
  

  

   



 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

Урматтуу абитуриенттер! Биз жашап жаткан дүйнөдөгү илимий 

техникалык прогресстин өнүгүшү, адамзаттан  жогорку билимди, 

интеллектти талап кылууда. Учурда Кыргызстан билим берүү тармагында 

Орто Азия республикаларынын ичинен алдыңкы орунга чыгууга умтулууда.  

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети 

Кыргызстандагы эң ири жогорку окуу жайлардын бири катары, билим 

берүүнүн сапатын жогорулатуу, илимий потенциалды өнүктүрүү жана 

мезгилдин талабына жооп берген адистерди даярдоо боюнча максаттуу 

жана толук масштабдуу иштерди жүргүзүп келет. Биздин окуу жай, окуу 

процессине окутуунун жаңы технологияларын эффективдүү киргизүү үчүн, 

жетишерлик денгээлде инновациялык мүмкүнчүлүктөр жана техникалык 

ресурстар менен камсыздалган. 

Дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялоо максатында КУУ 

чет өлкөдөгү 30дан ашык окуу жана илимий мекемелер менен эл аралык 

кызматташтыкты өнүктүрүүдө. КУУ ар кандай эл аралык билим берүү 

программаларынын мүчөсү.  

Университетибиздин жалпы профессордук-окутуучулар курамы 

өздөрүнүн терең билимин,  иш тажырыйбасын жана кесиптик чеберчилигин 

сиздер менен бөлүшүүгө даяр. Сиздерди мектепти ийгиликтүү аяктап, биздин 

университеттин студенти болушуңуздарга тилектешмин!  

Жусуп Баласагын атындагы КУУда окуу, бул профессионал, билимдүү, 

мезгилдин талабына жооп берген чыныгы  адис болуу дегенди түшүндүрөт! 

Биз сиздерди күтүп жатабыз! 

 

 

К.Садыков 

Кыргыз улуттук 

университетинин ректору 

КУУнун миссиясы – классикалык академиялык салттарга жана 

алдыңкы илимий жетишкендиктерге негизделген заманбап 

коомдун илимий потенциалын сактоого жана өнүктүрүүгө 

салым кошуу 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биздин өнөктөштөр 

 



 

 

 

 

 

Азыркы Ж. Баласагын атындагы КУУнун алгачкы негизи катары 1932-жылы 

түзүлгөн М.В. Фрунзе атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институтун 

эсептесе болот, анын башаты республика үчүн окутуучулук кадрлар маселесин 

чечүү максатында ХХ кылымдын 20- жылдарында түзүлгөн адистештирилген окуу 

жайлардан башталат. 

1951-жылдын 24-майында СССРдин Министрлер Кеңеши Фрунзе шаарында 

М.В. Фрунзе атындагы Кыргыз педагогикалык институтунун базасында Кыргыз 

мамлекеттик университетин түзүү тууралуу Токтомун кабыл алган. 

1972-жылдын 11-декабрында Кыргызстандын Коммунисттик партиясынын 

Борбордук Комитети менен Кыргыз ССРинин Министрлер Кеңешинин №505 

Токтому менен Университетке “СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз 

мамлекеттик университети” наамы ыйгарылган. 

Университеттин  тез өзгөрүлмө дүйнөдөгү ийгиликтүү  ишмердүүлүгүн, 

анын демократиялык кайра өзгөрүүлөрдөгү, өлкөнүн коомдук-саясий 

турмушундагы позитивдүү ролун эске алып, 

2002-жылдын 11-майында КР Президентинин жарлыгы менен Кыргыз 

мамлекеттик улуттук университетине “Улуттук” макамы ыйгарылып, Ж. Баласагын 

атындагы Кыргыз улуттук университети болуп өзгөртүлгөн. 

 

 

 

 

 

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин түзүлүү тарыхы 



 

1982-жылдын 24-сентябрында СССРдин Жогорку 

Кеңешинин Президиумунун Жарлыгы менен 

“Квалификациялуу адистерди даярдоодогу жана илимий-

изилдөөлөрдү өнүктүрүүдөгү сиңирген эмгеги үчүн” Эмгек 

Кызыл Туу ордени менен сыйланган. 

2019-жылы КУУнун «Табият таануу» жана «Физика-

математика жана фундаменталдык информатика» багыттары 

боюнча НААР рейтингине катышкан ЖОЖдордун арасында 

институттук рейтингде 1-орунга ээ болгон 

  2020-жылы Ж.Баласагын атындагы КУУнун «Химиялык 

технология жана биотехнология», «Табият таануу», «Физика-математика 

илимдери жана фундаменталдык информатика» багыттары боюнча НААР 

рейтингине катышкан ЖОЖдор арасында институционалдык рейтингде 1-

орунду, ошондой эле төмөнкүдөй багыттар боюнча рейтингге катышып, 

ЖОЖдор арасында 1-орунду ээледи: 

• 520100 «Химия» (бакалавр, магистратура); 

• 720100 «Химиялык технология» (магистратура); 

• 510100 «Математика» (бакалавр, магистратура); 

• 510400 «Физика» (бакалавр, магистратура); 

• 520900 «Биоэкология» (бакалавр); 

• 530500 «Юриспруденция» (бакалавр); 

• 580900 «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу»( бакалавр). 

Ж.Баласагын атындагы КУУнун «Гуманитардык илимдер», «Экономика 

жана башкаруу» багыттары боюнча ЖОЖдор арасында 3-орунга ээ болду. 

 

2020-жылы Европалык илимий-өндүрүштүк палатасынын 

ARES-2020 эл аралык рейтингинин жыйынтыгы боюнча 

Ж.Баласагын атындагы  КУУ Кыргыз  

Республикасынын ЖОЖдор арасында А категориясы (Окутуулардын жогорку 

сапаты, илимий ишмердүүлүк жана иш берүүчүлөр тарабынан бүтүрүүчүлөргө 

болгон суроо-талап (Жогорку сапат көрсөткүчү)) менен 1-орунду ээледи. 

 

Жусуп Баласагын атындагы КУУнун алган сыйлыктары 
жөнүндө маалымат 

 



 

 

 

 

1989-жылдын 20-октябрында Евразиялык   

университеттер  ассоциациясынын мүчөсү болгон. 

 

 

2011-жылдын 16-сентябрында Ж.Баласагын атындагы 

КУУнун ректору Болонья шаарында Университеттердин улуу 

хартиясына кол койгон. 

 

2012-жылдын 30-июнунда Ж.Баласагын атындагы 

КУУ Азия өлкөлөрүнүн Университеттер ассоциациясынын 

мүчөлүгүнө кирген. 

 

2013-жылдын 8-ноябрынан баштап Ж.Баласагын 

атындагы КУУ Эл аралык университеттер тармагынын жана 

жогорку билим берүү жайларынын негизинде  

университеттердин жана жогорку окуу жайлардын ректорлору менен 

президенттеринин Эл аралык консорциумунун мүчөсү. 

 

2013-жылдын 22-ноябрынан баштап Ж.Баласагын 

атындагы КУУ Түрк тилдүү мамлекеттердин 

университеттеринин ассоциациясынын мүчөсү. 

 

 

2014-жылы Ж.Баласагын атындагы КУУ Кыргыз 

Республикасынын Жогорку окуу  жайларынын 

ассоциациясынын мүчөлүгүнө кирген. 

 

 

Ж. Баласагын атындагы КУУнун мүчөлүгү жөнүндө 



 

 

 

Эл аралык долбоорлордун (МНТЦ, INTAS, IREKS, TEMPUS ж.б.) 

негизинде 50дөн ашуун чет элдик ири университеттер, борборлор, Европа, 

АКШ, Канаданын эл аралык долбоорлору жана программалары менен 

илимий кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюлуп, алар ишке 

ашырылып жатат. Дүйнө жүзүнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн алдынкы 

университеттеринин ассоциациясына (Евразиялык, Lingua-UNI ж.б.) 

университетти интеграциялоо активдештирилген. Университет КМШнын, 

Евразиялык университеттер ассоциациясынын жана Шанхай кызматташтык 

уюмунун университеттеринин тармактык университетин түзүү  боюнча 

консорциумдун мүчөсү болуп саналат. КУУнун магистранттарынын 

жогоруда аталган долбоорлордун негизинде чет өлкөлөрдө окууга толук 

мүмкүнчүлүктөрү бар. 

 

 

 

 

 

Ж. Баласагын  атындагы КУУ өзүнүн 90 жылдык тарыхында бакалавриат, 

адистик, магистратура, аспирантура жана докторантура  багыттары боюнча 200 

миңден ашуун бүтүрүүчүлөрдү даярдады. Окуу процессинин сапаты бир жарым 

миңден ашык профессордук-окутуучулар  курамы тарабынан камсыз кылынат. 

КУУга жыл сайын чет өлкөлүк профессорлор, окутуучулар жана окумуштуулар 

билим жана тажрыйба алмашуу үчүн келишет. 

 

Эл аралык биргелешкен долбоорлор 
 

Окуу процессин уюштуруу 

 



Биздин университет Азиянын борборунда, ири соода жана маданий 

агымдардын кесилишинде, жаратылыштын кайталангыс кооздугунун 

айкалышында жайгашкан.  Толеранттуу жана маданий чөйрө биздин 

университетти,  билим алуунун, жаңы ачылыштарды ачыуунун жана эл аралык 

байланыштарды  өнүктүрүүнүн идеялдуу борборуна айлантат.  

Бүгүн Ж. Баласагын  атындагы КУУ- динамикалуу өнүгүп жаткан 

универсалдуу көп тармактуу университет. Бакалаврларды, магистрлерди жана 

адистерди даярдоо 125тен ашык багыттар жана адистиктер боюнча жүргүзүлөт. 

Жыл сайын бир нече миң студенттер университеттин бүтүрүшүп, чет элдик, 

жана жергиликтүү компанияларга ийгиликтүү ишке орношушат. 

Учурда университетте 23 факультет жана кесиптик колледж бар. 

Университеттин шаарчасында корпустары, жатаканалар, заманбап окуу-спорт 

комплекстер жайгашкан. 

Илимий изилдөөнүн артыкчылыктуу багыттары 

 Университет актууалдуу  илимий изилдөө жана долбоорлоо иштерин жүргүзөт. 

КУУ фундаменталдык жана прикладдык изилдөөлөрдү өнүктүрүү үчүн чоң 

мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Анын базасында 40 илимий жана окуу 

лабораториялары иштейт. Университет төмөнкү алдыңкы багыттар боюнча 

алдыңкы орунду ээлейт: 

 Математика 

 Колдонмо математика жана информатика 

 Табигый илимдер 

  Гуманитардык илимдер 

Изилдөөчүлөр ошондой эле экономика, менеджмент, логистика, психология, 

лингвистика, укук, филология, археология, тарых, журналистика ж.б. 

областарында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. 

 Биздин өнөктөштөр 

 КУУ эл аралык мамилелерди активдүү колдойт жана кеңейтет. 

Университеттин чет өлкөлүк100дөн ашык университеттер менен 

келишимдери бар. 



 

Өнөктөштүктүн максаты 

 

КУУ академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрөт, биргелешкен эл аралык 

изилдөөлөрдү жүргүзөт жана төмөнкүлөрдү ишке ашыруу үчүн чет өлкөлүк 

өнөктөштөр менен байланыштарды түзөт:  

  Изилдөө долбоорлору 

 Жаңы илимий иштеп чыгуулар 

 Студенттик мобилдүүлүк программалары 

 Окутуучуларды алмашуу системалары 

 Биргелешкен билим берүү программалары 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 16588 

       студент  23  факультет 

 75  кафедра 

 

 20 

өнөктөш өлкөлөр 

 

 700 

    илимдин докторлору 

жана кандидаттары  

 75 
бакалавр даярдоо 

багыттары 

 

 45 

 лабораториялар 

жана тил борборлору 

 

 500 

компания менен 

келишим түзүлгөн 

 

 

 11 

PHD докторантура 

программалары 

 



Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук  

университети 

Төмөндөгү багыттар жана адистиктер боюнча даярдоо жүргүзөт:  

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары:  

510100 – Математика (бакалавр, магистр); 

510200 – Колдонмо математика жана информатика (бакалавр, магистр);  

710300 – Колдонмо информатика (бакалавр, магистр). 

окутуунун негизи: бюджеттик, келишимдик; 

 окутуунун формасы: күндүзгү 

ФИЗИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОНИКА ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

510400 – Физика (бакалавр, магистр); 

690100 – Электроника жана наноэлектроника (бакалавр, магистр);  

700800 – Техникалык физика (бакалавр, магистр). 

 окутуунун негизи: бюджеттик, келишимдик; 

окутуунун формасы : күндүзгү 

БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары:  

520200 – Биология (бакалавр, магистр); 

720200 – Биотехнология (бакалавр, магистр); 

520900 – Биоэкология (бакалавр, магистр);  

Экспер. Лабораториялык иш (бакалавр). 

окутуунун негизи: бюджеттик,    келишимдик; 

окутуунун формасы: күндүзгү,  



ХИМИЯ ЖАНА ХИМИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары:  

520100 – Химия (бакалавр, магистр); 

720100 – Химиялык технология (бакалавр, магистр). 

окутуунун негизи: бюджеттик, келишимдик;  

окутуунун формасы: күндүзгү. 

ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИ 

520400 – География (бакалавр, магистр); 

520800 – Экология, жаратылышты пайдалануу (бакалавр); 

600200 – Туризм (бакалавр, магистр); 

окутуунун негизи: бюджеттик, келишимдик;  

окутуунун формасы: күндүзгү, сырттан   окуу, 

ТАРЫХ ЖАНА ЧӨЛКӨМ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары:  

531500 – Чөлкөм таануу (бакалавр, магистр); сырттан окуу; 

530400 – Тарых (бакалавр, магистр); 

571200 - Музеология жана маданий табигый мурастар объекттерин коргоо. 

окутуунун негизи: бюджеттик, келишимдик; 

 окутуунун формасы: бюджеттен тышкаркы. 

 

МААЛЫМАТТЫК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

710200 – Маалыматтык системалар жана технологиялар (бакалавр, магистр); 

590100 – Маалыматтык коопсуздук (бакалавр); 

710100 – Информатика жана эсептөө техникасы (бакалавр) ; 

510300 – Маалыматтык технологиялар (бакалавр, магистр) ; 

580500 – Бизнес-информатика (бакалавр, магистр); 

 710400 – Программалык инженерия (бакаларв, магистр); 

 окутуунун формасы: күндүзгү, сырттан окуу;  

окутуунун негизи: бюджеттен тышкаркы. 



 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ - КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

531100 – Лингвистика (кытай тили) (бакалавр, магистр)  

550300 – Филологиялык билим (кытай тили)  

532300 – Кытай таануу (бакалавр, магистр) 

530003 – Котормо жана котормо таануу (кытай тили) (адистик) 

580100 – Экономика (бакалавр, магистр); 

510300 – Маалыматтык технологиялар ( магистр) ; 

окутуунун формасы: күндүзгү,  келишимдик; 

окутуунун негизи: бюджеттен тышкаркы,  

ЧЕТ ТИЛДЕР ФАКУЛЬТЕТИ 

531100 - Лингвистика (англис, немец, француз, корей тилдери), (бакалавр, 

магситр); 

530003 – Котормо, котормо таануу (англис, немец, француз тилдери), (адистик); 

531800 – Европа таануу (бакалавр):  

окутуунун негизи: келишимдик; 

окутуунун формасы : күндүзгү  

ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары:  

530600 – Журналистика (бакалавр, магистр);  

530700 – Жарнама жана коомчулук менен байланыш (бакалавр, магистр); 

571100 – Телевидение (бакалавр):  

окутуунун негизи : бюджеттен тышкаркы; 

окутуунун формасы: күндүзгү, сырттан 
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ОРУС ЖАНА СЛАВЯН ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

531000 – Филология (орус), (бакалавр, магистр); 

531100 – Лингвистика (орус тили чет тили катары) (бакалавр, магистр);  

550300 – Филологиялык билим берүү (орус тили жана адабияты, поляк тили), 

(бакалавр); 

окутуунун негизи: бюджеттик, келишимдик; 

окутуунун формасы : күндүзгү, 

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

531000 – Филология (кыргыз) (бакалавр, магистр); 

531000 – Филологиялык билим берүү (түрк), (магистр); 

550001 – Мамлекеттик тил окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлбөгөн мекемелерде 

(адистик); 

530003 – Котормо жана котормо таануу (кыргыз тил) (адистик);  

531100 – Лингвистика  (турк тили) (бакалавр);  

окутуунун негизи: бюджеттик, келишимдик;  

окутуунун   формасы:   күндүзгү,   сырттан   окуу.  

СОЦИАЛДЫК-ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары:  

адистештирилген окутуу: 

530100 – Философия (бакалавр, магистр) ; 

530001 – Клиникалык психология (адис) 

540200 – Социалдык жумуш (бакалавр, магистр) ; 

530300 – Психология (бакалавр, магистр); 

550700 – Педагогика (бакалавр, магистр) 

531400 – Дин таануу (бакалавр, магистр); 

541000 – Социология (магистр);  

окутуунун негизи: бюджеттик, бюджеттен тышкаркы;  

окутуунун формасы: күндүзгү. 

 



жетная 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

580100 – Экономика (бакалавр, магистр) 

Профилдер: 

-бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит 

-финансы жана насыя (кредит) 

- банк иши  

- дүйнөлүк экономика 

- салык жана салык салуу  

- мекемедеги экономика жана башкаруу 

КЫРГЫЗ - ЕВРОПА ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

Индив. – Экономика жана башкарууу (бакалавр, магистр)  

580700 – Бизнести башкаруу (бакалавр, магистр) 

 ЭЛ АРАЛЫК  МАМИЛЕЛЕР ЖАНА ЧЫГЫШ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

520800 – Эл аралык мамилелер (бакалавр, магистр) 

530900 – Чыгыш таануу, Африканистика (бакалавр)  

БАШКАРУУ ЖАНА БИЗНЕС ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

580200 – Менеджмент (бакалавр, магистр)  

581000 – Маркетинг (бакалавр, магистр)  

580600 – Логистика (магистр) 

700400 – Сапатты башкаруу (бакалавр, магистр)  

окутуунун формасы : күндүзгү, сырттан окуу;  

окутуунун негизи: бюджеттен тышкаркы. 



 

 

 

 

ЮРИДИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

530500 – Юриспруденция (бакалавр, магистр) 

адистиктер: 

530002 – Сот экспертизасы (адис)  

530004 – Бажы иши (адис) 

окутуунун формасы: күндүзгү, сырттан окуу;  

окутуунун негизи: бюджеттен тышкаркы. 

КАДРЛАРДЫ КАЙРА ДАЯРДОО ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯНЫ 

ЖОГОРУЛАТУУ ФАКУЛЬТЕТИ 

адистиктер:  

580100 – Экономика (бакалавр)  

530500 – Юриспруденция (бакалавр)  

Индив. – МВА (магистр) 

530300 – Психология (бакалавр)  

550700 – Педагогика (бакалавр)  

580200 – Менеджмент (магистр) 

окутуунун формасы : күндүзгү, сырттан окуу; 

 окутуунун негизи: бюджеттен тышкаркы 

МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК БАШКАРУУ 

ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

580900 – Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (бакалавр, магистр) 

окутуунун формасы: күндүзгү, сырттан окуу; 

 окутуунун негизи: бюджеттен тышкаркы. 
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ПЕДАГОГИКАЛЫК ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

550300 – Филологиялык билим берүү (кырг. тили) (бакалавр)  

550300 – Филологиялык билим берүү (чет тилдер) (бакалавр)  

550700 – Педагогика (профилдер: мектепке чейинки билим берүүнүн 

педагогикасы жана методикасы; баштапкы билим берүүнүн педагогикасы менен 

методикасы; педагогика жана психология (мектепке чейинки билим берүү); 

социалдык педагогика) (бакалавр). 

550100 – Табигый-илимий билим берүү (география, биология) (бакалавр)  

550200 – Физика-математикалык билим берүү (информатика, математика) 

(бакалавр). 

550700 – Педагогика (баштапкы билим берүүнүн педагогикасы менен 

методикасы) (магистр).  

окутуунун формасы: күндүзгү, сырттан окуу;  

окутуунун негизи: бюджеттен тышкаркы. 

 

ГУМАНИТАРДЫК-ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ  

(ОШ шаары) 

окутуунун багыттары: 

550700 – Педагогика 

530300 – Психология 

532000 – Дене тарбия жана спорт 

окутуунун формасы: күндүзгү;  

окутуунун негизи: бюджеттен тышкаркы. 



 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТИ 

окутуунун багыттары: 

Экспер: Медициналык бизнес база 12 жашта базалык орточо билим берүү 

(мөөнөт окуу 5 жыл) 

 

(9-11-класстар базасындагы бюджеттен тышкаркы негизде) 

МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР БӨЛҮМҮ 

адистиктер: окутуунун формасы: күндүзгү;  

220206 – Маалыматты жана башкарууну иштеп чыгуунун 

автоматташтырылган системасы 

230109 – Эсептөө техникасы менен автоматташтырылган системаларды 

программалык камсыздоо 

090109 – Маалыматтык коопсуздук (тармактар боюнча)  

ЭКОНОМИКАЛЫК БӨЛҮМҮ 

адистиктер:                    окутуунун формасы: күндүзгү; 

080110 – Экономика, бухгалтердик эсеп  

080106 – Финансы 

080108 – Банк иши 

080107 – Салык жана салык салуу 

ЮРИДИКАЛЫК БӨЛҮМҮ 

адистиктер: окутуунун формасы: күндүзгү; 

030505 – Укук таануу 

КЫРГЫЗ-КЫТАЙ БӨЛҮМҮ 

адистиктер: окутуунун формасы: күндүзгү; 

050720 – Котормо иши  

Ж. Баласагын атындагы КУУнун  

орто-кесиптик билим берүү бөлүмдөрүндө ишке 

ашырылуучу адистиктердин тизмеси 

 

 



 

КЕСИПТИК-ПЕДАГОГИКАЛЫК БӨЛҮМҮ 

адистиктер: окутуунун формасы: күндүзгү; сырттан 

050709 – Баштапкы класстарды окутуу 

050704 – Мектепке чейинки билим берүү 

 040101 – Социалдык жумуш 

230701 – Колдонмо информатика  

050711 – Социалдык педагогика 

Жусуп Баласагын атындагы КУУнун гуманитардык - табигый илимдер 

факультетинин орто кесиптик билим берүү бөлүмү (Ош шаары) 
 

адистиктер:        окутуунун формасы: күндүзгү; сырттан 

080108  - Банк иши 

050704 - Мектепке чейинки билим беруу 

080106  - Каржы 

080110 - Экономика жана бухгалтердик эсеп 

030503 - Укук таануу 

230109  - Эсептөө техникасы менен автоматташтырылган системаларды 

программалык камсыздоо 

ГИМНАЗИЯ 

Окутуу: 9-11-класстар базасында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университеттер биргелешкен билим берүү 

программаларында өнөктөш 
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Биздин өнөктөштөр 

 

 

Юнань педагогикалык университети             Хэнан илим жана технология         

                                                                                        университети 
 

 

 
 

Шинжаң педагогикалык университети                    Аншан педагогикалык  

                                                                                                 университети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хэнан илим жана технология университети 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кеймюнг университети - Түштүк Кореядагы жогорку билим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуатье университети.Франция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети 

 



 

Эл аралык өнөктөштөр менен жолугушуу 
 

 

 
 
 
 
  



Студенттик жашоо 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



ДОКУМЕНТТЕРДИ КАБЫЛ АЛУУ 

дареги: Абдымомунов көч. 328, 

КУУнун № 6 имараты  
 

 
 

 

 

 

 

Тапшыруу үчүн төмөнкү документтер зарыл: 

 Жалпы жана орто кесиптик билими жөнүндө аттестат (түп нускасы) 

 6 сүрөт (3х4 өлчөмүндө) 

 Паспорттун (ID) же туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү 

 Жалпы тестирлөө (ОРТ) жөнүндө күбөлүк (түп нускасы) 

 Аскердик каттоо жөнүндө күбөлүк же аскердик билет 

 

телефон: +996 (312) 34-01-68,  0778 863959, 0706 423223, 0700623908. 

 

e-mail: info@university.kg, niyazovtz@gmail.com 

web-site: https://www.knu.kg/ky/ - kg, https://www.knu.kg/en/- ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@university.kg
mailto:niyazovtz@gmail.com
http://www.knu.kg/ky/
http://www.knu.kg/en/

