
КЕСИПТИК КОЛЛЕДЖДИН ТАРЫХЫ   
 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 31-март 1997-жылдагы «Кыргыз-

Өзбек жогорку технологиялык колледжинин Кыргыз-Өзбек университетине 

өзгөртүү» жөнүндө Указын ишке ашыруу жана университеттин кесиптик билим 

берүү структурасын жөнгө салуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

30-май   1997- жылдагы токтомунун негизинде Кыргыз-Өзбек индустриалдык 

колледжи түзүлгөн. Ошол жылдан баштап колледж университеттин курамында 

такай мамлекеттик аттестациялардан өтүп, эл чарбасына керектүү адистерди 

даярдап келүүдө. 2007 жылдан баштап колледж өз алдынча структуралык түзүм 

болуп түзүлүп   ага директор  болуп т.и.к., доцент Бакиров И.А.  дайындалган.                                         

Бакиров И.А.    Кыргыз - Өзбек жогорку колледждеги жумуш жолун 1995 

жылы илимий кызматкерден баштаган. 1996 жылы «Жалпы техникалык сабактар» 

кафедрасынын башчысы болуп ошол эле жылы кандидаттык диссертациясын 

коргогон. 1997-2005 жылдары университеттин инженердик-технологиялык 

факультетинин деканы, ал эми 2005-2007 жылдары университеттин билим берүүнүн 

сапаты бөлүмүнүн башчысы кызматтарда иштеген. 2007 жылдан азыркы мезгилге 

чийин социалдык колледждин директору. Ал университетте иштеген жылдары 30 

дан ашуун илимий макалалар жана окуу-усулдук колдонмолорду жараткан, 3 ойлоп 

табуунун автору. Кыргыз Республикасынын «Билим берүүнүн мыктысы» 

белгисинин ээси.  

Колледж 2007 жылы 3 адистик боюнча адистерди даярдаган жана түзүлгөн 

учурда анын өз алдынча окуу корпусу, бирикмелери болгон эмес. Студенттердин 

жалпы саны 80 ашык болуп болгону 360 миң сомдон ашуун окуу төлөмдөрүн 

түшүрүп турган. Сабак берген окутуучулар университеттин жогорку билим берген 

факультеттердин окутуучулары болгон.  

2007I2008 окуу жылында колледждин жетекчилиги тарабынан колледждин 

статусун жогорулатуу боюнча чечкиндүү кадамдар   ташталган. Окуу жылдын 

ичинде эл чарбасына керектүү болгон социалдык багыттагы жаңы 7 адистик боюнча 

лицензиялар алынган жана колледждин адистиктерин факультеттерден бөлүп өз 

алдынча структуралык түзүм уюштурууга негиздер түзүлгөн.           

2008I2009 окуу жылын колледж өз алдынча структуралык түзүм катары окуу 

процессин өзүнө  бекитилген окуу имааратында (№4 окуу имааратынын бир бөлүгү)  

баштап, дирекция жана ага түздөн-түз баш ийген эки бирикме түзүлгөн. Ал эми 

студенттердин саны кескин түрдө көбөйүп алардын саны 500 ашуун болуп, окуу 

төлөмдөрү бир эле жылда 10 эсеге жогорулаган.  

2010I2011 окуу жылын колледж окуу процессин эки окуу имааратында (№2 

жана №4 окуу имаараттарынын бөлуктөрү) баштап университеттин тигүү 

фабрикасында (6 окуу имаараты) жайгашкан   материалдык-техникалык базасын жана 

чеберканаларын (№2 окуу имааратына) көчүрүп келүү менен (чачкындуу болгон) 

өзүнүн базасын бир жерге топтоого жетишкен. Ошол эле учурда колледж өзүнүн 

башка адистиктеринин да материалдык-техникалык базасын жогорулатууну                     



уланткан. Заманбап 3 компьютердик класстар уюштурулган. Автоунаалар боюнча 4  

окуу кабинети (толук базасы менен) инженер-технологиялык факультетинен 

колледждин карамагына  өткөрүлүп алынган.  

2011-жылы сентябрь айында универстиеттин Окумуштуулар кеңешинин 

чечими жана ректордун буйругу менен менен Кыргыз-Өзбек индустриалдык 

колледжи мезгилдин талабына жооп бере турган «Социалдык колледж» болуп атын 

өзгөрткөн. 

2012 I2013– окуу жылынын башында колледждин бирикмелериндеги окуу 

жүктөмдөрүнүн жана окутуучулардын кескин көбөйүшнүн натыйжасында жана 

бирикмелерди максаттуу багытка келтирүү үчүн   колледжде жаңыдан беш бирикме 

түзүлгөн. Төрт бирикме адистиктерге багытталган бүтүрүүчү бирикмелер, ал эми бир 

бирикме гуманитардык сабактар боюнча тейлөөчү бирикме. 

2013I2014– окуу жылынын башында колледждин адистиктерин багыттар 

боюнча жөнгө салуу максатында университтеттин Окумуштуулар кеңешинин чечими 

менен «Табигый жана педагогика», «Экономика жана укук» бөлүмдөрү ачылды. 

«Табигый жана педагогика» бөлүмүнө жети адистик менен үч бирикме, ал эми 

«Экономика жана укук» бөлүмүнө үч адистик менен эки бирикме бекитилип берилди. 

Ал эми 2017/2018– окуу жылында студенттердин саны 3000 миңге 

жеткендиктен колледждин адистиктерин  багыттар боюнча жөнгө салуу максатында 

университтеттин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен  «Табигый техникалык», 

«Педагогика» жана «Экономика жана укук» бөлүмдөрү ачылды. «Табигый 

техникалык» бөлүмүнө беш адистик менен үч бирикме, ал эми «Экономика жана 

укук» бөлүмүнө торт адистик менен бир бирикме жана «Педагогика» бөлүмүнө 7 

адистик менен эки бирикме бекитилип берилди. 

2019-жылы 29 -январда универстиеттин Окумуштуулар кеңешинин №5 

протоколунун чечиминин негизинде №09-“29” январь 2019  буйругу менен 

Социалдык колледж аталышы «Кесиптик колледж» болуп атын өзгөрткөн  

  2020I2021– окуу жылынын башында колледждин адистиктерин багыттар 

боюнча жөнгө салуу максатында университтеттин Окумуштуулар кеңешинин чечими 

менен   бөлүмдөр жоюлуп, 6 бирикме иш алып бара баштады. Колледждин Директору 

т.и.к Бакиров Исманалы Ахунжановичтин өз каалоосу менен кызмат ордун  бошотуп, 

өзү тарбиялап келген окуучусу ф.-м.и.к,доцент Абдуллаева Чолпон Хабибуллаевна 

колледждин директорлук кызматка дайындалды. 

   Абдуллаева Чолпон Хабибуллаевна Кыргыз – Өзбек Университетиндеги  

жумуш жолун 1998 жылы окутуучу кызматынан баштаган. Ал эми Кесиптик 

колледжинде 2010/2011– окуу жылында директордун окуу иштери боюнча орун 

басары,2013/2014—окуу жылында “Табигый техникалык жана педагогикалык” 

бөлүмүнүн башчысы, 2017/2018– окуу жылында “Педагогика” бөлүмүнүн башчысы 

кызматтарын аркалаган, 2020– жылдан азыркы мезгилге чийин кесиптик колледждин 

директору. 2014-жылы кандидаттык диссертациясын коргогон. Ал университетте 

иштеген жылдары 40 дан ашуун илимий макалалар жана окуу-усулдук 



колдонмолорду жараткан, 4 ойлоп табуунун автору. Кыргыз Республикасынын 

«Билим берүүнүн мыктысы» белгисинин ээси  

Учурда кесиптик колледж 11 адистик боюнча лицензияга ээ болуу менен ошол 

адистиктер боюнча студенттерге билим берүүдө. Студенттердин саны азыркы күндө 

2400 жана быйылкы окуу жылында 11 адистик боюнча бүтүрүүчүлөр даярдалып 

чыгууда.  

  


