
Р Е З Ю М Е  

Максутова Бегайым Борукуловна 

 
 

Личные данные   Дата рождения 20.06.1973 

 Национальность: кыргызка 

 Тел.:  0 312 465 725 (р.),  0555 914 887 (моб.)  

 email: bg.zad@mail.ru 

Образование:  Высшее. БГУ им. Х.Карасаева, славянский факультет   

 Специальность:  русский язык и литература 

 

 

Профессиональная 

деятельность: 

 С  2000- 2007 гг. старший преподаватель кафедры «Официального 

русского языка» КНУ им.Ж.Баласагына 

С 2007-2009 гг. старший преподаватель кафедры «Периодической печати» 

факультета журналистики  КНУ им.Ж.Баласагына 

С 2009г. по настоящее время доц., зав. кафедрой «Рекламного дела 

 и связей с общественностью» факультета журналистики КНУ 

им.Ж.Баласагына, кандидат филологических наук.С 2009г. по настоящее 

время - доцент, заведующая кафедрой «Рекламного дела и связей с 

общественностью» факультета журналистики КНУ им.Ж.Баласагына, 

кандидат филологических наук 

Научно-

методическая 

деятельность: 

 1995 -200гг. - аспирантура. БГУ им. Х.Карасаева  

Специальность: Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное  языкознание 

(шифр – 10.02.20)  

Автор более 20  научных статей и  2 учебных  пособий «Теория и практика 

связей с общественностью» (Бишкек – 2015), «Копирайтинг» (Бишкек -

2016). 

Тема диссертации -  «Функциональные особенности фразеологических 

единиц русского и кыргызского языков (на материале периодических 

изданий Кыргызстана)»   

Председатель УМО по разработке  Государственных образовательных 

стандартов ВПО КР по направлению «Реклама и связи с 

общественностью» (530700)  

 

Общественная 

деятельность: 

2017г. – Председатель оргкомитета Национального фестиваля рекламы и 

PR «Жоогазын» (23 -24 марта 2017 г.) ( 

https://www.facebook.com/zhoogazyn.kg/?fref=ts#) 

2016г. – Руководитель студенческой команды  КНУ им.Ж.Баласагына 

«СаламArt» на Всероссийском фестивале рекламы и PR  «ЯрПиар» 

(Красноярск, Россия),  член жюри Всероссийской студенческой олимпиады 

по рекламе и PR (Красноярск, СибГАУ им.Решетнева 25-28 апреля 2016г) 

2015г. –  Председатель оргкомитета Республиканской научно-

практической студенческой конференции «Реклама, PR и маркетинг в 

Кыргызстане: актуальныепроблемы и тенденции развития» и конкурса 

социальной  рекламы (4 декабря 2015г.) и др. мероприятия 

2015г – тренер  «Основ политических дебатов», посвященный обучению  

молодежного крыла политических партий   (IRI, IDEA 24мая - 1 июня 

2015г.)  
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Награды: 2008г. – Почетная грамота КНУ им.Ж.Баласагына 

2009г. – Почетная грамота КНУ им.Ж.Баласагына 

2016г. – Почетная грамота МОиН Кыргызской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е З Ю М Е  

Максутова Бегайым Борукуловна 



 
 

Өздүк маалымат  Туулган жылы: 20.06.1973 

Улуту: кыргыз 

Тел.:  0 312 465 725 (р.),  0555 914 887 (моб.)  

email: bg.zad@mail.ru 

Билими: Жогорку. Х.Карасаев атындагы БГУ,  славян факультети   

Адистиги:   орус тили жана адабият  

 

 

Профессионалдык 

ишмердүүлүк: 

2000- 2007 жж.  Ж.Баласагына атындагы КУУнин  «Расмий орус тили» 

бөлүмүнүн  улук окутуучусу  

2007-2009 жж.  Ж.Баласагына атындагы КУУнин  журналистика 

факультетинин  «Басма сөз» бөлүмүнүн  улук окутуучусу   

2009ж. баштап   Ж.Баласагына аиындагы КУУнин  «Жарнама иши жана 

коомчулук менен байланыш » бөлүм  доценти, башчысы  зав. кафедрой  

Филология илимдеринин кандидаты 

Илимий-

методикалык 

ишмердүүлүк: 

1995 -200гг. - Х.Карасаев атындагы БГУ аспирантурасы   

Адистиги: Салыштырма-тарыхый, типологиялык  тил илими  

(шифр – 10.02.20) 

 

20дан ашык илимий макалалардын жана 2 окуу куралынын  - 

«Коомчулук менен байланыштыш теориясы жана практикасы» (Бишкек 

– 2015), «Копирайтинг» (Бишкек – 2015) - автору 

Диссертациянын темасы  -  «Орус жана кыргыз тилдериндеги 

фразеологиялык бирдиктердин функционалдык өзгөчөлүктөрү ( 

Кыргызстандагы периодикалык басма сөз материалдарынын 

негизинде)»   

«Жарнама жана коомчулук менен байланыш» (530700) багыты боюнча 

КР Профессионалдык жогорку билим берүүнүн Мамлекеттик билим 

берүү стандарттарын  иштеп чыгуу боюнча  окуу-методикалык 

уюмунун төрайымы 

 

 

 

Коомдук 

ишмердүүлүк: 

2017г. – «Жоогазын»  аттуу Жарнама жана PR улуттук фестивалынын 

уюштуруу комитетинин төрайымы  (23 -24 марта 2017 г.) ( 

https://www.facebook.com/zhoogazyn.kg/?fref=ts#) 

2016г. – «ЯрПиар» жарнама жана  PR   Буткул россиялык 

фестивалында   Ж.Баласагын  атындагы КУУ «СаламArt» студенттик 

тобунун башчысы  жана  Жарнама жана PRбоюнча Бүткүл  Россиялык  

олимпиадасынын  жюри мүчөсү (Красноярск ш.,  Решетнев атындагы 

Мамлекеттик Сибирь аэрокосмос университети 2016ж 25-28 апрель) 

2015г. – «Кыргызстандагы жарнама, PR жана маркетинг жаатындагы 
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актуалдуу проблемалар жана өнүгүү тенденциялары» аттуу 

Республикалык  илимий-практикалык студенттик конференция жана 

социалдык жарнама конкурсунун уюштуруу комитетинин төрайымы (4 

декабрь 2015ж.)  

2015г – саясий партияларынын  жаштар канатыны окутууга арналган 

«Саясий дебаттарынын негиздери» боюнча тренер     (IRI, IDEA 24май - 

1 июнь 2015ж.)  

 

Сыйлыктар: 2008ж. – Ж.Баласагын атындагы КУУ Ардак грамотасы  

2009ж. – Ж.Баласагын атындагы КУУ Ардак грамотасы 

2016ж. – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлигинин Ардак грамотасы  

 

 

 

 


