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Негизги жоболор. 

         Таш-Көмүр аймактык колледжи (ТАК) 2007-жылы 15-февралындагы учредителдердин 

кеңешинин №1 токтомунда каралып жана тастыкталган уставынын негизинде түзүлгөн. ТАК – 

Кыргызстандагы билим берүү, тарбия жана маданий өнүгүү боюнча борбор. Анын негизги максаты – 

окутуунун, тарбиялоонун жаны технологияларынын комплексин колдонуу менен практикалык, 

маданий жана нравалык денгээли бийик, өзүн-өзү өстүрүүгө толук жөндөмдүү, жогорку 

квалификациялуу адис - кесипкөйлөрдү даярдап чыгаруу. 

         ТАКтын географиялык орду, Жалал-Абад облусу Борбордук Азияда олуттуу геосаясаттык 

мааниге ээ. Анткени ал Кыргызстандагы экономикалык, тарыхый-этникалык, социалдык жана 

маданий эң бай регионунда, экономиканын негизин түзгөн энергетика өндүрүүчү ГЭСтер жана Ош-

Бишкек жолуна жакын жайгашкан. Ошондуктан ТАК өзүнүн перспективалык пландарын түзүүдө 

Кыргызстандын бүтүндөй өнүгүүсүн керектөөлөрүн жана кызыкчылыктарын эске алат. 

        ТАК өзүнүн түзүлүшү жана укуктук формасы боюнча мамлекеттик стандартка негизделген, 

атайын орто билим берүүчү жеке менчик мекеме болуп эсептелет. 

       ТАК өзүнүн билим берүү стратегиясын Кыргыз Республикасынын Конституциясына, «Билим 

берүү мыйзамына», тиешелүү мыйзамдык актыларга, иш-кагаздарга, ТАКтын Уставына, юридикалык 

жак катары тастыкталган күбөлүккө, жоболорго, орто кесиптик билим берүү укугун тастыктаган 

лицензияларга ылайык ишке ашырат. 

       ТАК окуу процессин уюштурууда, маданий өнүгүүдө билим берүүнүн эл аралык 

интеграциясынын алкагында иш алып барат. Эл аралык ресурстук борборлор, колледждер жана 

мекемелер, ишканалар менен эки, үч тармактуу меморандум, келишим, макулдашуулардын 

негизинде тышкы байланыштарды дайыма өнүктүрүп турат. 

      ТАКтын Уставы колледждин негизги документи болуп эсептелип, анда окуу жайдын бардык 

структураларынын окуу, усулдук, финансылык  жана  чарбалык иштери тескелип турат. 

 

Окуу процессин өнүктүрүү. 

      Окуу процесси негизинен салттуу багыттар, ыкмалар менен өнүгүп, ошол эле учурда  заманга  

жараша жаны технологияларды, инновациялык ыкмалар менен улам жакшыртыла бериши зарыл. 

 

Колледждеги окуу процессин өнүктүрүүнүн 

концептуалдык багыттары: 

 

 Окутуу түрлөрүнүн, адистиктердин заман талабына, өлкөнүн өнүгүшүнө карата өзгөртүү. 

Ошол эле учурда адистерди эмгек рыногунун талабына ылайык даярдоо; 

 Дуалдык система менен адистерди даярдоодо өнөктөштөрдү табуу жана иш алып баруу; 

 Окуу процессин жакшыртууда мурунку советтик окутуу системасынын жакшы 

жетишкендиктерин колдонуу жана өнүктүрүү менен бирге, окутуунун заманбап 

технологияларын пайдалануу, билим берүүдө эл аралык интеграцияга чыгуунун 

кыргызстандык улуттук түрүн издөө; 

 Окутуунун заманбап, инновациялык багыттары болгон дисстанттык окутууга маани берүү; 

 Окуу процессинде заманбап окутуу базасын түзүү жана электрондук каражаттарды колдонуу 

менен; 

 Колледжде окуу процессин тынымсыз жакшыртуу жана окуунун сапатын жогорулатуу 

негизги приоритет катары билүү; 

 Колледжди жаны муундагы окуу куралдары менен жабдууну улантуу; 

 Китепкананы замандын талабына жооп берүүчү негизги маалымат борборуна айландыруу. 

 

 



 

Студенттер, тарбиялоо жана коомдук иштер. 

Студенттер колледждин негизги ресурсу болуп эсептелет. Демек, студенттик фактор колледждин 

турмушундагы башкы фактор,ал эми алардын абалынын бардык параметрлери колледждин эн 

жогорку башкаруу органынан баштап, анын жамаатынын ар бир мүчөсүнө чейин таасир эте алат. 

Азыркы учурда тарбиялоонун заманбап өзгөчөлүктөрү бар. Ал дүйнөлүк глобалдашууга, 

регионалдык тенденцияларга, Кыргызстандын өнүгүүсүнө, анын эл аралык мамилелерде 

интеграциялануусуна, ошол эле учурда улуттук менталитетке жана жергиликтүү өзгөчөлүктөргө 

байланыштуу өнүгөт. 

 

Студенттер менен иштөөнүн, тарбиялоонун жана коомдук иштерди уюштуруунун 

концептуалдуу багыттары: 

 Колледжде студенттин маанисин, факторун жогорулатуу. Студенттердин бардык 

параметрлери – колледждин жашоосунун денгээлине түздөн-түз таасир этет. Студент 

окутуучунун тажрыйба объектиси эмес, окутуудагы, тарбиялоочу партнеру, өнөктөшү. Бул 

психологияны калыптандыруу – студенттер менен иштөөнүн, тарбиялоонун негизги 

приоритети; 

 Студент менен окутуучунун ортосундагы байланыш, мамилени улам жакшырта берүү. 

Жаштар кеңеши, Студенттик акыйкатчы, Студенттик профсоюз, (профком), Студенттик 

массалык-маалымат каражаттары, көркөм борбор (академия), спорт жана ден-соолукту 

чындоо иштери сыяктуу коомдук уюмдар аркылуу тарбиялоонун жана коомдук иштерди 

уюштуруунун алгылыктуу формаларына жетишүү. 

 Студенттердин социалдык абалына дайыма көңүл буруу; 

 Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, гендердик саясат колледждеги тарбиялоонун жана заманбап 

адистерди даярдоонун олуттуу кепили. 

Эл аралык байланыштардын концептуалдуу багыттары: 

 Эл аралык бөлүмүнүн ишин жакшыртуу. Аны колледждин иш багыттарынын негизгилерине 

айландыруу. 

 Колледждин сырткы карым-катнашын кеңейтүү. 

 Чет өлкөлүк бир катар мамлекеттердин ОББ уюмдары менен паритеттүү структураларды 

түзүүнүн негизинде студенттердин жана окутуучулардын мобилдүүлүгүнө жетишүү. 

 Чет өлкөлүк факторлор менен гранттык каражаттарды тартуу боюнча дайыма иш жүргүзүү. 

 

Социалдык маселелер жана аларды оптималдуу чечүү жөнүндө: 

 Колледждин окутуучулук курамынын, окуу-көмөкчү жана чарба кызматкерлердин 

айлыкакыларын көбөйтүүнүн механизмдерин тынымсыз жакшыртып туруу; 

 Материалдык кызыктуу, колдоо саясатын оптималдаштыруу; 

 Социалдык маселелерди чечүүнү тездештирүүгө зарыл болгон ийкемдүү финансылык, 

коммерциялык мүнөздөгүөзүн-өзү каржылоочу механизмди уюштуруу; 

 Жылына бир жолу эс алууну уюштуруу; 

 Кесиптик уюмдун социалдык маселелерди чечүүдөгү ийкемдүүлүгүнө жетишүү. 

 

 

 


