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Абитуриенттер үчүн маалымат
Окуу орус тилинде жүргүзүлөт.
КРСУнун карамагында жатаканалар жок.
2022-жылы электрондук каттоо жана конкурстук 
тандоо  жана  study.krsu.kg 2020.edu.gov.kg
порталдарында онлайн форматта гана жүргүзүлөт.
study.krsu.kg порталы кийинки категорядагы 
абитуриенттерге арналган:
-Россия Федерациясы каржылаган бюджеттик 
орундарга конкурска катышып жаткан Кыргызстан, 
Россия, Казакстан, Беларусь жана Тажикстандын 
жарандарына;
-КРнын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 
максаттуу кабыл алуусунун алкагында 
«Техносфералык коопсуздук» багытына 
бакалавриатка тапшырып жаткан абитуриенттерине.
edugate.edu.gov.kg порталы күндүзгү жана сырттан 
окуу  формаларына тапшырып контракттык негизге 
конкурстук тандоого катышып жаткан бардык чет 
өлкөлүк абитуриенттерге арналган.
2020.edu.gov.kg порталы ЖРТ-турларына катышып 
гранттык жана контракттык негизге тапшырып 
жаткан  абитуриенттерге арналган.
ЖРТ турларынын мөөнөттөрү жана босого баллдар 
жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын 
Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 
белгиленет. Дагы кабыл алуу жөнүндө толук 
маалымат ЖРТнин жыйынтыгынын арткы бетинде  
жана сайтында  порталында 2020.edu.gov.kg
көрсөтүлгөн.

Чыгармачыл багыттардан тышкаркы (Архитектура, 
Архитектуралык чөйрөнүн дизайны, Костюм жана 
текстиль өнөрү), бардык багыттар/адистиктер үчүн 
сынактык тандоо ЖРТ/ЕГЭ/ЕНТнин 
жыйынтыгынын негизинде жарандыгына жана 
билим берүү мекемесин аяктаган өлкөсүнө жараша 
ж рг з л т  ү ү ү ө , башкача айтканда, кирүү экзамендери 
өткөрүлбөйт.

Архитектура, Архитектуралык чөйрөнүн дизайны, 
Костюм жана текстиль өнөрү багыттарына 
тапшырып жаткан Кыргызстандын жарандары 
чыгармачылык сынактан өткөндөн кийин жана 
ЖРТнин негизги тести босого баллдан жогору 
болгондо гана конкурска катыша алат.

Чет элдик жарандарды кабыл алуунун тартиби 
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлиги тарабынан каралып жатат.

Байланыштар

abit@krsu.edu.kg

Киев көч. 44

+996 312 62 53 32

Окуу курстары:

+996 312 43 12 11

@krsu_abit

паспорттун скан-көчүрмөсү;

мамлекеттик үлгүдөгү орто мектепти 
(аттестат) же атайын кесиптик орто окуу 
жайын бүтүргөндүгү жөнүндө документтин 
скан-көчүрмөсү;

3x4 см өлчөмүндөгү фотосүрөттүн 
электрондук версиясы;

кабыл алуунун өзгөчө шарттарына жана 
жеңилдиктерине арыз берүүгө укук берген 
документтердин сканерленген көчүрмөлөрү;

ЖРТ сертификатынын скан-көчүрмөсү 
(Кыргызстан жарандары үчүн);

ЕГЭнин жыйынтыктары (Россия 
жарандары үчүн);

ЕНТ сертификатынын скан-көчүрмөсү 
(Казакстан жарандары үчүн).

Багыттар жөнүндө толук 
маалыматты
www.krsu.edu.kg  сайтынан тапсаңыз 
болот.

study.krsu.kg ЭЛЕКТРОНДУК ПОРТАЛДА 
ТИРКЕЛҮҮЧҮ ДОКУМЕНТТЕР

Б.Н. Ельцин атындагы 
Кыргыз-Россия Славян 

университети

http://abit.krsu.edu.kg

2022-жылдын кабыл алуу эрежелери жана 
мөөнөттөрү менен abit.krsu.edu.kg сайтынан 

таанышсаңыз болот



Филология (4 ж.) – 30 500 сом
ЖРТ: негизги тест, орус тили, адабият
Философия (4 ж.) – 30 500 сом
ЖРТ: негизги тест
Жармана жана коомчулук менен 
байланыштар (4 ж.) – 30 500 сом
ЖРТ: негизги тест
Психология (4 ж.) – 30 500 сом
ЖРТ: негизги тест
Лингвистика (4 ж.) – 37 000 сом
ЖРТ: негизги тест, англис тили
Котормо жана котормо таануу (англис тили)
(5 ж.) – 37 000 сом
ЖРТ: негизги тест, англис тили
Котормо жана котормо таануу (немис тили)  
(5 ж.) – 37 000 сом
ЖРТ: негизги тест

ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 
ФАКУЛЬТЕТИ

Диндерди таануу (4 ж.)  – 42 000 сом
ЖРТ: негизги тест
Саясат таануу (4 ж.) – 42 000 сом
ЖРТ: негизги тест
Эл аралык мамилелер (4 ж.)– 50 000 сом
ЖРТ: негизги тест, англис тили же тарых
Журналистика (4 ж.) – 42 000 сом
ЖРТ: негизги тест, тарых же англис тили
Котормо жана котормо таануу 
(кытай тили)(5 ж.) –50 000 сом
ЖРТ: негизги тест

МЕДИЦИНАЛЫК ФАКУЛЬТЕТ
Дарылоо иши (6 ж.) – 57 000 сом
Педиатрия (6 ж.) – 57 000 сом
Стоматология (5 ж.) – 65 000 сом
ЖРТ: негизги тест, химия жана биология

(Медициналык адистиктер үчүн ЖРТнин эки 
профильдик предметтик тесттери химия жана 
биология сөзсүз босого баллдан өйдө болуш керек.)

Ч.Айтматов көч, 1

Киев көч, 44

Чуй проспекти, 44

ТАБИГЫЙ ТЕХНИКАЛЫК 
ФАКУЛЬТЕТИ

Колдонмо математика жана информатика 

(4 ж.) –35 000 сом
ЖРТ: негизги тест, физика же математика  

Электроэнергетика жана электротехника

(4 ж.) –35 000 сом
ЖРТ: негизги тест, физика же математика  

Колдонмо механика (4 ж.) – 35 000 сом 

ЖРТ: негизги тест, физика же математика  

Транспорттук процесстердин технологиясы

(4 ж.) –35 000сом
ЖРТ: негизги тест, физика же математика  

Транспорттук-технологиялык машиналарды жана 

комплекстерди эксплуатациялоо (4 ж.) – 35 000 сом 

ЖРТ: негизги тест, физика же математика  

Приборкуруу (4 ж.) – 35 000 сом 
ЖРТ: негизги тест, физика же математика  

Электроника жана наноэлектроника 

(4 ж.) – 35 000 сом 

ЖРТ: негизги тест, физика же математика  

Инфокоммуникациялык технологиялар жана 

байланыш системасы (4 ж.) – 40000сом
ЖРТ: негизги тест, физика же математика  

Программалык инженерия (4 ж.) – 40 000 сом 
ЖРТ: негизги тест, физика же математика  
Тоо иштериндеги же нефтигаз ѳндүрүшүндѳгү 
физикалык процесстер (5,5 ж.) –35 000 сом
ЖРТ: негизги тест

ЮРИДИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТ

Юриспруденция (4 ж.) – 42 000 сом
ЖРТ: негизги тест, тарых

Соттук экспертиза (5 ж.) – 40 000 сом
ЖРТ: негизги тест

Шабдан Баатыр проспекти, 140

Чуй проспекти, 42

ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Экономика (4 ж.) – 40 000 сом
Менеджмент (4 ж.) – 40 000 сом

ЖРТ: негизги тест, математика

* 2022-ж. КР жана РФ жарандары үчүн контракттын баасы.
Казахстан, Таджикистан жана Белоруссия жарандары үчүн 
2022-жылга окуунун күндүзгү формасынын бардык 
багыттарына жана адистиктерине контракттын баасы 80 000 
сом (өзгөчө «Стоматология» 95 000 сом), сырттан окуу 
формасынын бардык багыттарына – 30 000 сомду түзөт.

АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН ЖАНА 
КУРУЛУШ ФАКУЛЬТЕТИ

Костюм жана текстиль ѳнѳрү (4 ж.) – 42 000 сом
Чыгармачылык конкурс: сүрөт, живопись, 
композиция
ЖРТ: негизги тест (контракттык негизге 
тапшырган КР жарандары үчүн)

Архитектура (5 ж.) – 42 000 сом

Архитектуралык чөйрөнүн дизайны 

(5 ж.) –  42 000 сом
Чыгармачылык конкурс: сүрөт, черчение
ЖРТ: негизги тест (контракттык негизге 
тапшырган КР жарандары үчүн)

Курулуш (4 ж.) – 29 500 сом

Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу 

(4 ж.) – 29 500 сом
ЖРТ: негизги тест, физика же математика

Техносфералык коопсуздук (4 ж.) – (максаттуу 

кабыл алуу)
Сурап билүү телефону: +996 312 88-25-59
ЖРТ: негизги тест, физика жана математика

Анкара көч, 2A

Журналистика (5 ж.) – 26 000 сом
Инфокоммуникациялык технологиялар жана 
байланыш системасы (5 ж.) – 26 000 сом
Транспорттук процесстердин технологиясы 
(5ж.) –26 000 сом

Сырттан окуу багыттарынын 
тизмеси

Шабдан Баатыр проспекти, 140

+996 312 437503;     +996 995 500174

+996 312 431156;     +996 550 150217

+996 312 316056;     +996 550 150245

+996 312 360208;     +996 550 150168

+996 312 68 00 24;     +996 995 50 01 73

+996 312 449699;     +996 550 150271

+996 312 887516      +996 550 150188
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