
 

«МУЗЕОЛОГИЯ жана маданий жана 

табигый мурас объектилерин коргоо» 

Бул багытта даярдыктан өткөн студенттер 
маданий мурас объектилерин аныктоонун 
жана сактоонун, аларды рестоврациялоо 
менен консервациялоонун, музей буюмдары 
менен иштеещн, музей экспозицияларын 
түзүүнүн, тарых жана маданият эстеликтерин 
илимий изилдөөнүн, ошондой эле аларды 
пропагандалап элге жайылтуунун теориялык 
жана практикалык көндүмдөрүнө ээ болушат. 
Аталган чөйрөлөрдө кесипкөйлүккү жетишүү 
үчүн чет өлкөлөрдүн абройлуу жогорку окуу 

жайларында жана музейлеринде окуп, 
тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүгү бар. 

Практика 

Биздин студенттер ар бир курстун аягында 
аймактарда милдеттүү түрдө археологиялык, 
этнографиялык, музей, музей экскурсиясы 
жана педагогикалык практикалардан ■ 

БҮТYPYYЧY кайсыл жерде иштей алат: 

• Музейлер (тарых, археологиялык, 

этнографиялык ж.б); 
• Туристтик комплекстер жана 

агенттиктер; 

• Тарыхый жана маданий эстеликтерди 

коргоо жана башкаруу органдарында ; 

• Тарыхый жана маданий мурас 

эстеликтерин коргоо жана музей иши 

боюнча адистерди даярдаган жалпы жана 

атайын орто окуу жайлары. 

СТУДЕНТТИК ТУРМУШ: 

башынан өткөргөн гана билет 
Ɵзүн-өзү башкаруу 
системасы бар. 
Студенттик турмуш - 
кызыктуу окуяларга 
бай, ар тараптуу жана 
тандоо мүмкүнчүлүгү 
бар турмуш. 

Ага аралашуунун 
жалгыз жолу - 
студенттердин 
катарында болуу. 

Окууга кирүү үчүн зарыл болгон 

документтер: 

S Жалпы орто жана кесиптик билими 
тууралуу мамлекеттик үлгүдөгү документ; 
S 3х4өлчөмүндөгү 6 Cүрөт; 
S Паспорт көчүрмөсү; 
S ЖРТ сертификатынын түп нускасы; 
S Аскердик билет же катталуу күбөлүгү. 

Биздин дарек: 720033 Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Фрунзе кеч.547, КУУ башкы 

имараты. 

www.knu.kg 

www.fir.knu.kg 

istfak.knu.official_ 

historyfaсulty 

Маалымат алуу үчүн : +996(312) 61-44-92  

ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ 

 

ТАРЫХ ЖАНА ЧƟЛКƟМ ТААНУУ 

ФАКУЛЬТЕТИ 

 

КОШ КЕЛИЦИЗ, 

АБИТУРИЕНТ-2021! 
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ТАРЫХ ЖАНА ЧƟЛКƟМ ТААНУУ 

ФАКУЛЬТЕТИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ 

Тарых жана чөлкөм таануу факультети - 
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университетиндеги алгачкы жана алдыңкы 
факультеттердин бири. Ал 1934-жылы 
Кыргыз педагогикалык институтунун 
коомдук илимдер факультетинин негизинде 
түзүлгөн. 

БИЗДИН БИЛИМ БЕРYYЧY 

ПРОГРАММАЛАРЫБЫЗ 

БАКАЛАВРИАТ 

530400-Тарых (окуу формасы: күндүзгү - 4 

жыл, сырттан окуу - 5 жыл) 

531500-Чөлкөм таануу (окуу формасы: 

күндүзгү - 4 жыл) 

571200- Музеология жана маданий жана 

табигый мурас объектилерин коргоо (окуу 

формасы: күндүзгү - 4 жыл) 

V  

МАГИСТРАТУРА 

530400-Тарых (окуу 
формасы: күндүзгү - 

2 жыл, кечки - 2,5 
жыл) 

Профилдери: 

“Кыргызстан 
тарыхы” 

“Жалпы тарых” 
“Булак таануу” 
“Археология” 
“Этнология” 

531600-Чөлкөм 

таануу (окуу туру: 

күндүзгү - 2 жыл) 

Ч ________________ ) 

ТАРЫХ 

Программа өлкөлөрдүн жана региондордун, 
этностордун жана социалдык топтордун 
тарыхый өнүгүү жараянын талдай ала турган, 
илимий жана социалдык жактан өнүктүрүүгө 
багытталган тарыхый билимдин айырмасын 
жана колдонуу чөйрөсүн түшүнгөн, өткөн 
мезгил тууралуу маалыматты камтыган 
булакты аныктай ала турган адистерди 
даярдоого багытталган. 

Практика 

Биздин студенттер милдеттүү түрдө 
археологиялык, этнографиялык, архивдик, 

музей, педагогикалык практикалардан 
өтүшөт. Ошондой эле археологиялык 
экспедицияларга катышат, өз алдынча 
изилдөөлөрдү уюштурушат жана 
чыгармачылык долбоорлорду ишке 
ашырышат. 

 

БYTYPYYЧY кайсы жерде иштей алат: 
• Илим, жогорку жана орто билим берүү 

чөйрөсүндө: гуманитардык багыттагы 
илимий-изилдөө институттары, 
университеттер, коллеждер, мектептер. 

• Эстутум институттары: архивдер, 

музейлер, китепканалар, маданий 
борборлор; 

• Мамлекеттик жана муниципалдык бийлик 
органдары; 

• Масс-медиа, маалыматтык-аналитикалык 
жана эксперттик борборлор жана БƟУ. 

ЧƟЛКƟМ ТААНУУ 

Чөлкөм таануучунун кесиптик ишмердиги 
тигил же бул чөлкөмдү комплекстүү 
изилдөөгө багытталган: калкы, тарыхы, 
этнографиясы, экономикасы, саясат чөйрөсү, 
илимий изилдөөлөрү, маданияты, дини, тили 
(япон, кытай, турк, англис, француз ж.б.), 
адабияты жана элинин каада-салттары. 

 

Практика 

Студенттер КР Жогорку Кеңешинде, КР 
ТИМде, Бишкек шаарынын мэриясында, КР 

Акыйкатчысынын аппаратында, ошондой эле 

эл аралык уюмдарда жана тил үйрөтүүчү 

борборлордо практикадан өтүшөт. 

БYTYPYYЧY кайсы жерде иштей алат: 

• КР мамлекеттик бийлик жана 

жергиликтүү Ɵзүн-өзү башкаруу 

органдарында; 

• Регионалдык мекемелердин жана 

уюмдардын эксперттик-аналитикалык 

бөлүмдөрүндө жана кызматтарында; 

• Эл аралык кызматташтык 
структураларында; 

• Массалык маалымат каражаттарында; 

• Консалтинг агенттигинде. 


	«МУЗЕОЛОГИЯ жана маданий жана табигый мурас объектилерин коргоо»
	СТУДЕНТТИК ТУРМУШ:
	Окууга кирүү үчүн зарыл болгон документтер:
	КОШ КЕЛИЦИЗ, АБИТУРИЕНТ-2021!
	ТАРЫХ ЖАНА ЧƟЛКƟМ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ
	БИЗДИН БИЛИМ БЕРYYЧY ПРОГРАММАЛАРЫБЫЗ
	ТАРЫХ
	БYTYPYYЧY кайсы жерде иштей алат:
	ЧƟЛКƟМ ТААНУУ
	Практика


