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Кабыл алуу кон курсу-барР еспубликада ж о горку окуу
д ы к окуу жайларда бирдей
болот. 1-тур 10-июлда саат
жайларга кабыл алуу внвктугу
9.00до башталат. Анда та10-июлда башт алып, эки тур
лондор салынуучу кутучалар
менен вт ет . Бы йы л жож го
абитуриенттердин, ата-энекабы л алуунун босого баллы
лердйн жана кез карандысыз
езгврт улгвн жок. Ж ы лдагы эксперттердин катышуусунда
дай эле жалпы республикалык
бекитилип, абитуриенттер тантесттен 110 баллдан жогору
дап алган адистиктери боюнча
талондорун сала башташат.
алган абит уриент т ер гана
Талон кыркуу 12-июлда саат
ж о го р ку окуу ж айы на т ап14.00до токтотулуп, окууга
ш ы ра алыш ат . Б елгилуу
еткен абитуриенттердин тизболгондой, абитуриенттер
меси 13-июлда саат Ю.ООдо
предм ет т ик т ест терден
илинет. Талапка ылайык, тадагы 60 баллдан ж огору
лапкерлер эки кундун ичинде,
тактап айтканда, 13-15-июлга
т опт оого тийиш. Учур
чейин окуу жайга келип, окуй
да республиканын бардык
тургандыгын тастыктап, докубут уруучулвру Ж алпы
менттерин тапшырып кетуусу
республикалык тесттен
зарыл. Бул турда абитуриент
етууде.
тер сертификаттагы эки талонду пайдаланууга укуктуу.
У1аданият, искусство, йене тарбия
Кабыл алууну ачык-айкын
багытындагытаптырууда
OKW жаи"%Р
я Ж РТньп
РТньп
Адистиктерге
еткёруу учун ар бир окуу жайда
бир эле учурда ЖРТнын тажыйынтыгы каралбаит.
лондорунун штрих-коддорун
окуй турган электрондук жабдуулар иштеп, ар бир адистик
боюнча маалыматтар экрандан
чыгарылып турат. Андан
абитуриент езунун канчанчы орунда экендигин
бар абитуриенттер гранттык орундарга езунче квота менен кабыл алынат.
Г ранттык орундар тууралуу
жана окууга етуу учун канКонтракттык белумге болсо конкурс абитуриенттердин категориясына
чалык мумкунчулугу бар
Жылдагыдай эле Жалпы республикалык тесттен эц жогорку балл
карабай жургуеулет.
экендигин керуп, анализтоптоп алтын сертификатка ээ болгон 50 абитуриент, ушул жылы респу
Педагогикалык жана медициналык адистиктердин гранттык орундачдей алат.
бликалык олимпиададан 1-2-орунду алган, же эл аралык олимпиадаларрына тапшырган студенттер менен окууну буткенден кийин белуштурген
Экинчи тур 17-22-июлдын жецуучулеру олимпиаданын предмети теп келген адистиктерге жана
жакта иштеп беруу боюнча уч тараптуу келишим тузулет. Келишимдин
да етет. Бул турдун тарбагыттарга жалпы республикалык тестирлееге катышкан болсо, ушул
негизинде жогорку окуу жайы тийиштуу адистик жана багыт боюнча
тиби биринчи турдагыдай
жылы олимпиададан 3-орунду алган, олимпиаданын предмети теп келген
мамлекеттин эсебинен студентти окутуп берет, жумуш беруучу тарап
эле болот. Абитуриент
педагогикалык адистиктерге жалпы республикалык тестирлееге катышкан
окуу жайын буткенден кийин студентти жумуш
сертификаттагы бир таболсо сынаксыз кабыл алынат.
менен камсыз кылат.
лонду пайдалана алат.
Гранттык орундарга кабыл
Быйыл
мёктептиболжол^^енен
64^кинге^
Бюджеттик орундарга кабыл алууда негизги
Учунчу тур болсо Билим
алууда абитуриенттердин социтесттен сырткары тандаган адистигине жараша
беруу жана илим минисжакын окуучу, о р т о к е с и п м м к у у
Жалпы
алдык категориясы эске алынат:
предметтик
тесттердин жыйынтыгы милдеттуу
трлигинин уруксаты менен
- Бишкек шаарынын мектептетурде каралат. Медициналык адистиктер учун
мин бутуруучу aZ ^ r m m e H 5 0 MUHdeH ашык
гранттык орундар калып
республикалык Т о т т е н su м
н
ден
ринин бутуруучулвру;
- химия, биология, гуманитардык адистиктер
калган окуу жайларда гана
- облус борборлорунун жана
абитуриент в т
е т
. тесттен
учун - тарых же англис тили, техникалык ади
24-июлдан 28-июлга чей
кичи шаарлардын мектептеринин
стиктерге - математика же физика.
бери
жалпы
592,7
мич
f
орундарга
ин еткерулет. Бул турда
бутуруучулвру;
Окутуунун баш ка ф ормалары боюнча
emce, анын 71 мини р
минее жакын
абитуриент сертификат- айылдык мектептердин
(кундузгу, сырттан, кечки) контракттык белумге
тын туп нускасын тапшытапшырган. Бьшыл т апш ы рууда. Былт ыр
бутуруучулвру;
тапшырууну
каалаган абитуриенттерден не
рат. Окутуунун дистанттык
- тоолуу аймакта жайгашкан
гизги тестталап кылынат. Предметтик тесттер
жана кечки формалары
т е С т К б о с о / о б а С & о г о р у б а л Л алган.______
мектептердин бутуруучулвру;
тийиштуу багыт боюнча тапшырууда аби
боюнча кабыл алуунун
- жецилдиги бар абитуриенттер
туриентке кошумча укук берет. Контракттык
меенетун ар бир окуу
(1-2-топтогу майыптар, согуштун
белумге кошумча предметтик тесттерди талап
жай езу белгилейт. Кабыл
катышуучусу жана согуштун майыкылган адистиктер жана багыттар (медициналык адистиктерден сырткары)
алуу аяктаган соц окууга
бы жецилдигине жана кепилдигине тецештирилгендер, бала кезинен
боюнча предметтик тесттерди тапшырбай калган, бирок негизги тесттен
кабыл алынган бардык
майыптар, майып балДар, жетим балдар жана ата-энесинен кароосуз
босого баллдан жогору топтогон абитуриенттер кабыл алынышы мумкун.
абитуриенттердин серкалган балдар, запастагы аскер кызматкерлери, 2002-жылдагы Аксы
Бул адистиктерге тапшырууда предметтик тести бар абитуриенттер
тификаттарын тастыктоо
окуясынын, 2010-жылдагы окуяларда каза болгондордун балдары, кай- ' кошумча укукту пайдалана алышат.
учун тизмеси Билимди барылман статусу барлар).
алоо жана окутуу усулдаЧолпон КИЙИЗБАЕВА, “Кутбилим”
Конкурс ар бир категория боюнча ар башка жургузулет. Жецилдиги
ры борборуна женетулет.

АБИТУРИЕНТ:

Жогорку балл monmon, каалаган окуу жайитЗы тснда

Окуялар, фактылар
В рамках года
нравственности,
воспитания и
культуры в средней
школе-гимназии № 6
г. Кара-Балта прошло
мероприятие, посвященное
180-летию со дня смерти
великого поэта, прозаика,
драматурга А. С. Пушкина.

Каирымдуупукка коп сунушту

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улут тук агрардык университетинин эмгек
жамааты рак оорулуу балдарга жардам
катары бир кундук эмгек маянасын
которуп беришти.
Окуу жайдан кабарлашкандай, бул каражатты балдардын онкологиялык оорусун дарылоо учун керектелуучу баалуу /
медициналык жабдыктарды сатып алу- /
«Как из миллиардов преломленуга жардам иретинде “Помогать легко” /
” ьгх каплями солнечных лучей на
фондусуна которушту. Жалпы эмгек /
небе Рождается радуга, так в сознании
жамааттын бир кундук эмгек акысы /
каждого рождается многоцветный образ
уч жуз мин сомдон ашуун каражат- /
великого гения» - эти слова Успенского
ты тузет
/
стали эпиграфом литературно-музыкаль'
‘
'
ной гостиной, проведенной учениками 8-10

Б ГУ кесип тандоого жол ачты
Бишкек гуманитардык университетинде ре
спубликалык децгээлде кесип жана иш орундары
жарманкеси болуп, ага Бишкек шаарындагы бар
дык жогорку окуу жайлардын жана мектептердин
бутуруУчУЛ0РУ катышты.
Иш-чара Эмгек жана социалдык енуктуруу министрлиги, Бишкек шаардык билим беруу башкармалыгы
менен биргеликте етуп, ага 60 ашык жумуш менен
камсыз кылуучу мекемелер жана чет елкеге кетирууге
лицензиясы бар менчик агенттиктери катышты.
Иш-чаранын максаты студенттерге жана мекгеп
бутуруучулеруне ишке орношуунун эффективдуу
жолдорун уйретуу болуп саналгандыктан, мекгеп
бугуруучулерунун кайсы кесипке жендемдуу экендигин
аныктоо максатында атайын тестирлее жургузулду.
Ага Бишкек шаарындагы ондон ашуун мектептин 250
ашуун окуучусу катышты.

гие костюмы юношей, изысканные наряды
девуш ек, декорации гостиной сократили
временное расстояние и п р и н и з и л и к нам
Пушкина, сделали его не литературным
наследием прошлого, а нашим настоящим.
классов. На сцене школьники воссоздали
Один из учеников прочитал выразительно
атмосферу светского салона 19 века. Зву
стихотворение А. Деменьтева о.бессмертии
чали стихотворения, фрагменты из произ
Поэта «А мне приснился сон, что Пушкин
ведений Пушкина в сопровождении музыки
был спасен». Колокольный малиновый звон
Г. Свиридова, романсы на слова А.С. Пуш
вселили в нас веру, что Пушкин останется
кина. Танец девушек из оперы «Е: Онегин»
в наш их сердцах и будет сопровождать
изящно был исполнен хореографической
всю жизнь».
группой, что помогло зрителям перенестись
Прививая любовь к лйтёратуре, мы вос
в далекое прошлое и насладиться красотой
питываем в детях гражданскую позицию,
и мастерством исполнения.
любовь к Родине, чувство ответственности.
Как отметила Ирина Аферёнок, учитель
Читая классические произведения, учащиеся
русского языка и литературы, режиссер о развивают эстетический вкус к художествен
литературно-музыкальной гостиной: «Стро
ной литературе.

Великий Пушкин
с нами

TYPK flYHH0CYHYH УНИВЕРСИТЕТТЕРИНИН
СТУДЕНТТЕРИ МЕЛДЕШУУДе
15-майдан бери Кыргыз-Турк
«Манас» университетинде Турк
дуйнесу университеттеринин
биримдигинин 1-спорт оюндары
етууде.
. I Спорт оюндары Турк кецешине
муче болгон елкелердегу университеттердин биргелешип иш алып баруусун
жана достук мамилелерин чыцдоо
максатында Турк Кецешинин жана
Турк Кецешине кирген елкелердун
университеттеринин ассоциациясынын чечими менен уюштурулуп, студенттердин арасында дене тарбия,
спортту енуктуруу, жайылтуу жана

дацазалоо, студенттердин кунумдук
жашоосуна дене тарбияны, улуттук
жана олимпиадалык спорт турлерун
киргизуу, алардын сергек жашоого
кызыгуусун арттыруу, достук жана
биримдик мамилелерин терецдетуу,
эц мыкгы спортчуларды аныктоо максатын кездейт.
Мелдешке терт мамлекеттин 11
университетинен эки жуз элууден
ашуун спортчулары жана машыктыруучулары катышып, спорттун
алты туру: волейбол, стритбол,
грек рим курешу, эркин куреш, таяк
тартыш, кичи футбол боюнча ат
салышууда.

КЭУнун с ту д е н т
Кыргызстандын желегин
дуйнеде желбиретти
Кыргыз экономикалык университети
нин студенти Шамбетова Самара Москва
шаарында еткен дуйнелук чемпионатта
кол куреш боюнча 3-орунду ээлеп, элине
жециш менен кайтып келди.
Бул жылы окуу жайдын студенттери спорт
жаатында алгылыктуу ийгиликтерди жаратышты. Республикалык универсиадада дзюдо
боюнча окуу жайдын командасы 1-орундуээлесе, футбол боюнча командасы,дагы 1-орунду
камсыздады. Бокс боюнча командасы 2-орунду
ээлеп, окуу жайдын намысын татыктуу коргошту.

Ч.КУДАЙБЕРГЕНОВА, “ Кутбилим”

