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Кучт уу тараптары:
1. Факультеттин профессордук-окутуучулар курамы (анын ичинде: 52,9%ы 

окумуштуулук даражага жана наамга ээ, 11, 76% магистирлик академиялык 
даражага ээ) студенттерге сабак беруу процессин жогорку децгээлде уюштурат 
жана жогорку кесиптик адистерди даярдоодо окутуучулук миссиясын жогорку 
децгээлде аткарышат;

2. Экономика илимдеринин доктору, профессор Ч. К. Райымбаев елкенун 
илимий чейресунде белгилуу окумуштуу жана бир топ жылдан бери 
диссертациялык кецештердин мучесу болуп саналат;

3. “Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш” кафедрасы 
экономикалык илимдер боюнча КРнын ЖАК сунуштаган жетектеечу уюмдардын 
катарына кирет (КРнын ЖАКнын президиумунун № 067 токтому, 28. 03. 2019);

4. Факультеттин илимий кызматкерлери мамлекеттик бюджеттин эсебинен 
каржыланган бир топ илимий долбоорлорду ишке ашырышкан;

5. Факультеттин илимий кызматкерлери копте гон илимий эмгектердин жана 
окуу-усулдук эмгектердин авторлору болуп эсептелинет;

6. Факультеттин окутуучулары эл-аралык, республикалык жана аймактык 
илимий-практикалык конференцияларда илимий баяндамалары менен активдуу 
катышып келишет;

7. Факультеттин окутуучуларын кепчулугу тажырыйбалуу окутуучулар;
8. Профессор Дук-окутуучулук курамдын айрымдарында экинчи жогорку 

кесиптик билимдери бар;
9. Окутуучулар курамында магистирлик программа боюнча чет ел кодон 

билим алып келген окутуучулар бар (А. Н. Момунова);
10. Окутуучулардын дээрлик бардыгы ЖАКта бекитилген илимий 

темелардын устунен иш алып барышат;
11. Кемекчу-окутуучулук кызматкерлердин бардыгы жогорку билимдуу 

кызматкерлер;
12. Факультеттеги эки кафедрада теп окутуучулар дын квалификациясын 

жогорулатуунун перспективалык планы иштелип чыккан;



13. Профессордук-окутуучулук курам квалификациясын жогорулатууда 
узгултуксуз семинар-тренингдерге катышып турушат;

14. Факультетте даярдалып жаткан бар дык багыттар боюнча иштелип чыккан 
НББПры МББСнын талаптарына жооп берет;

15. Бар дык багыттар боюнча тандоо курстарынын Элекгивднк сабактардын 
каталогу иштелип чыккан;

16. Бардык багыттар боюнча НББПрын иштеп чыгууда, аны ишке ашырууда 
кызыктар тараптар менен тыгыз байланыш тузулген;

17. “Экономика” багытынын “Каржы жана насыя”, “Бухгалтердик эсеп, 
анализа жана аудит” профилдери боюнча мамлекеттик аттестациялоонун 
программалары жана бутуруучу квалификациялык иштердин сунушталуучу 
темалары иштелип чыккан жана актуалдуу деп саналган темалар сунушталган;

18. “Экономика” багыты Эл аралык НААР агенттигин программалардын 
ранжирлое рейтицинде 2017-жылы 7, 2018-жылы 11 орунга ээ олгон.

19. Факультетте окуп жаткан студенттер эл аралык жана аймактык 
олимпиадалар дайыма байгелуу орундарды камсыздап келишет;

20. Студенттердин практикасын уюштуруу жана еткерууде Ош шаарындагы 
алдьщкы каржылык мекемелер (банктар) жана ендуруштук ишканалар менен 
келишим тузулген;

21. “Социалдык иш” багытында окуп жаткан студенттер учун ендуруштук 
мекемелерден кецеш алуу учун мумкунчулук тузулген жана студенттер учун 
практикалык мекемелердин кызматкерлери конок лекцияларды окуп турушат;

22. Дистанттык технологияны пайдалануу менен окуу процессии уюштууру 
жакшы жолго коюлган жана бул багытта окутуучулар видео-сабактарды, 
электрондук окуу-усулдук материалдарды иштеп чыгышкан;

23. “Социалдык иш” багытында окуп жаткан студенттер коомдук иштерге 
актвдуу катышуу менен окуу менен бирге социалдык изилдеелерду жургузушкен 
жана мамлекеттик статистикалык комитетинин “Элди жана турак жайды каттоо” 
мамлекеттик акциясынын алганда уюштурулган окууларга катышкан;

Алсыз тараптары:
1. Факультеттеги бир дагы билим беруу программасы программалык 

акрредитациядан еткен эмес;
2. Профессордук-окутуучулар курамында PhD докторлордун жоктугу;
3. Факуль4еттин профессордук-окутуучлар курамынын Scopus, Web of 

Science кирген журналдарда жана импакт-фактору нелден жогору болгон илимий 
журналдарда жарык керген илимий эмгектердин аздыгы;

4. Багыттар боюнча адистештирилген предметтер боюнча электрондук 
окуулуктар жетишсиздиги;

5. Профессордук-окутуучулар тарабынан КРнын ББИМнин грифи менен 
чыккан окуу китептеринин жоктугу;

6. Талап кылынган децгээлде чет тилдерин билген окутуучулардын жоктугу;
7. Окутуучулардын окутуунун инновациялык усулдарын ездештурууге жана 

окутуунун заманбап технологияларын колдонууга мотивациянын темундугу;



8. “Социалдык иш” багытынан башка багыттарда ЖРТ аркылуу ташпырган 
абитуриенттердин санын аздыгы жана балдарынын томендугу:

9. Колледждин артыкчылык диплом менен тапшырган студентгерди 
тартууда кесиптик багыт беруу иштеринин толук ишке ашырылбагандыгы:

10. Факультеттин 6ytypyY4YJI0PYhYh магистратурага тапшырып. окууусун 
уланткандардын санынын аздыгы;

11. Практикалык кызматкерлердин сабактарды отууго, элективдик
сабактардын каталогун иштеп чыгууда практиктердин тартылбай жатышы;

12. Ишканалардын буйрутмасы менен аткарылган студентгик илимий- 
иштердин жоктугу;

13. Эл аралык гранттардын эсебинен каржыланып аткарылган илимий 
долбоорлордун жоктугу;

14. Студентгик илимий-практикалык коференцияларга катышкан 
студенттердин аз саны;

15. ПОЖдун жана студенттердин сырткы академиялык мобилдуулук боюнча 
программаларга катышуусунун томен корсоткучу;

16. Социалдык иш багытын даярдоодо кесиптик сабак берген 
окутуучулардын илимий керсоткучунун томендугу;

17. Мумкунчулугу чектелген жарандар учун билим алуу шарттарынын 
жоктугу;

18. Факультеттин ресурстук мумкунчулукторунун толук кандуу 
пайдаланылбай жатышы;

19. Факультеттин ишмердуулугу боюнча маалыматгардын университеттин 
сайтында жана башка маалымат булактарында толук берилбей жатышы;

Мумкунчулуктвр:
1. Кыргызстандын билим беруу кызматтары базарында факультеттин 

позициясын бекемдоо;
2. Окутуучуларды квалификациясын жогорулатуу аркылуу атаандаштык 

жендомдуулугун жана кесиптик компетенттуулугун жогорулатуу;
3. Окутуучулардын жана студенттердин окуу-усулдук, илимий-изилдеечулук, 

коомдук иштердеги активдуулугун жогорулатуу менен, факультеттин бардык 
багыттагы ишмердуулугун енуктуруу;

4. 580100 “Экономика” багыты боюнча магистратура болумун ачуу;
5. ЖОЖдон кийинки билим беруу программасын ишке ашыруу;
6. Факультеттин профессордук-окутуучлар курамынын Scopus, Web of 

Science киргев, журналдарда жана импакт-фактору нелдон жогору болгон илимий 
журналдарда илимий эмгектердин жарыкка чыгарууну жогорулатуу;

7. Окутуучулардын жана студенттердин академиялык мобилдуулугун 
жогорулатуу менен, кесиптик тажырыйбасын еркундотуу;

8. ПОЖдун КРнын ББИМнин грифи менен окуу китептерин чыгаруу;
9. Студенттеттик контингенттин илимий осушу, талантту студенттердин 

илимий-ИЗИЛДО0 ишмердуулугун жогорулатуу;
10. Республикалык жана эл аралык децгээлде каржылануучу илимий 

долбоорлорду аткаруу;
11. Студенттерди эл аралык децгээлдеги илимий конференцияларга 

конкрустарга катыштыруу;
12. Студентгик илимий долбоорлорду аткаруу;



13. Студенттик инициативаны енуктуруу;
14. Факультеттин бутуруучулерунун потенциалын колдонуу менен 

бутуруудулердуи жумушка орношуусун, коомдук ииггердеги активдуулукту 
жогорулатуу.

Коркунучтар:
1. Аймактагы билим беруу чейросундегу атаандаштыктын жогору болушу;
2. “Социалдык иш”, “Бизнес информатика” багытындагы студентгердин 

контингентинин темендугу;
3. “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу” багыты боюнча кабыл 

алуунун жоктугу;
4. Сырткы чейредегу жагымсыз шарттардын жаралышы (миграция, 

жумушсуздук, реалдуу кирешелердин темендешу);
5. Орто мектептеги билим беруунун сапатынын темендеп жатышы 

(абитуриенттердин ЖРТ жыйнаган баллдарынын томен керсеткучу);
6. “Социалдык иш” багыты боюнча бюджеттик орундардын кыскарышы;
7. Чет елкелук студенттердин массалык турде которулуп кетуусу.

Факультеттин ишмердуулугуне анализ жургузгендер:

1. КжБ каф. башчы

2. ЭБЭСИ каф. башчысы

3. КЭФтин жана КжБ каф.

ББС боюнча жооптуу

4. КЭФтин ОИ боюнча декандын 

орун басары

5. ЭБЭСИ каф. ББСбоюнча жооптуу
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