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И.АРАБАЕВ  АТЫНДАГЫ  КЫРГЫЗ  МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ  2021-2022- 

ОКУУ ЖЫЛЫНА  АБИТУРИЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУНУ  ЖАРЫЯЛАЙТ 

Мамлекеттик  тил жана  маданият  институту: 

             (күндүзгү/сырттан-дистанттык) 

Кыргыз тили  жана адабияты; 

Мамлекеттик тил  кыргыз  тилинде  окубаган билим берүү мекемелеринде; 

Журналистика; 

Котормо жана  котормо таануу; күндүзгү 

Китепкана таануу жана документ таануу. 

Манас таануу жана лингвистика институту:                      

           (күндүзгү/сырттан-дистанттык) 

Манас таануу:  күндүзгү/сырттан-дистанттык; 

Лингвистика (кыргыз, англис, немец, кытай тилдери); күндүзгү 

Филологиялык билим берүү (Англис жана немец тили); күндүзгү 

Компьютердик лингвистика: күндүзгү 

Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту: 

Атайын орто жана жогорку билимдин базасында сырттан жана дистанттык окутуу: 

Табигый-математикалык багыт: 

Биология; — Математика; 

Информатика; — География; 

Көркөм өнөр искусствосу. 

Гуманитардык багыт: 

Кыргыз тили жана адабияты; 

Орус тили жана адабияты; 

Тарых; — Социалдык кызматкер; 

Мекеменин менеджменти; 

Китепкана жана документ таануу. 



Психолого-педагогикалык багыт: 

Мектепке чейинки билим берүү; 

Башталгыч билим берүү; — Логопедия. 

Экономика  жана  менеджмент  институту: 

Менеджмент; күндүзгү/сырттан-дистанттык 

Экономика; күндүзгү/сырттан-дистанттык 

Бизнес-информатика; күндүзгү/сырттан-дистанттык 

Япон таануу  институту: 

Аймак таануу; күндүзгү 

Мейманкана иши; күндүзгү 

Социалдык иш (Колледж 9-кл. базасында) 

Биология жана химия факультети: 

Биология; күндүзгү/сырттан-дистанттык 

Химия. күндүзгү/сырттан-дистанттык 

Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультети: 

Коомчулук менен байланыш-Жарнама; күндүзгү/сырттан-дистанттык 

Аймак таануу; күндүзгү 

*Кытай тили              *Перс тили 

*Япон тили                *Корей тили 

*Араб тили                *Түрк тили 

*Англис тили  

Эл аралык мамилелер; күндүзгү 

*Кытай тили              *Перс тили 

*Япон тили                *Корей тили 

*Араб тили                *Түрк тили 

*Англис тили                                                   

Журналистика; күндүзгү/сырттан-дистанттык 

*Кытай тили              *Корей тили 



*Япон тили                *Англис тили 

Филология; күндүзгү 

*Кытай тили              *Корей тили 

*Япон тили                *Перс тили 

*Араб тили                *Түрк тили 

*Англис тили 

Которуу жана котормо таануу; күндүзгү 

*Кытай тили             *Япон тили 

*Корей тили              *Перс тили 

*Араб тили                *Түрк тили 

*Англис тили 

География, экология жана туризм факультети: 

   (күндүзгү/сырттан-дистанттык) 

География; — Сервис;        — Туризм; 

Экология жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу. 

Гуманитардык билим берүү  факультети:                 

             (күндүзгү/сырттан-дистанттык) 

Орус тили жана адабияты; 

Теология;     — Психология; 

Салык жана салык жыйноо; 

Мамлекеттик муниципалдык башкаруу. 

Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү   факультети: 

            (күндүзгү/сырттан-дистанттык) 

Социалдык-экономикалык билим берүү (тарых, коом таануу, укук 

таануу, дин таануу); 

Социалдык кызмат (укук коргоо, жаштар менен иш жүргүзүү). 

Педагогика факультети:  (күндүзгү/сырттан-дистанттык) 

Башталгыч билим берүү;   — Социалдык педагогика; 



Мектепке чейинки билим  берүү;     — Логопедия; 

Сурдопедагогика; — Олигофренопедагогика. 

Физика-математикалык билим берүү жана маалыматтык 

технологиялар факультети:  (күндүзгү/сырттан-дистанттык) 

Математика; — Физика; 

Информатика;  — Колдонмо информатика. 

Информатика жана эсептөө техникасы; 

Маалыматтык системалар жана технологиялар; 

Программалык инженерия. 

Көркөм  маданият   жана  билим  берүү  факультети: 

              (күндүзгү/сырттан-дистанттык) 

Көркөм сүрөт жана музыка бөлүмү; 

Дизайн; күндүзгү 

Адистик окутуу; 

Костюм жана текстил искусствосу; 

Технологиялык билим берүү. 

  

Дене тарбия бөлүмү: 

 (күндүзгү/сырттан) 

Дене тарбия мугалими. 

  

                                      МАГИСТРАТУРА: 

                        (күндүзгү/сырттан-дистанттык) 

Филологиялык билим берүү; 

Филология; 

Биология; 

Педагогика; 

Аймак таануу; 

Менеджмент; 



Психология; 

Социалдык – экономикалык жана гуманитардык билим берүү; 

Физика-математикалык билим берүү; 

Табигый билим берүү;     — Теология; 

Экология жана жаратылышты пайдалануу; 

Компьютердик лингвистика; 

Социалдык иш;   — Экономика; 

Колдонмо информатика; 

Технологиялык билим берүү; 

Көркөм билим берүү. 

                                             

                              ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖ: 

  

Мектепке чейинки билим берүү; күндүзгү/сырттан 

Башталгыч билим берүү; күндүзгү/сырттан 

Чет тили; 

Башталгыч билим берүүдө коррекциялоочу педагогика; 

Мектепке чейинки атайын билим берүү. 

  

                         ГУМАНИТАРДЫК КОЛЛЕДЖ: 

Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу; күндүзгү/сырттан 

Экономика, бухгалтердик эсеп; күндүзгү/сырттан 

Тигүү буюмдарын моделдештирүү тутумун башкаруу ; 

Маалыматтарды автоматташтыруу тутумун башкаруу; 

Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программа менен 

камсыздоо; күндүзгү/сырттан 

Колдонмо информатика; 

Кесиптик окутуу; 

Дизайн; 



Салык жана салык жыйноо; күндүзгү/сырттан 

Туризм; күндүзгү/сырттан 

Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо. 

  

                        ГИМНАЗИЯ-ЛИЦЕЙЛЕР 

Дүйнөлүк тилдер гимназиясы – күндүзгү 

География, экология жана туризм лицейи – күндүзгү 

  

Окууга  тапшырууга төмөнкү   документтер талап кылынат: 

Ректордун наамына    арыз; 

Паспорт же туулганы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү; 

Окууну бүткөндүгүн күбөлөндүргөн аттестаттын же дипломдун түп нускасы; 

Окуучунун өздүк китепчеси (лицей үчүн); 

Жашаган жеринен маалымдама (лицей үчүн); 

3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт; 

Документтерди өткөрүүдө абитуриент паспортун же аны күбөлөндүргөн документти, 

аскер жашындагылар аскердик билетин көрсөтөт. 

                     Университеттин Дареги:                   

                     720020,  Бишкек шаары,  Раззаков көч. 51. 

                        И. Арабаев атындагы КМУ  

                       Тел.: 66-03-47; 62-31-52. 

                      I.arabaev@mail.ru 

 


