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1. СТУДЕНТ КАБЫЛ АЛУУ СЫНАГЫ 
1.1. Студент кабыл алуу сынагы  

2022-2023-окуу жылы үчүн Кыргыз-Түрк «Манас» университетине кабыл алына турган 
Кыргызстандын жарандарын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлиги тарабынан статусу таанылган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандарды 
студенттикке тандоо жана тийиштүү даярдоо программаларына жайгаштыруу Баалоо, тандоо 
жана жайгаштыруу борбору тарабынан ишке ашырылат.  
1.2. Студенттерди кабыл алуучу факультеттер 

2022-2023-окуу жылы үчүн 1-таблицада көрсөтүлгөн даярдоо программаларына студенттер 
кабыл алынат. Таблицада даярдоо программаларынын коду, аты, окуу мөөнөтү, артыкчылык 
берилүүчү сабактар жана бөлүнгөн орундар көрсөтүлгөн. Даярдоо программаларын тандап 
жатканда № 1-таблицадагы маалыматтарды эске алууңуз зарыл. 

1-таблица 
2022-2023-ОКУУ ЖЫЛЫНА СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУЧУ  

ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖАНА ДАЯРДОО ПРОГРАММАЛАРЫ 

Коду Факультеттердин жана программалардын аты 
Окуу 

мөөнөтү 
(жыл)* 

Артыкчылык берилүүчү 
сабактар 

Бөлүнгөн 
орун 

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ 

0101 Тарых 4 Гуманитардык 22 

0102 Түркология (Филология) 4 Гуманитардык 20 

0103 Орус тили жана адабияты программасы 
(Филология)** 4 Гуманитардык 15 

0104 Англис тили жана адабияты программасы 
(Филология) **/*** 4 Гуманитардык, англис тили 10 

0105 Кытай тили жана адабияты программасы 
(Филология) ** 4 Гуманитардык 15 

0106 Социология 4 Гуманитардык 25 

0107 Философия 4 Гуманитардык 20 

0108 Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана көмөк 
программасы (Педагогика) 4 Гуманитардык 22 

0109 Кыргызча-түркчө котормочулук программасы 
(Лингвистика) 4 Гуманитардык 20 

0110 Кыргызча-англисче котормочулук программасы 
(Лингвистика) **/*** 4 Гуманитардык, англис тили 20 

0111 Түркчө-орусча котормочулук программасы 
(Лингвистика) ** 4 Гуманитардык 15 

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ 

0201 Экономика 4 Табигый-так илимдер 33 

0202 Менеджмент 4 Табигый-так илимдер 37 

0204 Эл аралык мамилелер **/*** 4 Гуманитардык, табигый-так 
илимдер бирдей, англис тили 30 

0205 Финансы жана кредит (Экономика)**/*** 4 Табигый-так илимдер, англис 
тили 33 

КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 
0301 Журналистика 4 Гуманитардык, табигый-так 

 б й 
30 

0302 Реклама жана коом менен байланыштар 4 Гуманитардык, табигый-так 
 б  

35 

0303 Телевидение 4 Гуманитардык, табигый-так 
илимдер бирдей 40 
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ИНЖЕНЕРДИК ФАКУЛЬТЕТ 

0401 Программалык инженерия 4 Табигый-так илимдер 20 

0402 Жаратылышты колдонуу жана экология 4 Табигый-так илимдер 20 

0403 Коомдук тамактанууну уюштуруу жана 
продукциянын технологиясы 4 Табигый-так илимдер 20 

0404 Химиялык технология  4 Табигый-так илимдер 20 

0405 Электроника жана электр инженерлиги 
(эксперименталдык) 4 Табигый-так илимдер 25 

0406 Өнөр жай инженерлиги (эксперименталдык) 4 Табигый-так илимдер 18 
ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИ 

1501 Мейманкана иши 4 Гуманитардык, табигый-так 
илимдер бирдей 

35 

1502 Туризм 4 Гуманитардык, табигый-так 
илимдер бирдей 

25 

1503 Сервис 4 Гуманитардык, табигый-так 
илимдер бирдей 35 

АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ 

0801 Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү (Агрономия) 4 Табигый-так илимдер 20 

0802 Өсүмдүктөрдү коргоо (Агрономия) 4 Табигый-так илимдер 20 

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ 

0901 Ветеринария 5 Табигый-так илимдер 15 
СПОРТ ИЛИМДЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ 

1601 Дене тарбия 4 Aдистик сынагы**** 40 

1602 Машыктыруучуларды даярдоо (Дене тарбия) 4 Aдистик сынагы**** 40 
ТАБИГЫЙ-ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ 

1201 Колдонмо математика жана информатика 4 Табигый-так илимдер 25 

1202 Биология 4 Табигый-так илимдер 25 

1203 Математика 4 Табигый-так илимдер 20 

КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ 

1301 Сүрөт (Көркөм сүрөт искусствосу) 4 Aдистик сынагы**** 20 

1302 Графика (Көркөм сүрөт искусствосу) 4 Aдистик сынагы**** 25 

1303 Театралдык искусство 4 Адистик сынагы**** 20 

1304 Музыкалык искусство 4 Адистик сынагы**** 20 

 ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ    

1401 Диндерди таануу 4 Гуманитардык 35 

1402 Ислам таануу (Теология) 4 Гуманитардык 45 

МЕДИЦИНАЛЫК ФАКУЛЬТЕТ 

1701 Даарылоо иши 6 Табигый-так илимдер 15 

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.  
** Бул программага өткөн абитуриенттер даярдоо бөлүмүндө билим берүү тилдеринен тышкары 
даярдоо программаларына жараша англис, орус же кытай тилин да окушат. Бул тилдерден өтпөй калган 
студенттер 1-курска которулбайт. 
*** Бул программаларда окуганды каалаган абитуриенттер англис тили сынагына кирип, белгиленген 
эң төмөнкү упайлардан жогору алышы керек. 
**** Адистик сынагын тиешелүү факультет тарабынан уюштурулган атайын комиссия Бишкекте 
(КТМУ “Ч.Айтматов” атындагы кампуста) өткөрөт. 11-беттеги 5, 6-таблицаны караңыз. 
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2. СЫНАККА КАТТОО 
2.1. Сынакка кимдер каттала алат? 

КТМУнун 2022-жылкы студент кабыл алуу сынагына төмөндөгү шарттарга жооп берген 
абитуриенттер каттала алат: 
• Кыргыз Республикасынын жарандары жана КР Билим берүү жана илим министрлиги 

тарабынан статусу таанылган окуу жайларын бүтүргөн чет элдик жарандар; 
• Мектептин бүтүрүүчүлөрү (11-класс) жана атайын кесиптик орто окуу жайларынын 

бүтүрүүчү курсунда окуп жаткандар же бүтүрүүчүлөрү; 
• Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча КР Билим берүү жана илим 

министрлиги тарабынан белгиленген босого баллдан жогору алган абитуриенттер (ЖРТ 
баллы 110дон жогору алгандар). Спорт илимдери факультети жана Көркөм өнөр 
факультетинде окууну каалагандарга ЖРТ баллы талап кылынбайт; 

• Жогорку окуу жайларында окуп жаткандар; 
 

2.2. Сынакка кимдер каттала албайт? 
КТМУнун 2022-жылдагы Студент кабыл алуу сынагына төмөнкү абитуриенттер каттала 

албайт: 
• Түркия Республикасынын жарандары. Түркия Республикасынын жарандары Түркия 

Республикасынын БТЖБсы тарабынан өткөрүлгөн сынактын жыйынтыгы жана шарттарына 
ылайык кабыл алынат; 

• КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан статусу таанылбаган окуу жайларын 
бүтүргөн чет элдик жарандар; 

• Терс иш-аракеттеринен улам жазаланып, КТМУдан чыгарылгандар; 
• КР Билим берүү жөнүндө мыйзамынын 7- беренесине ылайык университетти бүтүргөндөр. 

2.3. Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер 
Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына электрондук форматта 

тапшырылышы керек: 
• Орто мектепти (аттестат) же атайын кесиптик орто окуу (диплом) жайын бүтүргөндүгү 

жөнүндө документтин электрондук форматы; 
• Паспорттун электрондук форматы; 
• Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн сертификатынын электрондук форматы (Спорт 

илимдери факультети менен Көркөм өнөр факультетинде окууну каалагандарга талап 
кылынбайт. Бул эки факультеттен тышкары бардык даярдоо программаларына ЖРТ 110 
баллдан жогору алгандар гана каттала алышат); 

• Акыркы үч ай ичинде түшкөн электрондук форматтагы фотосүрөт (3х4 өлчөмүндө); 
• Каттоо акысы үчүн төлөнгөн квитанциянын сүрөтү. Каттоо акысы төмөндөгү реквизитке 

төлөнөт:  
«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 

Эсептин номери: 1180000199932061 
БИК 118004 
SWIFT DEMIKG22 

Демир банктын кассасынан төлөнгөн квитанцияларда сөзсүз абитуриенттин аты-жөнү 
көрсөтүлүшү керек.  

Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүү үчүн 500 сом, англис тили сынагына кирүү 
үчүн кошумча дагы 500 сом төлөнөт. Англиис тили сынагынын жыйынтыгы Англис тили 
жана адабияты программасы, Кыргызча-англисче котормочулук программасы, Эл 
аралык мамилелер жана Финансы жана кредит программасы үчүн гана зарыл, калган 
даярдоо программаларына талап кылынбайт. Эгерде абитуриент жалпы сынакка гана кире 
турган болсо, 500 сом гана төлөнөт. Ал эми жалпы сынакка жана англис тили сынагына да 
кире турган болсо, анда 1000 сом акы төлөнөт. Төлөмдөр «Демир Кыргыз Интернэшнл 
Банктын» өлкөдөгү бардык филиалдарында кабыл алынат. 

 



 

5 

ЭСКЕРТҮҮ: Каттоо үчүн төлөнгөн каражат кандай жагдай болбосун кайра 
кайтарылбайт. 

2.4. Сынакка кантип катталасыз? 
• Абитуриенттер сынакка Баалоо, тандоо жана жайгаштыруу борбору тарабынан даярдалган 

abiturient.manas.edu.kg порталы аркылуу онлайн катталат; 
• Сынакка катталуу үчүн порталга жогорудагы 2.3 пунктунда көрсөтүлгөн документтерди 

жайгаштыруу керек. Сиз киргизген маалыматтар менен документтердин электрондук 
порталга толук жана туура киргизгендиги операторлор тарабынан текшерилет; 

• Эгер бардык маалыматтар жана керектүү документтер толук жана туура киргизилген болсо 
портал сизге сынак баракчасын даярдап берет. Сынак баракчасын принтерден 
чыгарып, сынак күнү паспортуңуз менен бирге сөзсүз ала келишиңиз керек; 

• Сизге берилген Сынак баракчасында сынак өтө турган имарат, аудиториялар көрсөтүлөт. 
Сынак учурунда жана даярдоо программасын тандоо иш-аракеттери толук аяктаганга 
чейин сизге берилген Сынак баракчасын жоготпой сакташыңыз керек; 

• Каттоо учурунда киргизген маалыматтарыңыздын тууралыгына жана тактыгына сиз өзүңүз 
гана жооптуусуз. Андыктан, Сынак баракчасындагы маалыматтардын тууралыгын өтө 
кылдаттык менен текшерип чыгышыңыз зарыл; 

• Эгер катталуу учурунда абитуриенттин тапшырган документтеринде же берген 
маалыматтарында кемчиликтер же каталар болсо, анда ал абитуриент катталуу жана 
сынакка кирүү укугунан ажырайт.  

2.5. Сынакка каттоо качан жана кайсы жерде жүргүзүлөт? 
Сынакка каттоо төмөндө көрсөтүлгөн электрондук даректе жүргүзүлөт. 

Электрондук порталдын дареги Каттоо мөөнөтү 

abiturient.manas.edu.kg 4-8-июль, 2022-ж. 
саат 9:00 – 19:00  

 

3. СЫНАККА БАЙЛАНЫШТУУ ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР 
3.1. Сынак качан жана кайсы жерлерде өткөрүлөт? 

“Манас” университетинин 2022-жылкы студенттерди кабыл алуу сынагы 2 отурум түрүндө 
Бишкек шаарында жана төмөндө көрсөтүлгөн убакытта өткөрүлөт. 

Сынактын түрү Орду Күнү Сааты 
Жалпы сынак Бишкек 17-июль, 2022-ж. 10:00 
Англис тили сынагы Бишкек 17-июль, 2022-ж. 14:30 

Сынакты «Сынак баракчасында» көрсөтүлгөн жерде гана тапшырасыздар. 

3.2. Сынакта суроолор кайсы тилдерде берилет? 
Сынактын суроолору кыргыз жана орус тилдеринде берилет. 

3.3. Сынакка кирүү үчүн эмнелерди ала келүүңүз керек? 
• Сынакка кирүү үчүн «Сынак баракчасы» менен паспортуңузду ала келүүңүз зарыл.  
• «Сынак баракчасын» жана паспортун албай келген абитуриенттер сынакка киргизилбейт. 
• Сынак имаратына «Сынак баракчасы» менен паспорттон башка нерселерди (телефон, 

калем, сызгыч, өчүргүч, калькулятор, ачкыч, брелок, байланыш каражаттары, саат ж.б.) 
алып кирүүгө тыюу салынат.  

3.4. Сынакта канча суроо берилет жана алар сабактар боюнча кандайча 
бөлүштүрүлгөн? 

• Абитуриенттерге жалпы сынакта 120 суроо, англис тили сынагында 60 суроо берилет. 
Сынакта камтылган сабактар жана алар боюнча берилүүчү суроолордун саны 2-таблицада 
берилди. 
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2-таблица 
Сынакта берилүүчү суроолордун сабактар боюнча бөлүштүрүлүшү 

Сабактар Суроонун саны 
Табигый-так илимдер 60 
Биология  12 
Химия  12 
Физика 12 
Математика 24 
Гуманитардык илимдер 60 
География  12 
Тарых 12 
Тил (кыргыз тили же орус тили) 20 
Адабият (кыргыз адабияты же орус адабияты) 12 
Логикалык суроолор 4 
Бардыгы 120 
Англис тили жана адабияты программасы, Кыргызча-англисче котормочулук 
программасы, Эл аралык мамилелер жана Финансы жана кредит 
программасын тандаган абитуриенттер үчүн  

 

Англис тили 60 

3.5. Сынак канча убакытка созулат?  
• Сынак 180 мүнөткө (3 саат) созулат. Англис  тили сынагынын мөөнөтү – 90 мүнөт (1,5 

саат).  

3.6. Сынак кандайча өткөрүлөт? 
• Сынак күнү саат 09.00дөн кечикпей, сынак баракчаларында жазылган сынак берүүчү 

имараттын алдына келип, кирүүгө даяр туруңуз.  
• Сынак баракчаңыз жана паспортуңуз кызматкерлер тарабынан текшерилгенден кийин 

имаратка киресиз.  
• Сынак өткөрүлүүчү жайдын башчысы сынактын эрежелерин үнүн бийик чыгарып окуп 

берет.  
• Алгач сиздерге суроолорго жооп берүүдө колдонулуучу жооп баракчалары таратылат. Бул 

жооп баракчасындагы толтурулушу керек болгон жерлерди толук толтуруп чыгышыңыз 
зарыл.  

• Андан кийин суроо китепчелери таратылат.  
• Сынак башталгандан кийин жалпы сынактын алгачкы 120 мүнөтүндө, англис тили 

сынагынын 60 мүнөтүндө жана сынактын акыркы 15 мүнөтүндө абитуриенттердин сынак 
өткөрүлүп жаткан жайдан сыртка чыгуусуна уруксат берилбейт. 

• Сынактын эрежелерин бузган абитуриенттер сынактан четтетилет жана тапшырган сынагы 
жараксыз деп табылат. 

3.7. Сынакта суроолордун кандай түрү берилет? 
• Сынакта 5 (беш) түрдүү жообу көрсөтүлгөн тест түрүндөгү суроолор берилет.  
• Сынак китепчеси эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүктөгү суроолор кыргыз тилинде, ал эми 

экинчи бөлүктөгү суроолор орус тилинде берилет. 
• Кыргыз жана орус тилдериндеги суроолордун туура жооптору бирдей болгондуктан, өзүңүз 

каалаган бөлүктөгү суроолорго жооп берсеңиз болот. Төмөндө сынакта бериле турган 
суроолордун үлгүсү берилди: 

15. Кыргыз Республикасы кайсы жылы БУУга (ООНго) мүчө болду?  
В каком году Кыргызская Республика стала членом ООН?  
А) 1991  Б) 1992  В) 1993  Г) 1994  Д) 1995 

Бул суроонун туура жообу "Б" болгондуктан, жооп баракчасындагы 15-номердеги суроого 
бөлүнгөн сапты таап, ичинде "Б" тамгасы бар тегерекчени сыртына чыгарбастан, кара калем 
менен жакшылап боёшуңуз керек. 
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Төмөндө бул суроонун туура жообунун жооп баракчасына белгиленишинин үлгүсү берилди: 

 
3.8. Жооп баракчасы кандай толтурулат? 
• Жооп баракчасындагы толтурулушу зарыл болгон жерлерге өздүк маалыматтарыңызды 

толук жазыңыз.  
• Сизге берилген суроо китепчесинин вариантын белгилеңиз.  
• Абитуриенттик номериңизди код түрүндө туура жазыңыз.  
• Ар бир суроого жооп бериш үчүн беш тегерекченин бирин, т.а., сиз туура деп эсептеген 

варианттагы тегерекчени кылдаттык менен карартып боёңуз.  
• Жоопторду жөнөкөй кара калем (карандаш) менен гана белгилеңиз.  
• Жооп баракчасынын үлгүсү 3-таблицада көрсөтүлдү.  
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3-таблица 

 



 

9 

3.9. Сынакта кандай эрежелерди сактоого тийишсиздер? 
Сынактын эрежелери суроо китепчесинде өзүнчө берилет. Сынакты баштоодон мурун сынак 

алуучу кызматкер сынак эрежелерин үнүн бийик чыгарып окуп берет. Сынакты ийгиликтүү 
тапшыруу баарынан мурда Сиздин сынак эрежелерин сакташыңызга байланыштуу 
болот. Сынак мезгилинде сакталышы талап кылынган айрым эрежелер төмөнкүлөр: 
• Уюлдук телефон жана башка байланыш каражаттары менен сынакка кирүүгө тыюу 

салынат.  
• Сынак мезгилинде ар кандай себептер менен сыртка чыкса, кайра кирүүгө болбойт. 
• Сынак жүрүп жатканда сынак алуучу кызматкерлер менен сүйлөшүүгө, аларга суроо 

берүүгө болбойт. Кызматкерлердин да абитуриенттер менен сүйлөшүүсүнө, ал эми 
абитуриенттердин бири-биринен калем, өчүргүч ж.б. каражаттарды алып, берүүлөрүнө 
тыюу салынат. 

• Сынак өтүүчү жайга эсептөөчү машиналарды, кабарлашуу каражаттарын ж.б. алып 
кирүүгө тыюу салынат. 

• Жооп баракчасын толтурууда жана жоопторду белгилөөдө жөнөкөй кара калем (карандаш) 
гана колдонулат. Калемдин башка түрлөрүн, сыя калем (ручкаларды) колдонууга уруксат 
берилбейт. 

• Жооптор жооп баракчасында гана белгиленүүгө тийиш. Белгилер коюлуучу 
тегерекчелерди боёп жатканда тегерекченин сыртына чыгарбай, булгабай боёңуз. Суроо 
китепчесинде белгиленген жооптор эсептелбейт. 

• Сынак мезгилинде жоопторду башкалардан көчүрүүгө аракет кылгандар, көчүргөндөр, 
көчүрткөндөр жана көчүрүүгө жардам бергендердин аты-жөнү аныкталат жана бул 
абитуриенттердин сынагы жараксыз деп табылат. 

• Суроо китепчесиндеги бош жерлерди каралама (черновик) катары колдонсоңуз болот. 
4. БААЛОО 

4.1. Жоопторго кандайча упай берилет? 
Сынактын жыйынтыгында «гуманитардык илимдер», «табигый-так илимдер» жана 

«гуманитардык, табигый-так илимдер бирдей» деген критерийлер боюнча үч түрдүү упай 
эсептелип чыгат. Англис тили сынагына кирген студенттердин упайлары өзүнчө эсептелет. 

Төрт ката жооп бир туура жоопту жоюп кеткендиктен, туура жооптордун санынан ката 
жооптордун жалпы санынын төрттөн бири кемитилет. Мисалы, 20 туура, 8 ката жообуңуз 
болсо, анда туура жоопторуңуздун саны 18ге түшөт.   

Ар бир абитуриенттин гуманитардык жана табигый-так илимдер боюнча топтогон упайлары 
алдын-ала өз-өзүнчө эсептелип чыгат. Алдын-ала эсептелген упайлар статистикалык 
эсептөөлөрдүн жардамы менен стандарт упайга айландырылат. Стандарт упайлар эсептелип 
чыккандан кийин абитуриенттердин гуманитардык,  табигый-так илимдер жана бул эки багыт 
боюнча бирдей берилген суроолордон алган упайлары эсептелет. Бул эсептөөдө:  

- Табигый-так илимдер боюнча жооптордун упайына тесттин табигый-так илимдер 
боюнча бөлүмүндөгү суроолорго берилген жооптордун упайы басымдуу таасир берет. Бирок 
гуманитардык илимдер боюнча суроолордун упайынын да белгилүү бир деңгээлде таасири 
болот. - Гуманитардык илимдер боюнча жооптордун упайына тесттин гуманитардык 
илимдер бөлүмүндөгү суроолорго берилген жооптордун упайы басымдуу таасир берет. Ошол 
эле учурда гуманитардык илимдер боюнча топтолгон упайга табигый-так илимдер боюнча 
топтолгон упайдын да белгилүү бир өлчөмдө таасири бар. - Табигый-так жана 
гуманитардык илимдер боюнча суроолорго берилген жооптордон бирдей топтолгон орток 
упайга бул эки багыттагы жооптордон алынган упайлар бирдей деңгээлде таасир берет. 

 
ЭСКЕРТҮҮ: Университеттин окумуштуулар кеңешинин 01.07.2021-ж., 2021-10.48 
номерлүү чечимининин негизинде, университетте окуп жатып, сынакка кирген 
абитуриенттердин сынакта алган упайынын 20 % кемитилет. 
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4.2. Сынакта эң аз канча упай алуу зарыл? 
• Факультеттерде окууга талапкер болуу үчүн артыкчылык берилген сабактарды эске алуу 

менен сынакта эң аз 120 упай топтоо зарыл. 
• Медициналык факультеттин Дарылоо иши программасында окууну каалаган 

абитуриенттер төмөндөгү шарттарга жооп бериши керек: 
1) ЖРТ негизги тестинен 110, Химия предметтик тестинен 60 жана Биология предметтик 

тестинен 60 баллдан жогору алгандар; 
2) “Манас” университетинин сынагынан табигый-так илимдер боюнча 165 упайдан 

жогору алгандар; 
3) Бөлүм тандоо конкурсунун жыйынтыгында “Манас” университетинин сынагынын 

упайлары бирдей болгон учурда абитуриенттердин ЖРТ тестинин төмөндөгү баллдары 
эсептелет: 
а) Негизги тесттин жана предметтик тесттердин (Негизги тест+Химия+Биология) 
суммасы жогору болгон абитуриентке артыкчылык берилет. Бул учурда да бирдей 
жыйынтык болсо: 
б) предметтик тесттердин (Химия+Биология) суммасы жогору болгон абитуриентке 
артыкчылык берилет. Эгер бул учурда да бирдей жыйынтык болсо, анда: 
в) ЖРТ негизги тестинин баллы жогору болгон абитуриентке артыкчылык берилет. 

ЭСКЕРТҮҮ:  
Кыргызстандын жарандары медициналык факультетти бүтүргөндөн кийин үч 

жыл Кыргызстанда иштөөгө милдеттүү.  
2022-2023-окуу жылында медициналык факультетке өткөн студенттерге окутуу 

тилдеринен бошотуу сынактарына кирүүгө уруксат берилбейт. 
 

• Теология факультетинин Диндерди таануу жана Ислам таануу программаларын тандоо 
укугуна ээ болуу үчүн гуманитардык багыттагы сабактардан эң аз 110 упай топтоо зарыл. 

• Искусство факультетин жана Спорт илимдери факультетин тандоо укугуна ээ болуу 
үчүн эң аз 100 упай топтоо зарыл. 

• Англис тили талап кылынган программаларды (Эл аралык мамилелер, Финансы жана 
кредит программасы, Англис тили жана адабияты программасы же Кыргызча-
англисче котормочулук программасы) тандоо укугуна ээ болуу үчүн англис тили 
сынагынан да эң аз 60 упай топтоо зарыл. 

• Жогоруда көрсөтүлгөн босого упайдан жогору алган абитуриенттер даярдоо программасын 
тандоо укугуна ээ болушат. Көрсөтүлгөн босого упайдан аз упай алгандар даярдоо 
программасын тандоо укугунан ажырайт. 

• Көркөм өнөр факультетин жана Спорт илимдери факультетин тандаган 
абитуриенттерди жайгаштыруу «адистик сынагынын» жыйынтыгын эске алуу менен 
жүргүзүлөт (12-бетти караңыз). 
 

5. СЫНАКТЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ КАНДАЙЧА БИЛДИРИЛЕТ? 
Сынактын жыйынтыктары 2022-жылдын 19-июль күнү белгилүү болот.  
Абитуриенттердин сынакта алган упайлары электрондук портал аркылуу жарыяланат.  
Андан тышкары абитуриенттердин алган упайлары университетибиздин web-баракчасына 

(http://www.manas.edu.kg жана http://exams.manas.edu.kg) жарыяланат. 
 

6. ДАЯРДОО ПРОГРАММАСЫН ТАНДОО 

6.1. Даярдоо программасын тандоого кимдер катыша алат? 
Сынактын жыйынтыгы боюнча топтолушу зарыл болгон минималдык упайдан кем эмес 

упайларга ээ болгон абитуриенттер даярдоо программасын тандоо укугуна ээ болот.  
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6.2. Даярдоо программасын тандоо качан жана кайда жүргүзүлөт? 
Даярдоо программасын тандоо электрондук портал аркылуу 2022-жылдын 20-22-июль 

күндөрү саат 9:00-17:00 аралыгында жүргүзүлөт. 

6.3. Даярдоо программасын тандоо кандай жол менен жүргүзүлөт? 
Сынактын жыйынтыгы боюнча босого упайдан жогору упай алган абитуриенттер 1-

таблицада көрсөтүлгөн программалардын ичинен каалоосуна жараша 1 (бир) даярдоо 
программасын тандаса болот. 

Абитуриенттер окууну каалаган даярдоо программасын тандоо иши электрондук 
порталдагы жеке бөлмө аркылуу жүргүзүлөт.  

Даярдоо программасын тандоо учурунда абитуриенттер кылдаттык менен рейтинг 
таблицасын текшерип, даярдоо программасынын бөлгөн орундарын (квоталарын) эске 
алуулары абзел. 

Туура эмес тандоо үчүн абитуриент өзү жооптуу. 
Абитуриент даярдоо программасын тандоосун рейтингдеги сынактан алган упайларына 

жана алардын түрүнө жараша каалаган даярдоо программасын тандоого тийиш. 
 
7. ДАЯРДОО ПРОГРАММАЛАРЫНА ЖАЙГАШТЫРУУ 

Даярдоо программаларына жайгаштырууда абитуриенттердин 2022-жылдын студент 
тандоо сынагында топтогон упайлары, даярдоо программасын тандоосу, даярдоо 
программаларына берилген орундар жана даярдоо программасынын шарттары эске алынат. 

Упайлары жана даярдоо программасын тандоолору бирдей болгон абитуриенттерди 
жайгаштыруу төмөндөгүдөй ишке ашат: 

а) Тандалып алынган даярдоо программасына тиешелүү артыкчылык берилген 
багыттагы суроолорго көбүрөөк туура жооп берген абитуриентке артыкчылык берилет, 
эгерде бул жакта да бирдей жыйынтык чыкса, анда: 

б) ЖРТ баллы каралып, жогору балл алган абитуриент жайгаштырылат. 
 
 

8. ДАЯРДОО ПРОГРАММАЛАРЫНА ЖАЙГАШТЫРУУНУН ЖЫЙЫНТЫГЫНЫН 
ЖАРЫЯЛАНЫШЫ 

Даярдоо программаларына жайгаштыруунун жыйынтыгы 2022-жылдын 23-июль күнү 
электрондук порталда жарыяланат. Андан тышкары, абитуриенттерди даярдоо 
программаларына жайгаштыруунун жыйынтыгы Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин 
интернет барагына (http://www.manas.edu.kg жана http://exams.manas.edu.kg) жарыяланат. 

 
 

9. ДАЯРДОО ПРОГРАММАЛАРЫНА КОШУМЧА ЖАЙГАШТЫРУУ 
Даярдоо программаларына жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн 

абитуриенттер 2022-жылдын 25-29-июль күндөр аралыгында жеке бөлмө аркылуу онлайн 
тастыктоо кылуусу зарыл. Жогоруда белгиленген күндөр аралыгында документтер 
тастыталбай, алардын орду бош калса, толбой калган орундарга 2022-жылдын 30-31-июль 
күндөрү кошумча даярдоо программасын тандоо электрондук портал аркылуу жүргүзүлөт (Бул 
жолку тандоого эң төмөнкү упайдан жогору алган, бирок биринчи тандоонун 
жыйынтыгы боюнча эч бир даярдоо программасына өтпөй калган абитуриенттер гана 
катыша алат). Кошумча даярдоо программасын тандоонун жыйынтыгы 2022-жылдын 1-
августунда электрондук порталда жарыяланат. Кошумча даярдоо программасын тандоонун 
жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2022-жылдын 3-4-август күндөр 
аралыгында жеке бөлмө аркылуу онлайн тастыктоо кылуусу зарыл. 
 
10. АПЕЛЛЯЦИЯ ТАРТИБИ 

10.1. Сынактын жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби 
Сынактын жыйынтыгына нааразы абитуриенттер сынак жыйынтыгы жарыяланган күндөн 



 

12 

тартып 2 (эки) күн ичинде, 2022-жылдын 19-20-июль күндөрү Студент тандоо жана 
жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот. 

10.2. Даярдоо программаларына жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция 
тартиби  

Даярдоо программаларына жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы абитуриенттер 
жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 (эки) күн ичинде, 2022-жылдын 
23-24-июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса 
болот. 

10.3. Даярдоо программаларына кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча 
апелляция тартиби 

Даярдоо программаларына кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы 
абитуриенттер жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 1 (бир) күн ичинде, 
2022-жылдын 2-август күнү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен 
кайрылса болот. 

 
11. АДИСТИК БОЮНЧА СЫНАКТАР 

Көркөм өнөр факультети жана Спорт илимдери факультети тарабынан өткөрүлө турган 
адистик сынактарынын тартиби 5-6 таблицаларда көрсөтүлдү. 

 
11.1 СПОРТ ИЛИМДЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ 

Өзгөчө жөндөмдүүлүк (адистик) сынагы 
 

5-ТАБЛИЦА 
Спорт илимдери факультети 

Сынак өтө турган жери Тийиштүү факультеттин имараты 
 

1-тур 
20-22-июль 2022 Даярдоо программасын тандоо  

20-23-июль 2022 Медициналык көзөмөлдөн өтүү жана медсправкасын 
тапшыруу 

23-июль 2022 Сынактын түрлөрүнөн консультация берүү 
25-26-июль 2022 Спорттук жөндөмдүүлүктү аныктоо сынактары 
26-июль 2022, саат 17.00 Сынактын жыйынтыктарынын жарыяланышы 
27-29-июль 2022 Даярдоо программаларына жайгаштыруу/каттоо  

2-тур (бош калган орундар болгон учурда) 
30-31-июль 2022 Даярдоо программасын тандоо 

30-31-июль 2022 Медициналык көзөмөлдөн өтүү жана медсправкасын 
тапшыруу 

01-02-август Спорттук жөндөмдүүлүктү аныктоо сынактары 
02-август 2022, саат 17.00 Сынактын жыйынтыктарынын жарыяланышы 
03-04-август 2022 Даярдоо программасына жайгаштыруу/каттоо 

 

ЭСКЕРТҮҮ: Тандап алган спорттун түрү боюнча экзамен берүү үчүн Абитуриенттер 
областык, райондук медициналык борборлордон же Бишкек ш. медициналык спорттук 
реабилитациялык борборунан (дареги Манас проспекти 41) ден соолугунун абалы боюнча 
терендетилген медициналык көзөмөлдөн өтүп (кан анализи, хирург, флюорография, 
невропатолог, окулист, кардиолог, терапевт), ден соолугунун абалы боюнча корутунду 
алып келүүлөрү керек (бланк тиркеме 1). Ден соолугунун абалы боюнча медициналык 
көзөмөлдөн өтпөгөн абитуриенттер тандап алган спорту боюнча экзаменге киргизилбейт. 
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11.2 КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ 

6-ТАБЛИЦА 
Көркөм өнөр факультети 

Сынак өтө турган жери Тийиштүү факультеттин имараты 
 

1-тур 
20-22-июль 2022 Даярдоо программасын тандоо  
25-26-июль 2022 Өзгөчө жөндөмдүүлүктү аныктоо сынактары 
26-июль 2022, саат 17.00 Сынактын жыйынтыктарынын жарыяланышы 
27-29-июль 2022 Даярдоо программасына жайгаштыруу/каттоо  

2-тур (бош калган орундар болгон учурда) 
30-31-июль 2022 Даярдоо программасын тандоо 
01-август Өзгөчө жөндөмдүүлүктү аныктоо сынактары 
01-август 2022, саат 17.30 Сынактын жыйынтыктарынын жарыяланышы 
03-04-август 2022 Даярдоо программасына жайгаштыруу/каттоо 

 
 
 

12. КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ КОЛЛЕДЖИ 
Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин 2022-2023 окуу жылы үчүн Кесиптик орто билим 

берүү колледжине абитуриенттерди тандоо 2022-жылдын Жалпы Республикалык 
Тестирлөөнүн (ЖРТ) жыйынтыгы боюнча конкурстук негизде 2022-жылдын 23-24-июль 
күндөрү саат 9:00-17:00 аралыгында жүргүзүлөт.  

2022-2023 окуу жылы үчүн Кесиптик орто билим берүү колледжине кабыл алынуучу 
программалар жана аларга бөлүнгөн орундар төмөндөгү 7-таблицада бирилди. Кыргыз-Түрк 
“Манас” университетинин бюджетинен каржылана турган кесиптик даярдоо программаларына 
(эки жылдык) абитуриенттерди каттоо жана тандоо http://abiturient.manas.edu.kg/ баракчасынан 
жүргүзүлөт. 

Кесиптик орто билим берүү колледжинде (2 жылдык) билим алууну каалаган 
абитуриенттер ЖРТ негизги тестинен эң аз 110 балл алуусу керек (ЖРТ кошумча тести талап 
кылынбайт). 

ЖРТ тестинин жыйынтыгы боюнча босого баллдан жогору балл алган абитуриенттер 7-
таблицада көрсөтүлгөн Кесиптик орто билим берүү колледжине кабыл алынуучу 
программалардын ичинен каалоосуна жараша 1 (бир) даярдоо программасын тандаса болот. 

Даярдоо программасын тандоо учурунда абитуриенттер кылдаттык менен рейтинг 
таблицасын текшерип, даярдоо программасынын бөлгөн орундарын (квоталарын) эске 
алуулары абзел. 

Туура эмес тандоо үчүн абитуриент өзү жооптуу. 
Абитуриент даярдоо программасын тандап жатканда рейтингдеги ЖРТ негизги тестинин 

баллына көңүл буруп, каалаган даярдоо программасын тандоого тийиш. 
Баллдары жана даярдоо программасын тандоолору бирдей болгон абитуриенттерди 

жайгаштыруу төмөндөгүдөй ишке ашат: 
а) Кайсы бир ЖРТ кошумча тестинин жыйынтыгы бар болуп-болбогондугу жана анын эң 

жогорку баллы каралып, жогору балл алган абитуриент жайгаштырылат. 
б) Кайсы бир ЖРТ кошумча тестинин жыйынтыгы да бирдей болсо, аттестаты каралып, 

анын орточо баасы жогору болгон абитуриент жайгаштырылат. 
в) Жогорудагы критерийлердин баары бирдей болгон учурда портал аркылуу системага 

биринчи катталган абитуриент жайгаштырылат. 
Конкурстун жыйынтыктары 2022-жылдын 25-июль күнү интернет аркылуу 

http://www.manas.edu.kg жана http://exams.manas.edu.kg веб-сайтында жарыяланат. Бул 
конкурстун негизинде Кесиптик орто билим берүү колледжине сунушталган абитуриенттер 
2022-жылдын 25-29-июль күндөр аралыгында жеке бөлмө аркылуу онлайн тастыктоо кылуусу 

http://exams.manas.edu.kg/
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зарыл. Жогоруда белгиленген күндөр аралыгында документтер тастыкталбай, алардын орду 
бош калса, толбой калган орундарга 2022-жылдын 1-2-август күндөрү даярдоо программасын 
тандоо үчүн кошумча конкурс жүргүзүлөт (Бул жолку конкурска эң төмөнкү упайдан жогору 
алган, бирок биринчи конкурстун жыйынтыгы боюнча эч бир даярдоо программасына өтпөй 
калган абитуриенттер гана катыша алат). Даярдоо программасын тандоонун кошумча 
конкурсунун жыйынтыгы 2022-жылдын 3-августунда жарыяланат. Даярдоо программасын 
тандоонун кошумча конкурсунун жыйынтыгы боюнча университетке сунушталган 
абитуриенттер 2022-жылдын 3-4-август күндөр аралыгында жеке бөлмө аркылуу онлайн 
тастыктоо кылуусу зарыл. 

 
ЭСКЕРТҮҮ: Кесиптик орто билим берүү колледжинин эки жылдык окуу 

программаларына ЖРТнын жыйынтыгы менен гана конкурс уюштурулуп, кабыл алынат. 
Тактап айтканда, Кесиптик орто билим берүү колледжинин программаларында билим алууну 
каалаган абитуриенттерге “Манас” университети тарабынан 17-июль, 2022-ж. күнү өткөрүлө 
турган сынакка кирүү зарылчылыгы жок. 

 
 
 
 

7-ТАБЛИЦА 
 КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ КОЛЛЕДЖИ (2 ЖЫЛДЫК) 

Коду Кесиптик даярдоо программасынын аталышы 
Окуу 

мөөнөтү 
(жыл)* 

Каралуучу тесттин 
жыйынтыгы 

Бөлүнгө
н орун 

3501 Менеджмент программасы (тармактар боюнча) 2 ЖРТнын негизги тести 27 

3502 Экономика жана бухгалтердик эсеп программасы 
(тармактар боюнча) 2 ЖРТнын негизги тести 27 

3503 Курулуштарды жана имараттарды куруу жана 
эксплуатациялоо программасы 2 ЖРТнын негизги тести 27 

3504 Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо 
программасы 2 ЖРТнын негизги тести 27 

3505 Мектепке чейинки билим берүү программасы 2 ЖРТнын негизги тести 27 

3506 Маркетинг программасы (тармактар боюнча) 2 ЖРТнын негизги тести 27 

3507 Туризм программасы 2 ЖРТнын негизги тести 27 

3508 Ширетүү өндүрүшү программасы (Mеталл иштетүүнүн 
жана ширетүүнүн технологиясы) 2 ЖРТнын негизги тести 27 

3509 Жыгач иштетүүнүн технологиясы, эмеректер дизайны 
жана конструкциялоо программасы 2 ЖРТнын негизги тести 27 

3510 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө 
техникаларын программалык камсыздоо программасы 2 ЖРТнын негизги тести 27 

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок. 
 



УНИВЕРСИТЕТИБИЗ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 
 
- Кыргыз-Түрк «Манас» университети 1995-жылы Кыргыз Республикасы менен Түркия 

Республикасынын өкмөттөрү тарабынан кол коюлган келишимдин негизинде ачылган. 
Университеттин дипломдору эки өлкөдө тең бирдей таанылат. 

- Университетибизде билим берүү кыргыз жана түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Университетке 
кабыл алынган студенттер бул тилдерди бир жылдык даярдоо бөлүмүндө окушат. Эки тилден 
тең тил билүү деңгээлин аныктоо сынагынан ийгиликтүү өткөн студенттер дароо биринчи 
курска кабыл алынат. Университетте чет тилдерин окутууга да өзгөчө көңүл бурулат.  

- Университетибизде билим берүү акысыз. 
- Университетибиздин профессор-окутуучулук курамы Кыргызстан, Түркия жана башка 

өлкөлөрдөн конкурстук негизде тандалып алынат. Студенттерге заманбап китепкана, 
лабораториялар жана студияларда билимин өркүндөтүүгө шарт түзүлгөн. Мындай 
мүмкүнчүлүктөр студенттердин сапаттуу билим алып, мыкты адис болуп калыптанышына 
өбөлгө болот. 

- Студенттер Студенттик кеңеш аркылуу университетти башкарууга катыша алышат. 
- “Манас” университети – «Times Higher Education Impact Ranking» рейтингине кирген 

Кыргызстандагы биринчи жогорку окуу жайы. 
- QS (Quacquarelli Symonds) эл аралык агентствосунун рейтингинде Кыргыз-Түрк “Манас” 

университети Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү эң мыкты 451 
университеттин катарында орун алган окуу жай. 

- Сабактарына жетишкен студенттерге социалдык көмөк көрсөтүү максатында стипендия 
берилет. Мындан тышкары университетке кирүү сынагында табигый-так илимдер, 
гуманитардык илимдер жана илимдин эки тармагы боюнча бирдей баалоодо эң жогорку упай 
топтоп өткөн жүз студентке кошумча стипендия берилет. 

- Студенттер университеттин мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жатакана менен камсыз кылынат. 
- Университетте студенттердин сабактан сырткаркы убактыларын көңүлдүү, пайдалуу өткөрүшү 

үчүн спорт, музыка, бий, ыр жана башка өнөр түрлөрү боюнча ийримдер, курстар уюштурулган. 
Булардан сырткары студенттер үчүн ден соолук, психологиялык кеңеш-көмөк борборлору да 
кызмат кылат. 
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