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2018-2019-окуу жылына Мамлекеттик тил жана маданият 

Күндүзгү окуу бөлүм (келишимдик негизде) 
Окуу мөөнөтү: 4 жыл 

  
План: 

Багыттары: Квал-ция 

Филологиялык билим берүү: 
Кыргыз тили жана адабияты 

Мамлекеттик тил кыргыз тилинде 

окутулбаган билим берүү 

мекемелеринде 

  
  

Бакалавр 

  
25 

25 

Лингвистика: 
Котормо жана котормо таануу 

      (кыргыз-орус, кыргыз-англис, 

кыргыз-кытай, кыргыз-корей тилдери) 

  
  

Бакалавр 

  
  

25 

Журналистика Бакалавр 20 

Китепкана таануу жана документ 

таануу: 
Документ таануу (иш кагаздарын 

мамлекеттик тилде жүргүзүү) 

  
Бакалавр 

  
20 

Дистанттык окуу бөлүм (келишимдик негизде) 
Окуу мөөнөтү: 5 жыл 

  
План: 

Багыты: Квал-ция 
Филологиялык билим берүү: 

Кыргыз тили жана адабияты 
Мамлекеттик тил кыргыз тилинде  

окутулбаган билим берүү 

мекемелеринде 

  
Бакалавр 

  
20 
  

20 

Журналистика Бакалавр 20 

Магистратура  (келишимдик негизде) 
Окуу мөөнөтү: күндүзгү – 2 жыл, сырттан окуу 

бөлүмү – 2,5 жыл 

  
План: 

Багыты: Квал-ция 
1.Филологиялык билим берүү: 

Кыргыз тили жана адабияты 
Мамлекеттик тил кыргыз тилинде 

окутулбаган 
билим берүү мекемелеринде 

Тилдик билим берүү 
Адабият таануу 
2. Журналистика 

  

  
Магистр 

  
20 
  

20 
20 
20 
20 

Колледжден кийин (келишимдик негизде) 
Окуу мөөнөтү:  күндүзгү бөлүм – 3 жыл, дистанттык 

окуу бөлүмү – 3 жыл 

  
План: 

Багыты: Квал-ция 
Филологиялык билим берүү: 

Кыргыз тили жана адабияты 
Мамлекеттик тил кыргыз тилинде 

окутулбаган билим берүү 

мекемелеринде 

  
  

Бакалавр 

  

               Журналистика Бакалавр   

Институттагы  чет элдик байланыш эл аралык  жана 

республикалык илимий - практикалык конференциялар 

Студенттик күндөрдөн көз ирмем 



 И.Арабаев  атындагы КМУнун Мамлекеттик тил 

жана маданият институту Билим берүүнүн стандартынын 

негизинде окутуп жогорку квалификациялуу адистерди даяр-

дайт. Институтта студенттерге КЭР, Корея мамлекетинен 

келген окутуучулар, волонтерлор ошондой эле, жогорку ква-

лификациялуу  профессордук-окутуучулар курамы окутуунун 

интерактивдүү ыкмаларын колдонуу менен окуу процессин 

Мамлекеттик тил жана маданият институтунда адистиктерди 

«Профессор Т.К.Ахматов атындагы  Кыргыз тили жана 

   аны окутуунун технологиялары» кафедрасы. 

Илимий багыты: «Кыргыз тилинин актуалдуу маселелери» 

Кыргыз адабияты  жана аны окутуунун технологиялары 

кафедрасы: «Азыркы кыргыз адабиятынын актуалдуу масе-

лелери» боюнча илимий багытта иш алып барат жана кыр-

гыз, дүйнө элдеринин адабиятын иликтеп,  таанытып, жур-

Тил даярдыгы жана котормо кафедрасы: “Котормонун 

лингвистикалык маселелери” аттуу илимий багыттын  

үстүндө иштеп, ошондой эле дүйнөлүк тилдер менен тыгыз 

Илимий багыты: “Котормонун лингвистикалык маселелери” 

МТМИде азыркы учурда окуу процесси талапка ылайык заманбап 

материалдык-техникалык база, ИНТЕРНЕТ тармактарына кошул-

Биздин сыймыктуу бүтүрүүчүлөр! 


