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I. Жалпы жоболор
1. Бул Жобо “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу
жайларында студенттерди
мамлекеттик билим берүү гранттарынын
негизинде окутуу боюнча жобосу”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
“Жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүүнү жана мамлекеттик билим
берүү гранттарын конкурстук бөлүштүрүүнү жөнгө салуу жоболорду бекитүү
жөнүндө” 2006-жылынын 2–июнунда №404-токтому менен бекитилген
жобого (КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-июнунда №336, 2012-жылдын 19июнунда №429,
2014-жылында 16-июнда
№328
токтомдродун
редакциясында) ылайык иштелип чыкты.
2. Бул Жобо Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетке
технологиялык факультетине, энергетикалык факультетине, унаа жана
машина куруу факультетине, маалыматтык технологиялар факультетине
Кыргыз-Герман
техникалык
институтуна
(КГТИ),
Биргелешкен
программадагы билим берүү институтуна (БПБИ), Электроника жана
телекоммуникация институтуна (ЭжТИ), Ү.Асаналиев атындагы тоо иштери
жана тоолордогу технологиялар институтуна абитуриенттерди кабыл алуу
эрежелерин жана киргизүүнү аныктайт.
II. Каттоо
3. Абитуриенттердин кесилчү талондорун чогултууга жетиштүү сандагы
бекитилген кутуларды (урналарды), кутуларды (урналарды) жайгаштырууга
кенен жай, абитуриенттерди киргизүү жөнүндө маалыматты жайгаштырууга
көрүнүктүү жерде такталар КМТУнун администрация тарабынан
камсыздалат.
4. КМТУнун администрациясы мөөнөттү (министирликтен белгиленген
абитуриенттерди кабыл алуу жана киргизүү турларын өткөрүү графигине
ылайык) жарыялайт, бул убакыттын чегинде абитуриенттерди каттоо,
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кесилчү талондорду кутуларга (урналарга) чогултуу, абитуриенттердин
тизмесин түзүү жүрөт.
5. I-турда абитуриент 2 жогорку окуу жайды же багытты (адистикти)
тандаганга укугу бар, мында бирден кесилчү талонду каалаган факультеттин
кутусуна салат.
6. КМТУнун факультеттеринде (институттарында) грант түрүндө окууну
каалаган абитуриенттердин маалыматтары техникалык комиссиялардын
мүчөлөрү аркылуу каттоо журналдарында белгиленет. Каттоо журналдарына
төмөнкүлөр жазылат:
- абитуриенттин идентификациялык номуру;
- жалпы тест боюнча топтогон баллдардын саны;
- предметтик тест боюнча топтогон баллдардын саны;
- абитуриент окуганга каалаган багыт (адистик) жана факультет (институт);
- каттоо датасы;
- абитуриенттин өз колу.
7. Каттоо журналы багыттар (адистиктер) боюнча болот.
8. ЖОЖго киргизүүгө жеңилдиктери бар абитуриенттер каттоо учурунда
тастыктоочу документтерди көрсөтүш керек (ата-энесинин өлгөндүгү
туралуу күбөлүктөр, медициналык-социалдык эксперизанын корутундусу,
аскер билети ж.б.у.с.).
9. Гранттык комиссия каттоо журналдардын маалыматына ылайык ар бир
күндүн жыйынтыгын такталарга илет, ал төмөнкү маалыматтар:
- ар бир категорияга өзүнчө абитуриенттин идентификациялык номуру жана
анын топтогон баллдарынын саны көрсөтүлгөн багыттар (адистиктер) боюнча
абитуриенттердин ажырымдоо тизмеси.
- берилген күнгө категориялардын пайыздык катышы, Инструкцияда
көрсөтүлгөн.
10. Сертификаттардын кесилчү талондору 2,5 күн чогултулат.
III. Тандоо жана киргизүү механизми
11. Тандоону жана киргизүүнү КМТУнун Гранттык комиссиясы бул Жободо
көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык жүргүзөт:
- 1-тур 11-16-июлда, көз карандысыз тесттик кызмат (КТК) аныктаган
босого баллдарынан жогору балл алган абитуриенттер катыша алат;
- 2-тур 18-23 июлда, конкурс бош калган орундарга гана өткөрүлөт;
- 3-тур 25-30 июлда, КР ББжИМ уруксааты менен бош калган орундарга
гана өткөрүлөт.
12. КМТУнун Гранттык комиссиясын жана байкоочуларды уюштуруу
тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2006-жылынын 2–июнунда №404-токтому менен бекитилген
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларында
студенттерди мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде окутуу
боюнча жобосуна” ылайык жөнгө салынат.
13. Грант алуу конкурсуна жалпы тест боюнча КР ББжИМ аныктаган босого
баллдары менен тең же андан ашык балл алган абитуриенттер катыша алат.
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14. Конкурстан тышкары төмөнкүлөр киргизилет:
- жалпы республикалык баллдардын рейтингинде эң жогорку баллдары
бар абитуриенттер тандап алынган жождорго жана тандап алынган
адистиктерге бекитилген багыттардын жана адистиктердин мамлекеттик
тапшырыктын алкагында. Конкурстан тышкаркы киргизүүгө гранттардын
саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат. Мындай
абитуриенттердин киргизүүсүн Министирлик жождордун ректорлорунун,
массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн, КТК өкүлдөрүнүн
катышуусунда өткөрөт. Киргизүү убактысынын жана датасынын
кулактандыруусу массалык маалымат каражаттарына жождорго тандоонун
жана киргизүүнүн биринчи туру башталганча берилет;
- берилген мамлекеттик ЖОЖдордо абитуриент каалап тандаган окутула
турган адистиктерге жана багыттарга тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча
үстүбүздөгү жылда эң жогорку балл алган абитуриенттер. Бул категориядагы
абитуриенттер үчүн грант саны 50дөн ашпоосу тийиш. Бул категориядагы
абитуриенттердин киргизүүсү министирлик тарабынан киргизүүнүн биринчи
туру башталганча жүрөт.
- үстүбүздөгү жылдын мектеп окуучуларынын республикалык
олимпиадасында 1-чи орун алган же эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүсү
болгон абитуриенттер, абитуриенттердин тандоосу менен табигый илимдер,
гуманитардык жана социалдык-экономикалык, медициналык, айылчарбалык
жана техникалык профилдеги адистиктиктерге же багыттарга олимпиада
сабагы дал келсе, о.э. алардын жалпы республикалык тестирлөөгө катышы
шарт;
- үстүбүздөгү жылдын мектеп окуучуларынын республикалык
олимпиадасында 2-чи орун алган абитуриенттер, мында олимпиада сабагы
адистиктиктердин же багыттардын профилдик сабагы болууга тийиш, о.э.
алардын жалпы республикалык тестирлөөгө катышы шарт;
- үстүбүздөгү жылдын мектеп окуучуларынын республикалык
олимпиадасында 3-чү орун алган абитуриенттер, мында олимпиада сабагы
педагогикалык адистиктиктердин же багыттардын профилдик сабагы болууга
тийиш, о.э. алардын жалпы республикалык тестирлөөгө катышы шарт;
15. Абитуриенттердин арасында грант бөлүштүрүү абитуриенттердин
категориялары жөнүндө кошо тиркелген Инструкцияда көрсөтүлгөн ар бир
категориянын арасында топтолгон баллдарга ылайык конкурс негизинде
болот. Абитуриенттердин киргизүүсү ар бир категория боюнча эң жогорку
балл боюнча болот.
16. КМТУнун багыттарына жана адистиктерине абитуриенттерди тандоо
жана киргизүү, алдыда белгиленгендей, эки тур менен жүрөт. Ар бир тур 7
күн созулат, мында абитуриенттердин каттоосу, кесилчү талондордун
жыйноосу 2,5 күн, тандоо жана киргизүү 1 күн ичинде жүрөт. Тандоо жана
киргизүү эрежелери бардык турларда бирдей.
17. Каттоонун үчүнчү күнүндө саат 14.00дө абитуриенттердин
сертификатынын кесилчү талондорунун жыйноосу бүтөт.
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18.
Гранттык комиссиянын мүчөлөрүнүн жана байкоочулардын
катышуусунда мөөр басылып бекитилген кутулар ачылат. Гранттык
комиссиянын мүчөлөрү алынган сертификаттын талондорунун саны жөнүндө
протокол түзүшөт, ал протоколго комиссиянын бардык мүчөлөрү кол
коюшат.
19. Бул Жобого кошо тиркелген абитуриенттердин категориялары жана
аларга мамлекеттик гранттын пайыздык бөлүштүрүүсү көрсөтүлгөн
Инструкцияга ылайык Гранттык комиссия жождун адистиктерине жана
багыттарына катышкан абитуриенттердин социалдык категорияларынын
пайыздык катышын эсептейт.
I, II топтогу майыптар, жеңилдиктери жана кепилдиктери согуштун
катышуучуларына жана согуштун майыптарына теңдеш болгон адамдар,
бала кезинен майыптар, майып балдар, томолой жетимдер, ата-энесинен
кароосуз
калган
балдар,
кыргыз
улутундагы,
бирок
Кыргыз
Республикасынын жараны эмес адамдар, 2010-жылдагы апрель, май жана
июнь айларындагы коогалаңдан набыт болгон адамдардын балдары,
кайрылман макамына ээ болгон адамдар жожго конкурстан тышкары жыл
сайын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитиле турган ушул
адамдардын категориясынын гранттык орундарынын чегинде киргизилет.
Абитуриенттердин арызынын негизинде даярдоо багыттары жана
адистиктери боюнча жождун Гранттык комиссиясы конкурстук негизде
квотаны бөлүштүрөт. Алдыда көрсөтүлгөн категориялар үчүн бөлүнгөн
квоталар толук эмес керектелген учурда, алар тандоонун жана киргизүүнүн
үчүнчү турунда жалпы шарттарда башка абитуриенттер арасында бөлүнөт.
Айылдык жерден келген бүтүрүүчүлөр гранттык окутууга кошо тиркелген
Инструкцияга ылайык гранттык орундар квотасынын чегинде киргизилет.
20. Тандоо абитуриенттердин ар бир категориясы ичинде баллга жараша
жүрөт, о.э. белгилүү бир пайыздык катышка ылайык. Ар бир категориянын
чегинде топтолгон баллдардын конкурсу жүрөт, мында киргизүүгө эң
жогорку
баллдары
бар
абитуриенттер
сунушталат.
Тандоонун
жыйынтыгында
Гранттык
комиссия
киргизүүгө
сунушталган
абитуриенттердин тизмесин түзөт, ал тизмеге гранттык комиссиянын бардык
мүчөлөрү кол коет.
21. Жожго киргизүү конкурсуна жана кошумча предметтик тест талап
кылынган адистиктерге грант алууга КР ББжИМ аныктаган босого баллына
тең же андан ашык жалпы жана предметтик тесттерден балл алган
абитуриенттер катыша алат. Бул адистиктерге конкурс жалпы жана
предметтик тесттин баллдарынын суммасы боюнча жүрөт.
КР ББжИМ алдындагы Улуттук тестирлөө борбору өткөргөн
тестирлөөнүн негизинде орто билим тууралуу артыкчылык аттестатына
татыктуулугун
аныктаган
жалпы
билим
берүү
мектептеринин
бүтүрүүчүлөрүнүн ар бир предметтик тест боюнча баллдарына жыйырма
балл кошулат, эгерде аныкталган босого баллдарына тең же андан ашык
жалпы тест жана предметтик тест баллдарды алган болсо.
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22. Жалпы жана предметтик тест боюнча баллдардын суммасы бирдей
болгон шартта киргизүүгө приоритеттүү болуп предметтик тест боюнча
жогору балл алган абитуриент саналат.
23. Эң жогорку баллдарды топтогон абитуриенттер киргизүүгө сунушталат.
Гранттык комиссия киргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмесин
түзөт, ал тизмеге гранттык комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коет.
24. Киргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмеси кийинки күндүн саат
10.00нөн кеч эмес илинүүгө тийиш.
25. КМТУга киргизүүгө сунушталган абитуриент 2 күндүн ичинде өзүнүн
окуй турганын бышыктап төмөнкү документтерди кабыл алуу комиссиясына
тапшырышы керек:
- паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк;
- ЖРТнын сертификатынын түп нускасы;
- жалпы орто билим тууралуу аттестаттын же орто кесиптик билим
тууралуу дипломдун түп нускасы;
- 4 даана сүрөт 3*4;
- аскердик билети же аскердик жоопкерчилиги жөнүндөгү күбөлүк.
Эгерде абитуриент ар башка жождо бир нече тизмеде киргизүүгө
сунушталса, анда ал бир гана жожго документин тапшырып кирүүсүн
бышыктайт.
26. Эгерде гранттык окутуу боюнча КМТУга киргизүүнүн биринчи турунан
кийин бош орундар калса, анда экинчи тур өткөрүлөт. Конкурстун экинчи
туруна биринчи турдун жыйынтыгында киргизилбей калган абитуриенттер
катыша алат. Экинчи турдун алдында бош орундар жөнүндө маалымат
такталарга илинет же маалымат каражаттарында жарыяланат, же кандайдыр
бир жол менен абитуриенттердин арасында маалыматталанат.
27. Эгерде жожго конкурстук киргизүүнүн экинчи турунан кийин да бош
орундар калса, анда ББжИМ уруксааты менен үчүнчү тур өткөрүлөт.
Конкурстун үчүнчү туруна биринчи жана экинчи турлардын жыйынтыгында
киргизилбей калган абитуриенттер катыша алат. Үчүнчү турдун алдында
бош орундар жөнүндө маалымат такталарга илинет же маалымат
каражаттарында
жарыяланат,
же
кандайдыр
бир
жол
менен
абитуриенттердин арасында маалыматталанат.
28.Ар бир турдун жыйынтыгында абитуриенттердин топтогон баллдарынын
ырастыгын текшерүүгө Гранттык комиссиянын төрагасы тарабынан кол
коюлган киргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмеси КТКга
жөнөтүлөт. КТКнын ырастоосу 2 күн ичинде берилет.
29. КТК ырастаган киргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмесин
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Гранттык комиссия жалпыга маалымат үчүн такталарга илет. Киргизүүгө
сунушталган абитуриенттердин тизмеси КМТУнун администрациясына
киргизүүгө буйрук даярдоо үчүн берилет.
30. Гранттык комиссия гранттык окутуу боюнча киргизүү жөнүндө
жыйынтыктоочу отчетту Министирликке 15-сентябрга чейин берет.
V. Жыйынтыктоочу жоболор
31. Гранттык комиссия КМТУга абитуриенттерди тандоо жана киргизүү
процедурасын бузган мезгилде абитуриент же байкоочулар Министирликтин
укук жана аппеляция бөлүмүнө даттанууга укуктуу. Республиканын
аймактарындагы доомат Министирликтин аймактык түзүмдөрүнө берилет.
Министирликтин өкүлдөрү түшкөн арыз-дооматты ыкчам жана көз
карандысыз кароого тийиш. Арыз-дооматтын каралышы арызчыга жазма
түрүндө 3 күн ичинде берилиши керек.
32. Абитуриент жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча
Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университеттин жана анын түзүмдүк
бөлүмдөрүнүн контракттык окутуу формасына конкурска катыша алат.
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Абитуриенттердин категориялары жана аларга мамлекеттик гранттын
пайыздык бөлүштүрүүсү жөнүндө
ИНСТРУКЦИЯ
1. Грант алууга талапкер абитуриенттер (конкурстан тышкаркы киргизүүгө
укугу бар абитуриенттерден тышкары) төмөнкү категорияларга бөлүнөт:
- Бишкек шаарынын орто жана орто кесиптик окуу жайларынын
бүтүрүүчү – абитуриенттери;
- областтык борборлордун (Ош, Жалал-Абад, Нарын, Баткен, Каракол,
Талас шаарларынын) жана кичи шаарлардын (Балыкчы, Чолпон-Ата, КараБалта, Чуй-Токмок, Кант, Кара-Көл, Кара-Суу, Кызыл-Кыя, Майлуу-Суу,
Сүлүктү, Өзгөн, Исфана, Күк-Янгак, Таш-Көмүр, Шопоков, Токтогул,
шта.Минкуш) орто жана орто кесиптик окуу жайларынын бүтүрүүчү –
абитуриенттери;
- айылдык мектептердин бүтүрүүчү – абитуриенттери;
- Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу аймактарында жайгашкан
орто окуу жайларынын бүтүрүүчү – абитуриенттери;
- конкурс менен максаттуу орундарга катышуучу абитуриенттер;
- жеңилдиктүү – абитуриенттер (I, II топтогу майыптар, жеңилдиктери
жана кепилдиктери согуштун катышуучуларына
жана согуштун
майыптарына теңдеш болгон адамдар, бала кезинен майыптар, майып балдар,
томолой жетимдер, ата-энесинен кароосуз калган балдар, 2010-жылдагы
апрель, май жана июнь айларындагы коогалаңдан набыт болгон адамдардын
балдары, кайрылман макамына ээ болгон адамдар, запаска бошотулган аскер
кызматкерлери, “Кыргыз Республикасынын спорт мастери” жана “Кыргыз
Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери” наамы бар адамдар);
2. Абитуриенттердин категорияларынын пайыздык катышын ЖОЖдун
граттык комиссиясы ар бир турда сертификаттын кесилме талондорун
жыйноосу бүткөндөн кийин ар бир адистик үчүн эсептейт, эсептөө төмөндө
берилген формула боюнча жүргүзүлөт, мында максаттуу орундарга жана
жеңилдиктүү-абитуриенттер
категориялары
боюнча
катышкан
абитуриенттерден тышкары
Nк
Социалдык категориянын квотасы=
х кабыл алуу планы, мында
Nбард.
Nк – тийиштүү категориядагы абитуриенттердин саны;
Nбард. – конкурска катышкан абитуриенттердин жалпы саны.
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Окуй турганын каалаган абитуриенттер бышыктоо үчүн техникалык
комиссияга төмөнкү документтерди көрсөтөт жана тапшырат:
Сертификаттын түп нускасын;
Орто билим тууралуу аттестаттын түп нускасын;
4 даана сүрөт 3х4;
Арыз;
Документти тапшыруудагы иштетүүгө наркын төлөө.
Техникалык комиссияларга тапшырылган сертификаттын түп
нускалары кайтарылып берилбейт жана алар конкурстун кийинки турларын
катышпайт.
Эгерде киргизүүгө сунушталган абитуриент 16.07.2016-ж. саат 10.00нө
үстүдө көрсөтүлгөн документтерди алып келбесе, анда ал киргизүү укугун
жоготот. Анын орду автоматтык түрдө бош деп жарыяланат жана бул орунга
экинчи турда конкурс жарыяланат.
Киргизүүгө сунушталган абитуриенттердин тизмеси талондор менен
бирге КТКга балл тастыктоо үчүн жиберилет. КТК баллдарды
тастыктагандан кийин бул абитуриенттер КМТУга киргизилет.
КТК баллдарын тастыктабаган абитуриенттер киргизилбейт.
Багытка же адистикке бош орун калса бул багыт же адистикке
конкурстун графикке ылайык 2016-жылдын 18-июлунан 23-июль арасында
экинчи тур жарыяланат.
Эгерде бош орундар болбосо, анда экинчи турда конкурс
жарыяланбайт.
Эгерде экинчи турдан кийин бош орундар калса, анда бул бош
орундарга КР ББжИМ уруксааты менен 2016-жылдын 25-июлунан 30-июль
арасында үчүнчү тур жарыяланат.
1.
2.
3.
4.
5.

Конкурска катышууга абитуриент төмөндөгүлөрдү аткарыш керек:
1. Конкурска катышуу үчүн өзү каалаган багытты (адистикти) тандаш
керек;
2. Техникалык комиссияга келип сертификаттын түп нускасын көрсөтүп,
журналга катталып жана өз колун коюш керек;
3. После регистрации оторвать один из талонов;
4. Кесилген талонго тандалган адистикти же багытты жана датаны жазыш
керек;
5. Датасы жазылбаган же датасы каттоо датасына туура келбеген талон
конкурска катыша албайт;
6. Техникалык комиссия текшергенден соң толтурулган талон урнага
салынат;
7. Эгерде абитуриент талонду туура эмес толтурса жана өзгөртүүлөр
талап кылынса, анда абитуриент өзгөртүү болгон талонго өз колун
коюшу керек;
8. После регистрации абитуриент не имеет права забрать свой талон;
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9. Социалдык жеңилдиктери бар абитуриенттер каттоого чейин
тастыктоочу документтерди көрсөтүшү керек. Эгерде абитуриент
жеңилдикке болгон укугун тастыктабаса, анда ал конкурска башка
категория боюнча катышат.
10. Бир талон бир гана тандалган багыт (адистик) боюнча кокурска
катыша алат. Башка багыт (адистик) боюнча конкурска катышууга бул
багытка (адистикке) каттоону кайталап өтүү зарыл жана урнага башка
талонду салыш керек.
Абитуриенттерди тандоо турлардын жана кабыл алууну өткөрүү
графиги
Абитуриент конкурстун I-туруна катышуу үчүн 2016-жылдын 11июлунан тартып 13-июлдун саат 14.00нө чейин техникалык комиссиянын
журналына катталышы керек жана өзүнүн кесилме талонун атайын кесилме
талондороду чогултууга арналган кутуга салышы керек.
2016-жылдын 13-июлунун саат 14.00дө каттоо журналына маалымат
түшүрүү жана талон чогултуу токтотулат. Журналда катталбай жана кутуга
салынбай калган талондор кнкурска катышпайт.
2016-жылдын 14-июлунда саат 10.00дө киргизүүгө сунушталган
абитуриенттердин тизмеси илинет.
Киргизүүгө сунушталган абитуриенттер 2016-жылдын 14-июлунан
тартып 2016-жылдын 16-июлунун саат 10.00нө чейин КМТУга киргизүүгө өз
каалоосун бышыктоо үчүн бул инструкциянын 2-чи пунктуна ылайык
документтерди тапшыруу абзел.
Эгерде биринчи турдан кийин бош орундар калса, анда 18-июлдан 22июль арасында ЖОЖ тандоонун жана киргизүүнүн экинчи турун өткөрөт.
Үчүнчү тур Билим берүү жана илим министирлигинин уруксааты
менен 25-июлдан 30-июль арасында өткөрүлөт, мында катышуу үчүн
абитуриент серитфикаттын өзүн берет.
КМТУнун ККнын жооптуу катчысы

Элеманова Р.Ш.
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