
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУСУП БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК 

УНИВЕРСИТЕТИНИН  

ОШ ШААРЫНДАГЫ ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ 

ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ 

КОЛЛЕДЖИ 
 

Кыргыз улуттук университетинин (КУУ) Ош 

шаарындагы ГТИФнин алдындагы колледжи 1992-жылдан 

бери Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги 

тарабынан берилген лицензиясынын негизинде билим берүү 

ишмердүүлүгүн жүргүзөт. 

КУУнун Ош шаарындагы ГТИФнин алдындагы 

колледжинин бүтүрүүчүлөрү Кыргызстанда 

ЖОЖдордун флагманы болуп эсептелген Ж. Баласагын 

атындагы Кыргыз улуттук  университетинин 

дипломуна ээ болушат. 

 
Колледждин алдына койгон максаты: 

заманбап адистерди даярдоо. 
 

Биздин бүтүрүүчүлөр ЭКОНОМИКА, ЮРИДИКАЛЫК 

жана ПЕДАГОГИКА багытында: 

 мамлекеттик жана менчик ишканаларда; 

 коммерциялык банктарда;  

 юридикалык контораларда; 

 эл аралык каржы-насыялоо уюмдарда; 

 мектепке чейинки билим берүү мекмелеринде; 

 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.).  

 

БИЗДИН АДИСТИКТЕР 

           

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) 

 

 

080107 «Салык жана салык 

                      салуу» 
(Келишим акысы: 

күндүзгү окуу - 16 000сом, 

сырттан окуу - 15 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. 
 

 
 

Кыргыз улуттук университетинин Ош шаарындагы 

ГТИФнин алдындагы колледжи – бул Сиздин келечегиңиз 

жана Жеке чечимиңиз, өлкөдө билим  берүүчү кызмат 

ааламында Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз. 

“Окуу жайыбызда коррупция жок!” – деп 

студенттер, колледждин башчысы, окутуучулар жана 

биздин баарыбыз ишеничтүү айта алабыз! Анткени, акыл, 

билим, аракет, эмгек, намыс, ишенич менен коррупция 

бирге боло албайт. Биз, таза билим – мыкты адис үчүн.  

Сиз туруктуу, тырышчаак жана алдыга умтулуу 

менен өзгөчөлөнүп, өз максатыңызга жеткиңиз келсе, 

келечекке карай улуу, мыкты пландарыңыз болсо, анда 

биздин окуу жайды тандаңыз! 

 
 

Биз жөнүндө кеңири маалыматты төмөнкү сайттардан 

аласыз: 

www.knu.kg, 

www.knuosh.kg 

КУУнун ректору - 

профессор  

Садыков К.Ж. 

КУУнун миссиясы - 
Улуттук жана 

дүйнөлүк 

стандарттардын 

талаптарына жооп 

берген адистерди 

даярдоодо көч башы 

болуу! 

http://www.knuo.kg/
http://www.knuosh.kg/


СТУДЕНТТИК КОШУУН: 
 Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин Ош шаарындагы ГТИФнин алдындагы 

колледжинде “Студенттик кошууну” иш аракет жүргүзөт. 

Ал колледждин 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.  

 

 
 

СТУДЕНТТЕР /Ч/Н КОШУМЧА КЕСИПТЕР: 
      Студенттер \ч\н кошумча кесиптик окуу 

курстары ачылган. Автомектеп (А, Б 

категориясы боюнча), ширет\\ч\, тиг\\ч\ жана 

кулинария кесиптерин кошумча контракттын 
негизинде биздин окуу жайдан окуй алат. 

Окуусун б\ткъндън кийин сертификат берилет. 

 

 
ТИГ//Ч// 

6 – ай (8000 – сом) 

КУЛИНАРИЯ 

6 – ай (8000 – сом) 
АВТОМЕКТЕП 

3 – ай (8000 – сом) 

 
 

 

 Кыргыз улуттук университетинин  

Ош шаарындагы ГТИФнин алдындагы 

колледжи – бул Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз! 
  

ОКУУГА КИРҮҮ ҮЧҮН НЕГИЗГИ  ДОКУМЕНТТЕР: 

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 (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 окууга кабыл алууда жалпы 

республикалык тесттин жыйынтыгы  зарыл эмес! 

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү  

2020-жылдын 1-июлунан 20-августуна чейин 

жүргүзүлөт. 

 
БИЗДИН ДАРЕК: 

 

 
     Ош шаары, Черемушка кичи району, 

Р. Моминов көчөсү – 148 

 

Уюлдук тел: +996 (700) 11-01-25, 

+996 (772) 11-01-25,  

     +996 (557) 11-01-25. 

 

                   

 

         
ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ  

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ  

  

ОШ ШААРЫНДАГЫ 

ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ 

ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИНИН 

АЛДЫНДАГЫ КОЛЛЕДЖИ  

 

КУШ КЕЛ  

АБИТУРИЕНТ-2020  

 
МЕНИН АРАКЕТИМ-ЧОҢ 

ИЙГИЛИКТИН БАШАТЫ!!!  


