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илимий изилдоо медициналык социалдык институтунун
кабыл алуунун тартиби

Бул тартип Кыргыз Республикасынын <<Билим беруY жонYндоry)
мыйзамЫна жана башка КРнын укуктук нормативдик актыларынq ошондой,g: кР Окметунун 27-май 2011-жылы м256 токтому ,""." бекитилген
<<Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кабыл аJIуу тартибине>
ылайык жогорку кесиптик билим алуу программасы боюнча студенттерди
кабыл алууIryн негизинде иштелип чыкты.

1. Жалпы жоболор
Илимий изилдоо медицинЕUIык соци€lJIдык институту (Иимси) билим

алуу yчyн келишимдик негизде окуу акысын толоо (мындан ары окутууну
акысын толоо менен) юридик€tлык жана физикалык жактар тараптан
келишим тyзуy менен Кыргыз Ресгryбликасынын атуулдары жана чет
олкоJц/к атуулдар кабыл алынат.

ИИМСИнин кийинки курстарына ToJryKкиzltttlки курU,гарына ToJryK эмес жогорку кесиптик билими
жонyндо белгиленген yлryдоry академиялык ,u*ruru.ьI бuр же жогорку
билими жонYндоry мамлекеттик Yлryдоry ар тYрдyy баскычтаЙ д"ппо*у Ъuр
атуулдар кабыл zlJIынат. Орто кесиптик билими жонYндо мамлекеттик
YJIryдоry дипломУ бар атуУлдаР адистигИнин багыты боюнча lЦrПldСИдеги
адистиктерге туура келген адистиги боюнча кийинки курстарга кабыл
апынат. Мында IЦЦvIСИ КРнын ББиМ тарабынан бекитиrr.." орто кесиптик
билим беруунун жана багыттары менен адистиктерин аJIарга туура келген
жогорку кесиптик билим беруунун тизмесин колдонмо кылып Еrлат.

Эгерде Кыргыз Республикасынын атуулдары жогорку билимди биринчи
ЖОЛУ €UIЫП ЖаТСа, аНДа аЛаР МЫНДаЙ ДецГэЭлдеги билимди ИИМСИда акысыз
аIIууга укуктуу.

Башка мамлекеттердин атуулдары окуу yчyн кр тарабынан тyзyлгон
мамлекет арагIык келишимдердин негизинде, ошондой эле kпrпvIси менен
юридикалык жана физика-пык жактар билим алуу yчyн окуу акысын толоо
менен келишим тYзYYнYн негизинде жана кабыл алуу комиссиясына ж€UIпы
орто же орто кесиптик билими тууралуу Кыргыз Республикасынын,мамлекеттик yлryдоry документине эквиваJIентцry болгон билими тууралуу
документ берген утурда кабыл Еlлынышат

билими

, 2019-ж.

ректору



иимсинин гранттык жана акы толоп билим алуу тyрлорyнyн
тапапкерлери YTYrI негизги критерий болуп алардын билим децгээли жана
ЖОНДОмдlYJцrкторY эсептелет.

Iц4JуIсИ кабыл алууну кр ББиМги менен адистиктердин тизмесин жана
аларга кабыл агуунун планын макулдашкандан кийин жарыялайт.

2. ИИМСИге кабыл алууну уюштуруу

жалпы ресгryблик€tлык тесттин (жрт) жыйынтыгы менен гранттык жана
окуУ акысыН толоО менен кундYзry жана араJIыктан окуу болцмго
тапшырУrIу т€LлапкерлерДи биринчи курска кабьiл алууда *udrn -уу"уr,ачык-айкындуулуryн камсыз кылуу максатында IrfolvIсида кабыл ЬкомиссиrI уюштурулат, анын торагасы vrФdсИнин ректору болот.

кесиптик билим берyy формасына студенттерди кабыл алуу yт\д{ кабыл
алуу комиссиясы уюштурулат, анын торагасы ректор болот.

kпД'дсИнин кабыл аJIуу комиссиясынын торагасы кабыл алуу rrланынын
аткарылышына, лицензияда бекитилген контингенттин чегин сактоого,
ошондой эле жождорго кабыл аJIуунун укуктук-нормативдик актыларынын
талаптарын аткарууга жооптуу, кабыл алуу жана ТЕuIаттт-тартыш
комиссиясынын мYчолорYнун милдеттерин аныктайт, алардын иш тартибин,
кабыл аryу жана талаш-тартыш комиссиясынын талапкерлерди кабыл aJryy
ыргагын бекитет.

ИИМСИнин кабыл аJIуу комиссиясынын курамы, милдеттери жана
ишкердуyJцrry аJI жонyндоry ректор тарабынан бекитилген жободо
аныкт€Lлат. ИИМСИниН кабыЛ аJIуу комиссиясынын иштоо MooHoTy б"р
жылды тузот.

Кабыл алуу комиссиrIсынын ишин жана иш каг€вдарын жyрryзyyнy,
ошондой эле талапкерлерди жана алардын ата-энелерин кабьтл а1дууну *uьй
алуу комиссиrIсынын жооптуу катчысы уюштурат. Ал иимсИнин ректору
тарабынан дайындалат жана кр ББимги менен макулдашылат, жооптуу
катчЫ боrryП бир эле киши эки жылдан ашык катары менен дайындалбайт.

кабыл аryу комиссиясынын торагасы кирyу сынактарын уюштуруу жана
откорYY YтYН сынактыК жана талаш-тартыш комиссиrIсынын курамын
бекитет. Алардын мипдеттери жана ишмердуyJryry кабыл аryу
комиссиясынын торагасы бекиткен жободо аныкталат.

иимсиге экинчи жана андан жогорку курстарга кабыл аIгууда
аттестациялык сыноолорду уюштуруу жана откорYY YчYI{ аrгестациялык
комиссия уюштурулат. Аттестациялык комиссиянын уюштуруу тартиби,
курамы, милдеттери жана ишмердYYJц/к тартиби, ошондой эле ат.гестациялык
комиссиянын сыноо процедуралары IаrпvIсинин ректору бекиткен Тиешещrl,
жободо аныктаJIат.

Vп,пvIСIПlин кабыл алуу комиссиясы т€rлапкердин ЖТРго катышкандыгы
ЖОЕ\rндо маапыматтын ырас экендигине текшерYY хсYрг\rYзууго милдетт!Y,
ошондой эле т€шапкер коргозгон башка билими жонyндоry документтерди да
текшерyrго укуктуу.



ИИМСИге гранттык орундарга жЕUIпы республик€tлык тесттин
жыйынтыгы менен босого ба-тrлга ылайык келген тапапкарлер студенттин
катарына конкурсттун негизинде кабыл аlrынат.

Келишимдик негизде тапшыруучу таJIапкерлер ж€lппы республик€UIык
тесттин жыйынтыгы менен негизги жана кошумча тесттик баллдын босого
баллга ылайыктуулуry каралат. Андан сырткары келишимдик негизде
тапшыр)слIу талаПкер негизги тестТик баллдын жыйынтыгы босого баллдан
жогору болуп, кошу!{ча предметтик тесттин баллы томон болсо негизги
тесттин жыйынтыгы менен конкурска катыша аJIат.

3. Талапкерлерге маалыматтарды жеткирyyнy уюштуруу
Талапкер, анын мыйзамдуу oKYJry, ата-энес" tддуrёИнин Уставы, билим

берyy ишмерд\ryлyryн жyрryзyyго берген лицензиялары жана мамлекеттик
аттестациянын сертификаттары, Иимсиге кабыл алуу тартиби менен
таанышпiга укуктуу. Келишимдик негизде окуу акысын толоо менен кабыл
аJгуу учурунда lп,Т$СИнин кабыл аrгуу комиссиясы тЕUIапкерди, анын ата-
энесин жактардын милдеттери жана укуктары, окуу акысынын олчомy жана
аны толоо эрежелери менен тааныштырат. Бул маалыматтар кабыл аJIуу
комиссиясынын атайын дубал мааJIымат жарнагында жарьшланат.

иимсинин кабыл алуу комиссиrIсы кабыл urryy"y баштоодон мурда
томонкyлордy жарыялайт :

- иимсИге 2019-2020-окуу жылына кабыл аJIуунун тартибин;
- иимСИ кабыЛ €tлууга жарьшлай турган билим б.рyY ишмердYYлYгr,{

жyрryзyyго уруксат берген тиешелyt, лицензиrIсы бар даярдоо багыттар*r"
жана адистиктердин тизмесин

- кирYy сынактарынын ж€tлпы билим берyy предметтери боюнча ар бир
багыт жана адистик боюнча тизмесин

- жогорку кесиптик билими барлар Yчyr{ кируу сынактарынын тизмесин
жана формасын;

- биринчи курска кабыл алынуrIу орундардын ар бир багыт жана адистик
YчYн жЕlлпы санын;

- кируy жана аттестациrIлык сынактардын жыйынтыктары боюнча талаш-
тартыш комиссиrIсында кароо жана арыз б"рyy тартибин;

- окуу акысын толоо менен тапшыруучулар yцrlr келишимдин yлryсyн;
- жалпы кирyy жана аттестациялык кабыл алуулардын моонотyн;
- окуу акысы YчYI{ толоо моонотторYн.

lцаvIсИнин кабыл алуу комиссиясы кабыл алуу мезгилинде ар кун сайын
дубал жарнагында цтцкон арыздар жана конкурстар жонундо жарьшлап
турат.

4. ,Щокументтерди кабыл алуу
vпД'цсиге кyндyзry жана сырттан окуу формасына окуу акысын толоо

менен документтер Кыргыз республикасынын билим берyy жана илим
министрлигинин 5-апрелъ 2018-жылдагы Jъ410/1 буйруry менен бекитилген
графиги боюнча 2019-жылдын l-июrryнан баштап жYрryзYлот.



Талапкер бир эле убакта lrrrПldСИге жана башка ЖОЖдорго бир нече
адистиктерге жана ар т\лрдуy окуу формасына тапшырууга арыз бере алат.

I,IJ''ПVIСИге тап шыруу yчyн тап шыр ылуучу н е гиз ги до KyI![ е нттер :

- талапкердин оз колу менен толтурулган кабыл алуу yчyн арыз.
- МаМЛекеТТик YлryДого орто билими жонYндоry документтин т\д нускасы

же куболондyрyлгон нускасы;
- озyн жана атуулдугун куболондургон документ,tин тyп нускасы же

кочурмосY
- Зх4 олчомyндого б сурот.
Чет олкол\aк атуулдардын 1.4. пунктунда корсотyлгон докуменггери КР

ББИМнен экспертизадан откорyлот.
Талапкердин документин кабыл алуу }чурунда ар бир талапкер yчун

ОЗДYК ДеЛО УЮШТУРУлат жана анда бардык кабыл Еtлынган документтер,
КиРyy жана аттестациrIлык сынактарынын материапдары (ошондой эле
талаш-тартыш комиссиясынын т€tлаш-тартыш токтомдорунун чечимдери)
сактапат.

Тиешелуу документтерди кабыл аJIгандан кийин документтердин кабыл
€Lлынгандыгы жонtндо тил кат берилет.

IilаVЮИнин кабыл алуу комиссиясына билип туруп жасалма документ
тапшырган тщIапкерлер КРнын мыйзамында каралган жоопкерчиликти
тартат.

5. Жалпы республикалык тестирлоо жана кирyy сынактары
Кундузry жана аралыктан окуу болулryне окуу акысын толоо боюнча

конкурс менен каттоо ЖРТнин жыйынтыгы менен гана жYрryзYлот. Бул
конкурстардын кабыл алуу MooHoTY жана откорYY тартиби гранттык
орундарга жарьшланган конкурстарга окшош.

Ар бир турда абиryриент озy каапаган факультетинин Moopy басылган
кутусуна сертификаттын айрыма таJIонун салуу жолу менен бир ЖОЖду
тандоого укуктуу. Айрыма талонду берууло милдетт\ry турдо сертификаттын
т\rп Еускасы корсотYлот.

Конкурска катышууда сертификаттын окуу акысын толоо менен окуу
yЧFr белгиленген т€uIондорун талапкер оз ыктыяры менен колдонот.
Конкурстун экинчи жана yчyнчy туруна катыlrгуу y.гyн сертификат кабыл
алынат. Каттоого жогорку баллдары бар таJIапкерлер сунушт€UIат, 6.а.,
конкурс бюджетгик орундарда каралган категорияларсыз отот.

Гранттар боюнча окууга конкурстан отпей капган абиryриенттер
ТеСТИрлОоН\rн жыйынтыктары боюнча конкурстарга катышып, кесиптик
жогорку жана орто окуу жайларга окутуу наркын толоп, келишимдин
негизинде окуу yчyн, ошондой эле кесиптик орто окуу жайларга
РесПУблик€Lлык бюджеттин каражаттарынын эсебинен кабыл Еtлынууга
,укуктуу.

ЖОЖго кабыл алуу жана грант алуу конкурсунда негизги жана
предметтик тесттердин баллынын суммасы менен конкурска катышкан,
негизги жана тийиштуу предметтик тест боюнча отyy баллына тец же андан



жогору балл топтогон абитуриенттер окууга отyyдо артыкчылыктуу укуккаээ болушат, Эгерде конкурска предметтик тесттин жыйынтыктары мененабитуриенттердин саны жетишсиз болсо, гранттык комиссиrIабитуриенттерди (медицин€lJIык жана фарrацейик 
- 

адистиктердикошпогондо) негизги тесттин жыйынтыктары боюнча onyy.u кабыл алуунусунуштайт.
IЦ,пvIСИ кирYY сынактары чет олкоJц/к атуул т€rлапкерлер YчYн откорот.КыргыЗ РесгryблИкасыныН жогоркУ окуУ жайлар"rна^ чеТ олкоJц/кжарандардытандоо учун дуйнонун ар кандай uпп"п"рy"дu ортомчулуккызматтарды корсотYrIy оноктоштор менен жогорку окуу жайлардынортосунДагы келишимдер жогорку окуу жайларына кабыл аJIуу жонYндожарьш чыкканга чейин Кыргыз Республикасынын Билим берyY жана илимминистрлиги менен макулдашылышы керек.
КирyY сынактары ж€UIпы орто билим 9.руу про|раммасына тиешел!Yболот rI предметтен откорYл.т, алардын бироо тилден, бироо - адистиги(багыты) боюнча экинчиси пр о ф илдlл, .rр"дr.Ь"".
кирyy жана аттестациялык сынактардын жадыба-гrы (предметтери, датасы,Убактысы, орДУ ж,б.) кабыл аJIуу комиссиясынын торагасы тарабынанбекитилет, Алар 10-июлдан 20-аЪryстка чейин ."rrrunr"rn тайпалардынтоптоJryшуна жараша отот.
Щокрlенттерди кабыл алуу MooHoTY буткондон кийин документтеринкайтарып €Lлган т€tлапкерлер, конкурстан чыгарылат.кируy сынактарына жуйелуу себептф менен катышпай к€шганТаЛаПКеРЛеР СебебИН ТаСТЫКТаГан документин коргозгондон кийин кийинкиагымга кируYго же анын буryшуно чейин жеке тапшырууга уруксат берилет.экинчи жана кийинки nyp.rup.a кабыл алуу конкурсу, ошонун катарындакоторулуу тартиби аттестациrIлык сынакта иимси-тiрабынан оз €tлдынIIаоткорYлот.

лшпчIсида_*f;#"о.Ч"'"Нffi "':Н#"о#'%;"#*1,-тестирлоо,
ацгемелешуу ж.б. тyрдо откорyлyyсy мyмкун.

Vп,ТvIСИ кируY сынактарын откорYY YчYн кР ББИМнин астындагыу,lryтгук тестирлоо борборуrун тесттик тапшырм€шарын алар менен болгон2018-жылдын (апрель) айындагы келишимдин негизинде колдонот. Бултесттердеги тапшырмалар жЕtлпы орто билим б"рyy программаJIарына
ылайык келет.

кируy сынактарынын тапшырмаJIары жана алардын ачкычтары кабылагrуу комиссиясынын торагасында сактаJIат.
кирyy сынактарына т€Lлапкерлер паспорту же озyн тастыктаган башка-докуN[енти менен киргизилет.
КирyY сынактары 

_ 
башталардын Еtлдында комиссия мr{олорYно сынакоткорyy эрежелери боюнча (экзамендин узактыгы, озy менен ма€шымат



сактоо -"o"T1l1Гjl:_oкyy 
_китептерин, дептер, мобилдик телефон €tлып*'Ж"":;J:Чfli#^уJl,.u",""аlffi 

йо"rиштерижyрryзyлот.
1оцдоо,,о|д5," жоктугу, -:"УЖ;Н'#*ЖТ T3i:#H*-T;:ff::IВаРИаНТТаРДЫН НОМеРЛеРинин д€lJI келиши ж.б.у...l r.Ъ-.р,' *oon бчрuпru.",жана сынак баракчасы жооптуу катчыга тапшырылат.жооптуу катчы жооп баракчасын шифрлейт жана буткондон кийин сынакиштери текшерилип башталат.

сынак иштерин текшеруyдо томонкy эрежелерди сактоо керек:- карандаш менен боёлгон жооптор эсептелбейт;

*;Ж:Н'J"##''*Н 
бИР ЭЛе СУРООго эки жооп белгиленсе, бул суроо

_ жооП баракчаСында созсYЗ ТУрдО текшерYYтYЕYII аты-жонY жана колукоюлат;
_ жооп баракчасын тектuерyy учурунда сынак ишине тиешеси жоккандайдыр ж€tзуулар байкалса, 

- 
й;; тапшырма эки сынакчынынкатыш})iсунда текшерилет.

талапкерге конкурска каты-ц 
"rуопкyнчyлyryн берууцу чектоочу балл

ЖЖ.",#J#':*rО"* аЛа белЙ.п,., жана €Lл максималдуу баллдын
onyy акысын толоо менен жарьшланган орундарга тапшырганталапкерлердин сынактарынын жыйынтьiгы сынак тапшырган кундyн эртесикyндyзry саат 10 до жарыяланат.
ИИМСИге катталган тЕUIаIIкерлердин сыЕак иштери Ешардын оЗдyк

ЖТ:IiНхЖ:Т' ал эМи еТпой кйганой"r'' иштери аJIты ай сакталат,

7. Талаш-тартыш маселелерипе арыз беруунун жана ацы кароонун
жалпы эрежелери

талапкер окууга кируy же аттестациялык сынактардын жыйынтыгы мененмакул болбогон утурда талаш-тартыш комиссиясына арыз берyy укуryна ээ.Алэзунун жазуу иши менен тааныша €шIат.
та,гrаш-тартышты кароо сынакты кайра тапшыруу болуп эсептелбейт.талаш-тартышты кароо )rчурунда жооптордун туура экендиги ганатекшерилет.
талаш-тартыш арызы талапкер тарабынан сынактын жыйынтышжарыяланган кyнy озy тарабынан ж€*ылып талаш-тартыш комиссиясынаберилет, арыз ошол эле кyнy кар€uIат.
талаш-тартыш арызын кароо учурунда талапкер паспорту же озyнтастыктаган документи менен кирет, ошондой эле эгерде т€Lлапкердин жашы

L';r:"к 
(18 жашка чейин) болсо, u"оu-uru-энесинин бирео кошо кирсе

Арыз каралгандан кийин т€Lлаш-тартыш комиссиясы сынак боюнча баагачечим чыгарат. Эгерде пикир келишпестиктер болсо чечим nurr"yoyn добушменен бекитилет, жана бул тЙапкерге маЕцIымдапат (кол тамгасын коёт).



8. Каттоо
студенттикке каттоо билими Жон\rндоry документтин тyп нускасынын же

дубликатынын негизинде журryзyлот.
ЖРТнун жыйынтыгы боюнча студенттикке/l\l lпIп 

^Drл-ЦflIЬtIы UOк)нча СТУДенттикке каттЕtпууда созсYз тестирлоо
жьйынтык сертификатынын тyп нускасы болушу керек.

иимсиде к\.ндузry окуу белумдорyно окуу акысын толоо келишими
боюнча орундарга студенттикке каттоо 2019-жылдын 25-авryстуна чейин,
сырттан окутуу формасына З 1-авryстка чейин жyрryзyлот.
_ Конкурссуз, тиешелyi, баллга ээ болгон, окуу акысын толоо келишими
боюнча орундарга томонкyлор катт€шIат :

- Крнын Окмоry тарабынан бекитилген тартип боюнча жецилдиктерге ээ
болгон жана запаска бошотулган аскер кызматкерлери;

_ тоголок жетимдер, ата-энеси тарабынан кароосуз каJIган баrrдар (1s
жашка чейин);

- тандаган адистиги, багыты боюнча окууга уруксат берилген
медициншIык топтун чечиминин негизинде 1-2-топтоry майыптар_ эл ар€Lлык жана ресгryбликалык олимпиадалардын жецYrIyлору (l-З
орунду ээлегендер), ушул жылы олимпиада предмети боюн"u-бuй""rЪфрu
келген адистиктерге областтык мектеп олимпиадаJIарынын ОирЙ"ч"
даражадагы дипломуна ээ болгондор.

- олимпиадалык оюндардын, луйнолук чемпионаттардын, Дзиялык
оюндардын чемпиондору жана байге ээлери, дене тарбия адистигине
тапшырган учурда кируY сынагысыз кабыл €UIынат, ошондой эле денетарбиясы боюнча атайын сынактан спорт чеберине кандидат же андан
жогорку ченге ээ болгондор, оздорy тарабынан тиешелyy документтерин
корсотсо бошоryлат.

кирyy сынактарына катышпаган жана белгиленген кирyy баллын албаган
т€Lл апкерл ер кон кур с ка к аты шпайт ж ан а IrпrПvIСИге каттаJI б айт.

конкурс боюнча каттаJIгандардын буйруry кирyy сынагында же Жрте
алган баллдарынын саны корсотyJцry менен университеттин маалыматтык
дубал жарнагында жарыяланат.

9. Маалыматтарды беруу жана текшерyy
Iп,пvlСИ кр ББиМне кабыл алуунун жыйынтыктары жонYндо томонкY

маЕLлыматтарды берет:
- бюджеттик негизде кабыл €Lлынгандар - 15- сентябрга чейин;
- келишимдик (1кы толео) негизде кабыл €шынгандар - 15-октябрга чейин.
l['rv[СИНИН КабЫл алУу комиссиrIсынын ишин козомолдоо кр ББимги

тарабынан жyрryзyлот

Кабал аryу комиссиrIсынын
жооптуу катчысы:

{

Р.Н. Орозов


