
 Базакеева Кундузгуль Жаман 



Ж.Баласагын атындагы 

КУУнун мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу 

факультети 



Факультет өзүнүн ишмердүүлүгүн 
төмөнкү  ченемдик укуктук актылардын 

негизинде ишке ашырып келет: 

 
• КРнын «Билим берүү» жөнүндө мыйзамы 

жана Мамлекеттик билим берүү стандарты; 

• - Ж.Баласагын атындагы КУУнун Уставы; 

• - Ж.Баласагын атындагы КУУнун локалдык 
актылары; 

• - Ж.Баласагын атындагы КУУнун 2012-
2020жылдарга өнүгүү Концепциясы 

(Протокол №1  28.09.2012ж.); 

• -Мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу факультетинин 2017-2022 

жылдарга өнүгүү Стратегиясы ( Протокол 

№6 10.02.2017ж.). 



Факультеттин миссиясы: 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
башкаруу жана жергиликтүү ѳз алдынча   

башкаруу органдарына жогорку 

профессионалдуу жана социалдык 

жоопкерчиликтүү адистерди даярдоо. 

 



Миссияны аткаруу факультеттин   
стратегиялык багыттарды ишке 

ашыруу менен белгиленет: 

• -билим берүү ишмердүүлүгүн 

жакшыртуу; 

• - илимий-изилдөө иштерин өнүктүрүү; 

• - кадрдык потенциалды өнүктүрүү; 

• - студенттик демилгелерди өнүктүрүү. 



•Мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу 
факультети 

•580900 "Мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу" 
багыты боюнча бакалавр, 

магистр программаларынын 
негизинде адистерди даярдайт. 

•    



Факультеттин түзүмү 

1.Деканат 

 2. Экономиканы мамлекеттик жѳнгѳ 

салуу   кафедрасы 

3. Мамлекеттик жана муниципалдык 

кызмат кафедрасы 

4. Студенттик башкаруу (Жаштар 
комитети) 

 



Факультеттин башкаруу 

тузуму 

Окумуштуулар 
кенеши 

Декан 

Жаштар 

комитети ОМК 

Кафедра 

башчылары 



580900 "Мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу" 
багыты боюнча бакалавр, 

магистр программаларынын 
тейлөөдө кадрлардын сапаттык 

курамы  
 



Магистратура программасынын 
жалпы илимий цикл боюнча 

профессордук-окутуучулар курамы: 

2 

4 

илимдин доктору 

илимдин кандидаты 



Магистратура программасынын 
кесиптик цикл боюнча 

профессордук-окутуучулар курамы: 

1 

8 

2 
илимдин доктору 

илимдин кандидаты 

ага окутуучулар 



Бакалавр программасынын 
гуманитардык, соц-эконом.цикл 

боюнча профессордук-окутуучулар 
курамы: 

3 

3 9 

илимдин доктору 

илимдин кандидаты 

ага окутуучулар 



Бакалавр программасынын так 
илимдер циклы боюнча профессордук-

окутуучулар курамы: 

1 
5 

6 

4 
илимдин доктору 

илимдин кандидаты 

ага окутуучулар 

окутуучулар 



Бакалавр программасынын кесиптик 
циклы боюнча профессордук-

окутуучулар курамы: 

1 

9 
6 

2 

илимдин доктору 

илимдин кандидаты 

ага окутуучулар 

окутуучулар 



Факультеттин студенттеринин контингенти 

 
Шифр, 

багыттын 

аталышы 

  

Окутуунун 

денгээли 

  

Окутуунун 

формасы 

Курстар   

Баардыгы 1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

580900 

Мамлекеттик 

жана 

муниципалдык 

башкаруу 

бакалавр кундузгу 49 76 51 48   224 

580900 

Мамлекеттик жана 

муниципалдык 

башкаруу 

бакалавр сырттан 10 9 19 23 16 77 

580900 

Мамлекеттик жана 

муниципалдык 

башкаруу 

магистр кундузгу - - - - - - 

580900 

Мамлекеттик жана 

муниципалдык 

башкаруу 

магистр сырттан 5 15 5     25 

Баардыгы     64 100 75 71 16 326 



   1,2,3 курстар орусча-
кыргызча тайпага бөлүнүп, 

иш программалар, 

лекциялар кыргыз тилинде 

иштелип чыгып, сабактар 
өткөрүлөт.  
 



Студенттердин окууга 
жетишүүсү 

2016-2019 о.ж. 
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 2017-2018  окуу жылында 

580900 "Мамлекеттик жана 

муниципалдык башкаруу" 

багыты боюнча магистрлик 

программасы ААОПО 

агенттиги аркылуу ийгиликтүү 

аккредитациядан өттү. 

(сертификат №VU 180000096  

№3 006 буйругу 11.04.2018ж.) 
 



2019-жылы Мамлекеттик жана муниципалдык 

башкаруу факультети Кыргыз 

Республикасынын жогорку окуу жайлары 

тарабынан ишке ашырылып жаткан билим 

берүү программаларынын рейтингин аныктоо 

учүн (НААР/IAAR) – аккредитациалоо жана 

рейтингти аныктоочу көз карандысыз орган 

тарабынан өткөрүлгөн программага  катышып 

Бакалавр программасы боюнча  2- орун 

Магистратура программасы боюнча  3 – орун 

алышты  



Студенттерди  кабыл  алуу  
2017-2020  о.ж. 
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 Факультеттин илимий-изилдөө ишин 

жүргүзүү 

Факультеттин илимий темасы: 

 

«Мамлекеттик башкаруу жана 
жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу 
институтун ѳркүндѳтүү» 



 Бүтүрүүчүлѳрдүн ишке 
орношуусу 
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 Долбоорлор 
 2016- жылдан баштап КРнын Мамлекеттик  кадр 

кызматы тарабына ѳткѳрүлүп жаткан 
мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматчыларды мамлекеттин эсебинен окутуу 
проектисине тендер аркылуу катышып, 
региондорду ѳнүктүрүүгѳ ѳз салымын кошуп 

келе жатат. 

 КУУдан 15 окутуучу долбоорго  тартылды. 

 



Долбоор 
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Басылып чыгарылган окуу 

китептери: 



Басылып чыгарылган окуу китептери: 



 



Факультеттеги конок лекциялары 



• Гостевая лекция экс-министра экономики КР 
д.э.н, проф. Кожошева А.О. 



• Гостевая лекция лидера политической партии, общественного 
деятеля Темирбека Асанбекова.  Февраль 2019 год 



• Встреча с руководителем аппарата мэрии г. Бишкек 

Болокбаевым А. 



Кыргызстанда 1937-38 -жылдарда сталиндик 

репрессиянын курмандыктарына айланган 

«Кой-Таш» трагедиясы тууралуу баяндамасы 

менен тарыхчы Болот Абдрахманов.  



Кафедранын бекитилген графиктери боюнча 
профессордук-окутуучулук курам арасында 

ачык сабактар, өз ара катышуулар 
өткөрүлөт. 



 Студенттердин проектилери 



16.03.2019ж.Ата-Турк Ала-Тоо 

университетиндеги конференцияда 3-

курстун студенти Орозматов Нурлис 



Студенттердин Юридикалык академия 

уюштурган дебатта катышуулары 2019ж. 



Окуу тарбиялык иштери 

Ч.Т. Айтматовдун туулган кунуно карата  

спектакль коюлду. (декабрь 2019ж.) 

 

 



Окутуучулар студенттер менен 
биргеликте майрамдык иш-

чараларды өткөрүп турушат 



Факультеттин деканы Базакеева К.Ж. 
демилгелүү студенттерди мактоо 

баракчалары менен сыйлоо учуру 





Студенттер тарабынан Кыргызстанда 
1938-жылдагы саясий репрессиянын 

курмандыктарына арналган эстеликке 

гүл чамбар коюлду (ноябрь 2019ж.) 



Квалификацияны жогорулатуу 





Студенттердин илимий конференцияга катышуу учуру 





Студенттердин ЖОЖдор аралык илимий 
конференцияларга катышуусу 



 КРдин Конституциясына арналган  

«Брейн-ринг», интеллектуалдык оюну 



Факультеттин сыймыгы Каныбекова Айнек 

президенттик стипендиат (2019-ж.) 



Студенттерди биринчи курска кабыл алуу аземи 



Кудайбергенов Жолдоштун эстелигине арналган 
Футболдук турнир 





Чамдагыла жигиттер конкурсунун женуучулору 



Выборы Председателя молодежного комитета 

факультета 2018 



• Встреча студентов с представителями Фонда А. Салымбекова, 
молодежного крыла «Лига просвящения» 





Студенттердин афган ардагерлери 
менен жолугушуусу 



Афганистандан советтик аскердин 

чыгарылышынын 30-жылдыгына арналган 
илимий семинар 

(февраль, 2019 г.) 



Ж.Баласагын атын. КУУнин проректору Садык Алахандын 
жетектөөсүндө  факультеттин студенттери илимий жана 

коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн мактоо 

грамоталары менен сыйланышты. (Январь, 2020) 



Мамлекеттик ишмер Т.Усубалиевдин 100-жылдыгына 
арналып факультетте ЖОЖдор аралык студенттик- 
илимий конференция өткөрүлдү (ноябрь, 2019-ж.) 



Илимий конференцияда белгилүү окумуштуу, тарых 
илимдеринин доктору, профессор Жуманалиев А.Ж. 
студенттерге кызыктуу доклад окуду 



Студенттер 7-апрелде «Ата-Бейит» мемориалдык 

комплексинде 



Көңүл бурганыңыздарга  

чоң рахмат!!! 


