
Т. Ку латов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык, инниовация жана экономика 
колледжинин усулдук кецешинин отурумунун
№ 1 Протоколу

05. 09. 2022-жыл

Чогулуштун терагасы: Саидкамолов У.С.
Катышкандар: 11
Кун тартиби:
1. 2022-2023-окуу жылына карата усулдук кенешменин иш пландарын талкуулоо жана 
бекитуу, усулдук кецештин жацы курамын бекитуу
2. Жаны окуу жылына карата окутуучулардын жумушчу программаларын бекитуу
3. Жаш мугалимдерге насаатчы окутуучуларды бекитуу
4. Аккредитациям иш кагаздарын даярдоо
5. Ачык сабактардын, куратордук сааттардын жана башка иш-чаралардын журушу талдоо

1-маселе боюнча колледждин усулчусу суйледу, ал 2022-2023-окуу жылына карата 
усулдук кецешменин планы менен тааныштырып, усулдук кецештин курамы менен 
тааныштырды:
№ Ф.А.Ж. КЫЗМАТЫ УСУЛДУК

КЕЦЕШ
1. Саидкамолов

Умид Сабыржанович
Мудурдун окуу иштери 
боюнча убактылуу
милдетин аткаруучу

Усулдук кецештин 
терагасы

2. Аширкулова 
Гульзара Тойгоиовна

Колледжин усулчусу,
кыргыз тили жана
адабияты окутуучусу

Усулдук кецештин 
мучосу

3. Ураимов Кубанычбек
Омуралиевич

Кыргыз тили окутуучусу 
ф.и.к.

Усулдук кецештин 
мучосу

4. Кутбидинов
Абдилаким Шамшиевич

Сырттаи окуу болумунун 
башчысы

Усулдук кецештин 
мучосу

5. Юсупова Акмарал
Жоомартовна

Кыргыз тили жана
адабияты окутуучусу,
китепкаиа башчысы

Усулдук кецештин 
мучосу

6. Абдуллаев
Мухамадамип Камилович

“ЖТИ” циклынын
башчысы

Усулдук кецештин 
мучосу

7. Хаджимаматова
Дилорам Абдрахмановна

“Технология” циклынын
башчысы

Усулдук кецештин 
мучосу

8. Марасулов Атабек
Каримович

“КС,КжБЭ” циклынын
окутуучусу

Усулдук кецештин 
мучосу

9. Жеенбаев Жециш
Ташполотович

“АУТЖТ” циклынын
башчысы

Усулдук кецештин 
мучосу

10. Турсуматов Акмаль “БЭ” циклынын башчысы Усулдук кецештин 
мучосу

И. Бакирова Айнагуль
Ташмурзаевна

“ТИ” циклынын башчысы Усулдук кецештин 
мучосу

12. Маматалиев Адылбек “ЖТИ” циклынын
окутуучусу, профкомдун 
терагасы

Усулдук кецештин 
мучосу

13. Таубазарова Баян
Тургунбаевна

“ГИ” циклынын окутуучусу Усулдук кецештин 
мучосу

14. Сайпидинов Абдурасул “ЭС” циклынын башчысы Усулдук кецештин 
мучосу

15. Дадабаев Тахир
Хасанович

“ТМиГР” циклынын
башчысы

Усулдук кецештин 
мучосу



2-маселе  боюнча колледждин усулчусу Аширкулова Г.Т. суйледу, ал жумушчу 
программаларды жана 2-3-курстун студенттери учун силлабус тузулуп, 12-сентябрь кунге 
чейин бекитилиши керек экенин айтты. Андан сырткары колледждин бардык циклдарына 
график тузулуп, ОМК жасоо боюнча семинар-тренинг отулерун айтып график менен 
тааныштырды. Семинарды Аширкулова Г.Т., Хажимаматова Д.А., Марасулов А. 
тарабынан отулерун айтты.

Циклдар Саатты Моенетту

1. “Технология”, “КСиК”,
“ТППСП”, “ОТН” циклары

15-00 19-20.09.22

2. “ТОиРАТ”, “ТМИЭГР”, “ЭУП” 
циклдары

15-00 21-22.09.22

3. Табигый илимдер,
Гуманитар дык илимдер
циклдары

15-00, 9-00 23-24.09.22

3-маселе  боюнча жаш окутуучуларга нассатчы окутуучулар беки'туу боюнча 
Аширкулова Г.Т. суйледу, ал колледжде теменку окутуучулар жаш окутуучулар аларга 
тажрыйбалуу окутуучулардан насаатчы дайындалганын айтып етту.

2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНДАГЫ ЖАШ ОКУТУУЧУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

№ Ф.А.Ж. ЦИКЛЫ УСТАТТЫ
1. Шарафудинов

Амирбек
“ЭУП” циклынын окутуучусу Самиева Н. Р.

2. Жоробеков Нурбек “ЭУП” циклынын окутуучусу Турсуматов Акмаль
3. Маматкошок кызы 

Роза
“ТИ” циклынын окутуучусу Бакирова Айнагул

4. Кутмаматова
Гулзина

“ГИ” циклынын окутуучу Далибаева Эльмира

5. Абдылкасым кызы 
Айгуль

“ГИ” циклынын окутуучу Халилова Нургуль

6. Топывалдиев
Юпусжои

“КСжК” циклынын окутуучусу Муратов Данияр

7. Нурматов 
Машрабжон

“КСжК” циклынын окутуучусу Марасулов Атабек

8. Алтынбек уулу
Нургазы

“ЖТИ” циклынын окутуучусу Абдуллаев 
Мухамадамин

9. Айбашева Айсулуу “Технология” циклынын
окутуучусу

Хажимаматова
Дилорам

4-маселе  боюнча окуу иштери боюнча директордун орун басарынын м.а., 
кецешменин терагасы Саикамолов У.С. суйледу. Ал оз сезунде устубуздегу жылы 
колледж институционалдык жана 5 адистик БИ, КМТШИ, ПОВТАС, КСиК, ТППСП, 
программалык аккредитациядан етуле турганын, ар бир цикл башчынын алдында 
жооптуу иш турарын айтып етту. Программалык аккредитациядан ете турган 
циклдардын башчыларына езун-езу баалаа (самоатестация) жазыштары керектигин 
эскертип етту.



Андан сырткары Саидкамолов У.С. окуу пландарын башкадан цикл башчлары менен 
биргеликте карал чыгып, тузетуу киргизгенин айтып, усулдук кецешменин мучелеруне 
керсотуп, макулдашылды.
Ал эми кийинки окуу жылына жаны 2022-жылы бекитилген стандарттын негизинде окуу 
планы тузулеерун айтып етту. Азыркы тузулгон стандартта кеп каталыктар бар экенин, 
Билим беруу министрлигине билдирип, тактап керулуш керектигин айтты.
5-маселе  боюнча Аширкулова ГТ. суйледу. Ал ез сезунде цикл башчылар окутуучуларга 
ачык сабактардын, куратордук сааттардын жана башка иш-чараларды койдуруп, ар бир 
усулдук кецеште талуу журулушу керектигин айтты.
Ар турдуу маселе боюнча Аширкулова суйледу. Ал Хажимаматова Д.А. жана 
Ажимуратова Б. ез дисцилиналарынан Окуу материалын (ОМК) тузгенун айтты. Ал эми 
Хажимаматова Д.А. тузген ОМКлары менен кецешменин мучелерун таанышырып, 
тушунук берип етту.
1. УМ1 «Создание новых видов швейных изделий».

2. УМ 2 «Подбор текстильных материалов в соответствии с эскизами моделей швейных 
изделий» дисциплина « Конфекцирование швейных изделий».
3. УМ 3 “Техническое моделирование изделий на основе БК, соответствии с эскизами 
моделей». «Методы конструктивного моделирование швейных изделий».
4. УМ “Составить технологическую последователность на запускаемую модель в 
соотвествии с нормативными документами”, дисциплина: “Подготовка и организация тех 
процессов швейных преприятиях”
5. УМК Вариативная часть «Техника безопасности и охрана труда».
6. УМ 8 «Технико-экономическое обоснование швейного производства»
7. УМК «Основы менеджмента»
8. УМК «Экономика отрасли»
9. УМК «КМиТШИ», «ИТПД».
10. УМ 7 Авторский контроль изготовления швейных изделий» дисциплина « Управление 
качеством по ГОСТу».
11. УМК «Материаловедение».
12. УМ 6 «Изготовление швейных изделий по технологической последовательности» 
дисциплина «Оборудование швейного производства».
Ажимуратова Б. да ОМКлары менен тааныштырды:
1. УМ1 Участие в организации возделывания сельскохозяйственных культур и разработке 
мероприятий по рациональному использованию почв. Бул УМди Абдилаким к Н. менен 
бирге кыланын айтты.
2. УМ2 Участие в организации производства сельскохозяйственных культур (в т.ч. 
курсовая работа)
3. УМЗ Организация хранения сельскохозяйственной продукции.
4. УМ4 Организация технологии по переработке растительного сырья (плодов, ягод и 
овощей) и контроль качества сырья и готовой продукции (в т.ч. курс.раб.)
5. УМ5 Организация технологии сушки растительного сырья (плодов, ягод и овощей) и 
контроль качества сырья и готовой продукции
6. У Мб Участие в организации предприятий перерабатывающей промышленности
7. УМ7 Обеспечение безопасности пищевых продуктов перерабатывающей
промышленности.
8. Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях
9. Оборудования перерабатывающих производств
10. Тара и упаковочные материалы
11.Общие принципы переработки сырья и введение в технологии
12. Физиология питания
13. Пищевые биологически активные добавки
14. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Абдилаким кызы Наргиза
1. Химия
2.Общая микробиология
3.Пищевая химия Наргиза



4. Методы исследования пищевых продуктов
5. Биохимия сельскохозяйственной продукции
6. Технохим контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки

ЧЕЧИМ:

1. 2022-2023-окуу жылынын методикалык кецештин отурумунун иш планын жана 
иш-чаралары бекитилсин.

2. Жацы окуу жылына карата окутуучулардын жумушчу программалары
макулдашылсын.

3. Методикалык кецештин курамы админстарция тарабынан бекитилсин.
4. Баардык циклдарга семинар-тренинг откерулсун. Жооптуулар: Аширкулова Г.Т., 

Хажимаматова Д.А., Марасулов А.К.
5. Жаш окутуучуларга насаатчылар бекитилсин.
6. Цикл башчылары окутуучуларына ачык сабак коюшуп, графигин макулдашып, 

бекитиришсин.
7. Окуу планына тузетуулер киргизилсин.
8. Д.А. Хажимаматованын ОМКлары бекитууге сунушталсын.
9. Ажимуратова Б. жана Абдилаким кызы Наргизанын ОМКлары бекитууге

сунушталсын.

Чогулуштун терагасы:

Колледждин усулчусу:


