
  

                                 Магистратурага кабыл алуу эрежелери 

                                 Магистратурага кабыл алуу жөнүндө  

                                                           жобо 

                                    Ош мамлекеттик университети 

 

Бул жобо Кыргыз Республикасында (КР) көп баскычтуу жогорку билим берүү 

программасын ишке ашыруунун алкагында жарандарга магистрдик академиялык 

даражада билим берүүнү  камсыз кылуу үчүн Ош мамлекеттик университетинин (ОшМУ) 

уставдык жоболорунун  жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим 

министрлигинин (КР ББжИМ) жетектөөчү документтеринин негизинде профессордук-

окутуучулук курамдын иш аракеттерин уюштуруунун негизги  багыттарынын жана 

тартибинин, жолдорунун негизги эрежелерин камтыйт.  

1.1.   Кыргыз Республикасынын жарандарынын билим даражасын жана мазмунун тандап 

алуу укугун жана ошондой эле биздин өлкөдө рынок экономикасы шартында  

өзгөрүүлөргө, коомдун суроо-талаптарына жогорку мектептин ийкемдүү жооп берүүсүн 

камсыз кылуу жана билим берүү системасынын реформасынын Кыргыз Республикасынын 

"Билим берүү жөнүндө" мыйзамынын жана башка ченемдик-укуктук актыларынын, 

мыйзамдарынын талабына ылайык Ош мамлекеттик университетинде жогорку жана 

ЖОЖдон кийинки билим берүүнүн көп (3) баскычтуу системасы киргизилген. Анын 

концептуалдык негизин билим берүүнүн үзгүлтүксүздүгүн жана уланмалуулугун түзүп, 

илим жана технология боюнча ар түрдүү тармактарда адистердин иш билгилүүгүн, 

(профессионализм) кесипкөйлүүлүгүн  арттырууда жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. 

1.2. ОшМУда магистратурада  билим берүү формасы күндүзгү,  дистанттык 

технологиялардын элементтерин колдонуу менен келишимдик негизинде, тиешелүү 

багыттарда магистрлерди даярдоо лицензиясына ылайык  ишке ашырылат. 

1.3. Магистратурада окутуулучу курстардын тизмеси жана алардын  мазмуну, магистрдик 

диссертацияны аткарууга, ишке ашырууга талаптар ОшМУ тарабынан белгиленет. 

Магистрди даярдоо жогорку билим берүүнүн көп баскычтуу түзүмүндө негизги кесиптик 

билим берүү программаларынын бири катары жүзөгө ашырылат. Магистрлерди окутуу, 

даярдоо илимий-изилдөө, илимий-өндүрүштүк жана илимий-педагогикалык 

ишмердүүлүгүнө багытталган. 

1.4. Ош мамлекеттик университетинде Магистрлерди даярдоо максаттары:  

Жогорку билим берүү системасын Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" 

Мыйзамынын талаптарына ылайык  жарандар үчүн билим берүүнүн бардык баскычтарда 

билим алууга мүмкүнчүлүк берет; 

Тиешелүү багыттардагы илимий-изилдөө, илимий-педагогикалык ишинде кесиптик 

адистешүүнү, билгичтикти,  жалпы терең билим талап кылган өз алдынча иш аракеттерге  

жарандарды окутуу, даярдоо; 

Магистратранттарды  андан ары  аспирантурада 

 PhD докторантурада илим  изилдөө үчүн даярдоо; 

1.5. Ош мамлекеттик университетинде  Магистрлерди  окутууну  ишке ашыруу төмөндөгү 

шарттардын негизинде жүргүзүлөт: 

Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүүнүн көп баскычтуу системасы 

боюнча магистр (магистратура) даярдоо боюнча бардык нормативдик документтер, 

жоболор;  

Магистратура жөнүндөгү жобого ылайык  магистрлерди даярдоонун бардык багыттары 

боюнча жалпы ички талаптар;  



Магистратурадагы программалар боюнча окутуу жана жумушчу окуу пландары;  

Магистрдик программасы боюнча илимий-изилдөө практикасын өтүү жана бекитилген 

темасы боюнча илимий иштерин аткаруу үчүн заманбап жабдуулар менен жабдылган 

лабораториялар;  

Негизги билим берүү программасынын негизги жана кошумча бөлүгү боюнча атайын 

лекцияларды жана практикалык сабактарды өтүү үчүн жабдылган класстар;  

Магистр илимий даражасынын окутуу программасынын сабактары боюнча жумушчу 

программаларда көрсөтүлгөн билим берүүнүн маалыматтык милдеттүү булактары. 

1.6.  Ош мамлекеттик университетинде  Магистрлерди  окутуу (магистрлерди) Кыргыз 

Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамынын негизинде, ошондой эле көп 

баскычтуу жогорку билим берүү системасына даярдоо жөнүндөгү жобого ылайык 

жүргүзүлөт. 

1.7. Ош мамлекеттик университетинде  Магистрлерди  даярдоо КР Билим берүү жана 

илим министрлигинин уруксаты менен лицензия алынган тиешелүү программаларда гана 

жүргүзүлөт.  

1.8.  Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүү боюнча мамлекеттик 

билим берүү стандарттарына ылайык, магистрдик окутуу программасы эки жылдык 

мөөнөткө берилип илимий изилдөө, илимий-педагогикалык жана илимий уюштуручуулук 

ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган. 

1.9.  Жаңы магистрлик программаларын ачууга  уруксат алуу жана аларды лицензиялоо, 

аккредитациядан өткөрүү үчүн ОшМУнун магистратура жана докторантура  бөлүмү КР  

ББжИМинистрлиги  тарабынан лицензиялоо үчүн пландаштырылган тиешелүү 

программаларды ишке ашырууга катышуучу окуу структуралык бөлүмдөрүнүн 

жетекчилери менен мурда макулдашылган талап кылынган бардык зарыл документтерди 

уюштуруп берүүсү зарыл 

1.10. КР Билим берүү жана илим министрлигинен алынган лицензиянын негизинде 

тиешелүү программаларда Ош мамлекеттик университетинде  магистр илимий 

даражасына окутуу жана даярдоо ОшМУнун ректорунун буйругу менен бекитилгенден 

кийин ишке ашырыла башталат. Ачылган бардык магистрлик программалардын окуу 

пландары, жумушчу программалары  ОшМУнун ректору  тарабынан бекитилгенден соң,  

жумушчу окуу пландарында камтылган бардык сабактардын окуу программалары, 

силлабустары түзүлүп, бекилет. 

1.11. Ош мамлекеттик университетинде  магистр илимий даражасына окутуу жана 

даярдоо келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат. 

 


