
Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык, инновация жана экономика 
колледжи

«Компыотердик системалар жана комплекстер» циклынын жумуш бер^ \4V10P 
менен болгон жыйындын протоколу.

ПРОТОКОЛУ №1
Кызыл-Кыя шаары «15» сентябрь 2022-ж.

Катышуучулар:
1. Сабирова Н.М. - цикл жетекчиси
2. Марасулов А.К. - цикл мугалими
3. Байбалаев Э.К. - цикл мугалими
4. Муратов Д.С. - «Призмсдия» ишкана жстскчиси
5. Жороев К.Ж. - «Икро и КА» жчксынын жетексичи
6. Турдуматов Д. - «Элкат-Баткен» жчксынын башкы инженеры
7. Исмаилов У. - «Реклама сити» ишканасынын жетекчиси
8. Кожоев У.С. - «Глобалгармент» жчксынын жетекчиси

Каралуучу маселелер:

Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык, инновация жана экономика 
колледжинин «Компыотердик системалар жана комплекстер» циклынын 

студенттерин практикага чыгаруу жана бутуруучулорду жумуш ка кабыл алуу.

- Сабирова Н. соз баштады - «КСиК» циклынада «Компыотердик системалар жана 
комплекстер» - техник, «Автоматташтырылган системаларды программалык жактан 
камсыздоо»-техник программист-2 адистик окуйт. Бул адистиктср колледжге приоритет} } 
болуп жаны кошулган адистиктер болуп эсептслет.
- Марасулов А.К. - соз улады КСиК адистиги 2018-жылдан бери бутуруучулор чыгарып 
келебиз, озунуздорго маалым болгондой сиздердин ишкананыздарга практика отуп 
опюндой эле жумуш менен сиздер тараптан камсыз болуп да жатышат.

ПОВТАС адистиги Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим 
министрлигинин «Секгорду онуктуруу программасы: Ипклюзивдуу осуу учун кондумдор» 
долбоордун алкагында пилоттук болуп кирген жана 2020-жылы абитуриенттерди кабыл ала 
баштадык. Долбоор тарабыпан озунуздор коруп тургандай имаратыбыз толук ондоп- 
тузоодон отуп, мумкунчулугу чкетелген жарандар учун атайын лифт орнотулган. Жаны 
адистик кошуу менен бирге 2021-окуу жылына оз алдынча цикл болуп туптолдук. Жаны 
эмеректер. жаны заманбап жабдыктар менен камсыздалып. буйурса сиздсрге толук кандуу 
компетенгтуу адистерди даярдап берсбиз деп ишенебиз.
- Жороев К.Ж. соз улады: ооба сиздердин бутуруучулор бизде эмгектснип жатышат жана 
практикага келген студенттср ого активдуу кагышат жана кызыгуу менен уйронушот. 
сиздсрге чоон ыразычылык билдиребиз. Долбоор табанан алгап жабдыкгарыныздар ото 
соонун ишканада жок жабдыктар сиздердс бар. ишиниздерге ийгиликтер каалабыз жана 
сиздер менен мындан ары иштешкенге даярбыз.
- Муратов Д. - студенттерипиздер жакшы оздоштурот, мисалы практика учурунда биздин 
иш капа компьютерлерин баарын ондоп-тузоп ишке салып койду, бизда ийгиликтер каалап 
мындан ары иштешууго даярбыз.
- Исмаилов У. бизге студенттериниздердин каалосуу, те уйронуусу гаи калтырат. Башка 
окуу жайлардан да кслишет студенттср бирок сиздердин студенттср потенциалы жогору. 
Биздин иш капа эшиги сиздер учун ар дайым ачык жана иштешкенге даярбыз.



- 'Гурдуматов Д. : биздин ишкана элге интенет жеткирип берет, сиздердин б\тур;.у-у. 
бизде азыркы кезде ипггеп жатышат жана оз ишин мыкты билген адистер. практтжага 
кобуроок бизге жиберуунуздорду суранып кегег элек. ошондой эле иштешууго даярбыз.

Чечим:
Жыйындын аягында жумуш беруучулор менен томонкудой чечим болду.

1. Практика отууго жана жумуш ордунда окутууга иш каналар колледж студенттерин 
жылдын кайсыл убагына карабастан кабыл алууга даяр;

2. Практиканын турлоруно же жумуш ордунда окутууга карабастан жумушка кабыл 
алууну эске алуу менен бир эле кслишим тузуу.

3. Окуу нландарына иш капа гарабынан сунуштар берилип, кайсы багытта окугуу 
зарыл экендигине сунуш Киргизии туруу.
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