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АБИТУРИЕНТ – 2021 

Өлкөбүздүн билим берүү айдыңында өзүнүн кулачын кенен жайып, педагогикалык 

багыттагы сапаттуу кадрларды даярдоонун очогуна айланган Ош мамлекеттик 

педагогикалык университети 2021-2022-окуу жылына карата төмөндөгү багыттар боюнча 

абитуриенттерди жана магистранттарды кабыл алат. 

Университетте бюджеттик жана келишимдик негизде жогорку жана орто билим берүү 

үчүн педагогикалык багыттагы баардык адистиктер боюнча кесип ээлери даярдалат. 

КЫРГЫЗ-РОССИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 

Филологиялык билим берүү: 

• Кыргыз тили жана адабияты 

• Орус тили жана адабияты 

• Кытай тили 

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ 

Филологиялык билим берүү: 

• Англис тили 

Социалдык-экономикалык билим берүү: 

• Тарых 

Социалдык иш 

Аймак таануу (япон тили) 

ТАБИЯТ ТААНУУ ЖАНА ГЕОГРАФИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 

Табигый-илимий билим берүү: 

• Биология 

• География 

• Химия 

ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 

Дене тарбия (ЖРТ милдеттүү эмес) 

МУЗЫКАЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ 

Педагогика: 



• Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана усулу 

• Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу 

Көркөм билим берүү, (музыка) (ЖРТ милдеттүү эмес) 

Психология 

МАТЕМАТИКА ЖАНА КОМПЬЮТЕРДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ 

Физикалык-математикалык билим берүү: 

• Математика 

• Информатика 

КОЛЛЕДЖ 

Башталгыч класстарда окутуу 

Мектепке чейинки билим берүү 

Дене тарбия 

Социалдык иш 

Чет тили 

Котормо иши 

Башкарууну документтик камсыздоо жана архив жүргүзүү 

МАГИСТРАТУРА БӨЛҮМҮ 

 Магистранттарды кабыл алуу келишимдик негизде 2021-жылдын 1-июлунан 25-августуна 

чейин төмөндөгү багыттар боюнча жүргүзүлөт. Магистратурага кабыл алуу 

аңгемелешүүнүн негизинде ишке ашат. Окуу мөөнөтү – 

2 жыл. 

550700 — Педагогика (профили: башталгыч билим берүүнүн усулу, мектепке чейинки 

билим берүүнүн усулу) магистр; 

550100 — Табигый илимий билим берүү (профили: биология, химия, география) магистр; 

550300 — Филологиялык билим берүү (профили: кыргыз тили жана адабияты, орус тили 

жана адабияты, англис тили) магистр; 

550400 — Социалдык-экономикалык билим берүү (профили: тарых) магистр; 

550200 — Физика-математикалык билим берүү (профили: математика, информатика) 

магистр. 

Керектелүүчү документтер: 



▶          Абитуриенттин арызы; 

▶          АТТЕСТАТ же ДИПЛОМ (түп нускасы); 

▶          ЖРТнын сертификаты; 

▶          3х4 өлчөмүндөгү алты даана сүрөт; 

▶          Паспорт же туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү; 

▶          Аскердик билеттин же каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү. 

Биздин дарек: 

Ош шаары, Н.Исанов көчөсү 73, 

Кабыл алуу комиссиясы 120-каб., 

Телефон: 0(3222)4-35-30 

0779 98 00 88, 0554 50 92 52, 0778 49 46 87, 0706 54 23 25 

Сайт: www.ogpi.kg,    E-mail: kuba.ogpi@mail.ru 

 


