
КЕСИПТИ ТАНДОО –КЕЛЕЧЕКТИ ТАНДОО!!! 

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети  2019-2020-окуу 
жылына карата абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт.Биздин окуу жай  өлкөбүздөгү 

ири окуу жайлардын бири,  областтагы тарыхы терең, билим берүү мүмкүнчүлүгү кенен 80 
жылдык тарыхы бар окуу жайдан    татыктуу билим алууга чакырабыз!!! 

Университет 24 багыттын 36 профили боюнча бакалавриатты жана ошондой эле 5 

багыт 7 профиль боюнча магистрлерди даярдайт. Окуу процессин 19 кафедра жүргүзүп, 300 
гө жакын профессордук -окутуучулар курамы түзүп, анын ичинде  80 ден ашуун илимдин 

докторлору, профессорлор жана илимдин кандидаттары, доценттер бар.  
      Билим берүү 6 окуу корпусунда жүргүзүлүп, студенттердин заманбап билим алышы 
үчүн окуу жайда бардык шарттар түзүлгөн. Окуу аудиториялар, лабораториялар заманбап 

техникалык каражаттар менен жабдылган. Мультимедиялык компьютердик класстар 
түзүлүп, бардык окуу-структуралык бөлүмдөр жана окуу корпустары тез ылдамдыктагы 

оптикалык Интернетке жана локалдык маалымат тармагына кошулган. Университеттин 
китепканасы Республикабыздагы эң бай китепканалардын бири болуп эсептелет. Азыркы 
мезгилде илимий китепкананын фонду жарым миллиондон ашык илимий, окуу-

методикалык көркөм чыгармалардан турат.  
Муктаж болгон студенттер жатакана менен камсыз болот. Студенттер эл аралык 

конференцияларга, көргөзмөлөргө, кароо-сынактарга, олимпиадаларга, мелдештерге 
жигердүү катышышат.  
 Студенттердин бош убактысын максаттуу пайдаланууну үчүн «Толкун» маданий-

эстетикалык борбору иштейт. Анда студенттик «Жалын» театры, комузчулар ансамбли, 
бий, акындык өнөр, гитаристтердин вокалдык жана эстрада музыкаларынын студиялары, 

КВН, дебат боюнча ийримдери иш алып барат.  
Спорттук секцияларда машыгуулар жүргүзүлүп, мелдештер  жаңы курулган спорт 
комплексте  ишке ашырылат. 

ЫМУнун студенттеринде эл аралык академиялык мобилдүүлүк программаларына 
катышууга мүмкүнчүлүктөрү бар. ТЕМПУС жана Эрасмус+ долбоорлор боюнча 

республикада алдыңкы орунду ээлейт. ЫМУ 80ден ашык келишимдер менен иш алып 
барат. Университет  Евразия университеттеринин союзуна кирген 
Россия,Казакстан,Беларусия,Азербайжан,Грузия сыяктуу ж.б. мамлекеттердин  жогорку 

окуу жайлары  менен кызматташуу келишимине кол койгон жана ошол келишимдердин 
шарты аткарылып жатат.   

ЫМУнун курамында төмөнкү структуралык бөлүмдөр кирет: 7 факультет, 1 

борбор, 1 колледж, 1 техникум. Алар: 

1. Экономика факультети;    

2. Кыргыз филология, педагогика жана искусство факультети; 

3. Математика жана информациялык-технологиялар факультети; 

4. Физика-техникалык факультети; 

5. Табигый илимдер жана дене тарбия факультети; 

6. Тарых жана туризм факультети; 

7. Орус филологиясы жана чет тилдер факультети; 

8. Үзгүлтүксүз билим берүү борбору; 

9. Техника-экономикалык колледж; 

10. К.Каракеев атындагы Ысык-Көл айыл чарба техникуму. 

 Окутуу бюджеттик жана контракттык негизде жүргүзүлөт. 

Абитуриенттерди кабыл алуу күндүзгү бөлүм боюнча төмөндөгү бакалавр 

багыттары боюнча жүргүзүлөт. Окуу мөөнөтү – 4 жыл: 

   

– Экономика багыты боюнча 



 «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит»  

 «Каржы жана насыя»  

 «Салык жана салык салу» 

– Филологиялык билим берүү багыты боюнча 

  «Кыргыз тили жана адабияты»  

 «Орус тили жана адабияты»  

  «Чет тили» (англис, немец, француз, кытай)  
- Лингвистика  багыты боюнча: 

 «Котормо жана котормону таануу»  

   а)Англис тили, б)Немец тили, г) Орус тили, түрк тили  

 «Теориялык жана колдонмо лингвистика»  

а) Англис тили, б) Немец тили, в) Кытай тили  

г) Араб тили, д) Корей тили, е) Орус тили 

 «Маданият аралык коммуникациянын теориясы жана практикасы»  

а)  Англис жана немец тили, б) Орус жана англис тили 
в) Орус жана кыргыз тили 

 – Педагогика багыты боюнча: 

 «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы»  

 «Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы»  

 «Социалдык педагогика» 

– Көркөм билим берүү багыты боюнча: 

 «Көркөм сүрөт искусствосу»  

 «Декоративдик-колдонмо искусство жана дизайн»  
 – Физика-математикалык билим берүү багыты боюнча: 

  «Математика»  

 «Информатика»  

– Информатика жана эсептөө техникасы багыты боюнча: 

 «Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программа менен 
камсыздоо»  

 «Саламаттык сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия»  
 – Колдонмо информатика  багыты боюнча: 

 «Колдонмо информатика»  

 - Колдонмо математика жана информатика багыты боюнча: 

 «Колдонмо математика жана информатика»  
– Физика-математикалык билим берүү багыты боюнча: 

 «Физика»  
- Транспорттук процесстердин технологиясы багыты боюнча: 

 «Уюштуруу жана кыймыл коопсуздугу»  

 «Электроэнергетика жана электротехника»  

 «Электр энергиясы менен камсыздоо»  

– Транспорттук технологиялык машиналарды жана комплекстерди 

эксплуатациялоо багыты боюнча: 

 «Транспорттук жана техникалык машиналарды жана жабдууларды эксплуатациялоо 
жана тейлөө»  

 – Агроинженерия багыты боюнча: 

 «Агроинженерия» 

– Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары багыты 

боюнча: 

 «Коммуникация системалары жана байланыш түйүндөрү»  

 «Телекоммуникация»  
 – Технологиялык машиналар жана жабдуулар багыты боюнча: 



 «Тоо өндүүрүшүндөгү транспорттук системалар (ачык түрдөгү тоо иштери»  
 – Кесиптик билим берүү багыты боюнча:  

 «Агробизнестеги техникалык системалар»  
– Табигый-илимий билим берүү багыты боюнча: 

 «Химия»  

 «Биология»  

 «География»  

 - Биотехнология  багыты боюнча: 

 «Биотехнология»  

– Дене тарбия багыты боюнча: 

 «Дене тарбия»  
 – Социалдык-экономикалык билим берүү багыты боюнча: 

 «Тарых»  

– Туризм багыты боюнча: 

  «Туризмдеги мамлекеттик жана укуктук кызматтардын технологиясы жана 
уюштуруусу»  

– Жаратылышты колдонуу жана экология багыты боюнча: 

  «Жаратылышты колдонуу жана экология»  

– Токой иштери жана ландшафттык курулуш  багыты боюнча: 

 «Токой иши жана ландшафттык курулуш»  

 «Социалдык иш»  
К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде магистр билим 

берүү багыты боюнча төмөнкү адистиктерге кабыл алуу жүргүзүлөт: 

 – Физика-математикалык билим берүү багыты боюнча: 
               а) Математика; 
               б) Физика  

 – Кесиптик билим берүү багыты боюнча: 
               а) Агробизнестеги техникалык система  

– Филологиялык билим берүү багыты боюнча:            

              а) Кыргыз тили жана адабияты; 
              б) Орус тили жана адабияты. 

– Экология жана жаратылышты пайдалануу багыты боюнча: 

              а) Экология жана жаратылышты пайдалануу 

– Педагогика багыты боюнча: 

             а) Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана усулу.  
Магистратурада окутуунун нормативдик мөөнөтү 2 жыл.  

 Үзгүлтүксүз билим берүү борборунда сырттан окутуу формасы боюнча 

төмөнкү адистиктер кабыл алынат. Окуу мөөнөтү – 5 жыл: 

     Педагогика: 
     Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы 

 Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы; 

 Кыргыз тили жана адабияты; 

 Орус тили жана адабияты; 

 Тарых; 

 Биология; 

 География; 

 Физика; 

 Математика; 

 Информатика 

 Дене тарбия 

 Уюштуруу жана кыймыл коопсуздугу; 



 Электр энергиясы менен камсыздоо; 

 Транспорттук жана техникалык машиналарды жана  жабдууларды 
эксплуатациялоо жана тейлөө; 

 Маалымат системалары жана технологиясы; 

 Жаратылышты колдонуу жана экология; 

 Токой иши жана ландшафттык курулуш; 

 Туризмдеги мамлекеттик жана укуктук кызматтардын  технологиясы жана 
уюштуруусу; 

 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө  техникаларын программа 
менен камсыздоо; 

 Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит; 

 Каржы жана насыя; 

 Салык жана салык салуу; 
Колледжге абитуриенттер 9-класстын жана 11-класстын базасында төмөндөгү  

адистиктер боюнча жүргүзүлөт:   

 Экономика жана бухгалтердик учет;  

 Каржы (тармактар боюнча);  

 Банк иши;  

 Салык жана салык салуу;  

 Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо; Унаада 

ташууларды уюштуруу жана башкаруу;  

 Электр менен жабдуу (тармактар боюнча);  

 Туризм;  

 Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө  техникасын 

программалык камсыздоо;  

 Башталгыч класстарда окутуу;  

 Мектепке чейинки билим берүү;  

 Башкарууну документтик камсыздоо жана архив  таануу; Социалдык иш;  

 Менеджмент (тармактар боюнча);  

 Маркетинг (тармактар боюнча);  

 Дизайн:  
а) графикалык дизайн;  
б) кийимдердин дизайны.  

 Эсептөө техникасынын каражаттарын техникалык  тейлөө жана 

компьютердик тармактар;  

 Айыл чарбасын механизациялоо;  

 Жыгачты кайра иштетүү технологиясы;  

 Бак-парктык жана ландшафттык курулуш.  

 Ысык-Көл айыл-чарба техникуму төмөнкү багыттар боюнча адистерди 

даярдайт: 

1. Ветеринария;  
2. Ихтиология жана балык чарбачылыгы;  

3. Агрономия.  

Жалпы орто билимдин базасында колледжде окуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай, 9-класстын 
базасында – 2 жыл 10 ай. Сырттан окутуунун мөөнөтү 2 жыл 4 ай. 9-класстын 

базасында күндүзгү бөлүмгө гана  кабыл алынат. Колледжге кабыл алууда жалпы 
республикалык тесттин жыйынтыгы каралбайт.  

Кыска мөөнөттөгү курстарга: 

 Машиналарды оңдоо боюнча слесарь. 

 “В”жана“ВС”категориясындагы айдоочуларды даярдайт. 



Окуу мөөнөтү 3,5 ай. 

 Тилдердин  курстары 
 

2019-2020  окуу жылына бакалавриатка бюджеттик жана контракттык негизде  

окууга кабыл алуу жалпы  республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы  боюнча гана 

жүргүзүлөт. 

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети жогорудагы  

бакалавр, магистр, сырттан окуу,колледж жана техникум багыттары  боюнча 

окутууну жүргүзүү үчүн лицензияларга  жана сертификаттарга ээ. 

Кабыл алуу комиссиясына төмөндөгү документтер тапшырылат: 

 ректордун наамына жазылган арыз; 
 билими тууралуу документ (аттестаттын түп нускасы); 

 3 х 4 өлчөмүндөгү 6 фотосүрөт; 
 086-У формасындагы медициналык справка; 
 паспорт жана аскерге милдеттүүлүгү тууралуу күбөлүгүн абитуриент өзү көрсөтөт; 

 Документтер 2019-жылдын 25-июнунан баштап кабыл алынат.  
Биздин университетке кош келиңиздер! 

 


