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1. СТУДЕНТ КАБЫЛ АЛУУ СЫНАГЫ
1.1. Студент кабыл алуу сынагы
2018-2019-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 бөлүмдөргө жайгаштыруу Баалоо, тандоо жана
жайгаштыруу борбору тарабынан ишке ашырылат.
1.2. Студенттерди кабыл алуучу бөлүмдөр
2018-2019-окуу жылы үчүн 1-таблицада көрсөтүлгөн бөлүмдөргө студенттер кабыл алынат.
Таблицада бөлүмдөрдүн коду, аты, окуу мөөнөтү, артыкчылык берилүүчү сабактар жана
бөлүнгөн орундар көрсөтүлгөн. Тандоо баракчасын толтуруп жатканда № 1-таблицадагы
маалыматтарды эске алууңуз зарыл.
1-таблица
2018-2019-ОКУУ ЖЫЛЫНА СТУДЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУЧУ
ФАКУЛЬТЕТТЕР ЖАНА БӨЛҮМДӨР
Окуу
БөлүмБөлүнгөн
Факультеттердин жана бөлүмдөрдүн аты мөөнөтү Артыкчылык берилүүчү сабактар
дүн коду
орун
(жыл)*
ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ
0101
0102
0103

Тарых бөлүмү
Түркология бөлүмү
Орус тили жана адабияты бөлүмү**

4
4
4

Гуманитардык
Гуманитардык
Гуманитардык

20
20
15

0104

Англис тили жана адабияты бөлүмү**/***

4

Гуманитардык, чет тил

10

0105

Кытай тили жана адабияты бөлүмү**

4

Гуманитардык

15

0106

Социология бөлүмү

4

Гуманитардык

20

0107

4

Гуманитардык

10

4

Гуманитардык

20

4

Гуманитардык

15

4

Гуманитардык, чет тил

15

0111

Философия бөлүмү
Психологиялык-педагогикалык кеңеш жана
көмөк бөлүмү
Кыргызча-түркчө котормочулук бөлүмү
Кыргызча-англисче котормочулук
бөлүмү**/***
Түркчө-орусча котормочулук бөлүмү

4

Гуманитардык

10

0201
0202

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ
Экономика бөлүмү
4
Менеджмент бөлүмү
4

33
33

0204

Эл аралык мамилелер бөлүмү**/***

4

0205

Финансы жана кредит бөлүмү
КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

4

Табигый-так илимдер
Табигый-так илимдер
Гуманитардык, табигый-так
илимдер бирдей, чет тил
табигый-так илимдер

0301

Журналистика бөлүмү

4

0302

Коомчулук менен байланыш жана реклама
бөлүмү

4

0303

Телевидение жана кинематография бөлүмү

4

0401

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
Компьютердик инженерия бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0402

Экология инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

20

0403

Тамак-аш инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

25

0404

Химия инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

20

0405

Электроника жана электр инженериясы
бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

18

0108
0109
0110

2

Гуманитардык, табигый-так
илимдер бирдей
Гуманитардык, табигый-так
илимдер бирдей
Гуманитардык, табигый-так
илимдер бирдей

30
33
35
35
40

0406

Өнөр жай инженериясы бөлүмү

4

Табигый-так илимдер

15

0802

ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШТЕТҮҮ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ
Гуманитардык, табигый-так
Мейманкана иши бөлүмү
4
илимдер бирдей
Гуманитардык, табигый-так
Туризм бөлүмү
4
илимдер бирдей
Гуманитардык, табигый-так
Сервис бөлүмү
4
илимдер бирдей
АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ
Мөмө-жемиш жана талаа өсүмдүктөрү
4
Табигый-так илимдер
бөлүмү
Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмү
4
Табигый-так илимдер

0901

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

Табигый-так илимдер

45

1101

ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ
Дене тарбия жана спорт мугалими бөлүмү
4
Aдистик сынагы****

30

0701
0702
0703

0801

5

35
25
30

25
25

1102

Машыктыруучуларды даярдоо бөлүмү
4
ТАБИГЫЙ-ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

Aдистик сынагы****

25

1201

Колдонмо математика жана информатика

Табигый-так илимдер

35

1202
1203

Биология бөлүмү
4
Табигый-так илимдер
Математика бөлүмү
4
Табигый-так илимдер
КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ
Сүрөт бөлүмү
4
Aдистик сынагы****
4
Aдистик сынагы****
Графика бөлүмү
Актёрдук өнөр бөлүмү
4
Гуманитардык, aдистик сынагы****
Эстрадалык вокал бөлүмү
4
Гуманитардык, aдистик сынагы****
ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
Дин таануу бөлүмү
4
Гуманитардык
Ислам таануу бөлүмү
4
Aдистик сынагы****
КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕП (программалар)
Кеңсе менеджменти жана жетекчинин
2
Гуманитардык
ассистенти
Гуманитардык, табигый-так
Бухгалтердик эсеп жана аудит
2
илимдер бирдей
Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо
2
Табигый-так илимдер
Автоунааларды тейлөө жана оңдоо
2
Табигый-так илимдер
Мектеп жашына чейинки балдарды
Гуманитардык, табигый-так
2
тарбиялоо
илимдер бирдей
Гуманитардык, табигый-так
Маркетинг
2
илимдер бирдей
Гуманитардык, табигый-так
Туризм жана мейманкана иштетүү
2
илимдер бирдей
Темир иштетүү жана ширетүү программасы
2
Табигый-так илимдер
Жыгач иштетүү жана эмерек технологиясы
2
Табигый-так илимдер
программасы
Эсептөө техникаларын жана
автоматташтырылган системаларды
2
Табигый-так илимдер
программа менен камсыздоо программасы

1301
1302
1303
1304
1401
1402
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510

4

30
20
20
25
20
20
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

* Даярдоо бөлүмүндөгү 1 жылдык тил үйрөтүү программасы окуу мөөнөтүнө камтылган жок.
** Бул бөлүмгө өткөн абитуриенттер даярдоо бөлүмүндө билим берүү тилдеринен тышкары бөлүмдөрүнө жараша англис, орус же кытай тилин
да окушат. Бул тилдерден өтпөй калган студенттер 1-курска которулбайт.
*** Бул бөлүмдөрдө окуганды каалаган абитуриенттер чет тил сынагына кирип, белгиленген эң төмөнкү упайлардан жогору алышы керек.
**** Адистик сынагын тиешелүү факультет жана жогорку мектептер 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 2018-жылдагы 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;
Жогорку окуу жайларында окуп жаткандар;
Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча (ЖРТ баллы 110-дөн жогору
алгандар) КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан белгиленген босого баллдан
жогору болгон абитуриенттер.
2.2. Сынакка кимдер каттала албайт?
КТМУнун 2018-жылдагы Студент кабыл алуу сынагына төмөнкү абитуриенттер каттала
албайт:
 Түркия Республикасынын жарандары;
 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 мыйзамынын 7- беренесине ылайык университетти бүтүргөндөр.
2.3. Сынакка катталуу үчүн керектүү документтер
Катталуу үчүн төмөнкү документтер каттоо комиссиясына тапшырылышы керек:
 Орто мектепти же атайын кесиптик орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин
көчүрмөсү;
 Аттестат жана аттестатын көчүрмөсү;
 Паспорт жана паспорттун көчүрмөсү;
 Жалпы Республикалык Тестирлөөнүн (ЖРТ 110 баллдан жогору алгандар гана каттала
алышат) сертификаты жана анын көчүрмөсү;
 Акыркы үч ай ичинде түшкөн 2 даана фотосүрөт (3х4 өлчөмүндө);
 Каттоо акысы катары жалпы сынакка кирүүчү абитуриенттерден 300 сом, чет тил сынагына
кире турган абитуриенттерден кошумча 300 сом алынат.
2.4. Сынакка кантип катталасыз?
 Абитуриенттер сынакка каттоо борборлорунун каттоо кызматкерлери тарабынан компьютер
аркылуу катталат.
 Сынакка катталуу үчүн көрсөтүлгөн даректердеги каттоо борборлоруна керектүү
документтерди (2.3) өзүңүз алып барып катталасыз.
 Каттоо кызматкерлери сиз жөнүндөгү маалыматтарды атайын электрондук программага
толук жана туура киргизгенден кийин, компьютердик веб-камеранын жардамы менен
сиздин сүрөтүңүздү тартып алат.
 Андан соң, каттоо кызматкери Сынак баракчасын чыгарат жана аны тастыктагандан кийин
сиздин колуңузга тапшырат.
 Сынак учурунда жана бөлүм тандоо иш-аракеттери толук аяктаганга чейин сизге берилген
Сынак баракчасын жоготпой сакташыңыз керек.
 Каттоо учурунда каттоо кызматкерине бере турган 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.
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2.5. Сынакка каттоо качан жана кайсы жерде жүргүзүлөт?
Сынакка каттоо төмөндө көрсөтүлгөн мөөнөттө жана шаарларда жүргүзүлөт.

Шаарлар

Каттоо мөөнөтү

Бишкек шаары, Жал кичирайону КТМУнун Ч.Айтматов атындагы кампусу,
Гуманитардык жана Экономика жана башкаруу факультетинин имараты
Тел.: 0 312 49-27-91, 83, 85, 86
Ош шаары, Исанова к., 73, ОГПИ, 1- корпус, каб. № 104
Тел.: 03222 43567, 43550
Каракол шаары, Гагарин көчөсү, 15, Бийбосунов атындагы Каракол
педагогикалык колледж
Тел.: 03922 5-32-39
Жалал-Абад шаары, Ленин көчөсү, 57, ЖАМУ, Педагогика жана маалымат
технологиялары факультети, 213-аудитория
Тел.: 0 3722 6-01-42
Нарын шаары, Ленин көчөсү, 92, Токтогул атындагы № 1-орто мектеп
Тел.: 0 3522 5-17-30, 5-17-64.
Талас шаары, Карл Маркс көчөсү, 47, Абжалбек Чолпонкулов атындагы №
1-орто мектеп. Тел.: 0 3422 5-30-51

25-июнь – 3-июль, 2018-ж.
25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.
25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.
25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.
25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.
25-июнь – 30-июнь, 2018-ж.

3. СЫНАККА БАЙЛАНЫШТУУ ТҮШҮНДҮРМӨЛӨР
3.1. Сынак качан жана кайсы жерлерде өткөрүлөт?
 “Манас” университетинин 2018-жылкы студенттерди кабыл алуу сынагы 2 тур түрүндө
төмөнкү шаарларда жана көрсөтүлгөн убакытта өткөрүлөт.
Сынактын түрү
Жалпы сынак
Чет тил сынагы

Орду
Бишкек, Ош ш.
Бишкек, Ош ш.

Күнү
8-июль, 2018-ж.
8-июль, 2018-ж.

Сааты
10:00
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.
3.4. Сынакта канча суроо берилет жана алар сабактар боюнча кандайча
бөлүштүрүлгөн?
 Абитуриенттерге жалпы сынакта 120 суроо, чет тил сынагында 60 суроо берилет. Сынакта
камтылган сабактар жана алар боюнча берилүүчү суроолордун саны 2-таблицада берилди.
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, Эл аралык мамилелер, Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмүн тандаган
абитуриенттер үчүн
Англис тили
60
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3.5.
3 Сынак
к канча убаакытка соозулат?
 Сынак 180 мүнөтк
кө (3 саат) созулат.
с
Чеет тил сынаагынын мөөөнөтү – 90 мүнөт (1,55 саат).
3.6.
3 Сынак
к кандайчаа өткөрүлөөт?
 Сынак ккүнү саат 09.00дөн кечикпей,, сынак б
баракчалары
ында жазы
ылган сынак берүүч
чү
имаратты
ын алдына келип, киррүүгө даяр туруңуз.
 Сынак баракчаңы
ыз жана өздүк
ө
докуументиңиз (паспорту
уңуз) кызм
маткерлер тарабынаан
текшери
илгенден ки
ийин имараатка киреси
из.
 Сынак өөткөрүлүүч
чү жайдын
н башчысы
ы сынактын
н эрежелер
рин үнүн бийик чыггарып окууп
берет.
 Алгач си
издерге сурроолорго жооп
ж
берүү
үдө колдон
нулуучу жо
ооп баракч
чалары тараатылат. Буул
жооп бааракчасынд
дагы толтуурулушу кеерек болгоон жерлерд
ди толук толтуруп
т
ч
чыгышыңы
ыз
зарыл.
 Андан ки
ийин сурооо китепчелеери тараты
ылат.
 Сын
нак башталлгандан кий
йин жалпы
ы сынактын
н алгачкы 135
1 мүнөтү
үндө, чет ти
ил
сын
нагынын 60
0 мүнөтүнд
дө жана сы
ынактын акы
ыркы 15 мүүнөтүндө абитуриент
а
ттердин
сын
нак өткөрүл
лүп жаткан
н жайдан сы
ыртка чыгууусуна урукксат берилбейт.
 Сынакты
ын эрежел
лерин бузган абитури
иенттер сы
ынактан четтетилет жана бергген сынагы
ы
жараксы
ыз деп табы
ылат.
3.7.
3 Сынак
кта суроолордун кан
ндай түрү колдонула
к
ат?
 Сынактаа 5 (беш) түүрдүү жооб
бу көрсөтүллгөн тест түрүндөгү
т
с
суроолор
берилет.
б
 Сынак китепчеси
к
э бөлүмд
эки
дөн турат. Биринчи бөлүмүндөг
б
гү суроолоор кыргыз тилинде, ал
а
эми экин
нчи бөлүмүүндөгү сурооолор орусс тилинде берилет.
б
 Кыргыз жана орус тилдеринд
деги сурооллордун тууура жооптоору бирдей болгондукктан, өзүңүүз
каалаган
н бөлүмдөггү суроолоорго жооп
п берсеңиз болот. Төөмөндө сы
ынакта берриле тургаан
суроолоррдун үлгүссү берилди::
15. Кы
ыргыз Ресспубликасы
ы кайсы жылы
ж
БУУ
Уга (ООНгго) мүчө боолду?
В каком году Кы
ыргызская Республик
Р
ка стала члееном ООН??
А) 1991

Б 1992
Б)

В) 1993

Г)) 1994

Д) 1995

 Бул сурооонун туурра жообу "Б" болгонд
дуктан, жоооп баракчаасындагы 15-номердееги суроогго
бөлүнгөн
н сапты тааап, ичинд
де "Б" там
мгасы бар тегерекчен
ни сыртына чыгарбасстан, калем
м
менен жакшылап боёшуңуз
б
к
керек.
 Төмөндөө бул сурооонун туура жообунун жооп бараакчасына беелгилениш
шинин үлгүссү берилди
и:

3.8.
3 Жооп баракчасы
б
ы кандай толтурулат
т
т?
 Жооп баракчасынд
дагы толтуурулушу зарыл
з
болггон жерлеерге өздүк маалыматттарыңызды
ы
толук жаазыңыз.
 Сизге беерилген сурроо китепчесинин вар
риантын беелгилеңиз.
 Абитури
иенттик ном
мериңизди
и код түрүндө туура жазыңыз.
ж
 Ар бир суроого жооп
ж
бериш
ш үчүн беш
ш тегерекчченин бири
ин, т.а., сизз туура деп
п эсептеген
вариантттагы тегереекчени кыллдаттык менен карарттып боёңуз.
 Жоопторрду жөнөкөөй кара каллем менен гана
г
белгиллеңиз.
 Жооп бааракчасыны
ын үлгүсү 3-таблицад
3
да көрсөтүллдү.
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3-таблицаа

7

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 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, калем учтарды (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 боштуктарды 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. Чет тил 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, табигыйтак 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.
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4.2. Сынакта эң аз канча упай алуу зарыл?
 Факультет жана 4 жылдык жогорку мектептерде окууга талапкер болуу үчүн сынакта эң аз
120 упай топтоо зарыл.
 Кесиптик жогорку мектепти тандоо укугуна ээ болуу үчүн эң аз 110 упай топтоо зарыл.
 Искусство факультетин, Дене тарбия жана спорт жогорку мектебин жана Теология
факультетинин ислам таануу бөлүмүн тандоо укугуна ээ болуу үчүн эң аз 100 упай
топтоо зарыл.
 Чет тил талап кылынган бөлүмдөрдү (Эл аралык мамилелер, Англис тили жана
адабияты же Кыргызча-англисче котормочулук бөлүмдөрүн) тандоо укугуна ээ болуу
үчүн чет тил сынагынан да эң аз 60 упай топтоо зарыл.
 Жогоруда көрсөтүлгөн өлчөмдө упай топтогон абитуриенттер бөлүм тандоо укугуна ээ
болушат. Көрсөтүлгөн упайдан аз упай топтогондор бөлүм тандоо укугунан ажырайт.
 Көркөм өнөр факультетин Теология факультетинин ислам таануу бөлүмүн жана Дене тарбия
жана спорт жогорку мектебин тандаган абитуриенттерди жайгаштыруу «адистик
сынагынын» жыйынтыгын эске алуу менен жүргүзүлөт.
5. СЫНАКТЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ КАНДАЙЧА БИЛДИРИЛЕТ?
 Сынактын жыйынтыктары 2018-жылдын 12-июль күнү белгилүү болот.
 Абитуриенттердин тизмеси жана сынакта топтогон упайлары Бишкек шаарында КыргызТүрк «Манас» университетинин административдик корпусунда (Тынчтык проспектиси
№56) жана Жал кичирайонундагы Чынгыз Айтматов атн. кампуста, ал эми Ош шаарында
сынак өткөрүлгөн жерде жарыяланат.
 Андан тышкары абитуриенттердин топтогон упайлары университетибиздин web
баракчасына (http://www.manas.edu.kg жана http://exams.manas.edu.kg) жарыяланат.
6. БӨЛҮМ ТАНДОО ЖАНА ТАНДОО БАРАКЧАЛАРЫН ТАПШЫРУУ
6.1. Бөлүм тандоого кимдер катыша алат?
Сынактын жыйынтыгы боюнча топтолушу зарыл болгон минималдык упайдан кем эмес
упайларга ээ болгон абитуриенттер бөлүм тандоо укугуна ээ болот.
6.2. Бөлүм тандоо качан жана кайда жүргүзүлөт?
Бөлүм тандоо Бишкек жана Ош шаарларында Каттоо кеңселеринде 2018-жылдын 12-14июль күндөрү жүргүзүлөт.
6.3. Бөлүм тандоо кандай жол менен жүргүзүлөт?
Сынактын жыйынтыгы боюнча топтолушу зарыл болгон минималдык упайдан жогору упай
топтогон абитуриенттер 1-таблицада көрсөтүлгөн бөлүмдөрдүн ичинен каалоосуна жараша эң
көп 5 (беш) бөлүм тандаса болот (Көркөм өнөр факультети, Теология факультетинин ислам
таануу бөлүмү жана Дене тарбия жана спорт жогорку мектебинен тышкары).
Абитуриенттердин бөлүм тандоосу, 4-таблицада көрсөтүлгөндөй, «Тандоо баракчасынын»
каттоо кызматкерлери тарабынан компьютердин жардамы менен толтурулушу аркылуу ишке
ашат.
Бөлүм тандоо учурунда абитуриенттер «Сынак баракчасын» каттоо кызматкерине
тапшыруусу керек.
Каттоо кызматкери «Тандоо баракчасын» толтуруп, принтерден басып чыгаргандан кийин
абитуриенттин колуна берет. Абитуриент «Тандоо баракчасындагы» маалыматтарды
кылдаттык менен текшерип, маалыматтардын тууралыгын тастыктап, кол койгондон кийин
бир нускасын каттоо кызматкерине тапшырат.
«Тандоо баракчасына» кол коюлуп, каттоо кызматкерине тапшырылгандан кийин, андагы
маалыматтарды өзгөртүүгө болбойт. Туура эмес тандоо үчүн абитуриент өзү жооптуу.
Абитуриент бөлүм тандоосун топтогон упайларына жана алардын түрүнө жараша эң көп
каалаган бөлүмдөн баштоого тийиш.
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4-ТАБЛИЦ
ЦА

Тандоо
Т
бар
ракчасы 5 бөлүмдөн
н турат:
1. А
Абитуриен
нттин номерри жана өзд
дүк маалым
маттары;
2. Б
Бүтүргөн окуу жайы жана
ж
үй дарреги;
3. С
Сынакта тооптогон упаайы;
4. Т
Тандаган бөлүмдөрдүүн коддору;
5. А
Абитуриен
нттин жана каттоо кыззматкерини
ин колу.
7.
7 БӨЛҮМ
МДӨРГӨ ЖАЙГАШТ
Ж
ТЫРУУ
 Бөлүмдөөргө жайгааштырууда абитуриен
нттердин 2018-жылд
2
дын студент тандоо сынагынд
да
топтогон
н упайларры, бөлүм тандоосу
у, бөлүмдөөргө берилген орун
ндар жанаа бөлүмдү
үн
шарттары эске алы
ынат.
 Упайларры жана бөлүм таандоолору бирдей болгон абитуриент
а
ттерди жаайгаштырууу
төмөндөөгүдөй ишкке ашат:
а) Т
Тандалып алынган
а
бөөлүмгө тиеешелүү арттыкчылык берилген багыттагы
б
суроолоргго
көбүрөөкк туура жоооп берген абитуриенттке артыкч
чылык бери
илет, эгерде бул жактта да бирдей
жыйынттык чыкса, анда:
б) Орто
О
мектеепти бүтүрргөндөгү жалпы
ж
ортоочо баа кааралып, жоогору баагаа ээ болгон
абитуриеент универрситетке каатталуу уку
угуна ээ боллот,
в) ОРТ
О баллы каралып,
к
ж
жогору
баллл алган аби
итуриент жайгаштыры
ылат.
8.
8 БӨЛҮМ
МДӨРГӨ ЖАЙГАШТ
Ж
ТЫРУУНУ
УН ЖЫЙЫ
ЫНТЫГЫ
ЫНЫН БИ
ИЛДИРИЛ
ЛИШИ
 Бөлүмдөөргө жай
йгаштыруун
нун жыйынтыгы 2018-жыл
лдын 15--июль күүнү сынаак
борборлорунда (Би
ишкек жанаа Ош) жары
ыяланат.
 Андан ттышкары, абитуриент
а
ттерди бөлү
үмдөргө жаайгаштыру
уунун жый
йынтыгы Кы
ыргыз-Түррк
«Манас»» универрситетинин
н
интерн
нет барагына (htttp://www.manas.edu
u.kg жан
на
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http://exams.manas.edu.kg) жарыяланат.
9. БӨЛҮМДӨРГӨ КОШУМЧА ЖАЙГАШТЫРУУ
 Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер
2018-жылдын 16-20-июль күндөр аралыгында тийиштүү документтерди студенттик
бөлүмгө (Жал кичирайону КТМУнун Ч.Айтматов атындагы кампусу, экономика жана
башкаруу факультети имараты) тапшыруулары зарыл. Жогоруда белгиленген күндөр
аралыгында документтер тапшырылбай, алардын орду бош калса, толбой калган орундарга
2018-жылдын 23-24-июль күндөрү кошумча бөлүм тандоо жүргүзүлөт (Бул жолку тандоого
эң төмөнкү упайдан жогору алган, бирок биринчи тандоонун жыйынтыгы боюнча эч бир
бөлүмгө өтпөй калган абитуриенттер гана катыша алат). Кошумча бөлүм тандоонун
жыйынтыгы 2018-жылдын 25-июлунда жарыяланат. Кошумча бөлүм тандоонун
жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2018-жылдын 27-28-июль күндөр
аралыгында тийиштүү документтерди студенттик бөлүмгө тапшыруулары зарыл.
10. АПЕЛЛЯЦИЯ ТАРТИБИ
10.1. Сынактын жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби
Сынактын жыйынтыгына нааразы абитуриенттер сынак жыйынтыгы жарыяланган күндөн
тартып 2 (эки) күн ичинде, 2018-жылдын 12-13-июль күндөрү Студент тандоо жана
жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.
10.2. Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби
Бөлүмдөргө жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы абитуриенттер жайгаштыруунун
жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 (эки) күн ичинде, 2018-жылдын 15-16-июль
күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.
10.3. Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча апелляция тартиби
Бөлүмдөргө кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгына нааразы абитуриенттер жайгаштыруунун жыйынтыгы жарыяланган күндөн тартып 2 (эки) күн ичинде, 2018-жылдын 2526-июль күндөрү Студент тандоо жана жайгаштыруу борборуна арыз менен кайрылса болот.
11. АДИСТИК БОЮНЧА СЫНАКТАР
Көркөм өнөр факультети, Ислам таануу бөлүмү жана Дене тарбия жана спорт жогорку
мектеби тарабынан өткөрүлө турган адистик сынактарынын тартиби 5-6 таблицаларда
көрсөтүлдү.
5-ТАБЛИЦА
Көркөм өнөр факультети жана Ислам таануу бөлүмү
Каттоо күндөрү
12-16- июль 2018-ж.
Адистик сынактар
17-19- июль 2018-ж.
Каттоо жана сынак жери
Тийиштүү факультет / жогорку мектептердин имараты

Каттоо күндөрү
Адистик сынактар
Каттоо жана сынак жери

6-ТАБЛИЦА
Дене тарбия жана спорт жогорку мектеби
12-17- июль 2018-ж.
18-19- июль 2018-ж.
Тийиштүү факультет / жогорку мектептердин имараты
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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.
- 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 үч 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.

