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Фамилиясы, 

аты: 

Талайбек уулу Тариэль 

 

Туулган жылы 

жана жери:  

15.08.1983-жыл, Ош облусу, Ноокат району, Атамерек айылы 

Жынысы :  Эркек 

Улуту:  Кыргыз 

Билими: 1. Ноокат-жатак гимназиясы, 2000-жыл, артыкчылык менен. 

2. Ош Мамлекеттик университетинин “Бизнес жана 

Менеджмент” факультети, Экономика багыты боюнча 

“Ишканалар экономикасы жана башкаруу” адистиги 

(Экономиканын бакалавры даражасы) 2004-жыл, 

артыкчылык менен. 

3. Ош Мамлекеттик университетинин “Бизнес жана 

Менеджмент” факультети, “Ишканалар экономикасы жана 

башкаруу” адистиги (Экономист-менеджер) 2005-жыл, 

артыкчылык менен. 

4. Ош Мамлекеттик университетинин “Үзгүлтүксүз билим 

берүү” институту, “Юриспруденция” адистиги, (Юрист)  

2014-жыл. 

 Илимий 

даражасы, 

илимий наамы:  

Экономика илимдеринин кандидаты (2014-жыл),  

Ош Мамлекеттик университетинин  доценти. 

Эмгек 

тажрыйбасы: 

♦ 2021-жылдын октябрь айынан баштап “Менеджмент жана 

маркетинг” кафедрасынын башчысынын милдетин 

аткаруучу, доцент; 



♦  2016-жылдын декабрь айынан тартып 2021-жылдын 

октябрь айына чейин “Ишканалар экономикасы жана 

бизнести башкаруу” кафедрасынын башчысы, доцент; 

♦ 2012-2016-ж. “Бизнес жана менеджмент” факультетинин 

“Ишканалар экономикасы жана бизнести башкаруу” 

кафедрасынын кафедра башчысынын орун басары, улук 

окутуучу; 

 ♦ 2005-2012-ж. “Бизнес жана менеджмент” факультетинин 

“Ишканалар экономикасы жана бизнести башкаруу” 

кафедрасынын  окутуучусу; 

♦  2006-ж. Ош шаардык стадионунун башкы эсепчиси; 

♦ 2005-ж. Ош облустук туризм, спорт жана жаштар 

комитетинде бухгалтер-кассир, башкы эсепчи; 

Сыйлыктары ♦ 2007-жылы   “Окуу- тарбиялык, коомдук иш-чараларга 

активдүү катышкандыгы” үчүн Ош МУнун “Бизнес жана 

менеджмент” факультетинин Ардак Грамотасы; 

♦ 2008-жылы   “Университеттин окуу- тарбиялык, коомдук 

иш-чараларга активдүү катышкандыгы” үчүн Ош МУнун 

Ардак Грамотасы; 

♦ 2011-жылы   “Окуу- тарбиялык, коомдук иш-чараларга 

активдүү катышкандыгы” үчүн Ош МУнун Ардак 

Грамотасы; 

♦ 2012-жылы   Ош МУнун “Мыкты окуу китеби” 

номинациясынын ээси; 

♦ 2013-жылы “Илим жумалыгына активдүү катышкандыгы” 

үчүн Бизнес жана менеджмент факультетинин Ардак 

Грамотасы; 

♦ 2014-жылы -Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук 

күнүнө карата “Адамзаттык жан азыгы-китеп” сынактын 

мыкты автору номинациясынын ээси; 

♦ 2016-жылы   “Илимий жетишкендиктери жана коомдук иш-

чараларга активдүү катышкандыгы ” үчүн Ош МУнун 



кесиптик кошунунун Ардак Грамотасы; 

♦ 2018-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош 

облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн Ардак 

Грамотасы; 

♦ 2021-жылы Ош шаардык кеңешинин Ардак Грамотасы; 

♦ 2022-жылы “Бизнес жана менеджмент” факультети 

тарабынан өткөрүлгөн “Мыкты лектор” конкурсунун 

жеңүүчүсү. 

Квалификацияны 

жогорулатуу 

курстары 

(семинар, 

тренинг, 

конференция) 

♦ 2012-жыл, Эл аралык илимий-практикалык 

конференция «Проблемы современной экономики: 

глобальный, национальный и региональный контекст» - 

Бишкек шаары;   

♦ 2013-жыл, Эл аралык илимий-практикалык 

конференция «Мировая наука и современное общество: 

актуальные вопросы экономики, социологии и права» - РФ, 

Саратов шаары; 

♦ 2013-жыл, Эл аралык илимий-практикалык 

конференция «Инфраструктурные отрасли экономики: 

проблемы и перспективы развития» - РФ, Новосибирск 

шаары; 

♦ 2013-жыл, декабрь: Семинар – “Коммерциялык эмес 

уюмдарды башкаруу” –ЮСАИД, Бишкек; 

♦ 2014-жыл, март: Семинар – “Окуу процессиндеги окутуу 

жыйынтыктары менен окутууну баалоонун методологиясы” – 

TeachEx, Ош; 

♦ 2015-жыл, май: Тренинг – “ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону 

жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” 

– EDNET, Ош; 

♦ 2016-жыл, март: Тренинг – “Көз карандысыз 

аккредитацияга эксперттерди даярдоо” – EDNET. 

♦ 2018-жыл, Тренинг – “Көз карандысыз аккредитацияга 

эксперттерди даярдоо” – EDNET 



♦ 2021-жыл, ноябрь-декабрь, Тренинг – “Педагогикалык 

көндүмдөрдү жогорулатуу”-Бишкек. 

Илимий 

эмгектери: 

♦ 2011-жыл, “Рынок труда: современные взгляды” (макала)-

Бишкек; 

♦ 2011-жыл, “Спрос и предложение на рынке труда: факторы 

ее определяющие” (макала) – Бишкек; 

♦ 2012-жыл, “Формирования рынка труда и система его 

экономических показателей”(макала)– Бишкек; 

 ♦ 2012-жыл, “Состояния социальной защиты занятости 

населения рынка труда”(макала) –Бишкек; 

 ♦ 2012-жыл, «Маркетинг» окуу китеби (кыргыз тилинде, 200 

бет)-Ош; 

♦2013-жыл, “Улуттук экономиканын тармактарынын 

алкагында калктын иш менен камсыз болуусу жана эмгек 

каражаттарынын кырдаалы” (макала) – Бишкек; 

♦ 2013-жыл, “Проблемы занятости и рынка труда в 

Кыргызстане и пути их решения” (макала)-Саратов; 

♦ 2013-жыл, “Международный опыт регулирования рынка 

труда и возможности его применения в Кыргызстане” 

(макала) – Новосибирск; 

♦ 2013-жыл, “Рынок мамилелер шартындагы эмгек 

базарынын өнүгүү процесси” (макала)-Бишкек; 

♦ 2013-жыл, “Эмгек рыногун жана жумуш менен камсыз 

кылуунун жөнгө салуудагы мамлекеттик саясат” (макала) – 

Бишкек; 

♦ 2013-жыл, “Калкты натыйжалуу социалдык коргоону 

камсыз кылуу” (макала) – Бишкек; 

♦ 2014-жыл, “Повышения уровня цивилизации трудовых 

отношений в условиях модернизации национальной 

экономики” (макала) –Казахстан; 

♦ 2014-жыл, “Характерные черты переходного периода в 

отношениях занятости населения и безработицы” (макала) – 



Казахстан; 

♦ 2014-жыл, “Рынок труда как важнейшее звено экономики” 

(макала) – Казахстан; 

♦  2015-жыл, “Рыноктук мамилелер шартында 

жумушсуздукту кыскартуунун жана калкты иш менен камсыз 

кылуунун социалдык-экономикалык маңызы” (макала) –Ош; 

♦ 2016-жыл, “Иш менен камсыз кылууну көмөктөшүү 

чөйрөсүндө мамлекет тарабынан колдоону өркүндөтүү” 

(макала)-Ош; 

♦ 2017-жыл, “Кайра иштетүү өнөр жайындагы өндүрүштүн 

эффективдүүлүгүнүн жогорулатууда кредиттин ролу” 

(макала)- Бишкек; 

♦ 2017-жыл, “Кыргызстандын региондорунун агроөнөржай 

комплексиндеги инвестициялык жагымдуулуктун деңгээли” 

(макала)–Бишкек; 

♦ 2017-жыл, “580200 “Менеджмент” багытынын 

бүтүрүүчүлөрү үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик 

аттестациянын баалоо каражаттарынын фонду” – Ош; 

♦ 2017-жыл,  Программа государственной итоговой 

аттестации для выпускников, обучающихся по направлению 

подготовки 580200 «Менеджмент»-Ош; 

♦ 2017-жыл, Программа учебно-ознакомительной практики 

для студентов 2 курса очной и  3 курса заочной (дистантной) 

формы обучения по направлению подготовки 580200 

«Менеджмент»-Ош; 

♦ 2017-жыл, Программа производственной практики для 

студентов 3 курса очной и  4 курса заочной (дистантной) 

формы обучения по направлению подготовки 580200 

«Менеджмент»-Ош; 

♦ 2017-жыл,  Программа предквалификационной практики 

для студентов 4 курса очной и  5 курса заочной (дистантной) 

формы обучения по направлению подготовки 580200 

«Менеджмент»; 

♦ 2017-жыл, “Методические указания по выполнению и 



подготовке к защите выпускных квалификационных работ 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

580200 «Менеджмент»” –Ош; 

♦ 2018-жыл, “Оптимизация политики занятости и 

регулирование рынка труда” (макала) –Москва; 

♦  2018-жыл, “Мотивация и эффективность трудовой 

деятельности” (макала) – Москва; 

♦  2018-жыл, “Рыноктук мамилелер шартында эмгекке болгон 

суроо-талап менен сунушту калыптандыруу” (макала) –Ош; 

♦ 2018-жыл, “Кыргызстандагы эмгек рыногундагы эмгекке 

болгон суроо-талап менен сунуштун абалы” (макала)– Ош; 

♦ 2018-жыл, Практикум по маркетингу: учебно-практическое 

пособие-Ош; 

♦ 2018-жыл, Маркетинг боюнча практикум: окуу-пратикалык 

колдонмо –Ош; 

♦ 2019-жыл, “Маркетингдик ишмердүүлүктүн негизинде 

ишкананын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн стратегиялык 

башкаруу” –Ош; 

♦ 2019-жыл, “Жер ресурстарын башкаруунун 

эффективдүүлүгүн жогорулатуу” –Ош; 

♦ 2021-жыл, “Характерные черты рынка труда Кыргызской 

Республики в современных условиях” – Москва; 

♦ 2021-жыл, “Характерные черты рынка труда Кыргызской 

Республики в современных условиях” –Москва; 

♦ 2022-жыл, “Особенности занятости населения в условиях 

рынка” (макала)-Москва; 

♦ 2022-жыл, “Проблемы рынка труда Кыргызской 

Республики в условиях переходной экономики”-Москва; 

♦ 2022-жыл, “Маркетинг маселелерде жана чечимдерде”:-

окуу-практикалык колдонмо, -Ош. 

Окуткан 

предметтери: 

Маркетинг, долбоорду башкаруу, менеджмент, ишканадагы 



пландаштыруу, эл аралык маркетинг, маркетингдик изилдөө 

Кафедранын, 

факультеттин 

өнүгүүсүнө 

кошкон салымы 

580100 “Экономика” багытынын “Ишканалар экономикасы 

жана башкаруу” профилин, 580200 “Менеджмент”, 580700 

“Бизнести башкаруу” бакалавр, 580200 “Менеджмент” 

магистратура багыттарын лицензиялоодон, ошондой эле 

2018-жылы апрель айында жогоруда аталган бардык 

багыттарды аккредитациядан өткөрүүгө түздөн-түз 

катышкан. НААР агенттиги тарабынан ЖОЖдор арасында 

өткөрүлгөн рейтингде “Менеджмент”, “Бизнести башкаруу” 

багыттары 1-орунга жетиштирүүгө чоң салым кошкон. 

 Кафедрадагы “Менеджмент”, “Бизнести башкаруу” 

бакалавр, магистратура багыттары боюнча негизги билим 

берүү программаларын түзүүчүлөрүнүн бири, кошумча 

компетенцияларды жана күтүлүүчү натыйжаларды 

аныктоодо салымы чоң. 

Компьютердик 

билими  

Microsoft EXCEL, Microsoft Office, Power point, Internet 

Explorer, Microsoft Word 

Тил билүү 

деңгээли:   

Кыргыз, орус, англис, өзбек, түрк 

Жеке 

сапаттары: 

Жоопкерчиликтүү, тез өздөштүрүүгө жөндөмдүү, 

стандарттык эмес жана конфликттик кырдаалдарда стресске 

туруктуу, коюлган маселени чын көңүлдөн аткаруу, максатка 

умтулуу, өз алдынча чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгү, 

жамаат менен бирге иш алып бара билүү, чынчыл ж.б. 

Хоббиси: Китеп окуу, балык уулоо, жаратылышта сейил жасоо 

Үй бүлөлүк 

абалы: 

Үй бүлөлүү, эки уул, эки кыздын атасы 

 

 

 

Ош мамлекеттик университетинин “Бизнес жана менеджмент” 

факультетинин “Менеджмент жана маркетинг” кафедрасынын кафедра 

башчысы кызмат ордуна талапткер Талайбек уулу Тариэлдин 

ПЛАТФОРМАСЫ 

 



1. Кафедранын стратегиялык багыты катары  негизги билим 

берүү программаларынын окуу-методикалык ишмердүүлүгүн 

өркүндөтүү: 

►компетенттик мамиленин талаптарын, эмгек рыногунун өнүгүү 

тенденциясын, бардык кызыктар тараптардын кызыкчылыктарын жана 

акыркы муундагы мамлекеттик билим берүү стандартын эске алуу менен 

бардык багыттар боюнча негизги билим берүү программаларын, окуу 

пландарын, окуу-методикалык комплекстерди, анын ичинде баалоо 

каражаттарын иштеп чыгууну өркүндөтүү; 

► Кафедрада окутулуп жаткан бардык дисциплиналар боюнча 

электрондук окуу-методикалык комплекстерди иштеп чыгуу; 

► Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы тарабынан 

окутулган тиешелүү дисциплиналар боюнча кыргыз тилиндеги окуу- усулдук 

колдонмолорду жана китептерди иштеп чыгуу; 

► Окутуунун инновациялык формаларын жана усулдарын, 

методикалык колдонмолорду жана сунуштарды  колдонуу менен окутуунун 

методикасын өркүндөтүү. 

2. Билим берүү процессинин негизги бир бөлүгү катары тарбия 

иштерин өркүндөтүү: 

► Студенттерде максатка умтулуу, граждандык позицияны ээлөө, 

коммуникабелдүүлүк, чыгармачылык потенциалды  жүзөгө ашыруу, өзүн-өзү 

өнүктүрүүгө умтулуу, социалдык адаптацияга жөндөмдүү болуу, 

жоопкерчилик, жамаатта иштөө жөндөмдүүлүк, толеранттуулук, нравалуулук 

жана башка ушул сыяктуу социалдык-личносттук сапаттарды 

калыптандыруу жана өнүктүрүү; 

► Окуу процесси менен биргеликте чыгармачылык, маданий –

массалык жана спорттук иш-чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө көңүл 

бөлүү. 

3. Билим берүү ишмердүүлүгүнүн маанилүү бир бөлүгү 

катарында жумуш берүүчүлөр менен болгон байланышты күчөтүү, 

анткени адистердин сапаттуу даярдалышына жумуш берүүчүлөр баа 

беришет, ал үчүн: 

► кафедрадагы бардык багыттар боюнча адистерди эмгек рыногунун 

талаптарына ылайык даярдоо, анын ичинде жергиликтүү жана 

республикалык башкаруу органдарына кайрылуу, ошондой эле мамлекеттик, 

жеке, финансы-кредиттик жана башка мекеме-уюмдар  менен байланышты 

күчөтүү; 

► Окутуунун сапатын жогорулатуу максатында жумуш берүүчүлөрдү, 

бүтүрүүчүлөрдү, бизнес өкүлдөрүн тынымсыз конок лекцияга, семинар, 

тегерек стол жана башка иш чараларга чакырууну өркүндөтүү; 

► “Менеджмент жана маркетинг” кафедрасынын илимий иштелмелерин 

ишке киргизүү максатында бизнес коомчулугу, бийлик структуралары менен 

стратегиялык өнөктөштүктү уюштуруу жана өркүндөтүү; 

► кафедранын бүтүрүүчүлөрү менен тынымсыз байланышта болуу; 



►Ишканалардын базасында практикалык сабактарды жумуш 

берүүчүлөр менен биргеликте өркүндөтүү. 

4. Эл аралык билим берүүгө жана эл аралык программаларга 

карата интеграциялоо: 

►Кыргызстандын, ошондой эле жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн  

жогорку окуу жайлары менен тажрыйба алмашуу жана квалификацияны 

жогорулатуу боюнча профессордук-окутуучулук курамдын жана 

студенттердин мобилдүүлүгүн жогорулатуу; 

► Тиешелүү багыттар боюнча кош дипломдуулук боюнча 

келишимдерди түзүүгө жетишүү; 

► Рыноктун талаптарына ылайык:         

 - “Маркетинг” багытын; 

- Менеджмент багытынын алкагында “Бренд менеджмент”, “Каржы 

менеджмент”, “IT технология тармагындагы менеджмент” профилдерин 

ачуу; 

- - Менеджмент багытынын алкагында орто кесиптик билим берүү 

программасын боюнча “Менеджмент” багытын ачуу жана аларды эл аралык 

программаларга интерграциялоо. 

5. Кафедрадагы профессордук-окутуучулук курамынын 

илимий потенциялын жогорулатуу боюнча тынымсыз иш аракеттерди 

уюштуруу: 

- Рыноктук өзгөрүүнүн жана бардык кызыкдар тараптардын 

талаптарын эске алуу менен профессордук-окутуучулук курамдын 

квалификациясын тынымсыз жогорулатуу жана өркүндөтүү; 

- Ишкердик, чекене жана дүң соода, мейманкана, тамак-аш, туризм 

жана башка чөйрөлөрүндө демилгелүү маркетингдик изилдөөлөрдү 

жүргүзүү; 

- Маркетингдик изилдөө жана маалыматтарды талдоо, 

инновациялык продуктулардын жана кызмат көрсөтүүлөрдү маркетинги, 

регионалдык маркетинг, компаниянын  сатуусу жана стартегиялык 

пландаштыруу, бизнести уюштуруу жана бизнес план түзүү, бренд 

менеджмент, товарларды сертификациялоо жана стандартташтыруу, 

логистика ж.б.  багыттар боюнча консултациялык кызматтарды сунуштоо 

жана изилдөөлөрдү жүргүзүү. Анын жыйынтыгында атайын изилдөө жана 

кеңеш берүү борборун ачуу; 

- Профессордук-окутуучулук курамдын илимий макалаларын 

SCOPUS, Web of Science сыяктуу эл аралык базасында индекстелүүчү 

журналдарда басмадан чыгарууну активдештирүү; 

- НААР жана башка агенттиктер тарабынан өткөрүлгөн 

рейтингтерде профессордук-окутуучулук курамды алдыңкы саптарга 

чыгарууга жетишүү; 

- “Устат-шакирт” программасын стимулдаштыруу жана өнүктүрүү. 

6. Кафедрадагы профессордук-окутуучулук курамдын эмгек 

ишмердүүлүгүн мотивациялоо, ал үчүн: 



- пансионаттарда, курорттордо жана башка эс алуучу жайларда эс 

алуу жана ден-соолукту чыңдоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү; 

- кафедранын кызматкерлеринин балдары үчүн университеттин 

балдар бакчасы, мектептеринен пайдалануу;  

- кафедрадагы профессордук-окутуучулук курам жана студенттер 

үчүн андан ары дагы материалдык-техникалык базаны рыноктун талабына 

ылайыктуу жакшыртуу. 

7. Кафедрадагы бардык багыттарды аккредитациядан 

өткөрүүгө даярдыктарды күчөтүү: 
-кафедрадагы профессордук-окутуучулук курамга жана студенттерге 

багыттардын максаты жана окутуунун натыйжалары жөнүндө түшүнүктү 

калыптандыруу жана жайылтуу; 

- Студенттерде мамлекеттик билим берүү стандартында берилген жана 

кафедра тарабынан сунушталган кошумча компетенцияларды 

калыптандыруу; 

- Окутуунун натыйжаларын иштеп чыгууда эмгек рыногунун, 

мамлекеттин жана башка тышкы кызыктар тараптардын керектөөлөрүнүн 

эске алуу; 

- Багыттар боюнча жумушчу окуу пландарын бардык кызыктар 

тараптардын (студенттер, ата-энелер, жумуш берүүчүлөр ж.б.) талаптарына 

ылайык түзүү; 

- Кафедранын ишмердүүлүгүн жайылтуу максатында өткөрүлгөн иш 

чаралар жана башка тиешелүү маалыматтарды социалдыктармактарга, 

ОшМУнун сайтына үч тилде жайгаштырууну өркүндөтүү; 

-Студенттердин жана бүтүрүүчүлөрдүн билим берүү программасына 

канааттандырылуусуна тынымсыз мониторинг жасоо. 

 

 


