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Т. К;-лзтсв зтындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык, инниовация жана экономика 
колледжин;ж: усчлдук кенешинин 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 курам ын бекитуу
2. Жаны окуу жылына карата окутуучулардын жумушчу программаларын бекитуу
3. Жаш мугалимдерге насаатчы окутуучуларды бекитуу
4. Аккредитацияга иш кагаздарын даярдоо
5. Ачык сабактардын, куратордук сааттардын жана башка иш-чаралардын журушу талдоо

1-массле боюпча коллсдждин усулчусу суйлоду, ал 2022-2023-окуу жылына карата 
усулдук кенешменин планы менен тааныштырып, усулдук кенештин курамы менен 

тааныштырды:
№ !i Ф.А.Ж. КЫЗМАТЫ

I
УСУЛДУК
КЕЦЕШ

1. Саидкамолов
Умид Сабыржанович

Мудурдун окуу иштери 
боюнча убактылуу
милдстии аткаруучу

Усулдук кецештин 
терагасы

2. Аширкулова
Гульзара Тойгоновна

Колледжин усулчусу,
кыргыз тили жана
адабияты окутуучусу

Усулдук кецештин 
мучосу

3. Ураимов Кубанычбск
Омуралиевич

Кыргыз тили окутуучусу 
ф.и.к.

Усулдук кецештин 
мучосу

4. Кутбидинов
Абдилаким Шамшиевич

Сырттан окуу болумунун 
башчысы

Усулдук кецештин 
мучосу

5. Юсупова Акмарал
Жоомартовна

Кыргыз тили жана
адабияты окутуучусу,
китенкана башчысы

Усулдук кецештин 
мучосу

6. Абдуллаев
Мухамадамин Камилович

“ЖТИ” циклынын
башч ысы

Усулдук кенештин 
мучосу

7. Хаджимаматова
Дилорам Абдрахмановна

“Т ехнология” 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
Ташмурзасвна

“ТИ” циклынын башчысы Усулдук кецештин 
мучосу

12. Маматалиев Адылбек “ЖТИ” циклынын
О ку ту у чу су, п р 0 ф к о м ду 11 
го рагасы

Усулдук кецештин 
мучосу

13. Таубазарова Баян
! Тургунбаевна

“ГИ” циклынын окутуучусу Усулдук кецештин 
мучосу

14. Сайпидинов Абдурасул “ЭС” циклынын башчысы Усулдук кецештин
1 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 экепин айтты. Андан сырткары колледждин бардык циклдарына 
график тузулуп, ОМК жасоо боюнча семинар-тренинг етулерун айтып график менен 
тааныштырды. Семинарды Аширкулова Г.Т., Хажимаматова Д.А., Марасулов А. 
тарабынан етулерун айтты.

Циклдар Саатты Моенотту

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,
Гуманитардык илимдер
циклдары

15-00, 9-00

_____

23-24.09.22

3-маселе  боюнча жаш окутуучуларга нассатчы окутуучулар бекйтуу боюнча 
Аширкулова Г.Т. суйледу, ал колледжде томенку окутуучулар жаш окутуучулар аларга 
тажрыйбалуу окутуучулардан насаатчы дайындалганын айтып отту.

2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНДАГЫ ЖАШ ОКУТУУЧУ ЛАРДЫН 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 Далибасва Эльмира

5- Абдылкасым кызы
Айгуль

“ГИ” циклынын окутуучу Халилова Нургуль

6. Топывалдиев
Юнусжон

“КСжК” циклынын окутуучусу Муратов Данияр

7. Иур магов
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., 
кенешменин терагасы Саикамолов У.С. суйледу. Ал ез 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 карап чыгып, тузотуу киргизгенин айтып, усулдук кенешменин мучолоруне 
корсетуп, макулдашылды.
Ал эми кийинки оку}’ жылына жацы 2022-жылы бскитилген стандарттын нсгизинде окуу 
планы тузулоорун айтып етту. Азыркы тузулгон стапдартта коп каталыктар бар экенин, 
Билим беруу министрлигине билдирип, тактап керулуш керектигин айтты.
5-маселе  боюнча Аширкулова ГТ. суйледу. Ал ез созунде цикл башчылар окутуучуларга 
ачык сабактардын, куратордук сааттардын жана башка иш-чараларды койдуруп, ар бир 
усулдук кенеште талуу журулушу керектигин айтты.
Ар турдуу маселе боюнча Аширкулова суйледу. Ал Хажимаматова Д.А. жана 
Ажимуратова Б. ез дисцилиналарынан Окуу материалын (ОМК) тузгонун айтты. Ал эми 
Хажимаматова Д.А. тузген ОМКлары менен кенешменин мучелерун таанышырып, 
тушунук берип етту.
I. 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».
II. 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 
биргс 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.Нишевая 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 кенештин отурумунун иш планын жана 
иш-чаралары бекитилсин.

2. Жаны окуу жылына карата окутуучулардын жумушчу программалары 
макулдашылсын.

3. Методикалык кецештин курами админстарция тарабынан бекитилсин.
4. Баардык циклдарга семинар-тренинг еткерулсун. 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.

•аидкамалов У.С.Чогулуштун терагасы:

Колледждин усулчусу: Аширкулова Г.Т.



/’ • Т.Кулатов атындагы Кызыл-Кыя тоо-техникалык, инновация жана экономика колледжинин 
2020-2021 окуу жылына карата педагогикалык кецешмесинин отурумунун

№3 протоколу

11.12.2020-к 
катышканы - 2'.

келбегени-10

Колледждин мудурунунун окуу иштери боюнча орун басары К.О. Ураимов соз суйледу: 
Мурат Ураимович эмгек ергуусуне чыккандыгына байланыштуу, педагогикалык кецешмесинин 
отурумун мен езум алып барамын, ошондуктан регламент так сакталуусун талап кыламын. Анда 
отурумдун регламентин тактап алалы:
1 -маселеге боюнча докладга 10 минута,
2- маселегебоюнча докладга 10 минута,
3- маселегебоюнча докладга 5 минута. 
Жарыш сезго 3 минута чейин.

Карты,калыс жок. регламент кабыл алынды.

Каралуучу маселелер:

1. Кышкы сессиянын даярдыктары женунде маалымат.
2. AVN жана инновация иштери боюнча маалымат.
3. Дене-тарбия ишинин жургузулуусу.
4. Ар турдуу маселелер.

Биринчи маселе боюнча колледждин мудурунунун окуу иштери боюнча орун басары 
К.О. Ураимов соз суйледу:

-Урматтуу коллегалар, биздин коллективде 64 окутуучу иштейт. Сентябрь айында жумушка кабыл 
алынган Резаева оз каалоосу менен жумуштан кеткендигине байланыштуу, ага белунгон сабактын 
жуктему цикл окутуучу ларына белу пуп берилсин. Быйылкы окуу жылына карата 3 студент окуудан 
четтетилди. Кышкы сессиянын графиктери баары даяр. сынак алуучу окутуучулар, сынактык билет, 
тесттерди бекитгиргиле (доклад тиркелген).
А.К.Кыргызбаев:ТСП 2-курс тайпалары боюнча окуу планы барбы?
К.О.Ураимов : АБРден бекитилип келген окуу планы бар. болгону эки адис окутуучу алышыбыз 
керек. Адис жок болуп атат.
А.Маматалиев : мага иштегенге буйрук чыктыбы?
X. И.Хайрулл аева: буйрук чыккан, кошумча акы те ленду.
К.О.Ураимов : ГЭМ адистиги боюнча стандарт жок болгондуктан езубуз тузуп атабыз.
Х.К.Дадабаева : сынактын графиктери тузулуп, бекитилген. Офлайн тартипте иштеоге отсек да
белгиленген график менен иштей беребиз.
К.О.Ураимов : онлайн тартипте иштесек да, сынак алуучу, белгиленген график боюнча кабинетине
келип сынактарын алышат.

Чечим:
1.

2

Зачет жана сынактарды тапшыруу боюнча жобо менен онлайн таанЫшТырылсЫн 
(мееноту сессияга чейин).
Сынактардын суроолору, тесттер ез убагында бекитилсин.
Кышкы сессияны откоруу жана контролдоо окуу белумунун башчысы Х.Дадабаевага
жуктелсун.

4. Цикл башчыларына жана кураторлорго уюштуруу иштери милдеттендирилсин. 
Карты,калыс жок. Чечим кабыл алынды.



4р т ] рд у и маселелер.

К.Ураимов: педкецешме китепканада етуп жаткандыгына байланыштуу, китепкана башчысы 
А.Юсуповага сез берсек.
А.Юсупова: быйылкы окуу жылындакитеп алуу учун кырк уч мин. акча которулду. Жыйырма беш 
миц акча «акыл-кенчке» которулду. КРСУ менен да электрондук китептерди колдонуу боюнча 
келишим тузуу боюнча иштеп атабыз, иштер аягына чыгат. Колледждеги илймдин 
кандидаттарынын иш кагаздарын, окутуучулардын китеп, методи кал ык колдонмолорун коргеЗмо 
ирээтинде стенд жасап, илип койдук.
К.Ураимов: метод кенешмеде окуу пландары каралып буткен, бекитип берсек. Мындан сырткары 
циклдерде кецешме еткерулуп, уч илимдин канди датын доценттин милдетин аткаруучу кылып 
дайындоо учун сунуш тушкен. Окутуучуларга стимул беруу максатында, улук окутуучу боюнча 
жобо иштеп чыгып, кийинки педкецешмеге ар-бир цикл оз кандидаттарын койууну да 
сунуштаймын.
Ж.Жеенбаев: башка окуу жайда улук окутуучу болуп иштеп, колледжге келген окутуучулар кандай 
тартипте каралат?
К.О.Ураимов: алдьщкы иштеген жердеп аныктама алып келсенер, автоматтык турде улук 
окутуучулук наамьщар тикеленет.
А.Кыргызбаев: «норма времени» боюнча да озгортуп, ондоп жакшылап иш алып ба_рсак.
А.Джураева: Ю-ТОиРАТ тайпасынын студента Джалалов Саибжандан материалдык жардам сурап 
арыз тушкен,ошол маселени да чечип берсек. ' \

Чечим: ........... , ‘ ...
1. КРнын ББжИМнин 1019-жылдын 15-майдагы бекитилген окуу стандарттарынын негизинде 

иштеп чыгылган окуу пландары бекитилсин (документтердин тизмеси тиркелди).
2. Ураимов М.У., Ураимов К.О. жана Кыргызбаев А.К. доценттин милдетин аткаруучу болуп, 

беш жылга шайлансын.
3.

4.

Улук окутуучулук жобосу иштелип чыксын. Баардык сегиз цикл улук окутуучулукка 
талапкерлерге документтерин даярдап,кийинки кецешмеге сунушташсын (жооптуу 
Саидкамолов У.С.).
Жаны окуу-жылына чейин убакыт ченемине (норма времени) езгертуу киргизилсин 
(жооптуу комиссиянын мучелеру: А.Кыргызбаев, Х.Хайруллаева, А.Маматалиев, 
Г.Аширкулова жана У.Саидкамолов). . ...... . .У
Ю-ТОиРАТтайпасынын студента Джалалов Саибжанга мин сом эсебйнде материалдык 
жардам берилсин. -.

Карты,калыс жок. Чечим кабыл алынды.

Педагогикалык кецешменин катчысы :

Педагогикалык кецешменин Ураимов К. О.

Нурдинова К. И.


