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БатМУнун окуу-маалымат бөлүмүнүн практика жана карьера 

борборунун практика боюнча 2019-2020-окуу жылы үчүн түзүлгөн 

                                                    иш-планы 

 

№ Аткарылуучу иштердин 

кыскача мазмуну 

Мөөнөтү Жооптуулар Эскертүү 

1. 2019-2020-окуу жылына 

карата окуу планындагы 

графиктин  негизинде 

практикаларды уюштуруу  

Сентябрь Практика жет. 

Нажимидинова  

А.Э. 

Кафедра 

башчылары 

 

2. Окуу процессинин графиги 

боюнча практикалардын  

өтүлүш мөөнөтү туурасында 

график түзүү жана 

практикага чыгуучу 

студенттер жөнүндө 

билдирүү берүү,бекиттирүү 

Сентябрь Практика жетек.  

3. Практикаларды өткөрүү үчүн 

шаардык, райондук 

билим берүү бөлүмдөрү, 

шаардагы банктар, Баткен 

областтык, райондук соттору, 

Баткен ОИИБ, Баткен ШИИ 

бөлүмү  менен 

келишимдерди  түзүү жана 

байланышуу 

Сентябрь Практика жетек.  

4. Окуу жылы ичинде 

пландаштырылган 

үйрөнчүк,кесиптик-базалык, 

кесиптик-багыттык, 

өндүрүштүк, 

квалификациялык, 

окуу-талаа практикаларынын 

окуу планынын  жана окуу 

процессинин негизинде 

Окуу 

жылы 

ичинде 

Практика жетек. 

Кафедра баш. 

 



өтүлүшүн көзөмөлдөө. 

 

5. Практика боюнча багыттоочу 

конференцияларды 

семинарларды  жана 

практика бурчун  уюштуруу 

Октябрь Практика жетек. 

Кафедра 

башчылары 

 

6. Практиканттардын, 

усулчулардын 

ишмердүүлүктөрүн 

көзөмөлдөө,усулдук жардам 

көрсөтүү.  

Окуу 

жылы 

ичинде 

Нажимидинова 

А.Э. 

Кафедра 

башчылары 

 

7. Практикалардын жыйынтыгы 

боюнча конкурстарды 

уюштуруу,  жоболорун түзүү, 

бекиттирүү 

Октябрь Практика 

жетекчиси декан 

каф.башчылары. 

Усулчулар 

 

8. “Мыкты практикант” 

конкурсун  өткөрүү,  

алдыңкы 

тажрыйбаларды жайылтуу   

Октябрь Практика 

жетекчиси, 

декан, 

каф.башчылары. 

Усулчулар 

 

9. Практиканттардын 

отчетторун, күндөлүктөрүн 

кабыл алуу, докуметтерди 

сактоо    

Окуу 

жылы 

ичинде 

Практика 

жетекчиси, 

декан, 

каф.башчылары, 

усулчулар 

 

10. Университеттин 

факультеттеринин  күндүзгү, 

сырттан жана аралыктан 

окутуу, орто кесиптик 

билим берүү бөлүмдөрүнүн 

окуу планында көрсөтүлгөн 

практикалары боюнча иш 

кагаздарынын абалын 

текшерүү 

 

Окуу 

жылы 

ичинде 

Практика жетек 

Нажимидинова  

А.Э. 

 

11. 2019-2020-окуу жылынын 1-

жарым жылдыгында 

өткөрүлгөн практикалар 

боюнча отчет  даярдоо 

Январь Практика жетек 

Нажимидинова 

А.Э. 

 



12. Практика боюнча 

мугалимдер менен усулдук 

байланыш түзүү, жолугушуу 

өткөрүү 

Окуу 

жылы 

ичинде 

Практика  жет. 

Нажимидинова  

А.Э. 

 

13. Орто кесиптик билим берүү 

бөлүмүндө өндүрүштүк 

практикалардын абалын 

карап чыгуу,  семинар 

өткөрүү 

Окуу 

жылы 

ичинде 

Практика жетек 

Нажимидинова  

А.Э. 

Каф.башчылары.  

 

14. Практика боюнча 

маселелерди кафедранын 

отурумунда кароо, 

талкуулоо, алдыңкы 

педагогдордун иш 

тажрыйбаларын 

жайылтуу,практиканттардын 

ишмердүүлүктөрүн баалоо, 

тиешелүү жыйынтыктарды 

чыгаруу   

Окуу 

жылы 

ичинде 

Практика жетек 

Нажимидинова  

А.Э. 

Каф.башчылары. 

 

15. 2019-2020-окуу жылынын 2-

жарым жылдыгында 

өткөрүлгөн практикалар 

боюнча отчет даярдоо 

 

  Май  

 

Практика жетек 

Нажимидинова  

А.Э. 

Каф.башчылары. 

 

 

БатМУнун  практика жана  карьера  борборунунжетектөөчү адиси: А.Э.Нажимидинова. 

 

 

 

 


