
 

      И.АБДРАИМОВА АТЫНДАГЫ 

        КЫРГЫЗ АВИАЦИАЛЫК ИНСТИТУТУ  

                                        

ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ 

 

Шифр 

 

Багыттын аталышы 
 

 

Профиль 

 

Окуу формасы 

 

Окутуунун 

акысы 

   Кирүү сынагы: ЖРТ  (предметтик тест: физика же математика)  

 

 

 

 

670200 

 

 

 

 

Транспорттук 

технологиялык 

машиналарды жана 

комплекстерди 

эксплуатациялоо 

Учуучу аппараттарды күйүүчү-

майлоочу материалдар менен 

тейлѳѳ 

Бакалавр 

Күндүзгү-  4 жыл, 

сыртан окуу-5жыл 

 

41000 сом 

36900 сом 

Учуучу аппараттарды жана 

кыймылдаткычтарды 

техникалык эксплуатациялоо 

Бакалавр 

Күндүзгү-  4 жыл, 

сыртан окуу - 5-жыл 

 

41000 сом 

36900 сом 

Электирлештирилген жана 

пилотаждык- навигациялык 

комплекстерди техникалык 

эксплуатациялоо 

Бакалавр 

Күндүзгү-  4 жыл, 

сыртан окуу - 5-жыл 

 

41000 сом 

36900 сом 

Учуучу аппараттарды учууда 

эксплуатациялоо 

Практикалык  жактан 

 (окутуу келишим боюнча) 

 учуу тажрыйбасы ≈ 25-27000 $ 

Бакалавр 

Күндүзгү- 4 жыл,  

 

76500 сом 

 

 

670300 

 

 

Транспорттук 

процессертердин 

технологиясы 

Аба транспортундагы 

ташууларды уюштуруу жана 

башкаруу 

Бакалавр 

Күндүзгү-  4 жыл, 

сыртан окуу - 5-жыл 

 

41000 сом 

36900 сом 

Транспорт коопсуздугу 

Бакалавр 

Күндүзгү-  4 жыл, 

сыртан окуу - 5-жыл 

 

41000 сом 

36900 сом 

Аба транспортунун кыймылын 

башкаруу 

Бакалавр 

Күндүзгү- 4 жыл, 

сыртан окуу - 5-жыл 

 

  76500 сом 

48160 сом 

   Кирүү сынагы: ЖРТ  (предметтик тест: (математика)  

580200 
Менеджмент 

(тармактар боюнча) 

Менеджмент  аба 

транспортунда 

Бакалавр 

Күндүзгү-  4 жыл 

 

41000 сом 

 

Авиаинститутка келген абитуриенттер жогорку кесиптик билим берүү программаларына 

төмөнкү документтерди тапшырышат: 

 орто билими же орто кесиптик билими тууралуу аттестат/ диплом бакалавр же адис; 

 Медициналык маалымдама  086/флюрографиялык сүрөтү менен; 

 Психоневрологиялык жана наркологиялык диспансерлерден алынган маалымдама; 

 3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт; 

  аскердик каттоо күбөлүгү/ билет (уландар үчүн); 

  паспортунун көчүрмөсү;, 

 ЖРТ сертификаты (Босого баллдары: Негизги тест боюнча-110 балл, предметтик тест-60 

балл) 

Биздин дарек: 720009,  БИШКЕК   көч. Ак. Лущихина 60,  И. Абдраимов атындагы Кыргыз 

Авиайиялык институту Тел. 0(312) 41-80-38, 41-80-45. Сайт: www.kai.kg,  

эл. почта info@aviacoll.kg,  Kyrgyz_avia_college@mail.ru 

 
Ошондой эле Кыргыз авиациялык институтунда Комсомолский-на-Амуре Мамлекеттик Университетине 

кабыл алуу жүргүзүлөт. Толук маалыматты https://abit.knastu.ru/, www.kai.kg сайттынан көрө аласыздар. 
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И.АБДРАИМОВ АТЫНДАГЫ 

 КЫРГЫЗ АВИАЦИЯЛЫК ИНСТИТУТУ 

 
ОРТО  КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫ 

 
Авиаинститутка келген абитуриенттер орто кесиптик билим берүү программаларына төмөнкү 

документтерди тапшырышат: 

 Негизги жалпы билими тууралуу документ (9-класстарды бүткөндүгү тууралуу күбөлүк) же жалпы 

билими тууралуу документ (аттестат) (түп нускасы); 

 Медициналык маалымдама  086/флюрографиялык сүрөтү менен; 

 Психоневрологиялык жана наркологиялык диспансерлерден алынган маалымдама; 

 3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт; 

  аскердик каттоо күбөлүгү/ билет (уландар үчүн); 

  паспортунун көчүрмөсү;, 

 

Биздин дарек: 720009,  БИШКЕК   көч. Ак. Лущихина 60,  И. Абдраимов атындагы Кыргыз 

Авиациялык институту Тел. 0(312) 41-80-38, 41-80-45. Сайт: www.kai.kg, эл. 

почта info@aviacoll.kg,  Kyrgyz_avia_college@mail.ru 

Ошондой эле Кыргыз авиациялык институтунда Комсомолский-на-Амуре Мамлекеттик Университетине 

кабыл алуу жүргүзүлөт. Толук маалыматты https://abit.knastu.ru/,  www.kai.kg  сайтттынан көрө аласыздар.

 

 

Шифр 

 

адистиктин аталышы 

 

 

адистик 

 

Окуу формасы 

   Кирүү сынагы  (тест): Математика,  кыргыз (орус) тили 

160901 

Учуучу аппараттарды жана 

кыймылдаткычтарды техникалык 

эксплуатациялоо 

Техник 

 (бюджет, 

контракт) 

11- класстын 

базасында  2 жыл 10 ай, 

9- класстын базасында   

3 жыл 10 ай 

160904 

Электирлештирилген жана 

пилотаждык- навигациялык 

комплекстерди техникалык 

эксплуатациялоо 

Техник 

 (бюджет, 

контракт) 

11- класстын 

базасында  2 жыл 10 ай 

160902 
Учуучу аппараттарды күйүүчү-

майлоочу материалдар менен тейлѳѳ 

техник  

(бюджет, 

контракт) 

11- класстын 

базасында  2 жыл 10 ай 

160905 
Аба транспортундагы ташууларды 

уюштуруу жана башкаруу 

техник  

(контракт) 

11 -класстын 

базасында  2 жыл 10 ай 

160504 
Учуучу аппараттарды учууда 

эксплуатациялоо 

учкуч  

(контракт) 

11- класстын 

базасында  2 жыл 10 ай 

100112 
Транспортто  тейлѳѳ (транспорттун 

түрлѳрү) 

бортпроводник 

(контракт) 

11- класстын базасында 

1 жыл 10 ай 

170103 
Кемелерди энергетикалык 

орнотмолурун эксплуатациялоо 

техник-

судомеханик. 

(контракт) 

9 -класстын базасында   

2 жыл 10 ай 

230110 

Эсептѳѳ техникаларынын жана 

компьютердик тармактардын 

каражаттарын техникалык тейлѳѳ 

Техник 

 (контракт) 

9 -класстын базасында   

2 жыл 10 ай 

 

Учкучсуз учуучу аппараттарды 

техникалык эксплуатациялоо 

техник  

(контракт) 

 

11- класстын 

базасында  2 жыл 10 ай, 

9 -класстын базасында   

2 жыл 10 ай 

http://kai.kg/
mailto:info@aviacoll.kg
mailto:Kyrgyz_avia_college@mail.ru
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