
  

Институт туурасында 

маалымат 
 
И. Арабаев атындагы КМУнун алдында М. Р. Рахимова 

атындагы  Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра 
даярдоо институту 1997-жылы 28-мартта түзүлгөн. 

Квалификацияны жогорулатуу жана 

кадрларды кайра даярдоо институту №74 
лицензиясынын негизинде толук жогорку 

билимдүү педагогикалык кесиптеги 

адистерди даярдоого жана кошумча  
адистик  билим берүүгө (адистик кайра 

даярдоо жана квалификацияны 
жогорулатууга) мүмкүнчүлүк берет. 

Адистикти кайра даярдоо азыркы 

экономикалык шартка жана социалдык 
муктаждыкка ылайык келчү жаңыча 

сферадагы жогорку билимдүү адистерге ээ болууну жүзөгө ашырат. 

Квалификацияны жогорулатуу  менен адистик билимин, 
ишкерлик сапатын өркүндөтүп, о.э. билимин практикалык жана 

теориялык жактан жаңылап, башкача айтканда, жогорку 

методологиялык негизде, профессионалдык деңгээлде, учурдун 
талабына  ылайык жүзөгө ашырышат. 

Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо 

институту педагогдордун билимин өркүндөтүп, экинчи кесип 
менен камсыз кылуучу жогорку окуу жайлардын бири. Окуу жайга  

тапшыргандар иштеп жаткан иштеринен үзгүлтүксүз, бир катар 

адистиктерге ээ болууга мүмкүнчүлүк алат. Инститтуттун негизги 
максаты мамлекеттик стандартка ылайык, жаңы технологияларды 

мыкты өздөштүргөн педагог адистерди даярдап чыгаруу болуп 

саналат. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Окуу процессин уюштуруу 
 

М. Р. Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана 

кадрларды кайра даярдоо институту университеттин структуралык 
бир бөлүмү. Материалдык-

техникалык базасы, 

ИНТЕРНЕТке кошулган 
компьютердик класстары, 

окуу-методикалык 

куралдарга бай кабинеттери 
бар институт болуп  

эсептелет. 

 

 

 

 

 

 

Квалификацияны жогорулатуу 
 

 Институтта квалификацияны жогорулатуу бөлүмү 
мамлекеттин билим берүү стандартынын талабына ылайык 

жогорку окуу жайлардын жана жалпы билим берүүчү 

мекемелердин педагог кызматкерлерин теориялык жана 
практикалык билимин жаңылоого багытталган.                                        

 

 

Угуучуларга курстун, 
семинар-көнүгүүлөрдүн 

соңунда квалификациясын жогорулаткандыгы туурасында 

сертификат берилет. 
     

 

Магистратура 
 

Институтта төмөндөгүдөй багытта  магистранттар даярдалат:  
 

 Менеджмент 

 
Окутуунун формасы – күндүзгү жана  сырттан окуу; 

Окуу мөөнөтү – 2 жана  2,5  жыл. 

Кесиптик кайра даярдоо 
 

Институтта психологиялык-педагогикалык, 

гуманитардык жана табигый-математикалык багыттар 

боюнча адистер даярдалат. 

 

Психологиялык-педагогикалык 

багыт 

Даярдоо профилдери: 

Башталгыч билим берүүнүн 

педагогикасы жана методикасы 

Мектепке чейинки билим берүүнүн 

педагогикасы жана методикасы 

Логопедия 

 

Гуманитардык багыт 

Даярдоо профилдери: 

Кыргыз тили жана адабияты 

Орус тили жана адабияты 

 

Тарых 
 

Мекеменин менеджменти 

Социалдык кызмат 

Китепкана таануу жана  

документ таануу 

 

 

 

Табигый-математикалык 

багыт 

Даярдоо профилдери: 

Биология 

Көркөм өнөр  искусствосу 

Математика 

Информатика 

География 

 

 



 

 

Профессордук-окутуучулар жамааты 

 
 

М. Р. Рахимова атындагы квалификацияны жогорулатуу жана 
кадрларды кайра даярдоо институтунун профессордук-окутуучулар 

курамына И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик 

университетинин жана республиканын дагы башка билим берүү 
мекемелеринин жогорку квалификациялуу тандамал адистери 

келишим негизде тартылган: лекция, практикалык сабактарды  

БГУ, КРСУ, КУУ, РЦПЗ, БГЭК жана башка окуу жайлардын 
окумуштуулары, ошондой эле министрликтердин жана 

ведомстволордун адистери өтөт. 

Профессордук-окутуучулар курамынын 47,5% илимдин 
докторлору, кандидаттары, профессорлор жана доценттер түзөт. 

Булардын ичинен көпчүлүгү 

көлөмдүү монография, 
методикалык окуу 

китептеринин авторлору.  

Институттун 
профессордук-окутуучулар   

курамы БУУнун балдар 

фондунун Кыргызстандагы 
өкүлчүлүгү ЮНИСЕФ, 

ЮСАИД ж.б. менен тыгыз 

кызматташтык байланышта 
болуп, башталгыч жана орто билим берүү жаатындагы 

мугалимдердин билимин жогорулатуу багытындагы бир нече 

долбоорлор менен иштешип келишет. 
 

           
 Кыска мөөнөттө, төлөмү арзан,  

жогорку натыйжа 

  

 

М. Р. Рахимова атындагы квалификацияны жогорулатуу жана 
кадрларды кайра даярдоо институту «КРнын Билим берүү 

мыйзамынын» №22 ст. негизинде тездетилген программа боюнча 

билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзөт:  
 

 Атайын орто адистик билими барлар үчүн – жогорку билими 

бар деген үлгүдөгү дипломду алуу үчүн окуу мөөнөтү  - 3 жыл; 
 

 Жогорку билимдүүлөр үчүн – жогорку билими бар деген 

үлгүдөгү, кошумча 
адистиктеги дипломду алуу 

үчүн окуу мөөнөтү  - 2 жыл. 

Окуу процесси аралыктан 
окутуунун технологияларын 

колдонуу менен сырттан окутуу 

аркылуу келишимдик негизде 
жүзөгө ашат. 

 

 

 

 

 

 

БАЙЛАНЫШТАР: 
 

И. Арабаев атындагы КМУнун М. Р. Рахимова 

атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана 

кадрларды  

кайра даярдоо институту 

 

  720026, Бишкек ш., Раззаков көч., 

51,  корп.№1, каб.101,102,103,106 

 

 66-12-55  

 66-60-34 

 66-41-86 

 66-47-41 

 

 

 web-caйт: http: //arabaev.kg/ipk 

 

 

 

 

 

 

 

 
Окууга тапшыруу үчүн документтер: 

 

 профилин көрсөтүү менен ректордун наамына 

жазылган арыз; 

 атайын орто же жогорку билими жөнүндө диплом; 

 медициналык маалымдама, форма 086/У; 

 сүрөт 6 даана (өлчөмү 3/4); 

 паспорту же өзүн ырастоочу документ. 
 

 

                    АЛА - ТОО аянты 
 

 

КИЕВ көч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

             И. АРАБАЕВ  атындагы  

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 

 

 

КОШ КЕЛИҢИЗДЕР! 

 

 

     

 

 

 

 

 

     М. Р. РАХИМОВА атындагы 

   КВАЛИФИКАЦИЯНЫ       

    ЖОГОРУЛАТУУ ЖАНА  

      КАДРЛАРДЫ КАЙРА       

      ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ 
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КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ 

БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 

 

М. Р. Рахимова ат. 

КЖ ж/а ККДИ 


