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Ж. Баласагын атындагы КУУга 80 жыл

Тарыхый маалымат
М.В.
Фрунзе
атындагы
Кыргыз
мамлекеттик
педагогикалык
институтунда
төмөнкү
көрүнүктүү
окумуштуулар
директор
болуп
эмгектенишкен:
П.К.
Юдахин
(Кырпедтехникум,
1928-1932),
А.
М ы к т ы б е к о в ( 1 9 3 2 - 1 9 3 3 ) , В . М а л е н т ь е в (1934), А . Б а и ш е в (1935),
Б . Д ж а б и н о в ( 1 9 3 6 ) , А . М а н с у р о в (1937), Ж . Т ы н а е в ( 1 9 3 7 ) , К о р н ф е л ь д
(1937), И. К о к у м о в ( 1 9 3 8 ) , Г.П. Г а в ы р и н ( 1 9 3 8 - 1 9 4 1 ) , С.А. А р б а е в ( 1 9 4 1 1943), М . Я у ш е в ( 1 9 4 3 - 1 9 4 5 ) , В.В. Л и п о в и ч (1945-1951).
В Кыргызском государственном педагогическом институте им. М.В.
Фрунзе работали директорами нижеследующие видные ученые: П.К. Юдахин
(Кырпедтехникум, 1928-1932), А. Мыктыбеков (1932-1933), В. Малентьев
(1934), А. Баишев (1935), Б. Джабинов (1936), А. Мансуров (1937), Ж. Тынаев
(1937), Корнфельд (1937), И. Кокумов (1938), Г.П. Гавырин (1938-1941), С.А.
Арбаев (1941-1943), М. Яушев (1943-1945), В.В. Липович (1945-1951).
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Өлкөнүн сыймыгы болгон Улуттук университетге төмөнкү көрүнүктүү окумуштуулар,
академиктер ректор болуп иштеген: Б.Ж. Жамгырчинов (1951-1954), Б.М. Юнусалиев
(1954-1960), С Т . Табышалиев (1960-1977), М.И. Иманалиев (1977-1979), К.О. Оторбаев
(1979-1986), Ү.А. Асанов (1986-1992), С.Ж. Токтомышев (1992-1998), А.А. Бөрүбаев
(1998-2000), А.Ч. Какеев (2000-2005) жана илимдин докторлору, профессорлор: Болжурова
И.С. (10.10.2005-10.05.2006), Ы.К. Омурканов (2006-2008), А.А. Бекбалаев (2008-2009), Hyp
уулу Досбол (2009-2010), А.А. Акунов (2010-2011).
Азыр Кыргыз улуттук университетинде педагогика илимдеринин доктору, профессор,
Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек синирген кызматкер Исамидинов
Искендер Чоңмурунович ректор болуп үзүрлүү эмгектенүүдө.
В Кыргызском национальном университете, действительно считающимся националь
ной гордостью нашей страны, работали ректорами нижеследующие видные ученые, акаде
мики: Жамгырчинов Б.Ж. (1951-1954), Юнусалиев Б.М. (1954-1960), Табышалиев С Т . (19601977), Иманалиев М.И. (1977-1979), Оторбаев К.О. (1979-1986), Асанов У.А. (1986-1992),
Токтомышев С Ж . (1992-1998), Борубаев А.А. (1998-2000), Какеев А.Ч. (2000-2005); доктора
наук, профессора: Болжурова И.С. (10.10.2005-10.05.2006), Омурканов Ы.К. (2006-2008),
Бекбалаев А.А. (2008-2009), Hyp уулу Досбол (2009-2010), Акунов А.А. (2010-2011).
На сегодняшний день ректором КНУ плодотворно трудится доктор педагогических
наук, профессор, заслуженный работник образования КР Исамидинов Искендер Чоңмурунович.
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Ж.Баласагын атындагы КУУнун желеги
Желек - тик бурчтуу, кызыл өңдүү тасма.
Тик бурчтун ортосунда КУУнун аббревиатурасы: улуттук
орнамент менен берилген тамгалар, улуттук символду белгилейт,
ортодогу "У" тамгасы - "V" Викторияга тиешелүү, жеңиш
символунун белгиси.
Негизги түстөр: кызыл жана сары - мамлекеттик желектин түсү.
Алтын түс - баалуулуктун жана өнүтүүнүн символу.
Флаг КНУ имени Жусупа Баласагына
Флаг имеет прямоугольную форму красного цвета.
В середине прямоугольника аббревиатура КУУ: Буквы с
национальным орнаментом - символ нации, в середине буква «У», от
ражена в символике победы «V» - Виктория.
Основная цветовая гамма: красный и желтый - цвета государ
ственного флага.
Золотистый цвет - символ ценности и прогресса.
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Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин герби
Кыргыз Республикасынын желегинин өңүндөй - кызыл түстөгү тегерек формадагы тасма.
• Кызыл тасма ак айлампаны курчап турат жана эки чети алтын түстө чийилген.
• Кызыл тасмада: "Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети" аталышы жазылган.
• Кызыл тасманын ичиндеги ак айлампада: КУУнун башкы имараттынын бир нече
символдон турган бирдик композициясы чагылдырылган.
а) төмөнкү бөлүмүндө: ачык китеп — университеттин фундаментинин символу.
б) ортодо КУУнун аббревиатурасы: орнамент менен берилген тамгалар, улуттук символду белгилейт, "У" тамгасы - "V" Виктория, жеңиш символунун белгиси.
в) 1932 - окуу жайдын түзүлгөн жылы.
г) окуу жайдын имараттынын чатырынын сүрөтү: коопсуздуктун, комфорттуулуктун,
туруктуулуктун кепилдиги.
• Негизги түстөр: кызыл жана сары - мамлекеттик желектин түсү.
• Ак түс — тазалыктын, ачыктыктын жана чексиздиктин белгиси.
• Алтын түс - баалуулуктун жана өнүгуүнүн символу
Герб К Н У имени Жусупа Баласагына
В форме округленной ленты красного цвета - цвет государственного флага КР.
• Красная лента обрамляет белый круг и очерчена золотым цветом по краям.
• На красной ленте: название «Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук универ
ситети».
• Внутри красной ленты на белом круге: цельная композиция из нескольких симво
лов, составляющих монолитность главного здания КНУ:
а) в нижней части: раскрытая книга - фундамент университета.
б) в середине аббревиатура КУУ: Буквы с национальным орнаментом - символ нации,
а в середине буква «У», отражена в символике победы «V» - Виктория.
в) 1932 год - год образования учебного заведения.
г) Изображение крыши здания: гарант безопасности, комфорта и стабильности.
• Основная цветовая гамма: красный и желтый - цвета государственного флага.
• Белый цвет - символ чистоты, открытости и безграничности.
• Золотистый цвет,- символ ценности и прогресса.
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Жусуп Баласагын атындагы
Кыргыз улуттук университетинин гимни
Сөзү: Жалил Садыковдуку
Музыкасы:
Сардарбек Жумалиевдики

Келгиле деп сен эшигиң ачканы,
Билим алды миңдеп кыргыз жаштары.
Окуу жайдын ордосу деп биринчи,
Ойлорунда жүрөт дайым сакталуу.
Кайырма:
Улуттук университет,
Билимдин сенсщ булагы.
Улуттук университет,
Жаштыктын жанган чырагы.
Улуттук университет,
Таалайдын өчпөс күнүсүң.
Улуттук университет,
Өмүрдүн соолбос гүлүсүң.
Сен түшүнүп илим-билим сырларын,
Ким унутсун студенттик жылдарын.
Анда достор тууну бийик көтөрүп,
Ата журттун арттыралы жыргалын.
Кайырма:
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Жусуп Баласагын атындагы
Кыргыз улуттук университетинин ректору,
профессор Исамидинов Искендер Чоңмурунович
Ж. БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК
УНИВЕРСИТЕТТИН ТАРЫХЫНАН
31-май, 1930-жыл - РСФСРдын Эл Комиссарлар Совета Кыргыз автономиялык
республикасында жогорку окуу жайын ачуу жөнүндө токтом кабыл алган.
13-январь, 1932-жыл - Кыргыз борбордук педагогикалык техникумдун
базасында Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Кеңешинин токтому менен М.В.Фрунзе
атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту ачылган.
21-май, 1951-жыл - СССР Министрлер Совета "Фрунзе шаарында Кыргыз
педагогикалык" институтунун базасында Кыргыз мамлекеттик университетин
уюштуруу жөнүндө токтому чыккан.
11-декабрь, 1972-жыл - Кыргызстан КП БКнын жана Кыргыз ССР Министрлер
Советинин токтому (№505) менен КМУга "СССРдин 50 жылдыгы атындагы" деген
ардак наам берилген.
24-сентябрь, 1982-жыл - СССР Жогорку Советинин Президиумунун Указы
менен университет "Квалификациялуу адистерди даярдоого жана илимий
изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн "Эмгек Кызыл Туу" ордени менен
сыйланган.
11-август, 1993-жыл - Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен
Кыргыз мамлекеттик университета Кыргыз мамлекеттик улуттук университета болуп
кайра түзүлгөн.
11-май, 2002-жыл - Кыргыз Республикасынын Президентинин Указы менен
"Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети" болуп
түзүлгөн.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КНУ им. Ж.БАЛАСАГЫНА
31 мая 1930 года - Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление
об открытии высшего учебного заведения в Кыргызской автономной республике.
13 января 1932 года на базе Кыргызского центрального педагогического техни
кума постановлением СНК Кыргызской ССР открыт Кыргызский государственный
педагогический институт им. М.В. Фрунзе.
21 мая 1951 г. Совет Министров СССР принял постановление «Организовать в
городе Фрунзе на базе Кыргызского педагогического института Кыргызский государ
ственный университет».
11 декабря 1972 г. Постановлением ЦК КП Киргизии и Совета Министров Кыр
гызской ССР от 11 декабря 1972 г. № 505 присвоено звание «КГУ им. 50-летия
СССР».
24 сентября 1982 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 сентяб
ря 1982 г. университет награжден орденом Трудового Красного Знамени «За заслуги в
подготовке квалифицированных специалистов и развитии научных исследований».
11 августа 1993 г. Указом Президента КР от 11 августа 1993 года Кыргызский
государственный университет преобразован в Кыргызский государственный наци
ональный университет.
11 мая 2002 г. - Указом Президента КР от 11 мая 2002 года переименован в
Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук универиситети - коп багыттагы
илимий-билим берүүчү жана маданий-агартуучу окуу жайы. Ал эл аралык
мамилелердеги өрнөктүү тажырыйбага ээ болуп, эркин рынок шартында жашоонун
оптималдуу экономикалык моделин ишке ашырууну камсыз кылып келет. Улуттук
университеттин базасында заманбап талаптарына туура келген жогорку билим
берүүнүн бирдиктүү системасы түзүлгөн. Анда ата мекендик жогорку мектептин
мыкты салттары менен дүйнөлүк университеттик билим берүүнүн жаңы
тажрыйбалары эриш-аркак колдонулууда.
Кыргыз улуттук университета - бүгүнкү күндө өлкөбүздөгү жогорку окуу
жайлардын бирден бир лидери. Университетте күндүзгү, кечки, сырттан жана
аралыктан окуу формасында 32 миңдей студент билим алууда, андан сырткары лицей,
колледждерде да окушат. Магистратура, аспирантура, докторантурада билимдерин
жогорулатууга да толук мүмкүнчүлүктөр бар.
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин стратегиялык
приоритеттери:
билим берүү жана илимий ишмердүүлүктүн жогорку салаты;
- мамлекеттик, областтык, райондук, шаардык акимчилик уюмдар, иш
берүүчүлөр менен кызматташтыкты күчөтүп, республикалык билим берүү
системасьш калыптандыруу жана өркүндөтүү;
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- университеттин
окутуучу-профессорлорунун,
кызматкерлеринин
жана
студенттеринин натыйжалуу жана жемиштүү иштешине ыңгайлуу шарттарды түзүү.
Жамаатты социалдык жактан колдоону өркүндөтүү;
- билим берүү жана илимий иштерди жүргүзүүнүн заманбап өнүккөн
материалдык-техникалык базасы, капиталдык курулуш жана окуу-администрациялык
имараттарды, студентгик жатаканаларды оптималдуу пайдаланууга шарт түзүү;
- жаңы маалыматтык мамилелердин негизинде башкаруунун оптималдуу
системасын
түзүү.
Бардык
деңгээлдеги
университеттик
менеджменттеги
кесипкөйлүктү өнүктүрүү.
КМШ өлкөлөрүнүн жогорку окуу жайларынын бирдиктүү билим берүү
мейкиндигинин алкагында Ж.Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университети
КМЩца тармактык университетти түзүү боюнча Консорциумдун, Шанхай
Кызматташтык Уюмунун
университетинин
мүчөсү болуп
эсептелет.
Бул
долбоорлордун негизинде окутуучулар ар кандай окуу жайлардан тажырыйба алмаша
алышат, илимий конференцияларга катышышат, студенттер жана магистранттар чет
өлкөлүк жогорку окуу жайлардан билим ала алышат.
Ж. Баласагын атындагы КУУнун кесиптик билим берүүчү программа л ары:
Бакалавриат;
Адистик;
Магистратура;
Аспирантура;

Докторантура;
Экинчи жогорку билим алуу;
Кошумча билим алуу;
Квалификацияны
жогорулатуу.

Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына - современная
многопрофильная научно-образовательная и культурно-политическая корпорация,
имеющая значительный опыт международного сотрудничества, где разработана и
успешно реализуется экономическая модель оптимального существования в условиях
свободного рынка. На базе национального университета создана стройная система
высшего образования, адекватная современным требованиям, успешно сочетающая
лучшие традиции отечественной высшей школы и новейший опыт мировой системы
университетского образования.
Сегодня Кыргызский национальный университет - один из лидеров высшей
школы страны. В университете образование получают около 32 тысяч студентов по
всем формам обучения - очное, заочное, дневное, вечернее, дистантное, а также
предоставляется возможность непрерывного образования от лицея и колледжа до ма
гистратуры, аспирантуры, докторантуры.
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Стратегические приоритеты К Н У им. Ж. Баласагына:

высокое качество образовательной и научной деятельности;
партнерство с государственными, административными, ведомственными го
родскими и региональными организациями, а также потенциальными работодателями
с целью формирования республиканского образовательного кластера;
благоприятные условия для эффективной и плодотворной деятельности про
фессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов КНУ. Развитие
направлений в области социальной поддержки коллектива КНУ;
поддержка базовых направлений системы воспитания (интеллектуальное,
духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое, трудовое и физическое воспи
тание);
развитая и современная материально-техническая база образовательной и
научной деятельности, капитальное строительство и оптимальное использование
учебных и административных корпусов, студенческих общежитий;
ходов;

формирование системы управления на основе новых информационных под

повышение профессионализма университетского менеджмента всех уровней.
В рамках развития единого образовательного пространства вузов государств участников СНГ Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына является
членом Консорциума по созданию сетевого Университета СНГ, членом Евразийской
ассоциации университетов и членом университета Шанхайской организации сотруд
ничества.
В рамках данных проектов преподаватели имеют возможность проходить ста
жировки, участвовать в научных конференциях, студенты и магистранты обучаться в
вузах за рубежом.
Программы профессионального образования К Н У им. Ж. Баласагына:

Бакалавриат;
Специальность;
Магистратура;
Аспирантура;

Докторантура;
Второе высшее образование;
Дополнительное
образова
ние;
Повышение квалификации.
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КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ
Кыргыз филологиясы - тарыхтагы байыркы улуттун тили жана адабияты жөнүндөгү
илим. Мында кыргыз тили менен адабиятынын пайда болушу, өнүгүшү, өзгөрүшү, коомдук
кубулуш катарындагы алган орду, мыйзам-ченемдүүлүктөрү жана системасы үйрөтүлөт.
Факультет фундаменталдуу, өзөктүү
илимий-изилдөөлөрдүн,
мыкты
билим берүүнүн жана маданийагартуу иштеринин борбору болуп
эсептелет.
Адистерди даярдоодогу багыттар жана адистиктер:
• Кыргыз филологиясы.
• Кыргызча эмес билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил.
• Котормо жана котормо таануу.
Кафедралар:
1. Кыргыз тил илими.
2. Кыргыз адабияты.
3. Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы.
4. Дүйнөлүк адабияттын тарыхы жана теориясы.
5. Салыштырма лингвистика жана адабият.
6. Манастаануу.

Кыргызстанда мамлекеттик
тилден жогорку квалификацияҷ
ээ болгон адистер өтө көп талап
кылынат. Бүтүрүүчүлөр илимбилим берүү тармагында, басма
иштеринде, мамлекеттик жана
коомдук мекемелерде, коммерциялык
түзүмдөрдө
ийгиликтүү
иштеп келишет.

Дареги:
720033, Бишкек ш.,
Манас көч., 101.
тел.: (0 312) 61-44-93, (0 312) 61-44-90
E-mail: Ку @ university.kg
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ФАКУЛЬТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Кыргызская филология - наука о языке и литературе одной из древнейших наций. Она
изучает зарождение кыргызского языка и литературы, их развитие, изменение, место в
общественной жизни, закономерности и систему их функционирования.
Факультет
является
центром
фундаментальных,
концептуальных
научных
исследований, качественного преподавания знаний и культурно-просветительского развития
общества.

Направления и специальности подготовки специалистов:
• Филология (кыргызская);
• Государственный язык в учреждениях образования с некыргызским языком обучения;
• Перевод и переводоведение (кыргызское).
Кафедры:
1) Кыргызского языкознания;
2) Кыргызской литературы;
3) Методики преподавания кыргызского языка и литературы;
4) Теории и истории мировой литературы;
5) Сравнительной лингвистики и литературы;
6) Манасоведения.
Сегодня в Кыргызстане квалифицированные кадры в области развития государственно
го языка являются особенно востребованными. Наши выпускники успешно работают в обла
сти издательской деятельности, рекламного дела, являются сотрудниками государственных и
общественных организаций, коммерческих структур, научно-образовательных учреждений.
Контактная информация:
720033, г. Бишкек, ул. Манаса 101;
тел.: (0 312)61-44-93,
(0 312) 61-44-90; E-mail: Ку @university.kg
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ОРУС ЖАНА СЛАВЯН ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТА
Орус жана славян филологиясы факультета дипломдуу адис-филологдорду илимий
иштерге жана орус тилин, адабиятын мектептерде, жогорку окуу жайларында окутууга
даярдайт,
ошондой
эле
Кыргызстандагы
илимий
ой
жүгүртүүнүн,
маданий
кызматташтыктын фундаменталдык борбору болуп эсептелет.
Адистерди даярдоодогу багыттар жана адистиктер:
• Филология (орус тили жана адабияты)
• Лингивистика (орус тили чет тил
катары)
• Филологиялык билим берүү (Поль
ша тили, орус тили жана адабияты)
Факультеттин кафедралары:
1. Орус тилинин теориясы жана практикасы.
2. Орус адабиятынын теориясы жана
тарыхы.
3. Чет элдер адабияты.
4. Орус тили чет тил катары.

Факультет маданий билим
берүү багытында бай салттарга ээ
жана кесипкой педагогикалык, или
мий адистер менен камсыз болгон.
Орус жана славян филологиясы
факультетинде,
илимий-изилдөө
иштери классикалык жана азыркы
мезгилдеги филологиянын багыттары боюнча жигердүү ишке ашып келет.
Орус филологиясы факультетинин илимий эмгектери эл аралык
чөйрөдө кеңири таанылган жана жамааттын изилдөө иштери кыргыз
жана орус илимий ой жүгүртүүсүн
терең изилдөөгө багытталган.
Дареги:
Бишкек ш.,Манас көч., 101.
тел.: (0 312) 34-01-82;
(0 312)32-21-65;
E-mail: Ru @ university .kg
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ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Факультет русской и славянской
филологии готовит дипломированных
специалистов-филологов для научной
работы и преподавания русского языка
и литературы в школах и вузах, а также
считается фундаментальным центром
научной
мысли
и
культурного
сотрудничества в Кыргызстане.

Направления и специальности подготовки специалистов:
• Филология (русская);
• Лингвистика (русский язык как иностранный);
• Филологическое образование (польский язык, русский язык и литература).
Кафедры факультета:
1) Теории и практики русского языка;
2) Теории и истории русской литературы;
3) Зарубежной литературы;
4) Русского языка как иностранного.
Факультет имеет богатые традиции культурно-образовательного направления и
располагает профессиональными педагогическими и научными кадрами.
На факультете русской и славянской филологии активно ведется научноисследовательская работа по важнейшим направлениям классической и современной
филологии.
Научные
труды
факультета
русской
и
славянской
филологии
получили
международную
известность,
а
исследовательские
усилия
коллектива
активно
интегрировались в кыргызской и российской научных мыслях.
Контактная информация:
720033, г. Бишкек, ул. Манаса 101;
тел.: (0 312) 34-01-82;
(0 312) 32-21-65,
E-mail: Ru @university.kg
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ТАРЫХ ЖАНА ЧӨЛКӨМ ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ
Мамлекеттеги
жалтты
улуттук
кызыкчылыктарды жана улуттук идеологияны
калыптандырууда тарых илиминин негизинде
билим жана тарбия берүүнүн мааниси чоң. Өз
элиндин жана өлкөңдүн өткөн тарыхын терең
өздөштүрсөң гана улуттук аң-сезим кайра
жаралат жана дүйнөдөгү элдерди урматтоо
пайда болот.
Факультеттин ишмердиги Ата Мекендин
жана
дүйнөлүк
тарыхтын
актуалдуу
проблемаларын окуп үйрөнүүгө багытталган.
Адистерди даярдоодогу багыттар жана адистиктер:
• Тарых.
• Чөлкөм таануу.
Кафедралар:
1. Байыркы жана орто кылымдардагы Кыргызстандын тарыхы.
2. Жаңы жана соңку жаңы доордогу Кыргызстандын тарыхы.
3. Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы.
4. Европа жана Америка өлкөлөрүнүн тарыхы.
5. Археология жана этнология.
6. Изилденүүчү чөлкөмдүн тарыхы жана маданияты.
7. Булактаануу, тарыхнаама жана тарыхый информатика.
8. Изилденип жаткан аймактын тилдери.
Факультеттин окумуштуулары жана студенттери Түркия, Кытай, АКШ, Германия, Ан
глия, Япония, Россия, Казакстан, Өзбекстан
ж.б. өлкөлөрдө өткөн Эл аралык конгресстерге, симпозиумдарга катышып келет.
Факультет ачылып иштегенден бери 7
миңден ашык жогорку билимдүү адистерди
даярдады. Алардын арасында "Эмгек сиңирген
мугалим", "Илимге эмгек сиңирген ишмер",
"КР билим берүүсүнүн отличниги" наамдарына ээ болушкан жана ЖОЖдун окутуучулары,
мектептин мугалимдери, илимий мекемелердин кызматкерлери болуп эмгектенишет. Алар
дын арасында КР УИАнын 5 академиги, 5 корреспондент-мүчөсү, 45 илимдин доктору жана
160 илимдин кандидаттары бар.
Факультеттин бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик бийликтин борбордук жана жергиликтүү
органдарында, элчиликтерде, консулдук мекемелерде, эл аралык уюмдарда, массалык маалымат каражаттарында иштеп келишет.
Дареги: 720033, Бишкек ш.,
Фрунзе коч., 547.
тел.: (0 312) 32-31-55, (0 312) 61-44-92.
E-mail: Hist (a) university.kg.
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ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

Историческое образование и воспи
тание имеет определяющее значение в
формировании национальной идеологии и
общенациональных интересов государ
ства. Именно на основе глубокого усвое
ния исторического прошлого своего наро
да и страны возрождается национальное
самосознание и уважение к народам всего
мира.
Деятельность
факультета
прежде
всего направлена на обучение по актуаль
ным проблемам отечественной и мировой
истории.
Направления и специальности подготовки специалистов:
•
История;
•
Регионоведение.
Кафедры:
1) Истории Кыргызстана в древности и средневековье;
2) Истории Кыргызстана нового и новейшего времени;
3) Истории стран Азии и Африки;
4) Истории стран Европы и Америки;
5) Археологии и этнологии;
6) Истории и культуры изучаемых регионов;
7) Источниковедения, историографии и исторической информатики;
8) Языков изучаемых регионов.
Ученые и студенты факультета при
нимают участие в международных кон
грессах, симпозиумах в таких странах как
Турция, Китай, США, Германия, Англия,
Япония, Россия, Узбекистан, Казахстан и
др.
За годы своего существования фа
культет подготовил более 7 тысяч специа
листов с высшим образованием. Многие
из них являются заслуженными учителя
ми, заслуженными деятелями науки, от
личниками
образования
КР,
преподавателями вузов и сотрудниками научных учреждений. Среди них 45 докторов наук, 5
академиков и 5 член-корреспондентов HAH КР, более 160 кандидатов наук.
Многие выпускники факультета работают в центральных местных органах государ
ственной власти, посольствах, консульствах и других дипломатических учреждениях, меж
дународных организациях и СМИ.
Контактная информация:
720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе 547;
тел.: (0 312) 61-44-92, (0 312) 32-31-55;
E-mail: Hist @university.kg
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ГЕОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТА
Азыркы учурдагы география - айрым адамдын жана жалпы коомдун жашоосуна
таасирин тийгизе турган өнүгүп туруучу илим.
Азыркы мезгилде жаратылыш менен коомдун өз ара аракети жаңы мазмунга ээ
болууда. Анын таасири коомдун материалдык, социалдык жана маданий жашоосуна ар
дайым тийип турат. Экологиялык проблемаларды чечүүдө да географтардын ролу зор.
Факультеттин окутуучу-профессордук курамы студенттерге Эл аралык стандартка
туура келген географиялык, экологиялык жана туризм боюнча фундаменталдуу билим
берүүгө жөндөмдүү.

Адистерди даярдоонун багыттары жана адистиктери:
• География;
• Экология жана жаратылышты пайдалануу;
• Туризм.
Факультеттин кафедралары:
1) Физикалык география;
2) Экономикалык, саясий жана социалдык география;
3) География жана экологиялык туризм;
4) Кыргызстандын географиясы;
5) Экология жана жаратылышты пайдалануу .
Факультет бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында география, экология жана туризм
боюнча жогорку квалификациялуу адистерди даярдоонун сыналган борбору болуп калды.
Мында 4 мицден ашык географ, экологдор жана туризмологдор даярдалган. Алардын
арасында көптөгөн көрүнүктүү окумуштуулар, республикага эмгек сицирген мугалимдер,
билим берүүнүн мыктылары жана башка тармактардын адистери бар.
Студенттердин турмушунда окуу-талаа практикасы, КМШ өлкөлөрүнүн жаратылыш
аймактарына саякат жасоо, палаталык шаарчалар, от жээгиндеги ырлар жана оюндар, муз
төрлөргө чыгуу, татаал өткөөлдөрдөн өтүү сыяктуу эстен кеткис окуялар кездешет.
Дареги:
720000 Бишкек ш., Абдумомунов көч., 328.
тел.: (0 312) 34-02-43,
E-mail: geo @ university .kg
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ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА
Современная география - это развивающаяся наука, которая может оказать значительное влияние на жизнь отдельных людей и об_
щества в целом.
В настоящее время проблема взаимодей
ствия общества и природы приобрели новое
содержание, ее последствия воздействуют на
различные стороны материальной, социальной
и духовной жизни современного общества.
Вклад географов в решение экологических
проблем является очень значительным.
Профессорско-преподавательский
кол
лектив факультета поможет вам получить фун
даментальное образование по географии, эко
логии и туризму в соответствии с международными стандартами
Направления и специальности подготовки специалистов:
•
География;
•
Экология и природопользование;
•
Туризм.
Кафедры факультета:
1) Физической географии;
2) Экономической, политической и социальной географии;
3) Экологии и природопользования;
4) Географии и экологического туризма;
5) Географии Кыргызстана.
Сегодня факультет географии, экологии и туризма является признанным центром Кыр
гызской Республики по подготовке высококвалифицированных специалистов. Здесь подго
товлено свыше 4000 географов, а также экологов и туризмологов. Среди них много видных
ученых, отличников народного образования,
заслуженных учителей республики и других
талантливых специалистов по другим отрас
лям.
Особый интерес в жизни студентов вы
зывают учебно-полевые практики, незабывае
мые путешествия по природным зонам респуб
лики и стран СНГ. Навечно остаются в памяти
палаточные городки, песни под гитару у ве
чернего костра, восхождение на ледники,
трудные переходы. Романтика - еще одно ка
чество, так характерное для студентов факуль
тета географии, экологии и туризма.
Контактная информация:
720000 г. Бишкек, ул. Абдумомунова 328;
тел.: (0 312) 34-02-43,
(0 312) 34-02-09;
E-mail: geo @university.kg
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БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
Адистерди даярдоонун багыттары жана адистиктери:
• Биология.
• Биоэкология.
• Биотехнология.
Окуу мезгилинде студенттер
ботаника,
зоология,
экология,
биотехнология, молекулалык биология,
биохимия,
генетика,
адамдын
физиологиясы ж.б. жөнүндө терең
билим ала алышат.
Факультеттеги окуу процессинин
өзгөчөлүгү студенттердин теориялык
билимдерин бекемдөөгө шарт түзүүчү
окуу-талаа (Ысык-Көлдүн жээгинде),
өндүрүштүк
(ИИИ
ж.б.)
жана
педагогикалык (Бишкек шаарынын
мектеп, гимназиялары) практикалары болуп эсептелет
Кафедралар:
• Ботаника жана өсүмдүктөрдүн физиологиясы.
• Зоология, адамдын жана жаныбардын физиологиясы.
• Биоэкология жана биологияны окутуунун методикасы.
Факультеттин бүтүрүүчүлөрү эл чарбасынын ар кандай тармагында: врач-лаборант,
медициналык мекемелерде микробиолог, өндүрүштөрдө, экологиялык лабораторияларда
биоэколог, билим берүүчү мекемелерде биологияны окутуу, ошондой эле айлана-чөйрөнү
коргоо жаатында иштей алышат.

Дареги:
720000 Бишкек ш., Абдымомунов
көч., 328.
E-mail: Bio @ university .kg.,
тел.: (0 312) 34-02-40, (0 312) 34-02-01.
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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ
Направления и специальности
подготовки специалистов:
• Биология;
• Биоэкология;
•
Биотехнология.
Студенты в период обучения при
обретают глубокие знания по ботанике,
зоологии, экологии, биотехнологии, мо
лекулярной биологии, биохимии, генети
ке, физиологии человека и т.д.
Особенностью учебного процесса
является учебно-полевые (на берегу озе
ра Иссык-Куль и т.д.), производственные (НИИ и др.), и педагогические (школы-гимназии г.
Бишкек) практики, которые способствуют закреплению теоретических знаний студентов.
Кафедры:
1) Ботаники и физиологии растений;
2) Зоологии, физиологии человека и
животных;
3) Биоэкологии и методики преподава
ния биологии.
Выпускники
факультета
приобретают
необходимые
знания,
которые позволят им реализовать себя
в различных областях, как врачилаборанты, микробиологи в медицин
ских учреждениях, биоэкологи в эколо
гических лабораториях производств, преподаватели биологии в образовательных учрежде
ниях, а также в сфере охраны окружающей среды.
Контактная информация:
720000 г. Бишкек,
ул. Абдумомунова 328;
тел.: (0 312) 34-02-40,
(0 312) 34-02-01;
E-mail: Bio @university.kg
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ФИЗИКА ЖАНА ЭЛЕКТРОНИКА ФАКУЛЬТЕТИ
Физика фундаменталдык илим катары бардык табигый
илимдердин жана жалпы адамзаттык билимдердин негизин түзөт.
Факультеттин негизги милдети - физика мугалимдерин, жогорку окуу
жайлардын
окутуучуларын
жана
илимий
мекемелердин
кызматкерлерин, өндүрүштүк мекемелер үчүн адистерди даярдоо
болуп келген.

Адистерди даярдоо төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча жүргүзүлөт:
• Физика.
• Электроника жана наноэлектроника.
• Техникалык физика.
• Инфокоммуникациалык технология жана байланыш системасы.
• Радиобайланыш, радио жана телеберүү.

Факультеттин кафедралары:
• Жалпы физика.
• Теориялык физика.
• Электроника жана микроэлектроника.
• Физиканы окутуу технологиясы.
• Физика-техникалык процесстерди моделдештирүү.
Дареги:
720000 Бишкек ш.,
Абдумомунов коч., 328. тел.:
тел.: (0 312) 34-02-36,
(0 312)61-44-97
E-mail: Phys @ university, kg
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
Физика как фундаментальная наука
составляет основу всех естественнонауч
ных и общечеловеческих знаний. Во все
времена
подготовка
физиков-учителей,
преподавателей вузов и работников науч
ных учреждений, промышленных предпри
ятий была и остается важнейшей задачей в
системе образования.

Направления и специальности подго
товки специалистов:
• Физика;
• Техническая физика;
• Электроника и наноэлектроника;
• Инфокоммуникационные технологии
и системы связи;
• Профиль: Радиосвязь, радиовещание
и телевидение.

Кафедры факультета:
1) Теоретической физики;
2) Общей физики;
3) Электроники и микроэлектроники;
4) Технологии обучения физике;
5) Моделирования
физикотехнических
процессов.
хнических процессов.

Контактная информация:
720000 г. Бишкек,
ул. Абдумомунова 328;
тел.: (0 312) 34-02-36,
(0 312)61-44-97;
E-mail: Phys @university.kg
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МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА ЖАНА КИБЕРНЕТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
Математика,
информатика
жана
кибернетика
факультети
Кыргызстандагы
математиктердин мектеби, ошону менен бирге математика жана информатика боюнча
жогорку квалификациялуу адистерди даярдоонун өнөрканасы болуп эсептелет. Республикада
фундаменталдуу
илимий
изилдөөлөрдү
жүргүзүү
жана
заманбап
компьютердик
технологияларды түзүүдө факультет алдыңкы орунда турат.
Факультетте КР УИАнын эки академиги, 7 илимдин доктору-профессорлор, 29
илимдин кандидаты-доценттер, 8 ага окутуучу жана окутуучулар иштешет.

Адистерди даярдоонун багыттары жана адистиктери:
• Математика.
• Колдонмо математика жана информатика.
• Колдонмо информатика (экономикада жана менеджментте).
• Маалыматтык коопсуздук.
Факультеттин кафедралары:
• Алгебра, геометрия жана топология.
• Кибернетика жана маалыматтык технология.
• Колдонмо математика жана информатика.
• Жогорку математика жана билим берүү технологиялары.
• Дифференциалдык теңдемелер.
• Математикалык талдоо.
Факультеттин бүтүрүүчүлөрү математика боюнча жогорку квалификациялуу адис
болушат. Алар жогорку окуу жайларынын окутуучусу, орто жана атайын кесиптик билим
берүү мекемелеринин мугалимдери, ошондой эле илимий кызматкер болуп иштей алышат.
Маалыматтарды компьютерде иштетүү үчүн заманбап маалыматтык компьютердик
технологияларды үйрөнүшөт. Ар кандай кырдаалдарда математикалык моделдерди,
колдонмолуу программалардын пакеттерин пайдалануу билгичтигине ээ болушат.
Дареги:
720000 Бишкек ш., Абдумомунов көчөсү, 328.,
тел.: (0 312) 32-21-58,
E-mail: Math @ university. Kg
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
Факультет математики, информатики и кибернетики является школой математиков
Кыргызстана, а также подготовки высококвалифицированных специалистов по математике и
информатике. По проведению фундаментальных научных исследований и изучению совре
менных компьютерных технологий факультет занимает одно из передовых мест в республи
ке.
На факультете трудятся два академика НАН КР, семь профессоров-докторов наук, два
дцать девять доцентов-кандидатов наук, восемь старших преподавателей и преподавателей.
Направления и специальности под
готовки специалистов:
• Математика;
• Прикладная математика и информа
тика;
• Прикладная информатика.
• Информационная безопасность.
Кафедры факультета:
1) Алгебры, геометрии и топологии;
2) Кибернетики и информационных
технологий;
3) Прикладной математики и информатики;
4) Высшей математики и образовательных технологий;
5) Дифференциальных уравнений;
6) Математического анализа.
Выпускники факультета являются высококвалифицированными специалистамиматематиками, работающими преподавателями в вузах, учителями в средних и среднеспециальных учреждениях и научными работниками. Также они овладевают современными
информационными компьютерными технологиями в обработке информации на компьютере,
приобретают навыки в использовании
математических методов, пакетов при
кладных программ и ЭВМ в различных
областях.
Контактная информация:
720000 г. Бишкек,
ул. Абдумомунова 328;
тел.: (0 312) 32-21-58;
E-mail: Math @university.kg
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ХИМИЯ ЖАНА ХИМИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТА
Химия факультета республикада кеңири профилдеги химиктерди даярдоочу бирден
бир илимий, билим берүүчү мекеме болуп эсептелет. Анын бүтүрүүчүлөрү өндүрүштүк жана
илимий мекемелерде, орто жана жогорку окуу жайларында эмгектенишет.
Адистерди
даярдоонун
багыттары жана адистиктери
•
Химия.
•
Химиялык технология.

Факультеттин кафедралары:
• Органикалык эмес химия
жана химиялык технологиялар.
• Органикалык химия жана
билим берүү технологиялары.
• ЮНЕСКОнун
экология
боюнча билим берүү жана табигый
илимдер.

Факультет
Кыргызстандын
жана КМШ өлкөлөрүнүн алдыңкы илимий-билим берүү мекемелери менен чыгармачылык
байланышта иш алып барат: КР УИАнын химия жана химиялык технологиялар институту;
М.В. Ломоносов атындагы ММУ; Санк-Петербург университета; Москва мамлекеттик жука
химиялык технологиялар академиясы;
Аль - Фараби атындагы КазУУ; Тажик
мамлекеттик университета; Абдрахманов
атындагы
айылдык
базалык
мектеп
(Жети-Өгүз району, Кызыл-Суу айылы);
Т. Бабанов ат. лицей (Талас облусу, КараБуура району); Бишкек шаарындагы №28орто
мектеби;
№9-окуу
тарбиялык
комплекси.
Адистерди даярдоо үчүн ыцгайлуу
шарттарды түзүү, окуу процессии жана
илимий изилдөөнүн сапатын жогорулатуу
факультеттин жалпы жамаатынын ар
дайым көңүл борборунда.
Дареги:
720000 Бишкек ш.,
Абдумомунов көч., 328.,
тел.: (0 312) 34-02-21, (0 312) 34-02-44,
E-mail: chem @ university.kg
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ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Химический факультет - единственное образовательное и научное подразделение в
республике, осуществляющее подготовку дипломированных специалистов-химиков широко
го профиля. Его выпускники работают как на промышленных предприятиях, в научных
учреждениях, так и в средних школах.
Направления и специальности подготовки специалистов:
•
Химия;
•

Химическая технология.

Кафедры:
1.
2.
3.

Неорганической химии и химических технологий;
Органической химии и образовательных технологий;
ЮНЕСКО по образовательным и естественным наукам.
На факультете успешно осуществляются
научные творческие договоры с ведущими
научно-образовательными
организациями
Кыргызстана и стран СНГ: НАН КР, Институ
том химии и химических технологий, МГУ им.
М.В.
Ломоносова
(г.
Москва),
СанктПетербургским университетом (г. СанктПетербург), МИТХТ - Московской государ
ственной академией тонкой химической тех
нологии (г. Москва), КазНУ им. Аль-Фараби
(г. Алматы), Таджикским государственным
университетом (г. Душанбе), а также с базовой
сельской школой им. Абдрахманова с/о Кызыл-Суу Джети-Огузского района, лицеем им. Т. Бабанова Кара-Бууринского района, Талас
ской области, СШ № 28 г. Бишкек, УВК № 9 г. Бишкек.
Постоянное совершенствование учебного процесса и научных исследований находится
в центре внимания всего коллектива факультета, где создаются самые благоприятные усло
вия для подготовки специалистов.

Контактная информация:
720000 г. Бишкек,
ул. Абдумомунова 328;
тел.: (0 312) 34-02-21,
34-02- 44;
E-mail: Chem @university.kg
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ЧЕТ ТИЛДЕР ФАКУЛЬТЕТЫ
Бүгүн чет тилдерин билүү билим
берүүдөгү
жогорку
жетишкендик. Ал жаштарга чет
өлкөлөрдөн
окуганга
жана
иштегенге кенен мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Чет тилдер факультетинде
окуу тилдерди жогорку деңгээлде
өздөштүрүүгө
мүмкүнчүлүк
түзөт.
Факультет лингвистика
жана маданий аралык коммуникациялар
тармагында
лидер
болуп эсептелет.
Факультеттин окутуучулары
жана
студенттери
илимий
изилдөө иштерине, республикалык, эл аралык, ЖОЖдор аралык комплекстүү программадолбоорлорго, келишимдер боюнча атаандаштык ишмердикке, ошонун ичинде КУУнун жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр (Россия, Германия, Франция, Түркия, Бельгия, Испания
ж.б.) менен кызматташуусуна жигердүү катышып келет.
Адистерди даярдоодогу багыттар жана адистиктер:
• Лингвистика (англис, немец, французтилдеги).
• Европа таануу.
• Америка таануу.
• Компьютердик лингивистика.
Кафедралар:
1. Англис тили жана жаңы маалыматтык технологиялар.
2. Германистика жана маданий аралык байланыш.
3. Англистика жана маданий аралык байланыш.
4. Француз тили
5. Чет тилдерди окутуунун методикасы
6. Табияттаануу факультеттериндеги чет тилдери
7. Билим берүү программаларындагы тилдер
8. Котормо жана котормо таануу.
Дареги:
Бишкек ш., Турусбеков коч., 116.
тел.: (О 312) 32-30-09,
0312 32-21-51
E-mail :in @university.kg
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Знание иностранных языков сегодня является показателем достойного образования и
предоставляет молодежи широкие возможности для учебы и работы в других странах. Овла
деть в совершенстве иностранными языками возможно на факультете иностранных языков признанного лидера в области лингвистики и межкультурной коммуникации.
Преподаватели и студенты факультета принимают активное участие в научноисследовательских и комплексных проектах республиканских, международных, межвузов
ских и других программ, партнерской деятельности по договорам, включая сотруднические
соглашения КНУ со странами ближнего и дальнего зарубежья, в частности, Россией, Герма
нией, Францией, Турцией, Бельгией, Испанией.

Направления и специальности подготовки специалистов:
• Лингвистика (английский, немецкий, французский языки);
• Европоведение;
• Американоведение;
• Компьютерная лингивистика.
Кафедры:
1) Английского языка и новых информационных технологий;
2) Германистики и межкультурной коммуникации;
3) Англистики и межкультурной коммуникации;
4) Французского языка;
5) Методики преподавания иностранных языков;
6) Иностранных языков естественных факультетов;
7) Языковых образовательных программ;
8) Перевода и переводоведения.
Контактная информация:
г. Бишкек, ул. Турусбекова 116;
тел.: (0 312) 32-30-09,
(0 312) 32-21-51;
E-mail: in @university.kg
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ЖУРНАЛИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ
Журналистика факультета массалык маалымат каражаттарында иштеген жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт. Профессордук-окутуучулар курамын тажрыйбалуу педагогдор, көрүнүктүү журналисттер, массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери түзөт.
Факультеттин карамагында заманбап материалдык-техникалык базасы - 1,5 миң китеп кору
(фонду), компьютердик жабдыктар менен жабдылган, курамында радиостудия, телестудия
жана компьютердик классы бар коммуникация жана компьютердик технология борбору
түзүлгөн.
Адистерди даярдоодогу багыттар жана адистиктер:
• Журналистика.
• Коомчулук менен байланышуу жана жарнама.
Факультеттин кафедралары:
1. Телерадиожурналистика.
2. Басма сөз.
3. Жарнама иштери жана коомчулук менен байланыш.
Студенттер окуу учурунда практиканы газета, журналдардын редакцияларында, радио
жана телеберүүде, жарнамалык жана маалымдоочу агенттиктерде, коомчулук менен байланышкан бөлүмдөрдө, уюм-мекемелердин ар кандай пресс-кызматтарында өтүшөт жана фа
культеттин бардык PR иш-чараларына катышат.
Студенттер
жогорку
билим
деңгээлине маалымат менеджменттин,
басма сөздүн түрлөрүн жана жанрларын, электрондук массмедианы, жар
намалык процессти жана иш-чараларды
уюштуруу аркылуу ээ болушат.

Дареги:
720033, Бишкек ш.,
Фрунзе көч., 547., тел.: (0 312) 32-32-38,
E-mail: Jr @ university. Kg
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Факультет журналистики выпускает высококвалифицированных специалистов, рабо
тающих в области средств массовой ин
формации.
Членами
профессорскопреподавательского
состава являются
опытные педагоги, ведущие журналисты,
руководители средств массовой инфор
мации.
В распоряжении факультета совре
менная материально-техническая база:
научно-методический кабинет, насчиты
вающий около 1,5 тысяч книг, оснащен
ный современным компьютерным обо
рудованием Центр коммуникации и ком
пьютерных технологий, имеющий в своей
структуре радиостудию, телестудию и
компьютерный класс.
Направления и специальности подготовки
специалистов:
• Журналистика;
• Реклама и связь с общественностью.
Кафедры факультета:
1) Телерадиожурналистики;
2) Печати;
3) Рекламного дела и связи с общественностью.
Во время учебы студенты проходят прак
тику в редакциях газет и журналов, радио и те
левидения, в рекламных и информационных
агентствах, отделах связи с общественностью, в
пресс-службах различных организаций и учре
ждений, участвуют во всех PR-акциях факуль
тета.
Высокий уровень образования студенты
получают в организации информационного ме
неджмента, форм и жанров прессы и электрон
ных масс медиа, организации рекламного про
цесса, проведения рекламных кампаний.

Контактная информация:
720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе 547:
тел.: (0 312) 32-32-38;
E-mail:Jr @university.kg
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МААЛЫМАТТЫК ЖАНА КОММУНИКАЦИЯЛЫК
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТЫ
Ж.Баласагын атындагы КУУнун
маалыматтык жана коммуникациялык
технологиялар факультетинин ишмердиги маалыматтык технология тармагындагы квалификациялуу адистерди
билим, экономика, башкаруу тармактарындагы
маселелерди
чечүүгө
жарамдуу, ошондой эле маалыматтык
технология жана программалык камсыздануунун жардамы менен жаңы окуу системасын киргизүүгө жөндөмдүү кесипкөйлөрдү даярдоого багытталган.
Адистерди
даярдоодогу
багыттар жана адистиктер:
• Маалыматтык
системалар
жана технологиялар.
•
Колдонмо
информатика
(тармактар боюнча).
•
Информатика жана эсептөө
техникасы.
•
Информациялык коопсуздук.

Кафедралар:
1. Маалыматтык технологиялар жана программа түзүү кафедрасы;
2. Колдонмо информатика жана программалар менен камсыздоо кафедрасы;
3. Информатика кафедрасы;
4. Факультеттер аралык информатика кафедрасы.
Факультеттин профессордук-окутуучулар
курамынын илимий изилдөөлөрүнүн натыйжасында автоматташтыруу процесстери, про
граммалар жалпы билим берүү системасына
жигердүү киргизилүүдө, ошондой эле окуу
процессии башкаруудагы маалыматтык инфра
структура түзүлүүдө.
Дареги:
720033, Бишкек ш.,
Фрунзе көч., 547.
тел.: (0 312) 32-31-04;
E-mail: Ikt @university.kg
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Деятельность
факультета
информационных и коммуника
ционных технологий КНУ им. Ж.
Баласагына направлена на подго
товку квалифицированных специ
алистов в области информацион
ных технологий, способных на
решение задач в области образо
вания, экономики и управления, а
также внедрение новых систем
обучения с помощью информаци
онных технологий и программно
го обеспечения.

Направления и специальности подго
товки специалистов:
• Прикладная информатика;
• Информационные системы и технологии;
• Информатика и вычислительная техника;
• Информационная безопасность.

Кафедры:
1) Информационных технологий и программирования;
2) Прикладной информатики и программного обеспечения;
3) Информатики;
4) Межфакультетская кафедра информатики.
Благодаря научным исследова
ниям профессорско-преподаватель
ского состава факультета активно
внедряются процессы автоматиза
ции, создание программных продук
тов по системе образования в целом,
а также создается информационная
инфраструктура системы управления
учебным процессом.
Контактная информация:
720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе 547;
тел.: (0 312) 32-31-04;
E-mail :Dct @university.kg
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ЕВРАЗИЯ ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
Факультеттин
билим
берүү
программаларынын
өзөгүн
Россия,
Казакстан
жана Европа биримдигиндеги Франция, Германия,
Испания,
Польша,
Финляндия, Италия
өлкөлөрундөгү
университеттер
менен кызматташтыкта ишке
ашып
жаткан
жацы
инновациялык билим берүү
багыттары тузет.
Адистерди даярдоодогу багыттар жана адистиктер:
• Инноватика.
• Математикалык камсыздоо жана информациялык системаны администрациялоо.
• Дизайн.
• Инженердик программалоо.
• Картография жана геоинформатика.
• Социалдык сервис жана туризм.
• Антикризистик башкаруу.
Кафедралар:
1. Инноватика жана инновациялык ишмердүүлүк.
2. Программдык жана инженерлик жацы компь
ютердик технологиялар.
3. Дизайн.
Кош компетенциялуу Кыргыз-Европалык магистрдик программалар:
«Информатика жана социалдык илимдер»,
«Колдонмо информатика (областтар боюнча)»
аттуу кош компетенциялуу Европа-РоссияБорбордук Азиялык магистрдик программалары
Ж. Баласагын атындагы КУУнун Евразия инно
вациялык технологиялар факультета жана Европалык, Россиялык, Казакстандык университеттер
менен бирге ТЕМПУС долбоорлору аркылуу
ишке ашууда.
Дареги:
Бишкек ш., К.Акиев көч., 85.
тел.: (О 312) 65-45-12;
E-mail: Evin @ university.kg

35

Ж.Баласагын атындагы КУУга 80 жыл

ЕВРАЗИЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ядро образовательных программ ЕвразФИТ составляют специальности и направления
подготовки специалистов, осуществляемые совместно с вузами Российской Федерации
(Уральский государственный университет и др.) и магистерская программа «Информатика и
социальные науки», осуществляемая совместно с Европейскими университетами: Универси
тетом Пьера Мендеса Франса (Франция), Люблинским политехническим университетом
(Польша), Университетом наук Генуя (Италия), Университетом Аликанте (Испания).
Направления и специальности подготовки специалистов:
• Инноватика;
• Программная инженерия;
• Математическое обеспечение и админстрирование информационных систем;
• Картография и геоинформатика;
• Дизайн.
Кафедры:
1) Инноватики и инновационной деятельности;
2) Программной инженерии и компьютерных технологий;
3) Языковых дисциплин.

Кыргызско-Европейская магистерская программа с двойной компетенцией: «Инфор
матика и социальные науки».
Программа осуществляется по проекту ТЕМПУС JEP-26235-2005 «КыргызскоЕвропейская магистерская программа с двойной компетенцией: «Информатика и социальные
науки» в ЕвразФИТ КНУ им. Ж. Баласагына совместно с европейскими университетамипартнерами:
• Люблинским политехническим университетом (Польша);
• Университетом им. Пьера Мендеса Франса (Франция);
• Университетом Аликанте (Испания);
• Университетом наук в Генуе (Италия).
Контактная информация:
г. Бишкек, ул. К. Акиева 85;
тел.: (О 312) 65-45-12;
E-mail: Evin @university.kg
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СОЦИАЛДЫК - ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ
Факультет - социалдык-гуманитардык илимдер тармагындагы адистерди даярдоодогу
таанылган лидер. Жаш адамдын жалпы интеллектуалдык жана инновациялык
жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү жолу менен билим берүү системасын өркүндөтүү максатында
түзүлгөн.
Адистерди
даярдоодогу
багыттар жана адистиктер:
• Философия;
• Саясат таануу;
• Маданият таануу;
• Социология;
• Психология;
• Дин таануу;
• Социалдык иштер;
• Клиникалык психология.
• Педагогика;
• ПжБОМ

Кафедралар:
1. Философия.
2. Психология.
3. Дин таануу.
4. Жогорку мектептин педагогикасы.
5. Социология.
6. Саясат таануу.
7. Маданият таануу.

Факультеттин алдында 1967-жылы түзүлгөн социологиялык жана 2011-жылы КУУ тарабынан илимий-изилдөө иштерине бөлүнгөн гранттын эсебинен
ачылган психологиялык кабинет иштеп келет. Илимий
иштери: «Окутуучулардагы «психикалык чарчоо синдромун» изилдөө жана студенттердин билим алууга
болгон жөндөмдүүлүгүн калыптандыруудагы факторлорду аныктоо» аттуу долбоордун үстүндө ишке ашууда. Студенттердин жигердүү жашоосун жана эс алуусун факультеттин жаштар уюму аркалап келет. Студенттер КВН топторун, "ХХ1к. интеллектуалдары", дебаттар клубун, келечектеги "Вазир" аттуу саясий лидерлер клубун уюштурушкан.
Дареги:
720033, Бишкек ш.,
Манас көч.,101.
тел.: 996 (0 312) 34-02-32,
32-20-78;
E-mail: isgn @ university.kg
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Факультет является одним из при
знанных лидеров по подготовке специа
листов
в
области
социальногуманитарных наук. Он создан в целях
совершенствования образовательной си
стемы путем развития общих интеллекту
альных и инновационных способностей
молодого человека.

Направления и специальности подготовки специалистов:
• Философия;
• Политология;
• Культурология;
• Социология;
• Психология;
• Религиоведение;
• Социальная работа;
• Клиническая психология;
• Педагогика;
• ПМНО.
Кафедры:
1) Философии;
2) Психологии;
3) Религиоведения;
4) Педагогики высшей школы;
5) Социологии;
6) Политологии;
7) Культурологии.

При факультете функционирует
социологическая лаборатория, созданная еще в 1967 году и кабинет психологической служ
бы, созданный в 2011 году, благодаря гранту КНУ на научные исследования по проекту:
«Исследование синдрома «психического выгорания» у преподавателей и выявление факто
ров, способствующих формированию положительной мотивации к образованию у студен
тов».
Досуг и активную жизнь студентов обеспечивает молодежный комитет факультета.
Студенты организовали группу КВН, команду "Интеллектуалы XXI века", Дебатный клуб,
Клуб будущих политических лидеров "ВАЗИР".
Контактная информация:
720033, г. Бишкек, проспект Манаса 101;
тел.: 996 (0 312) 34-02-32; 32-20-78;
E-mail: isgn @university.kg
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МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК
БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТА
КУУдагы эң жаш факультет. Ал жогорку квалификациялуу мамлекеттик жана муниципалдык башкаруудагы адистерди даярдоо максатында 2011-жылы ачылган.
Адистерди даярдоодогу багыт жана адистик:
• Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу.

Факультеттин кафедралары:
1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат.
2. Мамлекеттин социалдык-экономикалык саясаты.
Бүтүрүүчүлөр мамлекеттик курамдарда, министрликтерде, мекемелерде, ошондой эле
жеке менчик түзүмдөрдө, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу кызматтарында иштей алышат.
Дареги:
720000 Бишкек ш.,
Жибек жолу көч., 394.
тел.: (0 312) 32-48-71.
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Факультет - самый молодой в КНУ. Открылся в 2011 году в связи с актуальностью
подготовки высококвалифицированных специалистов в области государственного управле
ния и самоуправления.

Направления и специальности подготовки специалистов:
• Государственное и муниципальное управление.
Кафедры факультета:
1) Государственной и муниципальной службы;
2) Социально-экономической политики государства.
Выпускники могут реа
лизовать себя в государ
ственных структурах, мини
стерствах, ведомствах, а так
же в частных структурах и
органах местного самоуправ
ления.
Контактная информация:
720000 г. Бишкек,
ул. Жибек жолу 394;
тел.: (0 312) 32-48-71.
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ЭЛ АРАЛЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАЛАРЫН
ИНТЕГРАЦИЯЛОО ИНСТИТУТУ
ЭББПИИ адистерди, бакалаврлар менен магистрлерди күндүзгү, кечки жана сырттан
окутуу, ошондой эле жогорку билимдүү адистерди сырттан окутуу формасы боюнча даярдоону төмөндөгү факультеттерде ишке ашырат.
Кыргыз-европалык
эконо
мика жана башкаруу факультети
(КЕФ)
Даярдоонун багыттары:
• Жеке план — Экономика жа
на башкаруу;
• Бизнести башкаруу.
Факультетте кредиттердин европалык системасы колдонулат, ал
чет өлкөдө бекер окууну улантууга
эле мүмкүнчүлүк түзбөстөн, мыкты
билим алууга да жол ачат.
Эл аралык уюмдар менен ийгиликтүү кызматташуунун аркасында факультетте Европалык документтештирүү борбору, «Эконо
мика боюнча магистратуранын программасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү» компьютердик борбору, Изилдөөлөр жана инновациялар боюнча өнүгүү борбору, «БА суу ресурстарын башкаруу» магистрлик программасы үчүн компьютердик борбор менен конференц-зал ачылды.
Pierre Mendes France (Франция) атындагы университет жана Сантьяго де Компостела
(Испания) университета менен кызматташтыктын алкагында жыл сайын факультеттен
Францияга окууга 10 мыкты студент жана Испанияга 15 студент жөнөтүлөт.
Эл аралык мамилелер факультети
Даярдоонун багыттары жана адистиктери:
• Эл аралык мамилелер.
• Америка таануу.
Факультетте ийгиликтүү колдонулган кредиттердин европалык системасы америкалык жана европалык окуу жайларда окууну улантууга студенттердин ыкчамдыгын камсыз
кылат. Факультеттин Экс-Ан Прованс Саясий окуулар институту (Франция), Вашингтон
университета жана Монтерей эл аралык изилдөөлөр институту (АКШ) менен студенттерди
жана окутуучуларды алмашуу программасы бар.
Чыгыш таануу факультети
Даярдоонун багыттары:
• Чыгыш таануу.
• Африканистика.
Чыгыш таануу факультети чыгыш тилдерин (кытай, япон, корей, перс жана араб) билген бакалавр-чыгыш таануучуларды даярдоону ишке ашыра турган 4 жылдык окуу жана
илимий программаны сунуштайт.
Факультет Кытай, Япония жана Кореянын ЖОЖдору менен кызматташат. Жылына
мыкты студенттер өнөктөш университеттерде: Синьцзянь жана Аньшань университеттерин-
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де (Кытай), Кокушикан университетинде (Япония), Сеул университетинде (Корея) стажировкада болуу жана жеңилдетилген шарттарда окууну улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Компьютердик технологиялар жана интернет факультет (КАФ)
Даярдоочу багыттары:
• Информациялык технологиялар;
• Жеке план - Бизнес информатика.
• Интернет технологиялары жана башкаруу.
Башкаруу менен билим берүүнү
компьютерлештирүүнүн жана маалыматташтыруунун өнүгүүсүнүн шарттарында
КТИФнин бүтүрүүчүлөрүнө муктаждык
артууда. Студенттер менен магистранттар
информациялык-коммуникациялык тех
нологиялар жана интернет тармагындагы
ар кандай долбоорлор, инженердик ишмердик боюнча ишке кеңири тартылат.
Факультет
Кыргызстандагы
«CISCONET
WORKING
ACADEMY
PROGRAM)) (АКШ) локалдык академияда каттоодон өтүп, сертификат, ошон
дой эле окутуучулар менен студенттерди
окутуу үчүн эң жаңы желелик (сетевой)
жабдуу алды.
Бажы иши факультети
Даярдоочу адистиги:
• Бажы иши.
Факультеттин ишмердигинин негизги максаты Кыргыз Республикасынын
жана КМШ өлкөлөрүнүн бажы, укук коргоо уюмдары үчүн бажы кызматкерлерин
даярдоо болуп эсептелет.
Факультет КР Окмотүнүн алдындагы МБК, Россиялык Бажы Академиясы жана Украинанын бажы кызматы Академиясы менен
кызматташат. Алар факультетке окуу процессии камсыз кылууга окуу-методикалык жактан
комок көрсетүшөт.
Факультетте бажы-укуктук профилдеги сабактарды өтүү үчүн КУУнун жогорку квалификациялуу окутуучулары, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан бажы иши
чөйрөсүндөгү тажрыйбалуу адистер тартылган.
Дареги:
720033, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 547,
Ж.Баласагын атындагы КУУнун башкы имараты.
тел.: (0.312) 32-30-71,
(0.312) 32-33-32;
E-mail www. iiiep.kg
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ИНСТИТУТ ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ИИМОП осуществляет подготовку специалистов, бакалавров и магистров по очной, ве
черней, дистантной и заочной формам обучения на следующих факультетах:
Кыргызско-европейский факультет экономики и управления (КЕФ)
Направления подготовки:
• Индивидуальный план - Экономика и управление;
• Управление бизнесом.
На факультете используется
европейская система накопления
кредитов ECTS, что дает возмож
ность не только бесплатно про
должить обучение за рубежом, но
и получить образование на уровне
международных стандартов.
Благодаря успешному со
трудничеству с международными
организациями на факультете от
крыты Центр Европейской доку
ментации, компьютерный центр
«Разработка и внедрение програм
мы магистратуры по экономике»,
е
й
ЦтТр е в
Центр раЗВИТИЯ ПО исследованиям
Р™ "«°
Документации
и инновациям,
компьютерный
центр и конференц-зал для магистерской программы «Управление водными ресурсами в
ЦА», Центр «Стратегический менеджмент университета».
В рамках сотрудничества с университетом им. Pierre Mendes France (Франция) и уни
верситетом Сантьяго де Компостела (Испания) ежегодно от факультета отправляются на
учебу во Францию 10 лучших студентов и в Испанию 15 студентов.
Факультет международных отношений
Направления и специальности подготовки:
• Международные отношения;
• Американоведение.
Успешно используемая на факультете европейская система накопления кредитов обес
печивает мобильность студентов и возможность продолжать учебу в американских и евро
пейских учебных заведениях. Факультет имеет программы обмена студентами и преподава
телями с Институтом политических учений Экс-Ан Прованс (Франция), Вашингтонским
университетом и Монтерейским институтом международных исследований (США).
Факультет востоковедения
Направления подготовки:
• Востоковедение, африканистика.
Факультет востоковедения предлагает 4-х летнюю учебную и научную программу,
осуществляющую подготовку бакалавров-востоковедов, владеющих восточными (китайский,
японский, корейский, персидский и арабский) языками.
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Факультет сотрудничает с вузами Китая, Японии и Кореи. Ежегодно лучшие студенты
имеют возможность стажироваться и продолжать обучение на льготных условиях в универ
ситетах-партнерах: Синь-Цзянский и Анынаньский университеты (Китай), университет Ко
кушикан (Япония) и Сеульский университет (Корея).
Факультет компьютерных технологий и интернет
(КАФ)
Направления подготовки:
• Информационные технологии;
• Бизнес информатика;
• Интернет технологии и управление.

В условиях растущей компьютеризации и
информатизации управления, бизнеса и образо
вания выпускники ФКТИ (КАФ) пользуются
большим спросом. Студенты и магистранты
широко привлекаются к работе по разным про
ектам и инженерной деятельности в области
информационно-коммуникационных техноло
гий и интернет.
Факультет
зарегистрирован
локальной
академией «CISCONET WORKING ACADEMY
PROGRAM)) (США) в Кыргызстане, получил
сертификат, а также новейшее сетевое оборудование для обучения преподавателей и студен
тов.
Факультет таможенного дела
Специальности подготовки:
• Таможенное дело.
Основной целью деятельности факультета является подготовка таможенных кадров для
таможенных и правоохранительных органов Кыргызской Республики и стран СНГ.
Факультет сотрудничает с ГТС при правительстве КР, Российской таможенной ака
демией и Академией таможенной службы Украины, которые оказывают учебно-методичес
кую помощь в обеспечении учебного процесса на факультете.
На факультете для ведения занятий таможенно-правового профиля привлечены высо
коквалифицированные преподаватели КНУ, практикующие специалисты в сфере таможен
ного дела из государственных органов Кыргызской Республики.
Контактная информация:
720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе 547,
главный корпус КНУ им. Ж. Баласагына;
тел.: (0 312) 32-30-71;
(0 312) 32-33-32;
E-mail: www.iiiep.kg
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ЮРИДИКАЛЫК ИНСТИТУТ
Юридикалык институт юриспруденция тармагындагы жогорку квалификациялуу ади
стерди - прокуратуранын, укук коргоо органдарынын, сот бийлигинин кызматкерлерин
даярдайт. Институттун өнүккөн маалыматтык-техникалык базасы бар, студенттер эц жацы
моделдеги компьютерлерде иштей алышат. «Токтом» электрондук-укуктук базасына кошулган интернет ааламдашуу желесине чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланышат. Алар окуу жараянында кецири колдонулат.

Адистерди даярдоочу багыттары жана адистиктери:
• Юриспруденция.
• Сот экспертизасы.
Институттун кафедралары:
1) Конституциялык укук.
2) Мамлекет менен укуктун теориясы жана тарыхы.
3) Жарандык укук жана процесс.
4) Кылмыш процесси жана криминалистика.
5) Кылмыш укугу жана криминология.
6) Административдик укук жана укук таануу.
7) Ишкердик укук.
8) Эмгек, жер жана экологиялык укук.
9) Чет тилдер.
Институтта экологдук-укуктук клиника иштейт, ал нормативдик-укуктук актыларды
иликтөөгө, тастыктоого катышат, жер жана экологиялык дооматтарга байланыштуу сот процесстерине жардамдашат. Ошондой эле институтта «Юридикалык клиника» коомдук кору
бар, ал жарандарга бекер юридикалык кецештерди берет.
Дареги:
720033, Бишкек ш., Киев көчөсү, 132.,
тел.: (0.312) 31-11-47,
31-14-32;
Email: Ir@university.kg
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Юридический
институт
осу
ществляет подготовку высококвали
фицированных специалистов в области
юриспруденции, работников прокура
туры, правоохранительных органов,
судебной власти. Институт располагает
развитой информационно-технической
базой, студенты имеют возможность
работать на новейших моделях компь
ютеров, с выходом в глобальную сеть
интернет, подключенных к электрон
ной правовой базе «Токтом», которые
широко используются в процессе обу
чения.
Направления и специальности подготовки специалистов:
• Юриспруденция;
• Судебная экспертиза.
Кафедры института:
1) Конституционного права;
2) Теории и истории государства и права;
3) Гражданского права и процесса;
4) Уголовного процесса и криминалистики;
5) Уголовного права и криминологии;
6) Административного права и правоведения;
7) Предпринимательского права;
8) Трудового, земельного и экологического права;
9) Иностранных языков.
В институте действует http://wwwold.university.kg/web/guest/
903
экологоправовая клиника, которая участвует в изу
чении, экспертизе проектов нормативноправовых актов, принимает участие в су
дебных процессах, связанных с земельными
и экологическими спорами, а также обще
ственный фонд «Юридическая клиника»,
которая оказывает бесплатные юридические
консультации гражданам.

Контактная информация:
720033, г. Бишкек, ул. Киевская 132;
тел.: (0 312) 31-11-47,
31-14-32;
E-mail: Jr @university.kg
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ЭКОНОМИКА ЖАНА ФИНАНСЫ ИНСТИТУТУ
Адис экономисттерди кесиптик даярдоонун мыкты деңгээлин, ошондой эле экономика
тармагында билим берүү менен изилдөө процесстеринин жогорку сапатын, коомдун адепахлактык, маданий жана илимий баалуупуктарын сактоону жана арбытууну институт камсыз
кылат.
Адистерди даярдоочу багыттар жана адистиктери:
•
Каржы жана насыя.
• Дүйнөлүк экономика.
•
Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит.
•
Салыктар жана салык салуу.
•
Эмгектин экономикасы.
•
Экономика.
• Ишканалардагы экономикалык башкаруу.
• Экономикадагы математикалык методдор.
• Кыймылсыз мүлктү экономикалык башкаруу.
• Статистика.
Кафедралар:
1) Каржы.
2) Каржыны тескөө.
3) Акчалай - насыя мамилелери
жана банктар.
4) Бухгалтердик эсеп жана аудит.
5) Экономика.
6) Экономикалык талдоо жана
алдын ала аныктоо.
7) Дүйнөлүк экономика жана эл
аралык бизнес.
8) Салыктар жана салык салуу.
9) Эмгек экономикасы жана социалдык-эмгектик
мамилелерди
башкаруу.
10) Тилдер кафедрасы.
Институттун бүтүрүүчүлөрүнө республикалык жана аймактык деңгээлдеги мамлекет
тик уюмдар; жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу уюмдары; ар кандай тармактар менен жеке
менчиктин түрлөрүнүн мекемелеринин жана уюмдарынын экономикалык кызматтары; би
лим берүү жана илимий-изилдоо мекемелери; кесиптик бирикмелер, консалтингдик уюмдар
дайыма муктаж.
Дареги:
Бишкек ш., Жибек Жолу көчөсү, 394.
телефон: (0.312) 32-20-36;
(0.312) 32-33-34;
Email: lef@university.kg
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Высокий уровень профессиональной подго
товки специалистов-экономистов, а также высокое
качество образовательного и исследовательского
процессов в области экономики, сохранения и при
умножения нравственных, культурных и научных
ценностей общества обеспечивает в КНУ Институт
экономики и финансов.

Направления и специальности подго
товки специалистов:
Экономика;
профиль: финансы и кредит;
профиль: мировая экономика;
профиль: бухгалтерский учет, анализ и
аудит;
профиль: налоги и налогообложение;
профиль: экономика труда;
профиль: экономическое управление на предприятиях (по отраслям);
профиль: математические методы в экономике;
профиль: статистика;
профиль: экономическое управление недвижимостью.
Кафедры:
1) Финансов;
2) Управления финансами;
3) Денежно-кредитных отношений и банков;
4) Бухгалтерского учета и аудита;
5) Экономики;
6) Экономического анализа и прогнозирования;
7) Мировой экономики и международного бизнеса;
8) Налогов и налогообложения;
9) Экономики труда и управления социально-трудовыми отношениями;
10) Кафедра языков.
Выпускники института востребованы в государственных органах республиканского и
территориального уровня; в органах местного самоуправления; в экономических службах
предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности; в образовательных и
научно-исследовательских учреждениях; в профессиональных объединениях, консалтинго
вых организациях.
Контактная информация:
г. Бишкек, ул. Жибек Жолу 394,
тел.: (0 312) 32-20-36, (0 312) 32-33-34;
E-mail: Ief @university.kg
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БАШКАРУУ ЖАНА БИЗНЕС ИНСТИТУТУ
Тез

өнүгүп

бара

жаткан

бизнеске

Кыргызстандын ааламдашуу процесстерине
камтылган базар экономикасын принципиалдуу жаңы деңгээлге көтөрө ала турган адистер зарыл. Институтта бизнес
жүргүзүүгө жөндөмдүү жана экономиканын ар кыл тармагында лидер болгудай
жогорку
квалификациялуу
адистерди
даярдоо үчүн бардык шартгар бар.
Институт
Борбордук
Азия
өлкөлөрүндө бизнес жана экономикалык
билим берүү боюнча билим берүү желесинин Академиясынын институтуционалдык мүчөсү болуп эсептелет.

Адистерди даярдоочу багыттары жана адистиктери:
•
Менеджмент.
•
Стандартташтыруу, сертификациялоо жана
метрология.
•
Персоналды башкаруу.
•
Маркетинг.
• Сапатты тескөө.
•
Коммерция.
•
Логистика.
Институттун кафедра л ары:
1) Менеджмент жана статистика.
2) Маркетинг жана башкаруу бизнеси.
3) Стандартташтыруу жана сапатты тескөө.
4) Тилдер кафедрасы.
5) Орто жана чакан бизнести башкаруу.
Өндүрүштук практиканы студенттер Ата Мекендик жана чет өлкөлүк ишканаларда
өтүшөт. Көптөгөн студенттер практикадан өтүү учурунда ишке орношуу боюнча пайдалуу
сунуштарды алышат.
Студенттер окутуучулар менен бирге эл аралык долбоорлорго катышат, натыйжада,
алар изилдөө жүргүзөт, тажрыйбасы кыйла байыйт.
КУУнун ББИсинин бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги,
экономикалык өнүгүү министрлиги сыяктуу мамлекеттик түзүмдөрдө, ошондой эле инвестициялык, алдын ала коопсуздук компанияларда, каржылык уюмдарда, ишкердик, банктык
чөйрөдө, кичи, орто бизнесте, биргелешкен ишканаларда, дыйкандык жана фермердик чарбаларда, акционердик коомдордо ийгиликтүү иштеп кетишет.
Дареги:
Бишкек ш., Жибек Жолу көчөсү, 394.,
тел.: (0.312) 32-48-71,
(0.312) 32-48-66;
E-mail: шв @ university.kg
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
Динамично развивающемуся бизнесу требуются специалисты, способные поднять
охваченную процессами глобализации рыночную экономику Кыргызстана на принципиаль
но новую ступень. В институте есть все условия для подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных вести бизнес и быть лидерами в различных областях экономики.
Институт является институциональным членом Академии образовательной сети по
бизнес и экономическому образованию в странах Центральной Азии.
Направления и специальности подготовки
специалистов:
• Менеджмент;
• Управление персоналом;
• Коммерция;
• Маркетинг;
• Управление качеством;
• Логистика.

Кафедры института:
1) Менеджмента и статистики;
2) Маркетинга и бизнес управления;
3) Стандартизации и управления качеством;
4) Кафедра языков.
5) Управление малым и средним бизнесом,
Производственная практика предусматривает
стажировку студентов на отечественных и ино
странных предприятиях. Многие студенты за время
прохождения практики получают выгодные предло
жения по трудоустройству.
Вместе с преподавателями студенты участвуют
в международных проектах, что значительно обога
щает их опытом проведения исследований.
Выпускники ИУБ КНУ успешно реализуют
себя в государственных структурах, таких как Ми
нистерство финансов Кыргызской Республики, Ми
нистерство экономического развития, а также рабо
тают в финансовых, инвестиционных, страховых
компаниях, в банковской сфере, финансовых орга
нах, предпринимательских структурах: малом и
среднем бизнесе, совместных предприятиях, крестьянских и фермерских хозяйствах, акцио
нерных обществах.
Контактная информация:
г. Бишкек, ул. Жибек Жолу 394;
тел.: (0 312) 32-48-71,
(0 312) 32-48-66;
E-mail: iub @university.kg
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ПЕДАГОГИКАЛЫК КАДРЛАРДЫ МАКСАТТУУ ДАЯРДОО ИНСТИТУТУ
Институт атайын мамлекеттик билим
берүү программасынын негизинде КРнын
жалпы билим берүүчү орто мектептерин
мугалимдер менен камсыз кылуу максатында
түзүлгөн. Мында жогорку жана орто кесиптик
билим берүү программалары ишке ашырылат.
Институтка бардык каалоочулар, анын ичинде
областтык, райондук билим берүү бөлүмдөрү
менен айыл өкмөтүнүн багыттамасы боюнча
тапшыра алышат.

Адистерди даярдоочу багыттары жана адистиктери:
- Биология.
- Тарых.
- Кыргыз тили жана адабияты. - Математика.
- Укук таануу.
- География.
- Экономика.
- Социалдык педагогика.
- Орус тили жана адабияты.
- Чет тили.
- Информатика.
- Физика.
- Химия.
- Мектепке чейинки билим берүүнүн
- ИЗО.
педагогикасы жана методикасы.
Сабактарды Ж. Баласагын атындагы КУУнун жана башка республиканын билим берүү
мекемелеринин белдүү адистери, ошондой эле республикабызга таанымал окумуштуулар,
жаңычыл педагогдор, методист-практиктер өтүшөт. Профессор-окутуучулар курамынын
35%га жакыны - илимдин кандидаттары менен докторлору. Алардын көбү - окуу
китептеринин, окуу куралдарынын жана монографиялардын авторлору.
ПКМДИнин азыркы мезгилге шайкеш материалдык-техникалык базасы, Интернет
желесине кошулган компьютердик класстары, ьщгайлуу окуу-методикалык кабинеттери бар.
Дареги:
Бишкек ш.,
К. Акиев көчөсү, 85.
тел.: (0.312) 65-30-10;
65-54-87;
Е mail: pk@university.kg
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ИНСТИТУТ ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Институт создан на основании специальной государственной образовательной про
граммы в целях обеспечения учителями общеобразовательных средних школ Кыргызской
Республики, в котором реализуются программы высшего и среднего профессионального об
разования. В институт могут поступать все желающие, в том числе, по направлениям об
ластных, районных отделов и айыл окмоту.
Направления и специальности подготов
ки специалистов:
• Физико-математическое образование;
• профиль: математика;
• профиль: информатика;
• профиль: физика.
• Естественно-научное образование;
• профиль: география;
• профиль: биология;
• профиль: химия.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Филологическое образование;
профиль: кыргызский язык и литература;
профиль: русский язык и литература;
профиль: иностранный язык.
Социально-экономическое образование;
профиль: правоведение;
профиль: история;
профиль: экономика.
Педагогика;
профиль: педагогика и методика до
школьного образования;
• профиль: социальная педагогика.

Занятия ведут ведущие специалисты КНУ им. Ж. Баласагына и других образователь
ных учреждений республики, а также для чтения лекций и ведения занятий привлекаются
известные в республике ученые, педагоги-новаторы, методисты-практики. Около 35% про
фессорско-преподавательского состава имеют ученые степени кандидата и доктора наук.
Многие из них являются авторами учебников, учебных пособий и монографий.
ИЦДПК располагает современной материально-технической базой, компьютерными
классами, подключенными к сети интернет, имеет соответствующие учебно-методические
кабинеты.
Контактная информация:
г. Бишкек, ул. К. Акиева 85,
тел.: (О 312) 65-30-10,
65-54-87;
E-mail: рк @university.kg
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КЫРГЫЗ-КЫТАИ ИНСТИТУТУ
Ж.Баласагын атындагы КУ
Унун алдындагы Кыргыз-Кытай
институту (ККИ) - бул билим
берүү жана маданий-агартуу багытындагы долбоорлорду инновациялык түрдө иштеп чыгуучу жана
ишке ашыруучу борбор болуп
эсептелет.
Ал
негизги
ишмердүүлүгүн Кыргызстан элдери
менен КЭР ортосундагы достук
жана ез ара түшүнүшүү мамилелерин, кытай тилин сапаттуу окутуу
жана салттуу кытай маданияты
менен
терец
тааныштыруу
аркылуу жүргүзөт.
Институтта Синьцзян педагогикалык университетинен келишкен кытай тилин
үйрөтүүчү мугалимдер эмгектенишет.
Кыргыз-Кытай институту Конфуций институту менен бирдикте институттун окутуучупрофессорлорун жана студенттерин Кытай Эл Республикасынын Синьцзян педагогикалык
университетине (Урумчу шаары, СПУ) жана КЭРдин башка жогорку окуу жайларына,
колледждерине билимин жогорулатып келүү, стажировкадан өтүү сыяктуу иш-чараларды
уюштурат жана ага жардамдашат.
Адистерди даярдоодогу багыттар жана адистиктер:
• Лингвистика (кытай тили).
• Филологиялык билим берүү
(кытай тили).
• Кытай таануу.
• Эл аралык укук (жекече).
• Котормо жана котормо таануу
(кыт. тили).
Кафедралар:
1) Кытай тили.
2) Чет тилдери жана маданият ара
лык коммуникация.
3) Эл аралык укук жана эл аралык
экономикалык мамилелер.
4) Факультеттер аралык табият таануу жана гуманитардык илимдер.
Дареги:
Бишкек ш. Манас көч., 66.
тел.: (0.312) 32-32-25,
(0.312) 46-57-24;
e-mail: kki@university.kg

53

Ж.Баласагын атындагы КУУга 80 жыл

КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ
Кыргызско-Китайский институт (ККИ)
при КНУ им. Ж. Баласагына - это центр разра
ботки и реализации инновационных образова
тельных и культурно-просветительских проек
тов. Его деятельность - укреплять дружествен
ные отношения и взаимопонимание между
народами Кыргызстана и КНР через качествен
ное преподавание китайского языка и знаком
ство с традиционной китайской культурой.
В институте работают преподаватели носители китайского языка, командированные
из Синь-Цзянского педагогического универси
тета КНР.
Совместно
с
Институтом
Конфуция
Кыргызско-Китайский институт активно способствует работе по отбору и направлению на
учебу и языковые стажировки профессорско-преподавательского состава и студентов вузов
КР в Синь-Цзянский педагогический университет (СПУ г. Урумчи, СУАР, КНР) и в другие
колледжи и вузы КНР на различных условиях и сроках продолжительности.
Направления и специальности подготовки специали
стов:
• Лингвистика (китайский язык);
• Филологическое образование (китайский язык);
• Китаеведение;
• Перевод и переводоведение (китайский язык).

В институте проводятся курсы китайского языка, в том числе, подготовка к экзаменам
HSK.
Кафедры:
1) Китайского языка;
2) Иностранных языков и межкультурных коммуникаций;
3) Международного права и международных экономических отношений;
4) Межфакультетская кафедра естественных и гуманитарных дисциплин.
Контактная информация:
г. Бишкек, ул. Манаса 66,
тел.: (О 312) 32-32-25,
(0 312) 46-57-24;
E-mail: Kki @university.kg
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ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯНЫ
ЖОГОРУЛАТУУ БОРБОРУ
Үзгүлтүксүз
билим
берүү
жана
квалификацияны
жогорулатуу
Борборунун
ишмердигинин максаты - окуучуларды ЖОЖго чейин даярдоо, ЖОЖдон кийинки кошумча
билим берүү программаларын ишке ашыруу. Борбордун ишмердигинин негизги милдеттери
жана предмети төмөнкү кошумча кесиптик билим берүү программалары: "Психология",
"Юриспруденция",
"Экономика",
"Саясат таануу",
"МВА",
"Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу", "Менеджмент", "Маркетинг", "Журналистика" боюнча жогорку
б илимдин базасында адистерди даярдоо болуп эсептелет.
-окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу;
-кошумча кесиптик билим берүү;
-лицей;
-ЖОЖдорго
тапшырууга
абитуриенттерди
даярдоо;
-тилдик даярдоо.
ҮББ жана КЖБ курамдык бөлүктөрү:
•
Маалыматтык-экономикалык лицей;
•
Гуманитардык лицей;
• Даярдоо бөлүмү;
•
Тилдик курстар (кыргыз, орус, англис,
француз ж.б.).
Маалыматтык-экономикалык лицей:
• юридикалык жана физикалык жактар менен түзүлгөн келишимдер боюнча
келишимдик негизде окутууну ишке ашырат.
•
маалымат жана программа түзүү, математика, экономика, англис тили окутулат.
• жалпы республикалык тестирлөөгө, шаардык жана республикалык олимпиадаларга
даярдоо жүргүзүлөт.
• сабактарды университеттин тажрыйбалуу окутуучулары өтөт.
•
окуучулар 10-жана 11-класстарга кабыл алынат.
• МЭЛ окуу мөөнөтү 2 жыл (10- жана 11- класстарда).
•
11-классты аяктаган соң МЭЛ бүтүрүүчүлөрүнө жалпы орто билим жөнүндө
мамлекеттик үлгүдөгү аттестат жана IT оператор сертификаты берилет (маалыматтан өзгөчө
айырмалангандарга).
Гуманитардык лицей:
• юридикалык жана физикалык жактар менен түзүлгөн келишим боюнча
келишимдик негизде окутат;
•
окуучулар 10-жана 11-класстарга кабыл алынат;
•
идирегине жараша иргеп окугуу аркьшуу окуучулардын жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү,
•
кесипке чейинки даярдыгынын бийик децгээлин камсыз кылуу;
•
маалымат жана чет тилдери боюнча терец билим алуу үчүн шарттарды түзүү
(англис, француз, кытай, япон жана түрк);
• КУУга жана республиканын башка ЖОЖдоруна андан ары тапшырууга даярдоо.
Дареги:
720000. Бишкек ш., Турусбекова көчөсү, 116, №7-окуу имараты.
тел.: (0 312) 32-21-68, 32-16-30;
Е mail: shop@university.kg
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ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Центр непрерывного образова
ния и повышения квалификации
(ЦНО и ПК) является структурным
подразделением КНУ и открыт в це
лях эффективной деятельности КНУ
по осуществлению довузовской и по
слевузовской подготовки.
Целью деятельности Центра яв
ляется довузовская подготовка уча
щихся, реализация образовательных
программ послевузовского дополни
тельного
образования.
Основными задачами и предметом
деятельности Центра являются пере
подготовка специалистов на базе высшего образования по программам дополнительного
профессионального образования:
• Экономика;
•
Психология;
«
Юриспруденция;
МВА;
•
Государственное и муниципальное управление;
•
Политология;
•
Менеджмент;
•
Маркетинг;
•
Журналистика;
«
Повышение квалификации преподавателей;
•
Дополнительное профессиональное образование;
•
Лицей;
•
Подготовка абитуриентов к поступлению в вузы;
•
Языковая подготовка.
Структурные подразделения ЦНОиПК:
•
Информационно-экономический лицей;
•
Гуманитарный лицей;
•
Подготовительное отделение;
•

Языковые курсы (кыргызский, русский, английский, французский и др.).

Информационно-экономический лицей
•
Осуществляет обучение на контрактной основе по договорам с юридическими и
физическими лицами;
•
Изучается информатика и программирование, математика, экономика, английский
язык;
•
Ведется подготовка к общереспубликанскому тестированию, городским и
республиканским олимпиадам;
•
Занятия проводят опытные преподаватели университета;
•
Набор учащихся осуществляется в 10 и 11 классы;
•
Срок обучения в ИЭЛ составляет 2 года (10 и 11 классы);
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•
После окончания 11 класса выпускникам ИЭЛ выдаются аттестат государственного
образца о среднем общем образовании и сертификат IT оператора (особо отличившимся по
информатике).
Гуманитарный лицей
•
Осуществляет обучение на контрактной основе по договорам с юридическими и
физическими лицами;
•
Набор учащихся осуществляется в 10 и 11 классы;
•
Развитие способностей учащихся в условиях дифференцированного обучения;
•
Обеспечение высокого уровня допрофессиональной подготовки;
•
Создание условий для получения углубленных знаний по информатике и ино
странным языкам (английский, французский, китайский, японский и турецкий);
•
Подготовка к дальнейшему поступлению в КНУ и другие вузы республики.

Контактная информация:
720000, г. Бишкек,
ул. Турусбекова 116, у\к № 7;
тел.: (0 312) 32-21-68,
32-16-30;
E-mail:snop @university.kg
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КЕСИПТИК КОЛЛЕДЖ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КУУнун алдындагы кесиптик колледжи
орто кесиптик билим берүүнүн базасында
даярдалган негизги окуу программасын жана
тереццетилип даярдалган орто кесиптик билим
берүү программасын ишке ашыруучу атайын
окуу жайы болуп саналат.
Окууну аяктаган бүтүрүүчүгө өзүнүн
тандаган кесиби боюнча адистиги ыйгарылуу
менен орто кесиптик билим берүү жөнүндөгү
диплом берилет. Колледждин бүтүрүүчүлөрү
КУУда каалаган кесиби боюнча, ошондой эле
кесибине окшош же дал өзүндөй окуунун
кыскартылган программасынан билим алуусун
улантышы мүмкүн.
Орто кесиптик билим берүүнүн программалары:
Экономика жана бухгалтердик эсеп.
Финансы.
Банк иши.
Укук таануу.
Укук таануу (Кытай тилин билүү менен).
Чет тили (Кытай тили).
Бажы иштери.
Маркетинг.
Информациянын жана башкаруунун автоматтык системасын кайра иштетүү.
Эсептөө техникасы жана автоматташтыруу системасын программалык камсыздандыруу.

Педагогикалык кесиптер:
• Башталгыч класстарды окутуу.
• Мектепке чейинки билим берүү.
• Социалдык педагогика.
• Кыргыз тили жана адабияты.
• Орус тили жана адабияты.
• Чет тили.
• Информатика.
• Математика.
• Дене тарбия.
• Көркөм сүрөт искусствосу.
• Тарых.
• География.
ОКБПнын бардыгында азыркы мезгилде университеттин атайын кабинетин жана окуу
лабароторияларын пайдаланган 2500 мицге жакын студенттер окушат. Алардьтн көпчүлүгү
КУУнун институттарында жана факультеттеринде окуусун улантышат.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Профессиональный колледж при КНУ является специальным учебным заведением, ре
ализующим основные образовательные программы среднего профессионального образова
ния базовой подготовки и программы среднего профессионального образования углубленной
подготовки.
По окончании обучения выпускникам выдается диплом о среднем профессиональном
образовании с присвоением квалификации по соответствующей специальности. Выпускники
колледжа могут продолжить образование в КНУ по любой специальности, а также по сокра
щенным программам обучения по аналогичной или родственной специальностям.
Программы среднего профессионального об
разования:
Экономика и бухгалтерский учет;
Финансы;
Банковское дело;
Правоведение;
Правоведение (со знанием китайского языка);
Иностранный язык (китайский);
Таможенное дело;
Маркетинг;
Автоматизированные системы обработки ин
формации и управления;
Программное обеспечение вычислительной тех
ники и автоматизированных систем;
Педагогические специальности:
Преподавание в начальных классах;
Дошкольное образование;
Социальная педагогика;
Кыргызский язык и литература;
Русский язык и литература;
Иностранный язык;
Информатика;
Математика;
Физическая культура;
Изобразительное искусство;
История;
География.
Всего во всех ОСПО в настоящее время обучаются около 2500 тысяч студентов, кото
рые пользуются учебными лабораториями и специализированными кабинетами университе
та. Большинство из них продолжают обучение в институтах и на факультетах КНУ.
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КУУнун ФИЛИАЛЫ (ОШ шаары)
КУУнун Ош шаарындагы филиалы окуусу өндүрүштөн ажыратылбай жана
ажыратылып, ошондой эле КУУнун ишмердүүлүгүнүн аймактьпс тармагы кеңейтилип,
алыскы чөлкөмдөрдө кесиптик билим берүүнүн алгылыктуу шарттарын түзүү максатында
өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт.
Даярдоонун адистиктери жана багыттары:
9- жана 11-класстардын базасындагы колледж:
S Укук таануу;
S Бухгалтер дик эсеп;
S Финансы жана насыя;
•S Менеджмент.
Жогорку билим берүү:
S Бухгалтердик эсеп жана аудит;
S Финансы жана насыя.
Дареги:
Ош ш., Момунова көчөсү, 48.
тел.: (О 3222) 5-67-24

ФИЛИАЛ КНУ (г. ОШ)
Филиал КНУ в г. Ош осуществляет свою деятельность с целью создания благоприят
ных условий в получении профессионального образования лицами из отдаленных регионов,
обучающихся с отрывом и без отрыва от производства, а также с целью повышения эффек
тивности и расширения территориальной сферы деятельности КНУ.
Направления и специальности подготовки:
Колледж на базе 9 и 11 классов:
• Правоведение;
• Бухгалтерский учет;
• Финансы и кредит;
• Менеджмент.
Высшее образование:
• Бухгалтерский учет и аудит;
• Финансы и кредит.
Контактная информация:
г. Ош, ул. Момуновой 48;
тел.: (О 32 22) 5-67-24.
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ДЕНЕ МАДАНИЯТЫ, ДЕН СООЛУК ЖАНА
СПОРТ БОРБОРУ
Өлкөнүн жогорку окуу жайларындагы дене түзүлүш
маданияты жана спорт бүткүл өлкөнүн дене тарбия
системасынын маанилүү бөлүгү болуп эсептелет.
Дене тарбия органикалык түрдө окуу процессине,
студенттердин жашоо-тиричилигине жана турмушуна
кирди.
Кыргыз улуттук университетинин дене тарбия
кафедрасы эң алгачкы кафедралардан, ал 1932-жылы
түзүлгөн.
Оор атлетика боюнча
дүйяөнүн терт жолку,
Европапын эки жолку жана
олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиев

Кафедралар:
1. Гуманитардык факультеттердин дене тарбиясы.
2. Табигый илимдер факультеттеринин дене тарбиясы.

Курамдык бөлүкчө:
"Атлет" спорт клубу.
ДМДС жана Спорт Борборунда азыркы
мезгилде профессорлор, доценттер, окутуучулар,
КР эмгек сиңирген машыктыруучулары, КРнын
билим
берүүсүнүн
отличниктери,
КРнын,
СССРдин спорт чебери жана эл аралык класстагы
чеберлер эмгектенишет.
Университеттин студенттери үчүн спорт
оюндары, жеңил атлетика, теннис, күрөш, сууда сүзүү, тогуз коргоол, ордо ж.б. боюнча
адистешкен топтор уюшулган.
КУУнун студенттеринин спорттук жетишкендиктери:
КУУнун студенттери спорттун ар
кандай түрлөрү боюнча улуттук курама
командалардын курамдарына киришет
жана
эл
аралык
мелдештерде
Кыргызстандын спорттук ар-намысын
коргошот.
Алардын
арасында
Олимпиадалык
чемпиондор:
К.Осмоналиев
жана
Т.Колпакова.
Олимпиадалык
оюндардын
сыйлык
ээлери
К.Бегалиев
менен
Р.Түмөнбаев
бар.
Университеттин
студенттери көп ирет жыл сайын өтүүчү
универсиадалардын
сыйлыктарына
арзыган.
Дареги: 720000. Бишкек ш., Абдымомунов көчөсү, 328.
тел.: (0 312) 34-01-64;
Е mail: Fk@university.kg
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ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА

Физическая культура и спорт в высших учебных заведениях страны являются важным
звеном системы физического вопитания всей страны.
Физическое воспитание органически вошло в учебный процесс, жизнь и быт студентов.
Кафедра физвоспитания Кыргызского национального университета - одна из
старейших вузовских кафедр, созданная в 1932 году.
Кафедры:
1) Физического воспитания гуманитарных факультетов;
1) Физического воспитания естественно-научных факультетов.
Структурное подразделение:
- спортивный клуб "Атлет".
В
Центре
ФКЗиС
КНУ
в
настоящее время трудятся профессора,
доценты, преподаватели, заслуженные
тренеры КР, отличники образования
КР, мастера спорта КР, СССР и мастера
международного класса.
Для
студентов
университета
организованы
специализированные
группы по спортивным играм, легкой
атлетике, настольному теннису, борьбе,
плаванию, тогуз-коргоолу, ордо и др.
Спортивные достижения студентов КНУ:
Студенты КНУ входят в составы национальных сборных команд по разным видам
спорта и защищают спортивную честь Кыргызстана на международных соревнованиях. Сре
ди них Олимпийские чемпионы - К. Осмоналиев, Т. Колпакова; призеры Олимпийских игр К. Бегалиев и Р. Тюменбаев. Студенты университета многократно становились победителя
ми и призерами ежегодных универсиад.
Контактная информация:
720000, г. Бишкек,
ул. Абдымомунова 328;
тел.: (0 312) 34-01-64;
E-mail: Fk @university.kg
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ПРОФСОЮЗДУК УЮМ
Кыргыз улуттук университетинин баштапкы профсоюздук уюму - университеттин
жамаатынын эмгектик, кесиптик, окуу, социалдык- экономикалык, ж. б. укуктарын жана
мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо жана ишке ашыруу үчүн университеттин
кызматкерлерин, окугандарды жана пенсионерлерди ыктыярдуу башталышта баш коштурган
өз алдынча, кез карандысыз коомдук уюм. Бул максаттар КУУнун жамаатына тиешелүү
бардык маселелерди ачык айкын, жандуу талкуулоо жана профсоюздук жыйналыштарда
(конференцияда) жалпы чечимдерди иштеп чыгуу жана аларды турмушка ашыруу аркылуу
ишке ашырылат.
Университеттин
бардык
бөлүмдөрүндө, факультеттеринде,
факультеттер
аралык
кафедраларда,
институттарда,
чарбалык-экономикалык
жана
башкаруу
түзүмдөрүндө,
социалдык - маданий чөйрөдө, ж.
б. иштегендер жана окугандар
КУУнун
профсоюз
уюмунун
мүчөлөрү
болуп
эсептелет.
Иштегендер:
профессорокутуучулук
курам,
илимий
кызматкерлер, административдик
- башкаруу, окуу - көмөкчү,
инженердик-техникалык
кызматкерлер, чарбалык бөлүмдөрдө иштегендер ж.б. Окугандар: окутуунун бардык
формаларындагы
бюджеттик
жана
келишим
бөлүмдөрүндө
окуган
студенттер,
магистранттар, аспиранттар, докторанттар. Профсоюздун бардык мүчөлөрү белгиленген
тартиптеги профсоюздук билеттерин жана каттоо барагын алышат, КРнын «Кесиптик
кошууну жөнүндөгү» мыйзамына ылайык, мүчөлүк акыларды төлөшөт.
КУУнун профсоюз уюмунун курамына төмөнкүлөр кирет:
бөлүмдердөгү баштапкы профсоюздук уюмдар;
профтоптор;
факультеттердин,
борборлордун,
институттардын,
университеттин
ж.б.
бөлүмдөрүнүн профбюросу;
профсоюздук комитет;
КУУнун профкомунун президиуму;
профкомдун жаштар кецеши;
профкомдун штаттык аппараты; профсоюздук активдин мектеби; жаштардын
профсоюздук жол башчыларынын мектеби.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Первичная профсоюзная организация КНУ - самостоятельная независимая обществен
ная организация, объединяющая на добровольных началах работающих, обучающихся и
пенсионеров университета для представительства, защиты и реализации их трудовых, про
фессиональных, учебных, социально-экономических и других прав и законных интересов.
Эти цели осуществляются путем гласного, активного обсуждения всех вопросов, касающих
ся коллектива КНУ, выработки общих решений на профсоюзных собраниях (конференциях)
и претворения их в жизнь.
Членами профсоюзной
организации КНУ являются
работающие и обучающиеся
во всех подразделениях уни
верситета:
факультетах,
межфакультетских кафедрах,
лицеях, центрах, институтах,
хозяйственно-экономических
и управленческих структу
рах,
социально-культурных
объектах и др. Работающие:
профессорскопреподавательский
состав,
научные сотрудники, адми
нистративно-управленческий
персонал,
учебновспомогательный персонал, инженерно-технический персонал, работники хозяйственных
подразделений и др. Обучающиеся: студенты бюджетных и внебюджетных отделений всех
форм обучения, магистранты, аспиранты, докторанты. Все члены профсоюза получают в
установленном порядке членские профсоюзные билеты и учетные карточки, оплачивают
членские взносы в соответствии с законом КР «О профессиональных союзах».
В структуру профсоюзной организации КНУ входят:
- первичные профсоюзные организации структурных подразделений;
- профгруппы;
- профбюро факультетов, центров, институтов и других подразделений КНУ;
- профсоюзный комитет;
- президиум профкома КНУ;
- молодежный совет профкома;
- штатный аппарат профкома;
- постоянные комиссии профкома;
- школа профсоюзного актива;
- школа молодежного профсоюзного лидерства.
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МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ДЕПАРТАМЕНТЫ
Жусуп Баласагын атындагы КУУда "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили
жөнүндөгү" мыйзамды иш жүзүнө ашырууну активдештирүү максатында 2008-жылдын декабрында мамлекеттик тил боюнча проректордун алдында мамлекеттик тилди өнүктүрүү
бөлүмү түзүлгөн. Бирок университеттин масштабында мамлекеттик тил проблемалары
бөлүмдүн мүмкүнчүлүгүнө сыйбагандыктан, 2009-жылдын 8-майында КУУнун ректорунун
№ 1 5 1 буйругу менен бул бөлүм департамент болуп кайра түзүлгөн. Анткени мамлекеттик
тил боюнча проректор университеттеги 20дан ашуун структуралык түзүмдөрдү тейлеген
мамлекеттик жана расмий тил кафедралары менен тыгыз иштөөсү зарыл.
2010-жылы
Жусуп
Баласагын
атындагы Кыргыз улуттук университетиндеги иш кагаздарын мамлекеттик жа
на расмий тилде туура жана бир типте
жүргүзүү максатында департамент тарабынан "Ж.Баласагын атындагы КУУда
иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий
тилде жүргүзүүнүн үлгүлөрү" деген аталышта колдонмо даярдалып, басмадан
чыкты жана колдонмо катары универси
теттин структуралык түзүм жетекчилерине таркатылды. Бүгүнкү күндө экинчи
басылышы даярдалууда.
Мамлекеттик тил департаменти менен коомчулуктун байланышын камсыз кылуу максатын
да атайын Интернет сайт ишке киргизилген.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА
В КНУ им. Ж. Баласагына в целях активизации претворения в жизнь закона «О госу
дарственном языке Кыргызской Республики» в декабре 2008 года при проректоре по госу
дарственному языку образовался и начал действовать отдел развития государственного язы
ка. Но в масштабах университета проблемы государственного языка не вмещались в воз
можности отдела, так как проректору по государственному языку необходимо было тесно
работать с кафедрами государственного и официального языков, обслуживающих более 20
структурных подразделений университета. Поэтому приказом ректора КНУ за № 151 от 8
мая 2009 года отдел был преобразован в департамент.
В целях ведения деловых бумаг университета на государственном и официальном язы
ках в точности и в одинаковой согласованной форме, департаментом было подготовлено и
вышло в свет методическое пособие «Образцы ведения деловых бумаг КНУ им. Ж. Баласа
гына на государственном и официальном языках». На сегодняшний день готовится второе
издание пособия. Это пособие было роздано руководителям структур университета.
В целях обеспечения связи департамента государственного языка с общественностью
был открыт специальный интернет сайт.
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ОКУУ БАШКАРМАЛЫГЫ
Кыргыз улуттук университета түптөлгөн күндөн баштап окуу бөлүмү өз ишин КУУнун окуу процессии координациялоо функциясын аткара баштаган. Акыркы жылдары
окуу
бөлүмү
бир
катар
өзгөрүүлөргө дуушар болду. Ж.
Баласагын
атындагы Кыргыз
улуттук университеттин өнүтүү
мезгилинде окуу бөлүмү - окууинспекциялык
башкармалык,
билим берүү саясатынын, окуу
процессинин мониторинги жана
баалоо
башкармалыгы,
окуу
башкармалыгы болуп өзгөрүлүп
аталып келди.
Окуу башкармалыгы билим
берүү
процессии
уюштурган
жана
башкарган,
профессорокутуучулар курам ынын окутуу
жана
методикалык
иштерин
координациялоочу, окуу жараянынын нормативдик жана уюштуруучулук жактан камсыз
кылуучу жана КУУдагы окуу процессии, билим берүүчүлүк ишмердүүлүгүн коштоочу
түзүмдүк белүм болуп эсептелинет.
Дареги:
720033, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 547,
Ж.Баласагын атындагы КУУнун башкы имараты.
Бөлмөсү 238;
тел.: (0 312) 32-20-79.

УЧЕБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С первых дней существования Кыргызского национального университета начал свою
работу учебный отдел, который выполнял функции координации учебного процесса КНУ. В
силу меняющихся реалий современного мира и образования, в целом за последние годы
учебный отдел претерпел ряд изменений. За период развития Кыргызского национального
университета им. Ж. Баласагына учебный отдел был преобразован в учебно-инспекционное
управление, управление образовательной политики, мониторинга и оценки учебного процес
са, учебное управление.
Структурная перестройка университета, преобразовавшая факультеты в институты, а
деканаты в учебные отделы, выдвинула новые требования к объёму и качеству работы учеб
ного управления.
Учебное управление является структурным подразделением, осуществляющим органи
зацию и управление образовательным процессом, координацию учебной и методической ра
боты профессорско-преподавательского состава, учебно-методическое, нормативное и орга
низационное обеспечение и сопровождение учебного процесса и образовательной деятельно
сти в КНУ.
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КРЕДИТТИК СИСТЕМАДА ОКУТУУНУ ИШКЕ
АШЫРУУ БӨЛҮМҮ
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун 23.08.2011-жылдагы №496 токтомуна, Билим
берүү жана илим министрлигинин 15.09.2011-жылдагы №636/1 «Кыргыз Республикасында
жогорку кесиптик билим берүүнүн эки деңгээлдүү структурасын аныктоо жөнүндөгү»
буйругуна ылайык, 2012-2013-окуу жылынан баштап Кыргыз улуттук университета КРдагы
башка ЖОЖдор сыяктуу эле эки деңгээлдүү окуу системасынын структурасына кээ бир
адистиктерди кошпогондо «бакалавр» жана «магистр» академиялык даражасын ыйгаруу
менен компетенттүүлүк мамиленин негизинде кредиттик системада окутууну ишке ашыра
баштады. Ушуга байланыштуу Ж. Баласагын атындагы КУУда 2012-жылдын 1-сентябрынан
тартып ректордун №224 буйругуна ылайык Окуу башкармалыгынын алдында Кредиттик
системада окутууну ишке ашыруу бөлүмү түзүлгөн. Бөлүм кредиттик системада окутууну
ишке ашырууга байланыштуу университеттеги окуу процессии жөнгө салат, иш кагаздарын
жүргүзөт, о.э. бул системага байланыштуу бардык уюштуруу иштерин аткарат.

Дареги:
720033, Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 547,
Ж.Баласагын атындагы КУУнун башкы имараты.
Бөлмөсү 243 а;
тел.: (0 312) 32-21-53.
ОТДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Согласно постановлению Правительства КР от 23.08.2011 года за № 496 и приказу
МОиН КР за № 636/1 от 15.09.2011 года «Об установлении двухуровневой структуры выс
шего профессионального образования в КР» начиная с 2012-2013 учебного года Кыргызский
национальный университет, как и все вузы КР, начал перестраивать систему обучения на
двухуровневую структуру с использованием кредитной системы обучения с компетентностным подходом и с присвоением академических степеней «бакалавр» и «магистр», за исклю
чением некоторых специальностей. В связи с этим в КНУ им. Ж. Баласагына согласно прика
зу ректора за № 224 с 1 сентября 2012 года при Учебном управлении был создан отдел по
реализации кредитной системы обучения. Отдел, реализуя кредитную систему обучения, ре
гулирует учебный процесс в университете, осуществляет делопризводство, а также ведет ра
боту по организации мероприятий, связанных с этой системой.
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ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫКТЫН КООРДИНАЦИЯЛЫКБИЛИМ БЕРҮҮ БОРБОРУ
Борбордун негизги багыты болуп чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен
кызматташтыкты пландоо, эл аралык фондулар, билим берүү уюмдары, Кыргызстандагы чет
мамлекеттердин дипломаттык өкүлчүлүктөрү менен эки тарапка тең пайдалуу өнөктөштүк
мамилелерди жөнгө салуу, университеттин бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишмердигин эл
арлык
кызматташтык
боюнча
координациялоо
жана
тышкы
байланыштардын
натыйжалуулугун мониторингдөө болуп саналат.
Университет ЮОдөн ашуун университеттер жана эл аралык уюмдар менен билим берүү
жана илимий мамилелерди түзгөн. Алардын ичинде UNIFEM, ЮНЕСКО, ПРООН, Темпус
программалары, Эрасмус-Мундус, ACCELS, IREX, ДААД, НАТОнун илимий программалары, Эл аралык кызматташтыктын Япон агенттиги (ЛСА), JER, Сорос Кыргызстан, Ага
Хандын билим берүү боюнча кызматы, Каусар Иран фонду, Конфуций институту, Россия
нин, Казакстандын, КНРдин, Турциянын, Япониянын, Германиянын, Франциянын,
АКШнын, Польшанын, Италиянын, Испаниянын, Венгриянын, Кореянын, Ирандын, Малайзиянын, Тажикстандын, Монголиянын жана башка өлкөлөрдүн университеттери бар.
КООРДИНАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Основными направлениями центра явля
ются планирование сотрудничества с высшими
учебными заведениями зарубежных стран,
налаживание взаимовыгодных партнерских
отношений с международными фондами, обра
зовательными организациями, дипломатиче
скими представительствами иностранных гос
ударств в Кыргызстане, координации деятель
ности всех структурных подразделений уни
верситета по международному сотрудничеству
и мониторинг эффективности внешних связей.
Университет
поддерживает
образова
тельные и научные отношения с более чем 100 университетами из 20 стран мира и междуна
родными организациями, среди которых ЮНЕСКО, ПРООН, программы Темпус, Эрасмус
Мундус, АКСЕЛС; научные программы НАТО, Японское агентство международного со
трудничества (ЛСА) и другие.
В университете обучается более 512 иностранных студентов из 14 стран мира. Учены
ми университета реализуется около 40 совместных международных научных проектов.
В университете читали лекции такие крупные зарубежные ученые, академики как вицепрезидент Российской академии наук Андреев А.Ф., академики РАН Сагдеев Р.З.,
Садовничий В.А., Фридман А.А., Залиханов М.Ч., и др.
Почетными профессорами и докторами нашего университета являются видные
политические деятели: Президент Турции - А. Гюль, экс-вице-президент США, лауреат
Нобелевской премии - А. Гор, премьер-министр Малайзии- Моххамад Махатхир, Президент
Словацкой Республики - Рудольф Шустер, Президент Венгерской Республики - Арпад Генц,
Президент Исламской Республики Иран - Хашеми Рафсанджани Али Акбар, Президент
Монголии - Элбегдорж Цахиагийн, Президент Республики Казахстан- Н.А. Назарбаев.
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КЫРГЫЗ-ЖАПОН АДАМ ӨНҮГҮҮ БОРБОРУ
Жапон борборунун түзүлүшү жана ишмердүүлүгү үчүн негиздер болуп Жапон
Өкмөтүнүн Көмөктөшүү боюнча комиссиядагы өкүлү менен Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
Көмөктөшүү
боюнча
комиссиядагы
өкүлүнүн
ортосундагы
Кыргыз
Республикасында Жапон борборун түзүү, жабдуу жана башкаруу тууралуу 1995-жылдын 14апрелинде кол коюлган макулдашуу Көмөктөшүү боюнча комиссиянын (Жапон Өкмөтү
менен 12 жаңы түзүлгөн көз карандысыз мамлекеттердин Өкмөттөрү түзгөн Эл аралык уюм)
Жапон борборун түзүү, жабдуу жана башкаруу тууралуу чечими болгон.
Көмөктөшүү боюнча комиссиянын Катчылыгы менен Кыргыз мамлекеттик улуттук
университетинин ортосундагы Кыргыз Республикасында Жапон борборун жабдуу жана
башкаруу тууралуу 1995-жылдын 25-апрелинде макулдашууга кол коюлган.
2003-жылы Жапон борборун башкаруунун Көмөктөшүү боюнча комиссиянын
Катчылыгынан Жапон эл аралык кызматташуу агенттигине (ЛСА) өтүшүнө байланыштуу
кайра уюштуруу иштери жүргүзүлгөн. 2003-жылы 18-мартта Кыргыз-Жапон адам өнүгүү
борбору боюнча техникалык көмөктөшүү тууралуу макулдашууга кол коюлган.
Кыргыз-Жапон Борборунун (2008-жылдын апрелинен 2013-жылдын мартына чейинки)
ишмердүүлүгүнүн 2-баскычын ишке ашыруу тууралуу сүйлөшүүлөрдүн протоколу ЛСА, КР
Каржы министрлиги жана Кыргыз улуттук университетинин ортосунда 2008-жылдын 18мартында кол коюлган.
КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Основанием для создания и деятельности Японского центра послужило соглашение
между представителем правительства Японии в Комиссии по содействию и представителем
правительства Кыргызской Республики в Комиссии по содействию о создании, оснащении и
управлении Японским центром в Кыргызской Республике, которое было подписано 14 апре
ля 1995 года (решение Комиссии по содействию о создании, оснащении и управлении Япон
ским центром).
Международная организация, основанная правительством Японии и правительствами
12- вновь образованных Независимых государств.
Соглашение между секретариатом Комиссии по содействию и Кыргызским государ
ственным национальным университетом об оснащении и управлении Японским центром в
Кыргызской Республике, подписано 25 апреля 1995 года.
В 2003 году были проведены реорганизационные работы, связанные с переходом
управления Японским центром от секретариата Комиссии по содействию к Японскому
агентству международного сотрудничества (ЛСА). 18 марта 2003 года подписано проектное
соглашение о техническом содействии по Кыргызско-Японскому центру человеческого раз
вития.
Протокол переговоров о реализации 2-й фазы деятельности (с апреля 2008 до марта
2013 года) Кыргызско-Японского центра, подписан 18 марта 2008 года между ЛСА, Мини
стерством финансов КР и Кыргызским национальным университетом.
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КОНФУЦИЙ ИНСТИТУТУ
Кытай
Эл
Республикасынын
жетекчиси Ху Цзиньтао мырзанын 2007жылы ШКУнун чегиндеги мамлекеттик
визитинин
жыйынтыгында
Кыргыз
Республикасы
менен
Кытай
Эл
Республикасынын ортосунда Кыргызстанда Кытай маданиятын жана тилин окуп
үйрөнүү
жаатында
эки
тараптуу
кызматташуу жана өнүгүү маселелери
боюнча биргелешкен декларацияга кол
коюлган. Бул декларацияга ылайык 2007жылы Кыргыз Республикасынын Билим
берүү жана илим министрлиги менен
КЭРдин Билим берүү министрлигинин ортосунда КРда Конфуций институтун түзүү жөнүндө
Ниет протоколуна кол коюлган. Мунун негизинде Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук
университетинин алдында Конфуций институту ачылды. Институтту түзүүчүлөр: Ж.
Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университета жана КЭРдин Хан Бан штаб-квартирасы
аталган эл аралык кытай тилин жайылтуу боюнча Мамлекеттик канцеляриясы.
Синьцзянь педагогикалык университета бул долбоор боюнча КЭРдин Хан Бан штабквартирасы аталган эл аралык кытай тилин жайылтуу боюнча Мамлекеттик канцеляриясы
тарабынан белгиленген аткаруучу орган болуп саналат.
Ж. Баласагын атындагы КУУнун алдындагы Конфуций институтунун Жогорку
башкаруу органы болуп институттун Башкаруу кецеши эсептелинет.
Окуу процесси
2008-жылы Конфуций институту кошумча билим берүүтө (курстар) лицензия алгандан
кийин төмөнкү курстар түзүлгөн: баштоочулар, улантуучулар үчүн кытай тилинин курсу,
Бизнес-курс, тездетилген курс, жеке (индивидуалдуу) курс, HSKra даярдоо. 2009-жылы
төмөнкү ийримдер түзүлгөн: кытай кулинариясы, каллиграфиясы, сүрөт, кагаздан кесүү,
түйүндөрдү согуу, тай-цзи-чуань, бий, музыкалуу аспаптардын жана "Пекин операсы". Ошол
эле жылы институттун базасында кытай тили боюнча квалификациялык сынак алуу борбору
(HSK, ҮСТ) уюшулган, ал жерде жылына эки жолу жогоруда аталган сынак алынат.
Жергиликтуу окутуучуларды даярдоо
• 2009-жылдан азыркы учурга чейин Бишкек жана Ош шаарларында 408 саат
көлөмүндөгү квалификацияны жогорулатуу курстары өткөрүлүүдө, ал курстардан 78
окутуучу өттү.
• Синьцзянь педагогикалык университетинин магистранттары Кыргызстандын ар
кайсы ЖОЖдорунда жана орто мектептеринде практикадан өтүүдө.
• Жыл сайын (20 адам) жайкы каникул убагында жергиликтуу окутуучулар СПУга
квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүү үчүн жиберилет; 2010-жылдын ноябрь
айында 3 жаш окутуучу Хайкоу шаарына, Хайнань провинциясына "Кытай тилин окутуу
методикасында инновациялык ыкмаларды колдонуу" курсуна катышуу үчүн жиберилген.
• 2011-жылы октябрь айында Пекинге СУАРдын басмаканасынан чыккан жацы
окуулуктарды өздөштүрүү үчүн жана квалификациясын жогорулатууга 30 окутуучута бир
жумалык иш сапар уюштурулду.
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ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ
В результате государственного визита в 2007 году Председателя Китайской Народной
Республики г-на Ху Цзиньтао в рамках ШОС была подписана совместная декларация между
Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой по вопросам сотрудничества
и развития двухсторонних отношений в области обучения и изучения языка и культуры Ки
тая в Кыргызстане. В соответствии с этой декларацией в 2007 году был подписан протокол
намерений между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Мини
стерством образования КНР об учреждении Института Конфуция в КР, что нашло отражение
в открытии Института Конфуция при Кыргызском национальном университете им. Ж. Бала
сагына. Учредителями института являются Кыргызский национальный университет имени
Жусупа Баласагына и Государственная канцелярия КНР по международному распростране
нию китайского языка именуемая, штаб-квартирой Хань Бань.
Синь-Цзянский педагогический университет является исполнительным органом по
данному проекту, установленным Государственной канцелярией КНР по международному
распространению китайского языка штаб-квартирой Хань Бань.
Высшим органом управления Института Конфуция при КНУ им. Ж. Баласагына явля
ется Совет правления института.
Учебный процесс.
После получения лицензии Институтом Конфуция для дополнительного образования
(курсов) в 2008 году были созданы: курсы китайского языка для начинающих, продолжаю
щих, бизнес-курс, интенсивный курс, индивидуальный, подготовка к HSK. В 2009 году были
созданы кружки: китайской кулинарии, каллиграфии, рисования, вырезания бумаги, плете
ния узлов, тай-цзи-чуань, танцев, музыкальных инструментов и «Пекинской оперы». В том
же году на базе института был организован центр по приему квалификационного экзамена по
китайскому языку (HSK, ҮСТ), где дважды в год производится прием вышеуказанного экза
мена.
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ПРАКТИКА, И Ш К Е ЖАЙГАШТЫРУУ,
МАНСАП ЖАНА МАРКЕТИНГ БОРБОРУ
Практика жана мансап борбору студенттерге жана бүтүрүүчүлөргө келечектеги
кесиптик ишмердүүлүгүнө, же окуусун андан ары улантууга мансаптык өсүү мүмкүнчүлүгүн
кеңейтүүгө жардам көрсөтөт.
Борбор натыйжалуу резюме жазуу, ийгиликтүү аңгемелешүү боюнча студенттерге
тренингдерде жардам берет. Ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин жетекчилери
менен алардын базасынын практикасын уюштуруу келишимдерин түзөт. Практиканы
өткөрүү үчүн базанын мүмкүнчүлүгүн орнотот. Студенттерди ишке орноштуруу жана
кызматташуу үчүн жаңы мекемелер менен иштерди жүргүзөт.

Дареги:
720033 Бишкек ш.,
Фрунзе көчөсү, 547.
тел.: (0 312) 34-02-10.

ЦЕНТР ПРАКТИКИ, ТРУДОСТРОЙСТВА, КАРЬЕРЫ И МАРКЕТИНГА
Центр карьеры и практики студентов оказывает помощь студентам и выпускникам под
готовить себя к будущей профессиональной деятельности или к продолжению обучения,
расширить возможности карьерного роста.
Центр оказывает помощь студентам на тренингах по написанию эффективного резюме,
успешному собеседованию. Составляет с руководителями предприятий, организаций и
учреждений договора об организации практики на их базе. Устанавливает возможные базы
для прохождения практики, проводит работу по поиску новых организаций для
сотрудничества и трудоустройства студентов.
Контактная информация:
720033, г. Бишкек,
ул. Фрунзе 547;
Тел.: (0 312) 34-02-10.
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БОТАНИКА БАГЫ (АГРОБИОСТАНЦИЯ)
Ж. Баласагын атындагы
КУУнун ботаника багы 1951жылы негизделген. Адегенде
бул жөнөкөй гана "жашыл
лаборатория"
катары
жашаган. Бүгүн анын аймагы
1,8 гектарды түзөт, анда
популярдуу
жана
сейрек
кездешүүчү
өсүмдүктөрдүн
көптөгөн үлгүлөрү бар.
Ботаника
багында
бөлүштүрүлгөн жана адаптацияланган
ар
түрдүү
декаративдүү
өсүмдүктөр,
гүшүмдүк, дарылык, жемиштик, техникалык жана башка жер-жемиштер менен талаа тажрыйбасына таянган
магистранттар жана окумуштуулар иш алып барат.
Анын территориясында биология факультетинин окутуучулары менен студенттери
өзүлөрүнүн изилдөөлөрүн ишке ашырууда жана магистрлик диссертацияларды, дипломдук
жана курстук иштерди жазууда, материал топтоодо кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
БОТАНИЧЕСКИЙ САД (АГРОБИОСТАНЦИЯ)
Ботанический сад КНУ им. Ж. Баласагына был заложен в 1951 году. Сначала это была
просто «зеленая лаборатория». Сего
дня его территория составляет 1,8 га,
на которой представлены опытные
образцы популярных и редких рас
тений.
Ботанический сад занимается
практической подготовкой ученых,
учителей-биологов, закладкой поле
вого опыта магистрантов и аспиран
тов, разведением и адаптацией раз
личных декоративных растений, зер
новых, лекарственных, овощных,
технических и других культур.
На его территории студенты и
преподаватели факультета биологии имеют огромные возможности для реализации своих
исследований и практического применения своих навыков при написании курсовых, ди
пломных работ и магистерских диссертаций.
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КУУдагы ИЛИМ
Базалык багыты:
- Фундаменталдык
жана
колдонмо изилдөөлөрдөгү физикалык,
химиялык,
информациялык,
био жана жаңы технологиялык,
математикалык, экологиялык жана
энергетикалык
коопсуздук
проблемалары;
- Кыргызстандын экономика
лык стратегиясы жана экономикалык
илимдин жана билим
берүүнүн
өнүгүшүнун контексттери;
- Социалдык-саясий, педагогикалык-укук
таануучулук
жана
тарьгхый-филологиялык
изилдөөлөрдөгү предметтер аралык жана интерактивтик мамилелер.
85 багытты жана 200 бөлүмдү өз ичине камтыган илимдин 15 тармагы боюнча илимизилдөө иштери жургүзүлүүдө.
Профессордук-окутуучулук курамдын, аспиранттардын, магистранттардын жана
студенттердин көптөгөн илимий-изилөөлөрү КУУнун грантында аткарылат.

НАУКА В КНУ
Базовые направления:
- проблемы физических, химических, информационных, био- и нанотехнологий, мате
матики, эколо-гии и энергетической безопасности в фундаментальных и прикладных иссле
дованиях;
- экономическая стратегия Кыргызстана и контексты развития экономической науки и
образования;
- междисциплинарные и интегративные подходы в социально-политических, педагогико-правоведческих
и
историкофилологических исследованиях.
Научно-исследовательская ра
бота проводится по 15 отраслям
науки, включающим 85 направлений
и более 200 разделов.
Многие научные исследования
профессорско-преподавательского
состава, аспирантов, магистрантов и
студентов выполняются на грант
КНУ на научные исследования.
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ФУНДАМЕНТАЛДЫК ИЛИМДЕР ИНСТИТУТУ
КУУнун илимий-техникалык кенешинин
жана
фундаменталдык
илимдердин
институтунун
көрсөтүүсү боюнча Кыргыз
Республикасынын билим берүү жана илим
министрлиги тарабынан жыл сайын бекитилген
илимий-изилдөөчүлүк
иштер
план
жана
программа боюнча жүргүзүлөт.
Фундаменталдык
илимдердин
институтунда
аткарылган
изилдөөлөрдүн
жыйынтыгы
боюнча:
"Кыргыз
Республикасынын
илим
жана
техника
тармагындагы инновациялык байлыктары" деген Кыргыз патенттин катарына киргизген 30
инновациялык долбоорлор даярдалган жана иш жүзүндө колдонуу үчүн сунуш кылынган.
- 12 докторлук, 37 кандидаттык жана 487 магистрлик диссертациялар корголгон.
- 24 монография, 9 окуу куралы, 650 илимий макала жарыяланган. 7 ойлоп
табуучулук, 555 эл аралык жана республикалык конференциялардагы докладцар
патенттелди.
Фундаменталдык илимдердин институту илимий кадрларды даярдоочу жана илимий
иштердеги жетишкендиги үчүн Кыргызпатенттин Ардак грамотасы жана баалуу сыйлыктары
менен сыйланды.
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК
Научно-исследовательская работа ведется по планам и програм
мам, ежегодно утверждаемым Министерством образования и науки
Кыргызской республики (МОиН КР) по представлению Ученого сове
та ИФН и Научно-технического совета КНУ.
По результатам выполненных в ИФН исследований подготовле
ны 30 инновационных проектов, большая часть которых включена
Кыргызпатентом в каталог «Инновационные ресурсы Кыргызской
Республики в области науки и техники» и рекомендована для практи
ческого использования.
Защищены 14 докторских, 37 кандидатских и 487 магистерских диссертаций.
Опубликованы 24 монографии, 9 учеб
ных пособий, 650 научных статей. За
патентованы 7 изобретений. Прочита
ны 555 докладов на международных и
республиканских конференциях.
За достижения в научной работе и под
готовке научных кадров ИФН награж
ден почетной грамотой Кыргызпатента
и ценным подарком.
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АТМОСФЕРАНЫ МОНИТОРИНГДӨӨ ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУ
1979-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинде бийик тоонун шартындагы тоолуу
аймактын экологиясын негизги газдардын параметрлеринин таасирин баалоо үчүн максаттуу
топ түзүлгөн, бул топ 1993-жылы Кыргыз улуттук университетинин "Ысык-Көл" илимий
станциясы статусуна, ал эми 2004-жылы БУУнун ВМОсунун Атмосферасынын чоң
кызматынын чөйрөлүк станциялык статусуна
жетишкен.
Ысык-Көлдөгү өлчөөчү станциянын
жыйынтыктары
Маалыматтын
Дүйнөлүк
Борборуна туруктуу түрдө жөнөтүлөт: Озон
боюнча (Торонто, Канада, №347 - WOUAC),
кутуча газы боюнча (Тонно, Япония, ISK 242
NOO-WACGG)
жана
NASC
станция
түйүнүнө.
Станциянын техникалык жабдууларын
жана анын кызматчыларынын адистигин
жогорулатууга, Борбордук Азияныны тоолуу тармагындагы чөйрөсүндө физиканын
фундаменталдык маселелерин чечүүгө шарт түзүлгөн. "Ысык-Көл" илимий станциясындагы
чөйрөнүн маниторингдик борборуна накта көзөмөл жүргүзүү, атмосфераны түзгөн
радиациялык активдүү чен-өлчөмдү РАСА жүргүзүү, аталган байкоо жүргүзүүнүн
жыйынтыктарынын базасын толуктоо, бул байкоо жүргүзүүнү Эл аралык Борборго
(Японияга, Канадага жана АКШга) өткөрүү; РАСАнын убактылуу өзгөрүү моделинин,
РАСАнын жакынкы жыйынтыгы убактылуу өзгөрүшүнүн моделдик алдын алуусунун
ыкмасын өркүндөтүү жана бул алдын алуулардын анализи, жарыялоого даярдоо үчүн
техникалык кызмат кылуу жана аппаратураны оңдоону үзгүлтүксүз режимде (сутка бою,
жыл бою) өткөрөт.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРЫ
В 1979 году в Кыргызском госуниверситете была
создана целевая группа для оценки влияния парамет
ров основных парниковых газов на экологию горного
региона в условиях высокогорья, эта группа в 1993 го
ду приобрела статус научной станции «Иссык-Куль»
Кыргызского национального университета, а с 2004
года - статус региональной станции Глобальной служ
бы атмосферы ВМО ООН.
Результаты измерений станции «Иссык-Куль»
регулярно направляются в Мировые центры данных:
по озону (Торонто, Канада, № 347-WOUDC), по пар
никовым газам (Токио, Япония, ISK242N00-WDCGG) и на сеть станций NDSC.
Техническое оснащение станции и квалификация ее сотрудников достигли такого
уровня, что возникли условия для решения фундаментальных задач физики атмосферы гор
ного региона Центральной Азии.
Центр мониторинга атмосферы (ЦМА) на научной станции «Иссык-Куль» проводит в
непрерывном режиме (круглосуточно, круглогодично) техобслуживание и профилактику ап
паратуры для проведения натурных наблюдений; проведение измерений радиационноактивных составляющих атмосферы (РАСА), пополнение базы данных результатами наблю
дений; передачу данных наблюдений в Международные центры (Япония, Канада, и США):
усовершенствование методик измерений РАСА, моделей временных изменений РАСА, мо
дельный прогноз временных изменений РАСА в ближайшие годы и анализ этих прогнозов;
подготовку публикаций.
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МАГИСТРАТУРА
Магистратурада окутуу тандаган профил боюнча теорияны терең өздөштүрүүнү жана
студентти кесиптик ишмердикке жогорку квалификациялык деңгээлде даярдоону көздөйт.
Магистр даражасынын диплому дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө эч кандай тактоосуз
таанылат, ЖОЖдон ЖОЖго которулууга мүмкүндүк берет, ошондой эле чет өлкөлүк иш
берүүчүлөр да таанышат.
Кыргызстандын
жогорку
окуу жайларынын Болон
процессинин системасына
өтушүнө
байланыштуу
магистр квалификациялык
даражасы өзгөчө актуалдуу
жана ага талаптар артаары
анык. Ж.Баласагын атында
гы КУУнун магистратурасы
эң жогорку квалификациялуу
кадрларды
даярдоо
үчүн билим берүүчү жана
илимий зор мүмкүнчүлүгү
бар.

Магистрлерди даярдоочу ад истер жана багыттар:

• Саясат таануу;
• Менеджмент;
• Биология;
• Физика;
• Коммерция;
• Химия;
• Математика;
• География;
• Социология;
• Психология;
• Тарых;

• Лингвистика (орус, чет тили);
• Чөлкөм таануу;
• Юриспруденция;
• Философия;
• Педагогика;
• Журналистика;
• Филология;
• Экономика;
• Колдонмо математика;
• Химиялык технология жана биотехнология;
• Экология жана жаратылышты пайдалануу.
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МАГИСТРАТУРА
Обучение в магистра-туре предусматривает углубленное освоение теории по избран
ному профилю и подготовку студентов к профессиональной деятельности на более высоком
квалификационном
уровне.
Диплом
степени
магистра
признается во всех странах
мира без подтверждения, дает
возможность перевода из вуза
в вуз, а также признается за
рубежными работодателями.
В связи с переходом высшей
школы Кыргызстана на си
стему Болонского процесса,
квалификационная
степень
магистра будет особенно ак
туальной и востребованной.
Магистратура КНУ им.
Ж. Баласагына имеет огром
ный образовательный и науч
ный потенциал для подготовки кадров высшей квалификации.
Специальности и направления подготовки магистров:
Политология;
Философия;
Социология;
Лингвистика (русский, иностранный);
Юриспруденция;
Экономика;
Менеджмент;
Коммерция;
Психология;
Биология;
Журналистика;
История;
Регионоведение;
Математика;
Прикладная математика;
Физика;
Филология;
Химическая технология и биотехнология;
Химия;
Экология и природопользование;
Педагогика;
География.
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АСПИРАНТУРА
Професионалдык билим берүүдө, ЖОЖдон кийинки системада илимий-педагогикалык
кадрларды даярдоодо негизги форма болуп саналат жана кесиптик, жогорку билим берүүнүн
базасында илимий, педагогикалык адистикти билим берүүнүн деңгээлинде көтөрүү
мүмкүнчүлүгү түзүлөт.
Аспиранттарды илимдин 15 тармагы боюнча жана илимий кызматкерлердин адистигин
учурдун талабына ылайыкташтырып, 50дөн ашык илимий адисти даярдоо жүргүзүлөт.
Аспирантура бюджеттик жана бюджеттик эмес негизде өндүрүштөн ажыратуу
(күндүзгү) менен жана өндүрүштөн ажыратпаган ( сырттан окуу) түрдө иш алып барат.
Аспиранттар жана изденүүчүлөр программа боюнча (ЮНИСЕФ, ДААД ж.б.) Франциядан,
Германиядан, Швециядан, Россиядан, АКШдан, Кытай Эл Республикасынан, Индиядан
стажировкадан өтүшөт. Ошондой эле аспирантурадан чет элдик атуулдар болгон
аспиранттар, изденүүчүлөр жана докторанттар Түркиядан, Казакстандан, Түркмөнстандан
жана Тажикстандан келип окушат.

АСПИРАНТУРА
Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических кадров в
системе после вузовского профессионального образования и дает возможность специалистам
повышения уровня образования, научной и педагогической квалификации на базе высшего
профессионального образования.
Подготовка аспирантов осуществляется по 15 отраслям наук и свыше 50 научным спе
циальностям в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работ
ников.
Аспирантура функционирует на бюджетной и внебюджетной основах с отрывом от
производства (очное) и без отрыва от производства (заочное обучение). Аспиранты и соиска
тели проходят стажировку по программам (ЮНИСЕФ, ДААД и др.) во Франции, Германии,
Швеции, России, США, Китайской Народной Республике, Индии. Обучаются в аспирантуре
также иностранные граждане: аспиранты, соискатели и докторанты из Турции, Казахстана,
Туркменистана и Таджикистана.
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ДОКТОРАНТУРА
Күндүзгү докторантурага
КУУнун
кызматкерлери
жана
башка уюмдардын
кызматкерлери - өзүнүн тармагындагы илимий жетишкендиктерге ээ болгон жана илимий
кызматкер адистигине туура келген фундаметалдык, прикладдык илимий изилдөөлөрдү
жогорку деңгээлде жүргүзгөн жана өзүнүн тармагы боюнча илимий ийгиликтерге жетишкен
илимдин кандидаттары кабыл алынат.
Чет мамлекеттин атуулдары КУУнун докторантурасына Эл аралык келишимдердин
жана макулдашуулардын негизинде, ошондой эле КУУнун чет элдик ишканалар, окуу
жайлар, мекемелер жана уюмдар менен түздөн-түз байланышы боюнча кабыл алынат.
Адистик
боюнча
докторантурага
кабыл
алуунунун
көзөмөл
сандары
Кыргыз
Республикасынын бюджетинин каражатынын эсебинен университетке КРнын Билим берүү
жана илим министрлиги КУУнун сунушу боюнча бекитет.

ДОКТОРАНТУРА
В докторантуру по очной форме принимаются сотрудники КНУ и работники других
организаций - кандидаты наук, имеющие научные достижения в соответствующей области
знаний и способные на высоком уровне проводить фундаментальные, поисковые и приклад
ные научные исследования в соответствии с действующей номенклатурой специальностей
научных работников.
Граждане иностранных государств принимаются в докторантуру КНУ на основе меж
дународных договоров и соглашений, а также по прямым связям КНУ с зарубежными пред
приятиями, учебными заведениями, учреждениями и организациями. Контрольные цифры
приема в докторантуру по специальностям университету за счет средств бюджета Кыргыз
ской Республики устанавливает Министерство образования и науки КР по предложению
КНУ.
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МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР БОРБОРУ
Борбордун ишмердиги компьютердик технологиялар менен жабдып таркатууга, жалпы
университетти корпоративдик желе (сеть) аркылуу камсыздоого жана программалык
дайындоого багытталган.

Борбордун бөлүмдөрү:
1. Маалыматтык технологияларды киргизүү;
2. Университеттин корпоративдик желесин колдоо;
3. Техникалык камсыздандыруу.
КУУнун илимий-билим берүү ишмердигин маалыматташтыруу боюнча иштелип
чыккан жана ишке киргизилгендер:
- КУУдагы илим;
- КУУнун кызматтык электрондук почтасы;
- КУУнун ички корпоративдик желеси;
- КУУнун илимий китепканасынын сайты.
КУУда 67 компьютердик класс, 1500дөй компьютер, университеттин студенттери
менен окутуучулары үчүн бекер интернет залы бар. Бардык окуу имараттары ыкчам
ылдамдыктагы оптикабулалык чубалгы (кабел) менен туташтырылган.
Дареги:
720033. Бишкек ш., Фрунзе көчөсү, 547,
Ж.Баласагын атындагы КУУнун башкы имараты.
тел.: (0 312) 32-30-20;
Е mail: Ikt@university.kg
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Деятельность Центра направлена на обслуживание компьютерных технологий,
обеспечение корпоративной сети и програмное обеспечение университета в целом.
Отделы Центра:
1) Внедрения информационных технологий;
2) Поддержки
корпоративной
сети
университета;
3) Технического обеспечения.

По информатизации научно-образовательной деятельности в КНУ разработаны и
внедрены:
• Научный портал "Наука в КНУ";
• Служебная электронная почта КНУ;
• Внутренняя корпоративная сеть КНУ;
• Сайт Научной библиотеки КНУ.
В
КНУ
67
компьютерных
классов, около 1500 компьютеров,
бесплатный
интернет-зал
для
студентов
и
сотрудников
университета. Все учебные корпусы
соединены
высокоскоростным
оптиковолоконным кабелем.

Контактная информация:
720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе 547,
главный корпус КНУ
им. Ж. Баласагына;
тел.: (0 312) 32-30-20;
E-mail: Ikt @university.kg
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ИЛИМИИ КИТЕПКАНА
КУУнун А.Табалдиев атындагы илимий китепканасы ЖОЖдор арасында гана эмес,
ошону менен бирге мамлекеттик маанидеги көптөгөн китепканалардын арасында да ири
фондду сактоочу болуп саналат. Мында
илимдин көптөгөн тармактары боюнча
монографиялар, басма сөз каражаттары,
маалыматнамелер, энциклопедиялар кеңири
жайгашкан.
Дүйнөлүк цивилизациянын
мурастарын
чагылдырган
XVI-XVII
кылымдардагы
баалуу
басылмалары
кордун баа жеткис ядросу.
Окурмандарды тейлөө
- 7 абономенттик зал
- 11 окуу залы
- БУУнун китепкана Үйү
Бүгүн КУУнун Илимий китепканасынын фондун 1 миллионго жакын китептер түзөт.

Илимий
китепкананын
фондунда:
- Китепкананын
электрондук
каталогу
(ЭК)
маалымат базасы;
- окуу китептери жана
окуу-методикалык
адабияттар;
- китептер жана моно
графиялар;
- авторефераттар
жана
диссертациялар;
-

сейрек жана баалуу басылмалар;
СКС (журналдык жана газеталык макалалардын системалык картотекасы);
КИРЛИБНЕТтин маалымат базасы;
Бишкек шаарындагы китепканалардын эркин каталогунун маалымат базасы;
БУУнун китепкана үйүндөгү маалымат базасы;
ЕВвСОнун, AGOPvAHbiH H I N A R I H H H , физика институтунун маалымат базасы;
Кембридж университетинин басмасынын журналдары;
Oxford Reference рефераттык басылмалар;
Оксфордцун онлайндык англис тилинин сөздүгү;
BioOne журналдары;
ESS онлайндык маалымат кызматы;
DOAJa4biK маанидеги журналдардын директориясы.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Научная библиотека им. А. Табалдиева КНУ является крупнейшим фондодержателем
не только среди вузовских библиотек, но и среди многих библиотек государственного значе
ния. Здесь широко представлены монографии, периодические издания, словари, справочни
ки, энциклопедии по многим отраслям науки. Бесценное ядро фонда - уникальные издания
XVI-XVII вв., отражающие наследие мировой цивилизации.
Обслуживание читателей:
- 7 абонементов;
- 11 читальных залов;
- библиотека Дома ООН;
Сегодня фонд Научной библиотеки КНУ составляет более 1 млн.
экземпляров книг.
В фонде Научной библиотеки имеются:
- база данных электронного каталога (ЭК) библиотеки;
- учебники и учебно-методическая литература;
- книги и монографии;
- авторефераты и диссертации;
- редкие и ценные издания;
- СКС (систематическая картотека журнальных и газетных ста
тей);
- база данных КИРЛИБНЕТ (www.kyrlibnet.kg);
- база данных сводного каталога библиотек г. Бишкек
(www.uc.net.kg);
- база данных библиотеки Дома ООН (www.libraru.un.org.kg');
- базы данных EBSCO, AGORA, HINARI, Института физики;
- журналы издательства Кембриджского университета;
- реферативные издания Oxford Reference;
Оксфордский онлайновый словарь английского языка;
журналы BioOne;
онлайновая информационная служба EJS;
директория журналов в отрытом доступе DOAJ.
АДИСТЕШТИРИЛГЕН КЕҢЕШТЕР
Азыркы учурда КУУда юриспруденция, саясат таануу жана социология, философия,
филология, география, тарых, экономика, педагогика, математика ж.б. илимдери боюнча
кандидаттык жана докторлук диссертацияларды жактоо боюнча 10 атайын диссертациялык
кецеш иштейт.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СОВЕТЫ
В настоящее время в КНУ функционируют 10 специализированных диссертационных
советов по защите кандидатских и докторских диссертаций по юриспруденции, политологии
и социологии, философии, филологии, географии, историческим наукам, экономике, педаго
гике, математике.
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МУЗЕЙЛИК-ИЗИЛДӨӨЧҮ

БОРБОРУ

Кыргыз Республикасындагы окумуштууларды, изилдөөчүлөрдү, билим берүүнүн жана
маданияттын ишмерлерин бириктирүү жана чогултуу менен Ж.Баласагын атындагы КУУнун
музейлик изилдөөчү борбору кыргыз илими менен билим берүүсүн өнүктүрүүгө,
Кыргызстандын ар тараптуу кайра жаралышына салым кошууга кызмат кылат.

Ишмердүүлүк тармактары:
Археологиянын жана этнографиянын эстеликтерин сактоого жана үйрөнүүгө
байланышкан программаларды ишке ашыруу жана өнүктүрүү;
байыркысынан азыркы учурга чейин Кыргызстандын тарыхы боюнча илимий
ойлорду өнүктүрүү жана жайылтуу;
МИБдин жобосуна ылайык, конгресстерди, симпозиумдарды, конференцияларды,
семинарларды, кеңешмелерди, коллоквиумдарды жана жолугушууларды өткөрүү жана
уюштуруу;
илимий комплекстүү изилдөөлөрдү өткөрүү;
Кыргыз Республикасынын элге билим берүү системасын өркүндөтүүгө таасир
тийгизүү, жогорку адистиктеги илимий кадрларды даярдоо, КУУнун базасындагы илимий
чыгармачылык үчүн шарт түзүү;
илим, билим берүү жана маданият тармагындагы эл аралык кызматташтыкка
таасирин тийгизүү; кыргыз окумуштууларын дүйнөлүк илимий коомчулукка тартуу;
ири илимий жана чарбалык долбоорлордун, илимий изилдөө программалардын
жана илимий ачылыштардын коз карандысыз коомдук тастыктоолорун экспертиза еткөрүү;
окуу процессинин уюштуруу технологиясын жана алдьщкы ыкмаларды
өздөштүрүүнүн эсебинен жогорку мектептеги билим берүү деңгээлин көторүүго аракет
кылуу, окутуучулардын-адистигин көтөрүүж.б.
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МУЗЕЙНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
Музейно-исследовательский центр КНУ им. Ж. Баласагына, объединяя и консолидируя
ученых, исследователей, деятелей образования и культуры в Кыргызской Республике, при
зван служить развитию Кыргызской науки и образования, способствовать гармоничному
возрождению Кыргызстана.

Сферы деятельности:
- инициирование и проведение в жизнь программ, связанных с изучением и сохранени
ем памятников археологии и этнографии;
- популяризация и развитие научных идей по истории Кыргызстана с древнейших вре
мен до современности;
- организация и проведение конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, сове
щаний, коллоквиумов и встреч в соответствии с положением МИЦ;
- проведение научных комплексных исследований;
- содействие совершенствованию системы образования в Кыргызской Республике, под
готовка высококвалифицированных научных кадров, создание условий для научного творче
ства на базе КНУ;
- содействие международному сотрудничеству в области науки, образования и культу
ры, интеграции кыргызских ученых в мировое научное сообщество;
- проведение независимой общественной экспертизы крупных научных и хозяйствен
ных проектов, научно-исследовательских программ и научных открытий;
- содействие повышению уровня образования в высшей школе за счет внедрения пере
довых методик и технологий организации учебного процесса, повышение квалификации
преподавателей и др.
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ЖАШ ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИ
КУУнун
жаш
Окумуштуулар
кеңеши университеттин окутуучуларынын жана жаш окумуштууларынын
чыгармачылык куч-кубатын колдоо жана
өнүктүрүү,
ошондой
эле
жаш
изилдөөчүлөрдүн ишин координациялоо
максатында 2005-жылы түзүлгөн.
Кеңеш илим жана билим берүүнүн
эң
актуалдуу
прблемалары
боюнча
тренингдерди, конференциларды, тегерек
столдорду, презентацияларды ж.б. ишчараларды,
илимий-методикалык
адистикти жана стажировканы уюштуруу
маселелерин
жана
долбоорлор
ишмердүүлүгүн, гранттык саясат жана эл аралык ишмердүүлүктү өткөрүү жана уюштуруу
жумуштарын алып барат.
КУУнун жаш Окумуштуулар кеңешинин максаты жана милдеттери:
• Университеттин окутуучулары менен жаш окумуштууларынын чыгармачылык кучкубатын ишке ашырууга таасир тийгизүү;
• Пайдалуу багыттарды жана илимий изилдөөлөрдү кайрадан иштетүү боюнча жаш
окумуштуулардын күчүн бириктирүү;
• Окутуучулар менен жаш окумуштуулардын педагогикалык, илимий-методикалык
тажрыйбаларын жалпылоо;
• Жаш окумуштуулардын иштерин өндүрүшкө жана окуу процессине киргизүү
боюнча демилгелер менен чыгуу;
• Предметтер аралык изилдөөлөрдү
активдештирүүгө
таасир
тийгизүү,
бул
максатта
республиканын
жогорку
окуу
жайларынын жана илимий мекемелеринин
илимге
кызыккан
жаштарына
өз
ара
аракеттенүүгө жана байланышууга шарт түзүү
көрсөтмөлүү жүргүзүлөт.
КУУнун жаш Окумуштуулар кеңеши
2008-жылдан
бери
ачык
лекцияларды
жүргүзүүдө.
• Максаты: жаш окутуучулардын илимий-педагогикалык чеберчилик деңгээлин
көтөрүү, тажрыйбанын өткөөлдүгүн жана таасирдүүлүгүн камсыз кылуу.
• Аудиторияны
бүтүндүгү:
жаш
окутуучулар,
аспиранттар,
магистранттар,
студенттер.
• Лекторлор: КУУнун ЖОЖдорунун жетектөөчү окумуштуулары, Кыргызстандын
коомдук ишмерлери жана коз карандысыз изилдөөчүлөр ж.б.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Совет молодых ученых КНУ был создан в 2005 году в целях развития и поддержки
творческого потенциала молодых ученых и преподавателей университета, а также для
координации работы молодых исследователей.
Совет занимается организацией и проведением тренингов, семинаров иконференций,
круглых столов, презентаций и других мероприятий по наиболее актуальным проблемам
науки и образования; вопросами повышения научно-методической квалификации и стажиро
вок; развитием проектной деятельности, грантовой политикой и международной деятельно
стью.

Цели и задачи Совета молодых ученых КНУ:
•
содействие реализации творческого потенциала молодых ученых и преподава
телей университета;
•
объединение усилий молодых ученых по разработке приоритетных направле
ний и тем научных исследований;
•
обобщение положительного опыта научно-методической и педагогической ра
боты молодых ученых и преподавателей;
•
выступление с инициативами по внедрению работы молодых ученых в произ
водство и учебный процесс;
•
содействие активизации междисциплинарных исследований, с этой целью он
осуществляет контакты и взаимодействие с научной молодежью высших учебных заведений
и научных учреждений республики.
С марта 2008 года Совет молодых ученых КНУ проводит открытые публичные лекции.
•
Цель: повышение уровня научно-педагогического мастерства молодых препода
вателей, обеспечение преемственности и заимствование опыта.
•
Целевая аудитория: молодые преподаватели, аспиранты, магистранты, студен
ты.
•
Лекторы: ведущие ученые КНУ и других вузов, общественные деятели Кыргыз
стана и независимые исследователи.
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ЖАШТАР ИШИ БОЮНЧА КОМИТЕТ
Комитеттин секторлору:
• Дебаттык клуб;
• Көркөм-чыгармачыл иштер.
И ш- чаралар:
• студенттерге арноо;
• студенттердин эл аралык күнү;
• укуктук билимдердин күнү;
• "Бишкек жазы" конкурсу;
• "КУУнун мисси" конкурсу;
• "Студенттердин
Ала-Тоо
жазы"
республикалык фестивали;
• университеттин күнү;
• балдарды коргоо күнү ж.б.
КУУнун студенттери балдар үйлөрүнө, карылар үйлөрүнө кайрымдуулук акцияларды материалдык жардам көрсөтүүгө каражаттар чогултуучу концерттерди, спорттук ишчараларды жана жолугушууларды өткөрүүнү жүргүзөт.
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Секторы комитета:
• Дебатный клуб;
• Сектор
художественнотворческой работы.
Мероприятия:
• Посвящение в студенты;
• Международный день студен
тов;
• День правовых знаний;
• Конкурс «Весна Бишкека»;
• Конкурс «Мисс КНУ»;
• Республиканский фестиваль
«Студенческая
весна
АлаТоо»;
• День университета;
• День защиты детей.
Студенты КНУ проводят благотворительные акции в детских домах, домах престаре
лых - сбор средств на оказание материальной помощи, проведение концертов, спортивных
мероприятий, встреч.
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"УНИВЕРСИТЕТ" ПАНСИОНАТЫ
Пансионат Бишкектен 260 км, Чолпон-Атадан 10 км. алыстыкта, Ысык-Колдун
жээгинде, Бостери айылында жайгашкан. Пансионаттын аймагында ар түрдүү жалбырактуу
бак-дарактар менен курчалган, ыңгайлуу жана комфортабелдүү имараттар жана коттедждер
жайгашкан.
Пансионат 300 кишиге эсептелген. Жыл сайын жай мезгилде мында КУУнун
окутуучулары, кызматкерлери жана студенттери эс алышат.
Тиешелүү тармактар боюнча пансионатта студенттердин окуу практикалары жана
илимий-практикалык конференциялар, семинарлар, тегерек столдор өткөрүлөт.

Бардык эс алуучулар үчүн кошумча кызматтар сунуш кылынат.
20-30 кишилик конференция залы;
Жайкы кафе;
Кинозал;
Бильярд, үстөл үстүндөгү теннис;
/
Балдар бөлмөсү, балдар аянтчасы;
Дүкөндөр;
Китепкана;
/
Катамарандар, скутерлер, суу лыжалары;
/
Почта офиси;
Коргоо;
•/ Капчыгайга саякат жасоону жана көл боюна эс алууну уюштуруу.
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ПАНСИОНАТ «УНИВЕРСИТЕТ»
Пансионат расположен в селе Бостери на побережье озера Иссык-Куль в 10 км от горо
да Чолпон-Ата и в 260 км от Бишкека. На территории пансионата в окружении хвойных и
лиственных пород деревьев расположены
уютные и комфортабельные корпусы и
коттеджи.
Пансионат рассчитан на 300 человек.
Ежегодно в летний период здесь отдыхают
преподаватели, сотрудники и студенты
КНУ.
Благодаря соответствующей инфра
структуре в пансионате проводится учеб
ная
практика
студентов,
научнопрактические конференции, семинары,
круглые столы.

ё

Для всех отдыхающих предлагаются допол
нительные услуги:
• Конференц-зал на 20-30 чел;
• Летнее кафе;
• Кинозал;
• Бильярд, настольный теннис;
• Детская комната, детская площадка;
• Магазины;
• Библиотека;
• Катамараны, скутеры, водные лыжи;
• Почтовый офис;
• Охрана;
• Организация экскурсий в ущелья и прогулки
по озеру.
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«ЭТНО» СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУ
«Этно»
социологиялык
изилдөө
борбору
ректораттын
структурасындагы
университеттик илимий-изилдөө бөлүмү болуп эсептелет. СИБ комплекстүү социологиялык
изилдөөлөрдү, анын ичинде мониторинг режиминде аны өткөрүүнүн көп жылдык
тажрыйбасына ээ. Борбордун ишмердүүлүк тармагы университеттин билим берүү
стратегиясын гана эмес, Кыргыз Республикасынын дээрлик бардык чөлкөмдөрүнүн өнүгүш
багыттарын иликтөөнү өз ичине камтыйт. Борбордун штаты Ата Мекендик жана эл аралык
изилдөөчүлүк долбоорлорун жүзөгө ашырууга катышкан кесипкөй социологдордон
куралган.

ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ «ЭТНО»
Центр социологических исследований «Этно» является научно-исследовательским
подразделением университета в структуре ректората. Сотрудники ЦСИ имеют многолетний
опыт проведения комплексных социологических исследований, в том числе, в режиме мони
торинга. Сфера деятельности центра включает изучение образовательной стратегии универ
ситета, а также различных направлений развития всех регионов Кыргызской Республики.
Штат Центра укомплектован профессиональными социологами, участвовавшими в реализа
ции отечественных и международных исследовательских проектов.

92

80 лет КНУ им. Ж.Баласагына

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Центральная
бухгалтерия
является самостоятельным струк
турным подразделением КНУ, при
званным осуществлять исполнение
смет расходов и доходов КНУ, со
блюдение действующего законода
тельства при выполнении финансо
во-хозяйственных операций и хра
нение бухгалтерской документа
ции.
В своей деятельности цен
тральная бухгалтерия КНУ руко
водствуется действующим законо
дательством, основными методиче
скими положениями, законом «Об образовании», положением о вузе, постановлениями и
распоряжениями Жогорку Кенеша и Правительства Кыргызской Республики, указами Пре
зидента Кыргызской Республики, приказами и распоряжениями Министерства образования и
науки Кыргызской Республики, приказами и распоряжениями университета и другими нор
мативными актами.

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Планово-финансовое управление является самостоятельным структурным подразделе
нием КНУ, призванным осуществлять экономическое планирование деятельности КНУ и по
вышение экономической эффективности использования финансов.
В своей деятельности планово - финансовое управление руководствуется действующим
законодательством, основными методическими положениями, законом «Об образовании»,
положением о высшем учебном заведении, постановлениями и распоряжениями Жогорку
Кенеша и Правительства КР, указами Президента КР, приказами и распоряжениями Мини
стерства образования и науки КР, приказами и распоряжениями ректора КНУ и другими
нормативными актами.
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КУУнун ЧАРБА БАШКАРМАЛЫГЫ
Чарба башкармалыгы Кыргыз улуттук университетинин түзумдүк бөлүгү, негизги
кызматы — университеттеги окуу процессии материалдык-техникалык жактан камсыздоо,
ондоп-түзөө жана курулуш иштерин уюштуруу жана өз убагында жүргүзүү, электр жана
сантехникалык жабдуулардын иштешине көзөмөл жүргүзүү, эмгекти коргоо, коопсуздук
техникасын жана өрт коопсуздугун сактоо, чарбалык жактан тейлөө. Өзүнүн
ишкердүүлүгүңдө чарба башкармалыгы экономика жана курулуш иштери боюнча
проректорго баш иет.
Чарба
башкармалыгында
автотранспорт
жана
керктөндүрүү департамента;
өндүрүштүк-техникалык бөлүм; товарларды сатып алуу бөлүмү; оңдоп-түзөө жана калыбына
келтирүү бөлүмү иштейт.
Чарба башкармалыгынын коп кырдуу иштерин сантехниктер кызматы; электриктер
кызматы; эмгекти коргоо, коопсуздук техникасын жана өрт коопсуздугун сактоо боюнча
алдыцкы адистер эмгектенишет.
Өзүнүн ишмердүүлүгүндө чарба башкармалыгы тарабынан окуу имараттарынын жана
жатаканаларынын капиталдык жана күнүмдүк оңцоп түздөө иштери, университеттин
территорияларын көрктөндүрүү, таштандылардан тазалоо иштери жүргүзүлүп турат.
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Хозяйственное управление является структурным подразделением КНУ, основными
функциями которого являются материально-техническое обеспечение учебного процесса
КНУ, организация и своевременное проведение ремонтных и строительных работ, контроль
по эксплуатации электрического и сантехнического оборудования, обеспечение охраны
труда, техники безопасности и пожаробезопасности, хозяйственное обслуживание в КНУ. В
своей деятельности хозяйственное управление подчиняется непосредственно проректору по
экономике и строительству.

В структуре хозяйственного управления функционируют департамент автотранспорта и
благоустройства территории, производственно-технический отдел, отдел закупки товаров и
работ, ремонтно-восстановительный участок.
Многофункциональную работу хозяйственного управления выполняют также служба
сантехников, служба электриков, ведущий специалист по технике безопасности и пожаро
безопасности, инженер по хозяйственному обслуживанию.
За период своей деятельности хозяйственным управлением произведены капитальные и
текущие ремонты учебных корпусов и общежитий, проведены работы по благоустройству
территории университета.
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Студенттердин үй бүлөлүк № 1 1 жатаканасы

Студенттер дин үй бүлөлүк № 1 1 жатаканасы
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Тарыхый маалымат
Университеттин желеги
Университеттин герби
Университеттин гимни
Университеттин тарыхынан
Кыргыз филологиясы факультети
Орус жана славян филологиясы факультети
Тарых жана чөлкөм таануу факультети
География, экология жана туризм факультети
Биология факультети
Физика жана электроника факультети
Математика, информатика жана кибернетика факультети
Химия жана химиялык технологиялар факультети
Чет тилдер факультети
Журналистика факультети
Маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар факультети
Евразия инновациялык технологиялар факультети
Социалдык жана гуманитардык илимдер факультети
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети
Эл аралык билим берүү программаларын интеграциялоо институту
Юридикалык институт
Экономика жана финансы институту
Башкаруу жана бизнес институту
Педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту
Кыргыз-Кытай институту
Үзгүлтүксүз билим берүү жана квалификациясын жогорулатуу борбору
Кесиптик колледж
КУУнун филиалы (Ош)
Дене маданияты, ден соолук жана спорт борбору
Профсоюздук уюм
Мамлекеттик тил департамента
Окуу башкармалыгы
Кредиттик системада окутууну ишке ашыруу бөлүмү
Эл аралык кызматташтыктын координациялык-билим берүү борбору
Кыргыз-Жапон адам өнүгүү борбору
Конфуций институту
Практика жана мансап борбору
Ботаника багы
КУУдагыилим
Фундаменталдык илимдер институту
Атмосфераны мониторингдоо илимий изилдоо борбору
Магистратура
Аспирантура
Докторантура
Маалымат технологиялар борбору
Илтший китепкана
Адистештирилген кенештер
КУУнун музейлик-изилдөөчү борбору
КУУнун жаш окумуштуулар кенеши
Жаштар иши боюнча комитет
«Университет» пансионаты
«Этно» социологиялык изилдөө борбору
Бухгалтерия
Пландык-каржылоо башкармалыгы
КУУнун чарба башкармалыгы
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