
САПАТТТУУ БИЛИМ АЛУУНУН 
МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу
факультетинде «Чыгыш таануу, африканистика»
багыты боюнча студенттердин изилдөөлөрү үчүн
бардык зарыл шарттар түзөлгөн. Студенттерди
келечектеги кесипке даярдоодо чыгыш өлкөлөрүн
изилдөө үчүн атайын адистештирилген кеңселер жана
борборлор, компьютердик лабораториялар, чыгыш
тилдери боюнча адабияттар жана окуу китептери
менен жабдылган илимий китепкана жана окуу залы
уюштурулган.

Профессордук-окутуучулук түзүм ата мекендик
жана чет элдик адистерден турган жогорку
квалификациялуу кадрларды камтыйт.

ЭЛ АРАЛЫК ТАКШАЛМАЛАРДАГЫ (СТАЖИРОВКА) 
МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР

«Чыгыш таануу, африканистиканын» Азиядагы жана
КМШдагы алдыңкы университеттери менен байланышы бар.
Студенттер тилдик даярдыктан өтүшүп, КЭРдин жогорку окуу
жайларында, Корея Республикасы жана Жапонияда окуусун
улантыша алышат.
КЭРде:
• Пекиндин тилдер жана маданият университети;
• Аньшань педагогикалык университети;
• Цзинань университети (Гуанчжоу шаары);
• Түштүк-кытай педагогикалык университети

(Гуанчжоу шаары);
• Синьцзян педагогикалык университети.
Корея Республикасында:
• Сеул университети;
• Джунбу университети (Тэжон шаары).
Жапонияда:
• Кокушикан университети;
• Цукуба университети.

ТАПШЫРУУ ҮЧҮН КЕРЕКТЕЛҮҮЧҮ ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕСИ:

1. Арыз;
2. Паспорттун көчүрмөсү;
3. Орто (толук) билим же орто кесиптик билим жөнүндө

документ(түп нускасы);
4. ЖРТ сертификатынын түп нускасы;
5. Жашаган жеринен малым кат;
6. 3x4 өлчөмүндөгү 4 сүрөт;
7. Аскердик каттого коюу күбөлүгүнүн же аскердик билетинин

көчүрмөсү.
БИЗДИН ДАРЕК:

Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү 547, Башкы окуу имаратынын оң 

канаты,
2-кабат, ауд. 206. тел. 0(312)32-33-34; 
WhatsApp: (+996)771559596; (+996)550912629;(+996)709502508.
Instagram:knu.vostok fmoiv_knu
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Ж.Баласагын атындагы КУУнун эл аралык
мамилелер жана чыгыш таануу факультети
«Чыгыш таануу, африканистика» багытынын
адистерин1996-жылдан КУУнун ЭБПИИ
(ИИМОП) чыгыш таануу факультетинде, 2015-
жылдан бери Эл аралык мамилелер жана чыгыш
таануу факультетинде (ЭМжЧФ) даярдайт.

Даярдоо багыты: 530900 «Чыгыш таануу,
африканистика»

Окуу мөөнөтү (Бакалавр даражасы): 4 жыл
Квалификациясы: Чыгыш таануу,

африканистика бакалавры. Бүтүрүүчүлөргө
мамлекеттик стандарттагы диплом берилет.

Студентер өз алдынча төмөнкү багыттар
боюнча сабактарды тандап алууга мүмкүнчүлүгү
бар:

- Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тили жана
адабияты.

-Азия жана Африка өлкөлөрүнүн
экономикасы.

.

ОКУУ ПРОГРАММАСЫ
Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу

факультетинде «Чыгыш таануу, африканистика»
багытынын программасында негизги басым чыгыш
тилдерин терең изилдөөгө жасалат, алар: корей,
жапон, кытай (студенттердин тандоосу эске алынат).

Негизги чыгыш тили 4 жыл бою окутулат. Экинчи
окутула турган тил – европалык тилдердин бири.

Окуунун алгачкы эки жылында студенттер тил
үйрөнүүгө адистешишет жана жалпы гуманитардык
жана социалдык-экономикалык циклдагы сабактарды

өтүшөт. Кийинки эки жылда чет тилдеринен тышкары
тандаган профилине жараша, студенттер кесиптик
циклдин сабактарын окушат, алар: тилин үйрөнүп
жаткан өлкөлөрдүн маданияты жана адабияты,
экономика жана саясат, тарых, география.

КЕЛЕЧЕКТҮҮ ИШ  МЕНЕН  КАМСЫЗ  
БОЛУУ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

ЭМжЧФ «Чыгыш таануу,
африканистика» багыты Чыгыш өлкөлөрү менен
байланышкан бардык тармактар үчүн кеңири
профилдеги адистерди даярдайт. Бөлүмдүн
бүтүрүүчүсү Азия өлкөлөрүнө тиешелүү
маданият, экономика жана саясат, илим, билим
берүү жаатындагы кесиптерди аркалоо
мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

Келечекте кесипкөй бүтүрүүчүлөр үчүн
уникалдуу мүмкүнчүлүктөр ачылат:

- чыгыш тилдерине байланыштуу ар кандай
котормо иш-аракеттеринде;

- эксперттик жана аналитикалык, мамлекеттик,
коомдук, эл аралык уюмдарда, фонддордо,
долбоорлордо, ошондой эле жалпыга малымдоо
каражаттарында, басмаканаларда, сода жана
транспорттук багытта, жеке жана мамлекеттик
компанияларда, Азия өлкөлөрү менен мамилелерди
жүзөгө ашыруучу жана ар кандай уюштуруу иш-
аракеттеринде;
- Азия дүйнөсүн изилдөө багыттары боюнча, окуу-

билимберүү, окутуу жана изилдөө иш-
аракеттеринде эмгектенүү, тажрыйба топтоо.

ЭМжЧФке кабыл алуу экзаменсиз, Жалпы
Республикалык Тестирлөөнүн (ЖРT) – жалпы упай
+предметтик негизинде жүргүзүлөт.
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