
 

 
 

Ж.Баласагын атындагы КУУнун Ош шаарындагы 

Гуманитардык-табигый илимдер факультетинин 

деканы  

Абдуганиев Каныбек Абдумуталович 
 
 

 

ЖУСУП БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК 

УНИВЕРСИТЕТИНИН  

ОШ ШААРЫНДАГЫ ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ 

ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ ЖАНА КОЛЛЕДЖИ 
 

Кыргыз улуттук университетинин (КУУ) Ош 
шаарындагы ГТИФти жана колледжи 1992-жылдан бери 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги 
тарабынан берилген лицензиясынын негизинде билим берүү 
ишмердүүлүгүн жүргүзөт. 

КУУнун Ош шаарындагы ГТИФти жана 

колледжинин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстанда 

ЖОЖдордун флагманы болуп эсептелген Ж. Баласагын 

атындагы Кыргыз улуттук  университетинин 

дипломуна ээ болушат. 

Окуу жайдын алдына койгон максаты: 
заманбап адистерди даярдоо. 

 

Биздин бүтүрүүчүлөр ЭКОНОМИКА, ЮРИДИКА  

жана ПЕДАГОГИКА багытында: 

 мамлекеттик жана менчик ишканаларда; 

 коммерциялык банктарда;  

 юридикалык контораларда; 

 эл аралык каржы-насыялоо уюмдарда; 

 мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде; 

 башталгыч класстарга билим берүүдө;  

 түрдүү бизнес чөйрөлөрүндө;  

 маалыматты башкаруу жана техниканы программа 
менен камсыздоо  

жана эл чарбасынын ар түрдүү тармактарында үзүрлүү 

эмгектенип келишет. 
Окуу жай заманбап талапка шайкеш келген 

материалдык базага ээ, бардык адистиктер көз карандысыз 
аккредитациядан 5 жылдык мөөнөткө ийгиликтүү өттү 
(2018-2023-ж.ж.).  

БАКАЛАВР АДИСТИКТЕРИ  

 
 

     550700  «Педагогика» 
Келишим акысы: 

күндүзгү окуу, 

Кыргызстан жарандарына- 

25000 сом, 

Чет өлкөнүн жарандарына-40000 сом 

 

 

           

530300 «Психология» 
Келишим акысы: 

күндүзгү окуу,  

Кыргызстан жарандарына-

25000 сом, 

Чет өлкөнүн жарандарына-

40000 сом 
 
 

 

532000 «Дене тарбия спорт» 
Келишим акысы: 

күндүзгү окуу, 

Кыргызстан жарандарына- 

25000 сом, 

Чет өлкөнүн жарандарына- 

40000 сом 

 

 

 

БИЛИМ АЛУУНУН ФОРМАСЫ: 

Бакалавр 

Күндүзгү окуу: 4 жыл 

 

 

 
 

 

 

КОЛЛЕДЖ АДИСТИКТЕРИ 
  

           

080110 «Экономика жана 

бухгалтердик эсеп» 
(Келишим акысы: 

күндүзгү окуу - 19 000сом, 

сырттан окуу - 18 000сом) 

 

 

080106 «Финансы» 

(Келишим акысы: 

күндүзгү окуу - 19 000сом, 

сырттан окуу - 18 000сом)  

 

 
 

030503 «Укук таануу»   
(Келишим акысы: 

күндүзгү окуу - 20 000сом, 

сырттан окуу - 19 000сом) 

 

 
       

230109 «АСжанаЭТПК» 
(Келишим акысы: 

күндүзгү окуу - 16 000сом, 

сырттан окуу - 15 000сом) 

 
 

050704 «Мектепке чейинки 

билим берүү» 
(Келишим акысы: 

күндүзгү окуу - 19 000сом, 

сырттан окуу - 19 000сом) 

 

 

050709 «Баштапкы 

класстарда билим берүү» 
(Келишим акысы: 

күндүзгү окуу - 19 000сом, 

сырттан окуу - 19 000сом) 

 

 
БИЛИМ АЛУУНУН ФОРМАЛАРЫ: 

Күндүзгү окуу: 9-класстын базасында 

окуу мөөнөтү -2 жыл 10 ай; 

11-класстын базасында 

окуу мөөнөтү - 1 жыл 10 ай. 

Сырттан окуу: 11-класстын базасында 

окуу мөөнөтү - 2 жыл 6 ай. 

 
 



СТУДЕНТТИК КОШУН: 
 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университетинин Ош шаарындагы ГТИФти жана 
колледжинде “Студенттик кошууну” иш аракет жүргүзөт. 
Ал окуу жайдын студенттик кыймылынын бир бутагы, 

студенттердин инсандык касиеттерин, коомдун тазалыгы 
үчүн Ата-Мекенди сүйүү, ата-энени жана улууларды 
урматтоого, жалпы жана кесиптик компетенттүүлүктөрдү 
калыптоодо көптөгөн коомдук, илимий иш-чараларды 
уюштуруудагы, окуу иштериндеги студенттердин татыктуу 
билим алуусундагы  мүмкүнчүлүктөрү жогору.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж.Баласагын атындагы КУУнун Ош шаарындагы 

ГТИФти жана КОЛЛЕДЖге 

ОКУУГА КИРҮҮ ҮЧҮН НЕГИЗГИ  ДОКУМЕНТТЕР: 

Бакалавр 
1. Паспорт көчүрмөсү. 

2. Аскер билети же катталуу күбөлүгү                  

(приписное свидетельство). 

3. Сүрөт 3х4 (6 даана). 
4. ЖРТнын жыйынтыгы (диплом менен тапшырса түп 
нускасы). 

Колледж 

9 база үчүн: 
1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү. 
2. 9-классты бүтүргөндүгү  тууралуу күбөлүк (түп 
нускасы). 
3. Ата-энесинин паспортунун копиясы. 
4. Сүрөт 3х4 (6 даана). 

 

11 база үчүн: 
1. Аттестат, диплом (түп нускасы). 
2. Өзүнүн жана ата-энесинин паспортунун копиясы. 
3. Сүрөт 3х4 (6 даана). 

4. Аскер билети же катталуу күбөлүгү                  

(приписное свидетельство). 

 

11- класстын базасында ЖОЖго окууга кабыл алууда 

жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы  зарыл! 
 

 

 

Урматтуу абитуриенттер! 

 Кыргыз улуттук университетинин  

Ош шаарындагы ГТИФти жана колледжи – 

бул Сиздин тандооңуз жана мүмкүнчүлүгүңүз! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗДИН ДАРЕК: 

 
 

Ош шаары, Черемушка кичи району, 
Р. Моминов көчөсү – 148 

 

Уюлдук тел: +996 (777) 30-90-60; 
+996 (504) 10-11-01; 
+996 (557) 11-01-25. 
 

Биз жөнүндө кеңири маалыматты төмөнкү сайттардан 

аласыз: 
 

www.knu.kg, 

 
                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ  

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ  

 

 
 

ОШ ШААРЫНДАГЫ 

ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ 

ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ жана 

КОЛЛЕДЖИ  

 

КУШ КЕЛ  

АБИТУРИЕНТ-2022  

 
 

http://www.knuo.kg/

