
KEPEKTYY ИШ
КАГАЗДАРЫ БИЗДИН ДАРЕК

Кыргыз Республикасынын Билим 
беруу жана илим министрлиги

Министерство Образования и 
науки Кыргызской Республики

• Мудурдун наамына арыз;
• Орто билими же атайын кесиптик 

билими женундегу документтин туп 
нускасы (2 кечурмесу);

• 3x4 елчемундегу 6 сурет;
• Туулгандыгы женундегу кубелуктун 

2 кечурмесу;
• 086-У формадагы медициналык 

аныктама баракча;
• 063-У формадагы медициналык 

аныктама баракча;
• Тиркеме иш кагазы;
• Конверт;
• Жашаган жеринен жана уй-буле 

курамынан аныктама баракча.

ОКУУ КОНТРАКТ ЖАНА 
БЮДЖЕТТИН НЕГИЗИНДЕ 
ЖУРГУЗУЛОТ
Окуу мееноту:
• 9-класстын базасында - 2 жыл 10 ай;
• 11-класстын базасында - 1 жыл 10 ай;
• Сырттан окуу белуму - 2 жыл 6 ай.

Кызыл-Кыя шаары
Молодежная кечесу-9 

болжол «Ай-Сулуу» соода борбору

Т.КУЛАТОВ АТЫНДАГЫ 
КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, 

ИННОВАЦИЯ ЖАНА 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

gornyk1932@mail.ru

03657 5 01 44
03657 5 41 54

+996 778 43 43 63

Инклюзивдуу 
есуу учун 

кендумдер

Г

Навыки для 
инклюзивного Кызыл-Кыя 

2022 жыл
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КОЛЛЕДЖДЕ ОКУУНУН 
АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:

1 Колледжге кируунун ыцгайлуулугу
Колледжге тапшыруунун шарттары жогору окуу 
жайларына тапшыруудан бир топ женил жана 
ьщгайлуу. Жалпы республикалык тестке (ОРТга) 
катышпагандар деле документ тапшыра алышат. 
Кируу сынактары колледждин езунде тест 
турунде болот.

2Убакыттан утуу
Колледжде окугандар 11-класстан 1 жыл 10 ай, 
9-класстан 2 жыл 10 айда эле дипломго ээ болуп, 
алган адистиги боюнча иштей баштаса болот.

ЗАкча кар а жат ын унемдее
Ата-энелер бир топ акча каражатын унемдей 
алышат, себеби жогорку окуу жайына Караганда 
окуу учун телем темен жана окуу меенету аз.

4 Практикалык билимдин терецдиги
Колледжде практикалык окутууга кеп убакыт 
белунет, студенттердин теориялык алган 
билимдерин практика менен тыгыз 
айкалыштырууга мыкты шарттузулет.
Ошондуктан колледждин бутуруучулеру окууну 
аяктаары менен ез кесибин мыкты ездештурген 
адис катары иштееге даяр болушат. Мындан 
сырткары окуу ендуруштук комплексинде 
практикалык билим алууга зор шарттар тузулген.

5Бизнеске багытталган окутуу
Бизнеске багытталган окутуу бардык кесиптерге 
кошумча сабак катарында окутулат, ез бизнесин 
жургузууге зор шарттузуп берет.

6 Колледждин бутуруучулерунун жогорку 
окуу жайларына кируудегу жецилдиги
Колледжди аяктагандар алган дипломунун 
негизинде езунун адистиги боюнча езу каалаган 
Жогорку окуу жайларынын кундузгу жана сырттан 
окуу белумдерунун 2-3-курсунан окуусун улантууга 
мумкунчулук алышат.

ОКУУ ЖАЙДА АДИСТЕРДИ ДАЯРДОО 
темендегу адистиктер боюнча 
9-11-КЛАССТЫН НЕГИЗИНДЕ 
ЖУРГУЗУЛОТ:

Жер астынан пайдалуу 
кендерди казып алуу 
(бюджет жана контракт)

Электрдик жана электромеханикалык 
жабдууларды оцдоо, эксплуатациялоо, 
жана камсыздоо
(бюджет жана контракт)

Автоунааларды техн и калы к 
жактан тейлее жана оцдоо 
(бюджет жана контракт)

Турак-жайларды куруу 
жана эксплуатациялоо 
(бюджет жана контракт)

Электр менен камсыздоо
(контракт)

Айыл чарба продукцияларын 
ендуруп чыгаруунун жана кайра 
иштетуунун технологу
(бюджет жана контракт)

Тигилген буюмдарды 
моделдештируу, конструкция л оо 
жана тигуу технологиясы
(бюджет жана контракт)

Геологиялык суроттое жана 
пайдалуу кендерди казып алуу 
(контракт)

Мунайзат жана газ кен байлыктарын 
иштетуу жана эксплуатациялоо 
(контракт)

Тоо-кен иштерин ачык 
жол менен иштетуу 
(контракт)

Экономика жана бухгалтердик эсеп
(контракт)

Банк иши
(контракт)

Салык жана салык салуу
(контракт)

Менеджмент
(тармактар боюнча) (контракт)

Технология
(Эмгек жана чийуу адистиги 
боюнча окутуучу) (контракт)

Кесиптик окутуу
(контракт)

Компьютер системалары 
жана комплекстер
(контракт)

Автоматташтырылган системаларды 
жана эсептее техникаларын 
программалык камсыздоо 
(контракт)


