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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”

2 КУТБ1ЩМ
«Киргизуу салымы»
тыйылат
Б ил им бер уу ж ана илим
м инистри Гулмира Кудайбердиева жана Биш кек шаары нын
вице-мэри А.Рыскулова мектеп
де ре ктирл е р и менен ж о л угушуп, балдарды 1-класска кабыл
алуудагы «киргизуу салымына»
т ы ю у са л ы н га н д ы гы бою нча
аигемелешти.
Ушундай мазмундагы буйрукка министр жана борбор шаардын
мэри кол коюшкан. Ага ылайык,
Бишкек шаарынын мэриясынын
билим беруу башкармалыгынын
башчысына жана шаардагы би
лим беруу мекемелеринин жетекчилерине балдарды 1-класска
кабыл алуудагы ар кандай кируу
сынактарын еткеруужана «кируу
салымын» чогултуу жагынан тыюу
салынган. Бул буйрукту аткарбаган жетекчилер жоопкерчиликке
тартылып, кызматтан да кетирилиши мумкун.
Бишкек шаарынын мэриясы
нын билим беруу башкармалыгы
нын башчысына бул буйрукта бардык билим беруу,мекемелеринин
кызматкерлерине жана окуучулардын, ата-энелерине жеткируу
милдети жуктелду.
0 з кабарчы.

I

Коп тилдуу билим беруу чойресу тузулет
Билим беруу жана илим министри Гул мира Кудайбердиева
ЕККУнун Б иш кектеги борборунун ©кулдеру менен ж олугуш уп,
Кы ргы зстанда кеп тилдуу билим беруу чейрвсун тузуу маселелерин талкуулаш ты.

-

\

К ы р гы з -Т у р к “ М анас” у н и в е р с и т е т и н и н о ку м у ш ту у л а р
кецешинин чечими менен К ы р гы з Р еспубл икасы ны н Улуттук
илимдер академиясынын Ч.Айтматов аты ндагы Тил жана адабият институтунун директору, академик А.Акматалиевге кыргы з
тили жана кы ргы з адабиятынын ©нугуусу, Кыргызстан, Туркия
жана турк элдеринин илимий жана билим беруу жаатында кызматташтыгына кошкон зор салы м ы учун “ Кы ргы з-Турк “ Манас”
университетинин ардактуу д о кто р у ” наамы ы йга р ы л д ы .

Борбордук Азия жана Кавказ елкелеру департаментинин башчысы, Жогорку комиссар Боб Дин Кыргызстанга ЕККУ бул жагынан
кемектешууге даяр деп билдирди.
«ЕККУ Кыргыз Республикасында Эл биримдиги жана этнос аралык
ынтымак концепциясын иштеп чыгууга колдоо керсеткен. Концепциянын
алкагында билим беруу боюнча чоц компонент бар, бул багыттдгы
иштердин баштапкы жыйынтыктарына жакшы баа бере алабыз», дед и Боб Дин.
ЕККУ екулдеру Кыргызстанда кеп тилдуу билим беруу чейрвсун
енуктуруу, мунун ичинен кадрларды кайра даярдоо, жацы окуу китептерди иштеп чыгуу боюнча кызматташуунун мындан аркы нугун
эксперттер децгээлинде талкуулайлы деп сунуш кылышты.

У".
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Академик А.Акматалиев “М анас”
университетинин ардактуу доктору болду

Академик А.Акматалиев окуу жайдын жетекчилигине терец
ыраазычылык билдирип: “Жыйырма беш жыл бою турк жана кыргыз
элинин адабий, маданий байланышына салым кошуп келебиз. Анын
ичинде 20 жыл Кыргыз-Турк “Манас” университети тарбиялаган
студенттерди академияга чакырып, тыгыз иштешип жатабыз. Орток темалар; боюнча кандидаттык иштер жакталды. Бул аралыкта
“Манас” эпосу, фольклордук чыгармалар турк тилине которулду.
"Турк адабияты” деген 33 томдукка координатор болдум. Турк оку
муштуулар менен отуздан ашуун конференцияларды чогуу еткердук.
Турк тилиндё уч китебим, жыйырмадан ашуун макалаларым чыкты.
“Билги”, “Билим” журналдарынын редколлегия мучесумун. Дагы
да турк тилиндегй чыгармалар, илимий иштер кыргыз тилине которулганы,_жайылтылганы турат, - деген оюн ай гып, окуу жайдын
жетекчилигине “Манас” эпосу менен "Айтматов энциклопедиясын”
тапшырды.

Ж. ТУРДУБАЕВ

Мектепте коопсуздукту камсыздайлы
Б илим беруу жана илим м инистрлигинде «КРда мектептеги коопсуз билим беруу чойресу:
м етодологиялы к мамилелер» аттуу те ге р е к устел болуп ©тту.
Билим беруу жана илим ми
нистри Гулмира Кудайбердиева
мамлекет менен коом балдардын
коопсуз шартта сапаттуу билим
алышына кам керушу керек деди.
«Бул учун билим беруунун
бардык децгээлдеринде коопсуз
билим алуу чейресун уюштуруунун стандарттары болууга тиййш.
Ошондуктан биздин министрлик
Ведомство аралык жумушчу топ
тузду, анын курамына бардык
кызыкдар министрликтер ме
нен ведомстволордун екулдеру
кирет. Бул топ республикадагы мектептерде коопсуз билим
беруу чейресун камсыздоонун
комплекстуу таянычын иштеп чыгып, жайылтышы керек», - деди
ал.
Тегерек устелге катышкандар - мамлекеттик органдардын, коомдук кецештердин жана
эл аралык уюмдардын екулдеру
маселенин методологиялык жана
практикалык ецуттерун талкуулашты.
Бул иш-чара Европа Бирлиги
колдогон К. Аденауэр атындагы

23-июнь, 20!7-жыл

Окуялар жана фактылар
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Кыргьйстанец завоевал золотую
медаль на Олимпиаде гениев

фонд жана «БИОМ» экологиялык
кыймылы жузеге ашырып жаткан
«Кыргыз Республикасындагы мектептерде коопсуз билим беруу
чейресун каржылоо жолдорун
енуктуруу» долбоорунун алкагында уюштурулду. Долбоор бул

Озбекстан Оштогу мектептин
курулушун каржылайт
Жогорку Кецештин Социалдык маселелер, билим
беруу, илим, маданият жана саламаттык сактоо
боюнча комитети 19-июндагы жыйынында Ош шаарында мектеп куруу тууралуу Кыргызстан менен
©збекстандын ортосундагы тузулген келишимди
жактырды.
Талкууда депутат Ж анар Акаев: "Бул мектеп
Казакстандын колдоосу менен курулган "Жетиген"
мектебинин абалын кайталап калбаса экен. Себеби,
ал жакты барып кердук. Сапатын жакшы деп айта
албайбыз. Ошондуктан тендер маселесинде так
талаптар сакталса", - деген оюн ортого салды.

жаатта БИМ менен жергиликтуу
бийлик органдарынын, жарандык
коом уюмдарынын жана мектептердин кызматташуусун чыцдоого
багытталган.
0 з кабарчы

Баяндама жасаган Билим беруу жана илим министрлигинин статс-катчысы Калысбек Шадыкановдун айтымында, Озбекстан жацы салынат деп жаткан
мектепке каражат гана белуп тим болбостон, анын
курулуш иштерин дагы ез моюнуна алат. Андыктан
алар курулуш материалдарынан тартып курулуш
техникаларына чейин ездерунукун колдонушат.
Жацы мектептин имараты кыйроо абалында турган
Навои атындагы мектептин ордуна салынат.
- Мектеп 630 орунга эсептелип, кыргыз тилинде билим берет. Анын курулушу ушул быйылкы
жыл ичинде толугу менен аяктап калат, - дейт
К.Шадыканов.

Ш кол ьник из Л ейлекского
района завоевал золотую
медаль на Олимпиаде гениев
в округе Освего штата НьюЙорк.
12-летний Талант уулу Ильяз
стал обладателем золотой медали
олимпиады, в которой приняли
участие представители 73 стран
мира.
По словам матери мальчика
Иная г Жээналиевой, Ильяз сред
ний ребенок из трех.
В этом году мой сын окон
чил 6-й класс. Он должен был
изложить свой ответ, на постав
ленную задачу в виде рисунка.
Так как он представлял Кыргызстан, я очень сильно переживала.
В голове была мысль — если м у проиграем, то опозорим всю
страну. В итоге он выиграл в рамках проекта по защите экологии.
Успехи моего сына во многом зависели от знания языка. Сейчас
он разговаривает на 4 языках — турецком, английском, русском
и кыргызском. На олимпиаде он смог изложить свою мысль на
английском ;цзыке, - говорит мама.
Ильяз лучше всего показывает успехи в английском языке и
математике. Сейчас он начал интересоваться японским языком.

0 з кабарчы

БАЛДАРДЫ ИШТЕТУУГО КАРШЫБЫЗ!
Кант ш а а р ы н д а гы т е р т м е кте п -ги м н а зи я д а
бал д ар д ы н ж а й кы эс алуу ла гер и а ч ы л ы п , анда
аз к а м с ы з б о л го н уй-б ул© л© рдун б а л д а р ы эс
а л ы ш ууд а .
Мында балдар эс алуудан тышкары, бойго жете
элек балдардын окубай иштегенге аргасыз болуп
жатканы, бул кёрунуштун зыяны жана ошого байланыштуу балдар кабылып жаткан кооптуу кырдаалдар
ж.б. жвнунде маалымдаган ар турдуу акцияларга
кубе болушууда. Алардын бири жакында эле дуйне
ж узу бою нча белгиленген Эл аралы к балдарды
йштетууге каршы курешуу кунуне арналды. Анда
куч-кубатка толо элек балдарды иш тетуу деген
эмне, анын турлеру женунде кецири маалыматтар

камтылган агитациялык-маалыматтык программа
керсетулду. Агитациялык бригаданын курамындагылар турмуштук чындыкка жакын чагылдырылган
окуяларды керсетушту.
Андан тышкары, ушул темага байланышкан сурет
керсетме уюштурулуп, “Биз бактылуу балалык учун
кубанычтабыз!” деген спорттук эстафета еткерулду.
Активдуу катышкан балдарды Ысык-Ата ра'йондук
билим беруу кызматкерлеринин профсоюздук комитетинин терайымы Б.Тыныбекова кызыктыруучу
сыйлыктар жана балмуздак менен сыйлады.

А.КАШЫБАЕВА,
“ Кутбилим”

Гулиара АЛЫ БАЕВА, “ Кутбилим”

