
КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ ЫСЫК-КӨЛ МАМЛЕКЕТТИК 

УНИВЕРСИТЕТИ 

Ысык-Көл мамлекеттик университети төмөнкү багыттагы адистиктер боюнча 2021-2022-

окуу жылына кабыл алууну жарыялайт: 

БАКАЛАВРИАТ БАГЫТЫ БОЮНЧА 

Окуу формасы – күндүзгү 

Окуу мөөнөтү – 4 жыл 

● 520800 — Экология жана жаратылышты пайдалануу 

Профили: Экология жана жаратылышты пайдалануу (бюджет, контракт). 

● 550100 — Табигый илимий билим берүү 

Профили: Биология (бюджет, контракт); 

— География (бюджет, контракт); 

— Химия (бюджет, контракт). 

● 720200 — Биотехнология 

Профили: Биотехнология (контракт). 

● 730100 — Токой иши жана ландшафттык курулуш 

Профили: Токой иши жана ландшафттык курулуш (бюджет, контракт). 

● 550300 — Филологиялык билим берүү 

Профили: Кыргыз тили жана адабияты (бюджет, контракт); 

— Орус тили жана адабияты (бюджет, контракт); 

— Чет тили (англис) (бюджет, контракт). 

● ●531100 — Лингвистика 

Профили: Теориялык жана колдонмо лингвистика (контракт); 

— Маданият аралык коммуникациянын теориясы жана практикасы (контракт); 

— Чет тилдерин жана маданиятын окутуунун теориясы жана методикасы (контракт); 

— Котормо жана котормо таануу (контракт). 

● 510200 — Колдонмо математика жана информатика 

Профили: Колдонмо математика жана информатика (контракт); 

● 550200 — Физика-математикалык билим берүү 



Профили: Математика (бюджет, контракт); 

— Физика (бюджет, контракт); 

— Информатика (бюджет, контракт); 

● 710100 — Информатика жана эсептөө техникасы 

Профили: Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникасын программалык 

камсыздоо (контракт); 

710300 — Колдонмо информатика 

Профили: Колдонмо информатика (контракт); 

— Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия 

Профили: Саламаттыкты сактоодогу информатика (контракт); 

● 640200 — Электроэнергетика жана электротехника 

Профили: Электркамсыздоо (контракт); 

● ●670200 — Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди 

эксплуатация- 

лоо 

Профили: Транспорттук-технологиялык машиналарды жана жабдууларды 

эксплуатациялоо жана тейлөө (контракт); 

● ●670300 — Транспорттук процесстердин технологиясы 

Профили:  — Уюштуруу жана кыймыл коопсуздугу (контракт); 

● ●650400 — Технологиялык машиналар жана жабдуулар 

Профили: Тоо өндүрүшүндөгү транспорттук системалар (ачык түрдөгү тоо иштери) 

(контракт); 

● 550800 — Кесиптик билим берүү 

Профили: Транспорт жана транспорттук технологиялар (бюджет, контракт); 

● 600200 — Туризм 

Профили: Туризмдеги мамлекеттик жана укуктук кызматтардын технологиясы жана 

уюштуруусу (бюджет, контракт); 

Профили: Туризмдин туруктуу өнүгүүсү (контракт) 

● 540200 — Социалдык иш 

Профили: Социалдык иш (контракт); 



● 550400 — Социалдык-экономикалык билим берүү 

Профили: Тарых (бюджет, контракт); 

● 580100 — Экономика 

Профили: Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит (контракт); 

— Каржы жана насыя (контракт); 

— Салык жана салык салуу (контракт); 

● 580900 — Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу 

Профили: Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (контракт) 

● 532000 — Дене тарбия 

Профили: Дене тарбия (бюджет, контракт); 

● 550700 — Педагогика 

Профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (бюджет, 

контракт); 

— Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (контракт); 

— Логопедия (бюджет, контракт); 

— Социалдык педагогика (контракт). 

● 550600 — Көркөмдүк билим берүү 

Профили: Көркөм сүрөт искусствосу (бюджет, контракт). 

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮ БОРБОРУ 

Окуу формасы – сырттан 

Окуу мөөнөтү – жалпы орто билимдин базасында – 5 жыл; 

— орто кесиптик билимдин базасында – 4 жыл; 

— жогорку билимдин базасында – 3 жыл 

● 520800 — Экология жана жаратылышты пайдалануу 

Профили: Экология жана жаратылышты пайдалануу (бюджет, контракт); 

● 550100 — Табигый илимий билим берүү 

Профили: Биология (контракт); 

— География (контракт); 

● 730100 — Токой иши жана ландшафттык курулуш 



Профили: Токой иши жана ландшафттык курулуш (контракт) 

● ●550300 — Филологиялык билим берүү 

Профили: Кыргыз тили жана адабияты (контракт); 

— Орус тили жана адабияты (контракт). 

● 510200 — Колдонмо математика жана информатика 

Профили: Колдонмо математика жана информатика (контракт); 

● 550200 — Физика-математикалык билим берүү 

Профили: Математика (контракт); 

— Информатика (контракт). 

● 640200 — Электроэнергетика жана электротехника 

Профили: Электр камсыздоо (контракт); 

● ●670200 — Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди 

эксплуатация- 

лоо 

Профили: Транспорттук-технологиялык машиналарды жана жабдууларды 

эксплуатациялоо жана тейлөө (контракт); 

● ●670300 — Транспорттук процесстердин технологиясы 

Профили: Уюштуруу жана кыймыл коопсуздугу (контракт); 

● 600200 — Туризм 

Профили: Туризмдеги мамлекеттик жана укуктук кызматтардын технологиясы жана 

уюштуруусу (контракт); 

● 550400 — Социалдык-экономикалык билим берүү 

Профили: Тарых (контракт); 

● 580100 — Экономика 

Профили: Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит (контракт); 

— Каржы жана насыя (контракт); 

— Салык жана салык салуу (контракт). 

● 532000 — Дене тарбия 

Профили: Дене тарбия (контракт). 

● 550700 — Педагогика 



Профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (контракт); 

— Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (контракт). 

● 710200 — Информациялык системалар жана технологиялар 

Профили: Информациялык системалар жана технология- 

лар. 

МАГИСТРАТУРА БАГЫТЫ БОЮНЧА 

Окуу формасы – күндүзгү жана сырттан 

Окуу мөөнөтү – 2 жыл (күндүзгү) жана 2 жыл 6 ай (сырттан) 

● 550100 — Табигый илимий билим берүү 

Биология (күндүзгү, контракт) 

● 550200 — Физика-математикалык билим берүү 

Математика (күндүзгү, контракт) 

Физика (күндүзгү, контракт) 

● 550300 — Филологиялык билим берүү 

Кыргыз тили жана адабияты (күндүзгү, контракт) 

Орус тили жана адабияты (күндүзгү, сырттан, контракт) 

● 550700 — Педагогика 

Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (күндүзгү, контракт) 

● 550800 — Кесиптик билим берүү 

Агробизнестеги техникалык системалар (күндүзгү, контракт) 

К.ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ ЫМУНУН КОЛЛЕДЖИ 

Окуу формасы – күндүзгү жана сырттан 

Окуу мөөнөтү – 11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай; 

9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай 

Сырттан окуу – 11-класстын базасында – 2 жыл 6 ай 

● Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (күндүзгү, сырттан); 

● Каржы (тармактар боюнча) (күндүзгү, сырттан); 

● Банк иши (күндүзгү, сырттан); 

● Салык жана салык салуу (күндүзгү, сырттан); 



● Менеджмент (тармактар боюнча) (күндүзгү); 

● Маркетинг (тармактар боюнча) (күндүзгү); 

● Башкарууну документтик камсыздоо жана архив таануу (күндүзгү); 

● Социалдык иш (күндүзгү); 

● Дизайн (күндүзгү); 

● Туризм (күндүзгү, сырттан); 

● Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (күндүзгү, сырттан); 

● Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (күндүзгү, сырттан); 

● Электркамсыздоо (тармактар боюнча) (күндүзгү, сырттан); 

● Эсептөө техникасынын каражаттарын техникалык тейлөө жана компьютердик 

тармактар (күндүзгү); 

● Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникасын программалык 

камсыздоо (күндүзгү, сырттан); 

● Башталгыч класстарда окутуу (күндүзгү, сырттан); 

● Мектепке чейинки билим берүү (күндүзгү); 

● Чет тили (күндүзгү); 

● Бак-парктык жана ландшафттык курулуш (күндүзгү). 

ТЕХНИКУМ 

● Ветеринария; 

● Ихтиология жана балык улоочулук; 

● Агрономия 

ЖРТ талап кылынбаган адистиктер: 

● 532000 Дене тарбия 

Профили: Дене тарбия (бюджет, контракт); 

● 550600 Көркөмдүк билим берүү 

Профили: Көркөм сүрөт искусствосу (бюджет, контракт) 

Кыска мөөнөттөгү курстар: 

● Тилдерди окутуу курстары (кыргыз, орус, англис, немец, түрк, корей, араб, кытай); 

● “B” жана “BC” категориясындагы айдоочуларды даярдоо курсу; 



● 1С бухгалтериялык курсу 

керектелүүчү 

документтер: 

● окутуунун формасы жана адистик так көрсөтүлүү менен белгиленген форма боюнча 

ректордун наамына жазылган арыз; 

● орто, кесиптик орто же жогорку билими тууралуу документ (түп нускасы); 

● 3х4 өлчөмүндөгү 6 түстүү фотосүрөт; 

•● паспорттун көчүрмөсү; 

● аскерге милдеттүүлүгү тууралуу күбөлүктүн же аскердик билеттин көчүрмөсү. 

Биздин дарек: 

Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Тыныстанов көчөсү 32. Башкы 

корпус, 216-кабинет (кабыл алуу комиссиясы) 

Телефон: +996 3922 5 27 37 Факс: +996 3922 5 04 98 

Моб.тел.: +996 708 58 40 13, 558 58 40 13 

Сайт: www.iksu.kg    

E-mail: priemisu@gmail.com, interiksu@gmail.com 

 


