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2020-2021-окуу жылынын биринчи курсуна кабыл алуу боюнча КГТИ кабыл алуу 

комиссиясынын торагасынын отчету” маселеси боюнча 
И.Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз -  Герман Техникалык Институтунун 

Окумуштуулар Кецешинин *
ТОКТОМУ

Бишкек ш. 2020-ж. 17-сентябрь

КГТИнин Кабыл алуу комиссиянын (КК) торагасы Баялиева Ч.Т. отчётун КГТИнин 
Окумуштуулар Кенеши угуп жана талкуулагандан кийин теменкулерду белгиледи: И.Раззаков 
атындагы КМТУга 2020-2021-окуу жылы учун 1-курска студенттерди кабыл алууну камсыз 
кылуу максатында 2020-жылдын 2-март айында №1/36 ректордун буйругу менен Кабыл алуу 
комиссиясы тузулген жана бул комиссияга тиешелуу уюштуруу иштерин жургузуу милдети 
тапшырылган. Кабыл алуу комиссиясы ез ишмердигин билим беруу чойресундогу мыйзамдарга, 
ченемдик документтерге, КРнын Окмоту учун жана КРнын Билим беруу жана илим 
министрлигинин токтомдоруна жана ошондой эле Университетгин регламентгеечу 
документтерине ылайык жургузду.

КГТИнин Кабыл алуу комиссиясынын иш планына ылайык теменкудой иштер аткарылды:
• Институтта бакалаврларды даярдоо боюнча бюджетгик жана бюджетген тышкары 

(контрактгык) окутуу формаларына кабыл алуунун планы тузулуп, КРнын Билим беруу жана 
илим министрлиги (ББжИМ) менен макулдашылып, ректор тарабынан бекитилди. Бакалавриата 
бюджет боюнча кабыл алуунун планы жалпысынан 63 орун каралган.

• Контракт боюнча кабыл алуу планы жаны лицензияларга жана студентгердин чектик 
контингентине жараша КРнын ББжИМ тарабынан бакалаврдык программаларга 175 орун, орто 
кесиптик программаларга 15 орундук план бекитилген.

• Кундузгу жана сырттан окутуу формалары боюнча контракттык кабыл алуу босого 
денгээлден жогору болгон ЖРТнын баллы менен, ошондой эле орто кесиптик (ОКБ) жана 
жогорку билим (ЖКБ) негизинде жургузулду. Белгилей кетсек, окутуунун бардык формаларына 
негизги тест боюнча -  105 балл, кошумча сабактык тест боюнча -  60 балл аныкталган. 
Эрежелерге ылайык окутуунун контрактгык орундарына конкурска катышууга кошумча 
сабактык тести каралбагандыктан, 60 жана андан жогору баллы бар абитуриентгер конкурска 
катышууда артыкчылыкка ээ болушту.

2020-21- окуу жылына бюджеттик окутуу формасына абитуриенттерди кабыл алуу боюнча 
маалыматар 1-табл. керсетулген. ББжИМ тарабынан КГТИге 63 грантгык орун белунген.

Таблица 1 -И. Раззаков атындагы КМТУга 2020-21-окуу жылына гранттык окутууга кабыл алуу
женунде маалымат
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1 2 3 4 5 6 8 10 11 12
680200 Биотехникалык системалар жана технологиялар 15 15 1

[профиль - Биомедициналык инженерия]

740700 Женил енер-жай буюмдарынын технологиясы 
жана конструкциялоо [профиль - Текстилдин 
жана булгаарынын технолошясы]

5 5

650100 Материал таануу жана материалдардын 
технологиясы [профиль - Конструкциялык 
материалдарды кайрадан иштетуу]

4 4

650100 Материал таануу жана материалдардын 
технологиясы [профиль - Конструкциялык 
материалдардын технологиясы]

3 3

650300 Машина куруу [профиль - Машине куруунун 
технологиясы жана менеджмент]

3 3

650300 Машина куруу [профиль - вндуруштук 
инженерия]

3 3

690600 Телематика [профиль - Телематика кызматгары] 10 10 1
650400 Технологиялык машиналар жана жабдуулар 

[профиль - Тамак-аш инженерия сы]
5 5

640200 Электроэнергетика жана электротехника 
[профиль - Гидроэлектроэнергетика]

2 2

640200 Электроэнергетика жана электротехника 
[профиль - Электр энергетикасынын системдерин 
релелик коргоо жана автоматташтыруу]

2 2

640200 Элеюроэнергетика жана электротехника 
[профиль - Энергиянын алтернативдик 
булактары]

1 1

650500 Колдонмо механика, [профиль - Санаригпик 
дизайн жана вндурушгук инженерия]

10 9

63 62 2

Окутуунун бюджетгик жана контракттык формаларына ЖРТ менен кабыл алынган 
абитуриентгер дин категориялар боюнча маалыматы 1-суретгв керсетулген. 1-курска еткен 
студенттердин ичинен Бишкек шаарынын окуучулары кебуреек болду.

КГТИ

Бишиек Кичи шаарлар Айылдзр Бийик тоолу райомдор

■  Бишкек Я Кичи шаарлар Ш Айылдар Я Бийик тоолу райомдор

1-сурет. Категориялар боюнча абитуриенттердин контингенти

Абитуриенттердин ЖРТ сертификаттары боюнча негизги тестинин орточо баллы 2- 
таблицада керсетулген.



2-таблица - Тузумдук белумдердун абитуриентгеринин негизги тестинин орточо баллы

Институт
Орточо балл

бюджет контракт жалпы
КГТИ 172,4 140,1 149,8

Белумдерге окуй турганын тастыктаган абитуриентгердин эц жогорку балл керсеткучтеру 
темондегудей: КГТИ (338 балл).

Таблица 3 - КМТУнун факультеттери жана институттары боюнча окутуунун контракттык 
формасына кабыл алынган абитуриентгер тууралуу маалыматтар

Институт / Багыт
Кундузгу окутуу 

формасына Аткарылган
%

Сыртган окутуу 
формасына Аткарыл

ган%планы кабыл ал планы кабыл ал.
КГТИ 190 176 92,6 - - -

Биотехникалык 
системалар жана 
технологиялар [профиль - 
Биомедициналык 
инженерия]

15 ш

100%
Женил енор-жай 
буюмдарынын 
технологиясы жана 
конструкциялоо 
[профиль - Текстилдин 
жана булгаарынын 
технологиясы]

10 4

40%
Материал таануу жана 
материалдардын 
технологиясы [профиль - 
Конструкциялык 
материалдарды кайрадан 
иштетуу]

5

0
Материал таануу жана
материалдардын
технологиясы [профиль -
Конструкциялык
материалдардын
технологиясы]

5

0
Машина куруу [профиль 
- Машине куруунун 
технологиясы жана 
менеджмента]

5 3

60%
Машина куруу [профиль 
- Ондуруштук 
инженерия]

5 5

100%
Телематика [профиль - 
Телематика кызмагтары]

20 12
60%

Технологиялык 
машиналар жана 
жабдуулар [профиль - 
Тамак-аш инжеиериясы]

10 2

20%
Электроэнергетика жана 
электротехника [ профиль

5 8
160%

Гидроэлектроэнергетика]
Электроэнергетика жана 
электротехника [профиль 
- Электр
энергетикасынын 
системдерин редели к 
коргоо жана 
автоматташтыруу]

10 10

100%
Электроэнергетика жана 
электротехника [профиль 
- Энергиянын 
алтернативдик 
булактары]

5 2

40%
Электроэнергетика жана 
электротехника [профиль

Г идроэлектроэнергетика] 
О рто кесиптик билимдин 
базасында

5 1

20%
Электроэнергетика жана 
электротехника [профиль 
- Электр
: энергетикасынын 
системдерин релелик 
коргоо жана 
автоматташтыруу ]
О рто кесиптик билимдин 
базасында

5 20

400%
Электроэнергетика жана 
электротехника [профиль 
- Энергиянын 
алтернативдик 
булактары]
О рто кесиптик билимдин 
базасында

5 5

100%
Колдонмо механика, 
[профиль - Санариптик 
дизайн жана 
ондуруштук инжеиерия ]

3 3

100%
Колдонмо механика, 
[профиль - Техникадагы 
компьютердик моделдоо]

2 2

100%
«Логистика», [профиль - 
Ишкердик логистика]

15 18
120%

«Логистика», [профиль - 
Транспортгук логистика]

15 14
93,3%

«Саламаттыкты 
сактоодогу информатика 
жана биомедициналык 
инженерия», [профиль - 
Саламаттыкты 
сактоодогу информатика]

20 24

120%
«Жаныбарлардан 
жасалуучу азык-

5 4
80%



тулуктердун 
технологиясы жана 
ондурушу», [профиль - 
Сут жана сут 
азыктарынын 
технологиясы]

<

«Жаныбарлардан 
жасалуучу азык- 
тулуктердун 
технологиясы жана 
ондурушу», [профиль - 
Эт жана эт азыктарынын 
технологиясы]

5 2

40%
«Осумдуктордон 
жасалуучу азык- 
тулуктордун 
технологиясы жана 
ондурушу», [профиль - 
Нан, кондитер жана 
кесме азыктарынын 
технологиясы]

5 4

80%
«Осумдуктордон 
жасалуучу азык- 
тулуктердун 
технологиясы жана 
ондурушу», [профиль - 
Тамак -  аш азыктарынын 
сапаты жана 
коопсуздугу]

5 1

20%
«Маалыматгык 
системалар жана 
технологиялар», 
[профиль -
Медиаиндустриядагы 
маалыматгык системалар 
жана технологиялар]

5 17

340%

КГТИнун кундузгу контрактгык окутуу формасына кабыл алуунун планы 190 орун болсо, 
иш жузунде аткарылганы 176 болду (92,6%).

Таблица-5 2020-2021 окуу жылына Орто кесиптик билимдин жана жогорку билимдин 
базасында кабыл алынган абитуриенттер тууралуу маалымат

Код
::

багыт / адистик
ОКБ

базасында
Ж1

базас
<Б
ында

контр бюд контр бюд

640200
Электроэнергетика жана электротехника [профиль - 
Г идроэлектроэнергетика]
О рто кесиптик билимдин базасында 1

640200

Электроэнергетика жана электротехника [профиль - 
Электр энергетикасынын системдерин релелик коргоо 
жана автоматташтыруу]
Орго кесиптик билимдин базасында 5

640200 Электроэнергетика жана электротехника [профиль - 
Энергиянын алтернативдик булактары] 20 . . _

Орго кесиптик билимдин базасында
Саламаттыкты сактоодогу информатика жана 
биомедеициналык инженерия 1
Бардыгы: 26 - 1 -

Жогоруда баяндалгандардын негизинде КГТИнин окумуштуулар Кецеши 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.1-курска студенттерди кабыл алуу боюнча Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу 
катчысынын отчету маалымат катары кабыл алынсын.

2. Кафедра башчыларына 2021-жылдын 1-майына чейин:
-даярдоонун бардык багыттары жана адистиктери боюнча окуу жылынын ичинде кесипке 

багыт беруу иштерин максатгуу турде жургузушсун;
-2021-2022-окуу жылына кабыл алуу планын 2020-2021-окуу жылындагы кабыл алуулардын 

жыйынтыгын эске алуу менен рационалдуу тузушсун;
-сайттардагы маалыматты жацыртуу боюнча иш жургузушсун.
-кабыл алуу комиссиясынын мучолерун иштеесун стимулдаштырууга иш жургузушсун.

3. Аткаруу коземелу окуу иштери боюнча директор дун орун басарына жуктолсун.

КГТИнин Окумуштуулар Кенешинин 

терагасы, т.и.к., доцент 

Окумуштуу катчы

А.А. Усупкожоева 

Р.Аскарбеков


