так белгилениши, варианттардын номерлеринин дал келиши 

ж.б.у.с.) текшерилген тесттер, жооп баракчасы же сынак баракчасы жооптуу катчыга тапшырылат. 

Жооптуу катчы жооп баракчасына шифр коёт, андан соңтапшырылган тесттер текшерилет. 

Сынак иштерин текшерүүдө төмөнкү эрежелерди сактоо керек: 

- карандаш менен боелгон жооптор эсептелбейт; 

- талапкер тарабынан бир эле суроого эки жооп белгиленсе, анда бул суроо жооп катары 

эсептелбейт; 

- жооп баракчасына сөзсүз түрдө текшерүүчүнүн аты-жөнү жана колу коюлат; 

- жооп баракчасын текшерүү учурунда сынак ишине тиешеси жок кандайыр-бир жазуулар 

байкалса, тестгик тапшырма эки сынак алуучунун катышуусунда текшерилет. 



 Талапкерге конкурска катышуу мүмкүнчүлүгүн берүүчү босогобаллы АББИ тарабынан 

алдын ала белгиленет жана ал максималдуу баллдын 40% кем болбошу керек. 

 Окуу акысын төлөө менен жарыяланган орундарга тапшырган талапкерлердин 

сынактарынын жыйынтыгы сынак тапшырган күндүн эртеси күндүзгү саат 10
00

-до жарыяланат. 

АББИге катталган талапкерлердин сынак иштери алардын делолоруна тигилет, ал эми өтпөй 

калгандардын иштери алты ай сакталат дагы, андан соң жок кылынат. 

 

7.Талаш-тартыш маселелерине арыз берүүнүн жана аны кароонун  эрежелери 

Талапкер окууга кирүү же аттестациялык сынактардын жыйынтыгы менен макул болбогон 

учурда талаш-тартышты кароо комиссиясына арыз берүү укугуна ээ жана өзүнүн сынактагы жазуу 

иши менен тааныша алат. 

Талаш-тартышты кароо сынакты кайра тапшыруу болуп эсептелбейт. Талаш тартышты 

кароо учурунда сынактагы жоопторунун туура экендиги гана текшерилет. 

Талаш-тартышты кароо боюнча талапкердин арызысынактын жыйынтыгы жарыяланган 

күнү талаш-тартышты кароо комиссиясына берилет дагы арызы ошол күнү каралат. 

Талаш-тартыш боюнча берилген арызды кароо учурунда талапкер паспорту же өзүн 

тастыктаган документи менен кирет,эгерде талапкердин жашы жете элекболсо, анда ата-энесинин 

коштоосунда кирсе болот. 

Талапкердин арызынын негизинде талаш-тартышты кароо комиссиясы сынак боюнча 

тиешелүү чечим чыгарат. Эгерде талаш-тартышты кароо комиссиясы мүчөлөрүнүн ортосунда 

пикир келишпестиктер болсо, чечим көпчүлүк добуш менен чыгарылат жана бул боюнча 

маалымат талапкерге жеткирилет (таанышкандыгы тууралуу кол тамгасын коёт). 

 

8.Каттоо 

Студенттикке каттоо билими тууралуу документтин туп нускасынынже дубликатынын 

негизинде жүргүзүлөт. 

ЖРТнын жыйынтыгы менен студенттикке катталууда милдеттүү түрдө сертификатынын туп 

нускасы болушу керек. 

АББИде күндүзгу жана сырттан окуу бөлүмдөрүнө окуу акысын төлөө келишими боюнча 

орундарга студенттикке каттоо 2018-жылдын 25-августуна чейин жүргүзүлөт. 

Конкурска катышпай, тиешелүү баллга ээ болгон, окуу акысын төлөө келишими боюнча 

орундарга студент болуп төмөнкүлөр катталат: 

- КРнын Өкмөтү тарабынан бекитилген тартип боюнча жеңилдиктерге ээ болгон жана 

запаска бошотулган аскер кызматкерлери; 

- тоголок жетимдер, ата-энеси тарабынан кароосуз калган балдар (18 жашка чейин); 

- тандаган багыты боюнча окууга уруксат берилген медициналык топтун чечиминин 

негизинде 1-2-топтогу майыптар; 

- эл аралык жана республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү (1-3 орунду ээлегендер), 

окуу жылы ичинде олимпиадалык предметитуура келген багыттаргаобластгык мектеп 

олимпиадаларынын биринчи даражадагы дипломуна ээ болгондоржана артыкчылык аттестатына 

ээ болгондор; 

Кирүү сынактарына катышпаган жана белгиленген босого баллын албаган талапкерлер 

конкурска катышпайт жана АББИге катталбайт. 

Конкурс боюнча катталгандардын буйругу кирүү сынагында же ЖРТда алган баллын 

көрсөтүү менен институттун маалыматтык дубал жарнагында жарыяланат. 

 

9.Маалыматтарды берүү жана текшерүү 

АББИ КР ББИМне кабыл алуунун жыйынтыктары тууралуу2018-жылдын 15-октябрына 

чейин маалыматтарды берет. 

 

 


