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Кафедранын кыскача тарыхы 
 «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» кафедрасы 

Кыргызстандагы бухгалтердик эсеп бонча эң алгачкы 
кафедра.  

 Кафедранын тарыхы 1965-жылдан башталат. «Финансы 
жана бухгалтердик эсеп» кафедрасынан бөлүнүп чыккан. 

 Алгачкы кафедра башчысы - э.и.к., доцент Акимкин А.В. 
 Ар кайсы жылдары кафедраны Вайслеб Б.П., Чалова 

К.Ч., Курманбеков О.К., Назарматова К.М.,        
Ботобеков А.Б., Ермекбаев А.З., Маралов Т.М., Кулова 
Э.У., Абдыкаиров Т.А. жетектешкен. 

 Бүгүнкү күнү кафедраны  э.и.д., профессор Ботобеков 
А.Б. жетектейт. 
 
 



Кафедранын иш-аракети 
 Кафедра мүчөлөрүнүн иш-аракеттери 

субъектилердин баардык түрлөрүндө эсеп, талдоо 
жана аудит тармагында иштөөчү жогорку 
квалификациялуу адистерди дардоого 
багытталган. 

 Кафедра «Экономика» багытында  бакалавр, 
«Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» профили 
боюнча адистерди, ошондой эле  магистранттарды 
даярдап чыгарат.  



Кафедранын миссиясы 

Ж.Баласагын атындагы 
КУУнун миссиясы 

«Бухгалтердик эсеп, 
талдоо жана аудит» 
кафедрасынын миссиясы 

 Улуттук жана дүйнөлүк 
стандарттардын 
талаптарына жооп берген 
адистерди даярдоодо көч 
башы болуу. 

 Бухгалтердик эсеп, талдоо 
жана аудит адистиги 
боюнча улуттук жана 
дүйнөлүк стандарттарга 
шайкеш келген, эмгек 
рыногунда суроо-талапка ээ 
болгон жана коомдун 
муктаждыктарына жооп 
берген атаандаштыкка 
жарамдуу адистерди 
даярдоодо көч башы болуу. 



Кафедранын 
милдеттери 

Экономиканын ар 
түрдүү тармактарында 

жогорку 
квалификациялуу 

бухгалтерлерди 
даярдоо үчүн окуу-

усулдук жана илимий 
адабияттарды иштеп 

чыгуу 

Коомдун жогорку 
квалификациялуу 

адистерге жана 
илимий-педагогикалык 

кадрларга болгон 
муктаждыктарын 
канааттандыруу 

Тереӊ кесиптик билим 
берүү менен 

адистерди даярдоо 
жана кайра даярдоо 

Окутуу жана тарбиялоо 
процесстеринин 

бирдиктүүлүгүн камсыз 
кылуу менен изденүү 

жана колдонмо 
мүнөздөгү 

фундаменталдык 
илимий изилдөөлөрдү 

уюштуруу жана 
жүргүзүү 



Кадрдык камсыздоо 

 Кафедранын проф.-
окутуучулардын сандык 
жана сапаттык курамы: 
 э.и.д., профессорлор – 5; 

 э.и.к., доценттер – 10;  

 э.и.к., ага окут. – 3; 

 ага окутуучулар – 14; 

 окутуучулар – 5; 

 ага лаборант -1. 

Баардыгы - 38 

 Кафедранын проф.-
окутуучулардын 
курамынын сапаттык 
көрсөткүчү – 49% 

 

 



Кафедранын окуу-усулдук иштери 

 Кафедра тарабынан өтүлүүчү сабактардын саны – 29; 

 Баардык сабактар боюнча окутуучулардын жумушчу 
программалары жана окуу-усулдук комплекстери 
кафедрада бар; 

 Акыркы 3 жылда кафедра мүчѳлѳрү тарабынан басмадан 
чыгарылган окуу-усулдук колдонмолордун саны – 10 дон 
ашык; 

 2020-2021-окуу жылына карата 5 окуу-усулдук 
колдонмолорду басып чыгаруу пландалып, 1 жарык кѳрдү. 

 

 



Илимий-изилдөө иштери.  

 Кафедранын ИИИ темасы: 
«Рынок экономикасы шартында 
Кыргыз Республикасында 
бухгалтердик эсепти  жана 
аудитти  ѳркүндѳтүү 
кѳйгѳйлѳрү» 

 Багыты: экономика; 
 Адистиги: «Бухгалтердик эсеп, 

талдоо жана аудит»;  
 Адистиктин шифри: 08.00.12. 
 Түрү:  колдонмо-изилдѳѳ  
 Илимий багыттын жетекчиси: 

«Бухгалтердик эсеп, талдоо жана 
аудит»кафедрасынын башчысы, 
э.и.д., профессор А.Б.Ботобеков 



Илимий-изилдөө иштери.  

 Кафедра мүчѳлѳрү тарабынан 
2019-жылы 21 илимий макала 
басылып чыккан; 

 Эл аралык басылмалардын саны 
– 12 макала; 

 Кафедрада 14 аспирант бар 

 Магистранттардын саны– 62 

 Кафедранын тѳмѳнкү мүчѳлѳрү 
кандидаттык диссертацияларын 
коргоо алдында: 

 М.Т. Тологонов; 

 Ж.К. Каныбекова; 

 А.А. Сапалов; 

 Р.Т. Табирисова. 



Илимий-изилдөө иштери.  

 Кафедранын мүчѳлѳрү жыл сайын 
ѳтүүчү «Борбор Азия ѳлкѳлѳрүнүн 
бухгалтерлеринин жана 
аудиторлорунун Ысык-Кѳл форуму» 
аттуу эл аралык конференцияны 
уюштурууда жана ѳткѳрүүдѳ жигердүү 
катышып келишет.  

Кафедранын мүчѳлѳрү ар 
түрдүү семинарларга, 
тренингдерге жана башка 
квалификацияны 
жогорулатуу курстарына 
дайыма катышып турушат. 



Студенттердин илимий-изилдөө иштери  
 "Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит« 

профилинин студенттери көптөгөн 
студенттик конференцияларга, 
тегерек столдорго ж.б. катышып 
келишет; 

 "Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит" 
адистигинин Студенттер арасындагы 
республикалык олимпиадасында  2011- 
жылдан бери КУУнун атынан биздин 
студенттер жигердүү катышышып, 
байгелүү орундарга ээ болуп келишет . 

 БЭТжА кафедрасы ар жылы «3- апрель-
Кыргызстандын бухгалтерлер күнүнө» 
карата  факультетте Бухгалтердик эсеп, 
талдоо жана аудит боюнча ачык 
студенттик олимпиада өткөрөт. 
Максаты – Республикалык олимпиадага 
студенттерди тандап алуу. 

 



Студенттердин илимий-изилдөө иштери 
РФ Москва шаарынын РЭДУ 
(РУДН) ЖОЖдо 2020-ж. 26-
мартында өткөн «Бухэсеп 
биздин айланабызда» 
Бухгалтердик эсеп боюнча 
Евразиялык студенттик 
Олимпиадада КМШ 
ѳлкѳлѳрүнѳн келген 
командалардын ичинен 
«Бухгалтердик эсеп, талдоо 
жана аудит» профилинин 
тѳмѳнкү студенттери 
командалык дипломго ээ 
болушту:  

1. Тилеков Улан, 

2. Курманалиев Азамат, 

3. Абдимажитова 
Жаркынай, 

4. Ниязова Гузель, 

5. Батырбашиева Сезим 
 

Жеке биринчиликте: 

 Тилеков Улан – 2-орун 

ээледи. 



Кафедранын эл аралык байланыштары 

 ШКУ Тармактык университетинин алкагында 
РЭДУ (РУДН) ЖОЖ менен бирге 1+1 форматында 
"Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит" профили 
боюнча магистранттарды даярдоодобуз; 

 Азыркы учурда РЭДУ ЖОЖдо КУУнун "Бухгалтердик 
эсеп, талдоо жана аудит" профили боюнча 2 
магистрант окушууда; 

 Кафедра акыркы жылдары Казахстандын, 
Өзбекстандын, Таджикстандын бухгалтердик эсеп 
боюнча окумуштуулары менен тыгыз байланышта иш 
алпарууда. 

 



Тарбия иштери 
Кафедра тарабынан студенттер менен тарбия, кураторлук 
иштер боюнча план түзүлүп, иш алып барылат. 

 

 9-декабрь – Эл аралык коррупцияга каршы күрөшүү күнүнѳ карата 
тегерек столдо БЭТжА кафедрасы студенттери менен бирге жигердүү 
катышышты.  

 “23-сентябрь – Мамлекеттик тил күнү” 
майрамына БЭТжА профилиндеги 1-курстун 
студенттери катышып, таланттарын элге 
тартуулашты. 



Мамлекеттик тилдин колдонулушу жана аны 
өркүндөтүү боюнча иш-аракеттер 

 БЭТжА кафедрасында кыргыз тилде төмөнкү окуу      
куралдары Т.А. Абдыкаиров, У.С. Сулайманова 
тарабынан басмадан чыгарууга даярдалды: 

 «Бухгалтердик эсептин теориясы». 7 б.т. 

 «Бухгалтердик эсеп». 9 б.т. 

 ФОЭС-41 «Айыл чарбасы» э.и.к., доцент Уруйпа 
Сулайманова тарабынан которулуп, кафедранын 
отурумунда талкууланды; 

 Кафедрадагы көрнөк-жарнактар жана көптөгөн 
документтер расмий тил менен бирге 
мамлекеттик тилде да чагылдырылган. 



Көңүл 
бурганыңыздарга 

чоң рахмат! 


