
       Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемесинин “Табигый, 

гуманитардык жана педагогикалык факультетинин” Педагогикалык билим 

берүү кафедрасынын башчысы Азамбаев Ураимбердинин 2022-жылдын 14-

мартынан 19-мартына чейин Ош шаарындагы “Ош мамлекеттик 

педагогикалык университетинин” Педагогика жана дене тарбия 

факультетинде ички мобилдүүлүк боюнча өткөрүлгөн иш сапарынын 

кыскача баяндамасы. 

       Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин Педагогика жана дене 

тарбия факультетинде жалпысынан 7269 студент анын ичинде 269 күндүзгү 

бөлүм 162 студент педагогика, 60 студент мектепке чейинки, 47 студент 

музыкалык билим берүүдө окушат. 

       Педагогикалык профессордук курамда 17 адис кесипкөй педагогдор 

эмгектенет. 

       Анын ичинен 5 педагогика илимдеринин кондидаты, 5 улуу окутуучу, 

калгандары жөнөкөй окутуучу.  

       Факультетте үч кафедра беш кабинет 12 окуу аудиториялары бир 

китепкана 2 лаборотория жана окуу залдары менен таанышып чыктым. 

       Педагогикалык билим берүү кафедрасынын башчысы, Педагогика 

илимдеринин кандидаты, доцент Даминова Шабаттын, окутуучу Табалдиева 

Айнура Абракимовна менен биргеликте жалпы окуу имаратында, жатаканада 

студенттик спорттук аянтчаларды, окуу залдарды көрсөтүп окутуучулар 

менен тааныштырып чыгышты. 

       Педагогикалык билим берүү кафедрасындагы 3-4-курстун студенттери 

менен таанышып сабактарына катышууга мүмкүнчүлүк беришти. 

       Кафедра башчысы Даминова Шабат эжекей менен кафедранын жүргүзүп 

жаткан иштери боюнча кеңири пикир алышуулар болду. 

       Мен өзүмө көп жаңылыктарды кабыл алдым. Ошону менен катар 4-

курстун студенттери өндүрүштүк практикадан келгенден кийинки 

жыйынтыктоочу конференцияга катыштым. 

       Быйылкы жылкы бүтүрүүчү группалардан 43 студентке “Кыргыз элинин 

салт санаасы; үрп адаты, адептүүлүктө” деген темада жолугушуу 

уюштурдум. 

       Айрыкча Мусакомова Майрамкан, Табалдиева Айнура, Касымбеков 

Эркинбек агайлардын иши жогорку деңгээлде бааладым. 

Мага таасирленткен жакшы жактар: 

- Студенттердин сабакка активдүү катышуусу; 



- Келечекке ишенимдүү максат коюуусу; 

- Чыныгы педагогдордун тарбияланып жатышы; 

- Баткендик студенттердин көптүгү; 

- Мугалимдердин кесипкөйлүгү, адамгерчилиги; 

- Окуу жайдын айланасындагы жөнгө салынган тартип, адептүүлүгү;  

- Студенттер үчүн уюштурулган ашкана, спорт аянтчасы. 

Мага сезилген айрым кемчиликтери: 

- Окуу имаратынын эскилиги; 

- Жатаканада жайгашуусу; 

- Башка факультеттерден кескин айырмаланышы; 

- Флфона, руслитке салыштырганда өтө начар. 

Кубандырганы: 

Жаңы окуу имаратынын башталып, жаңы окуу жылына чейин бүтүрүүгө 

берген убадасы. 

 

 

Отчет жазган:                                              У.Азамбаев. 

 

(Калган бөлүгүн видео фото отчеттон көрүүгө болот). 

 


