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Жобо педагогикалык жана педагогикалык эмес багытта окуп жаткан студентгердин практикасы учун 
даярдалды.

1. Жалпы жоболор

1.1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын “Билим беруу жонундегу” мыйзамынын (№92 30.04.2003-ж.), 
“Жогорку кесиитик билим беруу мекемелеринин ишмердуулугу” жонундогу жобонун (№53, 03.02.2004), 
Кыргыз Республикасынын билим беруу жана илим министрлигинин нормативдик актыларынын жана 
ЖАМУнун Уставынын негизинде тузулду.
1.2. Студенттердин практикалары боюнча жободо бардык багыттагы жана адистиктеги, ошондой эле 
окутуунун бардык формаеындагы практикалардын турлорун уюштуруу жана откоруу маселелери каралган.
1.3. Студенттердин практикасы мамлекеттик стандарттагы талапгарга ылайык квалификациялуу адистерди 
даярдоодо - профессионалдык билим беруу программаларынын милдеттуу негизги болугу болуп эсептелет.
1.4. Практиканын турлеру жана убактысы адистиктин езгочолугуно жараша окуу планынын негизинде отулет. 
Практиканын программасы КРнын жогорку кесипгик билим беруунуи мамлекеттик стаидартынын негизинде 
адис чыгаруучу кафедра тарабынан тузулуп, ондуруштук практика белуму тарабынан бекитилет.
1.5. ЖАМУга караштуу колледждердин озгечолугуне ылайык озунун жобосу болууга тийиш.

2. Практиканын турлору жана базасы

Педагогикалык багытта окуган етуденттер практиканын томонку турлорун отешет:
-Адаптациялык педагогикалык (АП);
-Кесиитик базалык (КБ);
-Кесиптик профилдик.

Педагогикалык эмес багьпта окуган етуденттер:
- Окуу практиканы (ОП);
- Ондуруштук практиканы (011);
- Квалификация алдындагы практиканы (КП) окуу планында корсетулгон моонотто жана семсстрде отошот.

ЖАМУнун студен'гтери адиетигине жараша практикасын Кыргыз Республикасынын ендуруш мекеме - 
ишканаларында, саламаттыкты еактоо, айыл-чарба, билим беруу ж.б. мекемелерииде келишимдин (тиркеме 1) 
негизинде отешет.

3. Педагогикалык багытта окуган студенттердин нракгикаларын отоодегу негизги максаттары
жана милдеттери

3.1. Адаптациялык-педагогикалык практика (АП)
4 кредит = 120  саат = 3 жума

Бул практика 2-курста жургузулет. “Мектеп кундору”- деп аталат да окуу процессинин графигине 
сабакгардын жадыбалын тузууде эске алынат. Студенттердин “Мектеп кундору” практикасы убагындагы 
негизги максаттары:

1. Окуу - тарбия процесси менен таанышуу.
2. Мектептен жана класстан тышкаркы тарбиялык иштердин уюштурулушун байкоо.
3. Билим беруу жайларыпдагы (бала бакча, мектеп, колледж ж.у.с.) тарбиялык иштерге киришуудогу 

алгачкы практикалык ык-машыгууларга ээ болуу. Класс жетекчиликти, окуучулардын психологиясын 
уйренуу.

Практиканын жыйынтыгында студентгер теменку документгерди тапшырышат:
1) кундолук (аткарган иштерииин кыскача мазмуну);
2) жазуу турундо отчет (7-8 беттен кем эмес):

а) киришуу (максаты, мазмуну);
б) мекеме-ишкана, коллектив жонундо маалымат;
в) кагышкан сабактары женундо маалымат;
г) тарбиялык иштери боюнча маалымат (бир тарбиялык саттын план-сценарийи тиркелет);
д)корутунду



3.2 Кесиитик -  базалык практика (ЮЗ)
8 кредит = 240 саат = 5 жума 

Студенттердин кесиптик-базалык практика мезгилиндеги максаттары:
1. Класстагы окуу - тарбия ишгеринин усулун ездештуруу;
2. Коомдук уюмдардын иштоо усулу, мазмуну менен таанышуу;
3. Кружоктун планын тузууну, ишти алып барууну уйронуу;
4. Предметтик кечелерди откерууну иш жузунде керуу;
5. Тарбиялык жана класстан тышкаркы иштерди окуп уйренуу;
6. Класстын окуучуларыпын муноздорун билуу жана айрым окуучулар менен же кече тарбиялык 

иштерди жургузууну уйронуу.

Практиканын жыйынтыгында студенттердин отчету жана практика жетекчисинин пикири угулуп, баа 
коюлат. Студент отчетко теменку документтерди даярдоого милдеттуу:

1. Кундолук;
2. Жазуу турундогу отчет (10-12 беттен кем эмес):

а) киришуу
б) мекеме-ишкана, коллектив женундо маалымат;
в) катышкаи сабактар жонундо маалымат;
г) етулгон сабактар жонундо маалымат (ачык сааттын иштелмеси, календардык-тематикалык план, 

план-конспектилери тиркелет);
д) класстан тышкаркы иштери жонундо маалымат;
е) тарбиялык иштер боюнча маалымат (класс жетекчилик боюнча эки окучууга муноздомо, жалпы 

класска муноздомо, тарбиялык саатгын иштелмеси тиркелет);
ж) корутунду.

З.З.Кесиптик-профилдик педагогикалык практика 
16 кредит = 480 саат =11 жума 

Студенттер орто жана жогорку класстарда мугалим катары сабак огушот. КПППнын мазмуну 
профилдик даярдоого дал келиши керек.

Педагогикалык практиканын белугу болуп студент тарабынан аткарылуучу илимий-изилдее проектиси 
да эеептелиниши мумкун. Бул боюнча илим-изилдее программаларынын тузуу учун окугандарга 
темендегудей мумкунчулуктерду берсе болот:

-Илимий педагогикалык адабияттарды жана башка атайын маалыматгарды илим жана билим беруу 
жаатында ата-мекендик жана чет элдик жетишкендиктерди окуп уйронуу;

-Илимий изилдеелердун же проекттердин аткарылышына катышуу;
-Материал жыйноо, иштен чыгуу, талдоо жана берилген квалификациялык тема боюнча илимий- 

педагогикалык маалыматтарды сисгемалаштырууну ишке ашыруу;
-Отчет, тема же анын болугу боюнча конференцияда доклад окуу.
Практиканын макеаты, жеке таншырмалар, программа жана отчетуулуктун формалары ар бир 

практиканын туруно жараша ЖОЖ тарабынан аныкталат.
Студент отчетко томонку документтерди даярдоого милдетгуу:

1. Кундолук;
2. Жазуу турундогу отчет (12-15 беттен кем эмес):

а) киришуу
б) мекеме-ишкана, коллектив жонунде маалымат;
в) катышкан сабактар жеиунде маалымат;
г) етулгон сабактар жонундо маалымат (ачык сааттын иштелмеси, календардык-тематикалык план, 

план-конспектилери тиркелет);
д) класстан тышкаркы иштери жеиунде маалымат;
е) тарбиялык иштер боюнча маалымат (класс жетекчилик боюнча эки окучууга мупездемо, жалпы 

класска муноздеме, тарбиялык сааттын иштелмеси тиркелет);
ж) илимий-изилдее иштери боюнча маалымат;
з) коругунду.



4. Педагогикалык эмес багытта окуган студенттердии пракгикасын отоодогу максаттары жана
милдсттери

4.1. Окуу нрактикасы
Максаты:
-студенттердии теориялык билимдерин бышыктоо жана терсндетуу.
Мидеттери:
-студештерди адистигине тиешелуу ондуруштук ишканалар, мекемелер жана алардын структурасы менен 

тааныштыруу;
-ендуруштун экономикасы, жабдылышы жана технологиялык процесстердин негиздерин корсотуу; 
-ЩШМИЙ-ИЗИЛДО0 иштеринин ыкмаларын уйротуу, коллективде ишти туура, илимий негизде уюштурууну 
байкоо;
-айлана-чейреге этияттык менен мамнле жасоого, техникалык коопеуздук эрежелерин сактоого, 
ншканалардагы кунделук нчкн тартинке, электр энергиясын жана ресурстарга унемдео аркылуу мамиле 
жасоого конукгуруу;
-практиканын программасына ылайык тиешелуу материалдарды топтоо жана отчетко даярдануу.

Окуу нрактикасы окуу мастерскойлорунда, лабораторияларда жана турдуу ендуруштук шикана- 
мекемелерде отулушу мумкун.

Студент пракгикасын аяктагандан кийин окуу практикасынын жумушчу программасында корсотулгон 
тиешелуу документтерин жетекчисине таншырат.

4.2. вндуруштук практика боюпча:
Максаты:

- студештер окуган жалпы-кесиптик жана агайын дисцигшиналар боюпча теориялык билимдерин бышыктоо 
жана теревдетуу;
-практика отуп жаткан ишкананын ондурушгук-чарбалык аракетин, жабдууларды, эсептоочу техниканы, 
кезомолдовчу-ченоочу ириборлорду жана аепаптарды, ендуруште колдонулуп жаткан жацы технологияларды 
уйренуу;
-жабдууларды ремонттоо, монтаждоо жана колдонуу эрежелерин уйроиуу;
-инженердик ишти ез алдынча алып баруу багытында практикалык тажрыйбаларга ээ болуу.

Милдетгери:
- адистик боюпча кесиптик жендем-тажрыйбаларды уйронуу;
-тиешелуу адистикке байланыштуу болгон практикалык уюштуруучулук, башкаруу, аиалитикалык, 
конструктордук, изилдеочулукж.б. багыттар боюнча ык-жондомдерго ээ болуу;
-кафедра тарабынан берилген тапшырмаларды жана жумушчу программанын талаптарын толук аткаруу.

Студент практика учурунда адистигине байланыштуу томонку багыттар боюпча иш алып барат: 
практика отулуучу мекеме ишкананын енугуу тарыхы, экономикасы жана технологиясы; опдурушту 
башкаруу структурасы; продукциянын еапаты жана аны етандартнзациялоо; эмгек коопсуздугун сактоо жана 
натыйжалуулугун, эффективдуулугуп жогорулатуу, опдурушту автоматташтыруу ж.б.

Практика аяктагандан соц студент бнр жума ичинде кунделугун жана жазуу турундогу отчетун 
жетекчисине таншырат. Кундолугундо аткарган иштеринин кыскача мазмуну жазылат, жетекчисинин колу 
коюлат, ал эми аягында мекеме-ишкананын практика жетекечиси тарабынан мупоздемо жазылып, ишкананын 
моору басылат. Отчеттун мазмуну жумушчу программада корсотулот. Анда мекеме-ишкананын тарыхы, 
структурасы, ишмердуулугу жонунде да маалымат камгылышы керек. Ошондой эле жумушчу программада 
каралган план боюнча аткарылган иштеринин отчету болушу керек. Отчетту баалоодо студент о гогон мекеме- 
ишканадан берилген мунездомо да эске алынат.

Практиканын натыйжаеы балл чыгарылын аны баага айландыруу менен кафедрапын чечими аркылуу 
жыйынтыкталат.

4.3. Квалификация алдындагы практика боюнча:

Бул практика адистерди даярдоонун жыйынтыктоочу этабы болуп, квалификациялык иш жазуудан 
алдын сгуденттер тарабынан теориялык жана практикалык куретар боюнча программалар толук 
оздоштурулгондон кийин гана отулот.

Негизги максаттары:
-тандаган адистик боюпча алган теориялык билимдерин бышыктоо жана терендегуу;
-адистик боюнча жендом-ык машыгууларга ээ болуу.



Милдеттери:
-кафедранын тапшырмасын аткаруу жана квалификациялык иш жазуу учун керектуу материалдарды топтоо; 
-оз адистигн боюнча теориялык жана практикалык билимдерин системалаштыруу, бышыктоо, кецейтуу жана 
аны конкреггуу маселени чечуу учун колдоно билуу;
- заманбап шарттарда ез алдынча иштоого даярдыгын аныктоо.

Практика аяктагандан соц студент бир жума ичинде кундолугун жана жазуу турундогу отчетун 
жетекчисигге тапшырат. Кундолугуидо аткаргаи иштеринин кыскача мазмуну жазылат, жетекчисинигг колу 
коюлаг, ал эми аягында мекеме-ишкаггаггьггг практика жетекечиси тарабынан муноздомо жазыльш, ишкагганын 
моору басылат. Отчеттун мазмуну жумушчу нрограммада корсотулот. Аггда мекеме-ишкананын тарыхы, 
структурасы, ишмердуулугу жонундо да маалымат камгылышы керек. Ошондой эле жумушчу программада 
Kapajrrarr план боюнча аткарылгаи иштеринин отчету болушу керек. ©ндуруштук практикадагг айырмаланып, 
бул практикаггыгг отчеттулугуггда квалификациялык иштин темасына байланыппуу топтогон материалдары да 
болууга тийиш.

Отчетту баалоодо студент отегон мекеме-ишканадан берилген муноздомо да эске алынат. 
Кваггификация алдындагы нрактикаггьш жыйынтыгы боюнча студент кафедра тарабынан тузулгон 

комиссияга отчет берет, натыйжасы балл чыгарыльш аны баага айландыруу менен кафедранын чечими 
аркылуу жыйынтыкталат.

5. Практикаларды уюгатуруу жана жетекчилик кылуу

Окуу жагга оггдуруштук практикаларын уюштуруунун бардык этаптары жаш адисги даярдоого 
коюлуучу талаггтарга ылайык, студенттердин кесиптик саггаттарг'а узгултукеуз жана удаалаш ээ болушуи 

w  камсыздоого багытталышы керек. Практикалардын бардык этаптардагы ко;гему жана мазмуну ага тиешелуу 
жумушчу программаньш чегинде гана аныкталат.

Студенттердин гграктикасына жалггьг жетекчилик уггиверситеттин окуу иштери боюггча проректору 
тарабынан жургузулот.

Окуу жайындагы бардык гграктикаларды угоштуруу, откоруу жана жыйьштыктоо университет боюнча 
оггдуруштук практика болуму тарабынагг козомолдоиот.

5.1. Оггдуруштук гграктика болумуггугг ггегизги милдеттери:

-университет боюнча отулуучу практикаларды окуу пландарына ьигайык уюштурулушун жана жыйынтыгын 
козомелдео;
-окуу жайьгндагы жана базалык мекемелердеги практика жетекчилери менегг практикаггыгг сапатгуу отушу 
богонча жумуштарды алып баруу жагга алардын ишигге туздон-туз жетекчилик жасоо;
-студептгерге кафедрадагъг жагга мекеме-ишканалардагг бекптилген практика жетекчилеринигг иш аракетин 
коземолдоо, тиешелуу учурда административдик чара корууго суггуш беруу;
-факультетгердеги, кафедралардагы, колледждердеги пракгикалар боюнча отулуучу бардык 
конференцияларга катыгггуу;
-сгудеггтгердигг отчетко тиешелуу документгеринигг саггын жагга саггатыгг, жыйыггтык баалардыгг обьективдуу 
коюлушугг, кафедранын жагга декаггаттагы иш кагаздарын оз убагыггда жана туура толтурулушун козомолдоо; 
-ондуруштогг бекитилген жетекчшгердигг акьг толоп берууго THemejryy докумеггттерин текшеруу;
-практикага болугггоп сааттардын туура эсеителишин жана болуштурулушун козомолдоо;
-окуу пландарына жана графиктеригге ылайык етуденттерди практикага жонотуу буйругуггун оз убагында 
даярдалышьш козомолдоо;
-окуу жыльгггьпг аягында оггдуруштук гграктика боюнча кафедра башчыларыньш, колледждердин практика 
жетекчилеринин отчетун ajryy жагга аларды жа)гпылап, конкреттуу сунуштар менен уггиверситеттин 
окумуштуулар кецешинде отчет беруу.

5.2.Деканаттын милдеттери:

-факультетгеги гграктикаларды шгаггдаштырууну жагга жыйынтыгын учетко алууну камсыз кылат (гграктика 
базалары менегг келишимдигг тузулушун, чыгымдардын сметаларынын оз убагыггда такталышыгг, факультет 
богонча студенттердин практикаларынын убагыггда сапаттуу отулушун жагга сааттардын толук аткарылышьш 
козомолдойт);
-факультет боюггча практикаггардьг откорууггуи графигигг тузот;
-гграктикаларды откоруу боюггча кафедралардын ишигг координациялайт, гграктика боюггча жумушчу 
гтрограммаларды жагга жеке тапшырмаларды аншгнздейт жана бекитет;

---



факультеттин кецешмееинде адис даярдоочу кафедралардын практика боюнча ишин карайт, отчетун угат 
жана конкреттуу чечимдерди кабыл алат;
-практика боюнча документациялардын (экзамендик ведомость, студенттердии бааларынын AVN ге 
коюлушун, практиканын учетун алуу боюнча журнал, баллдык журнал, зачеттук китепчелер) туура жана оз 
убагында толтурулушун камсыз кылат;
-практикага жонетуу тизмесин тактайт: убагында отпой калган же кечиккен студенттердии себептерин 
тескейт, эгер жуйелуу себсптер болсо практика белумунун макулдугу менен буйрук аркылуу сабактардан бош 
мезгилде практикасып отууго бплдируу жазат;
-студенттердии практикаларынын сапатын оз мезгилде мекемелерге барып, текшерип турат;
-кафедрадагы практиканын иштерин козомолдеп, факультеттик ксцсшмеде отчетун угат.

5.3.Адис даярдоочу кафедра башчысынын милдеттери:

Студенттердии практикасына методикалык жактан жана уюштуруу маселелери боюнча жетекчилик 
жасоо туздон-туз адис даярдоочу кафедрага жуктолот. Ошондой эле кафедра мамлекетгак етандарттын, 
квалификациялык талаптардын жана практика боюнча жумушчу программалардын аткарылышын камсыздайт. 
Кафедра башчыеы адис окутуучулар менен бирге:
- практиканын башталышынан бир ай мурда студенттердии практика отуучу мекеме-ишканаларын аныктайт, 
алар менен практиканын программасын, уюштуруу жана откоруу маселелерип талкуулайт;

практиканын башталышынан бир жума мурун студенттерди практикага жонотуу боюнча билдируу 
даярдайт;
-студенттердии отогон практика боюнча иш кагаздарын текшерет, натыйжасын кафедранын кепешмесинде 

W  талкуулайт;
-студенттерди практикага жонотуу алдындагы жана жыйынтыктоо конференцияларын уюштурат;
-практика жетекчилиги учун адиетиги туура келген тажрыйбалуу штаттагы окутуучуларды дайындайт жана 
алардын ишине системалуу турдо козомол жургузот (айкалыштыруучу окугуучуларга практика жетекчилиги 
берилбейт);
-практикага болугон сааттардын окуу планына жана нормага ылайык туура эсептелишине жооп берет; 
-практиканын жыйынтыгы боюнча студенттердии отчетун угууга адиетиги туура келген компетенттуу 
окутуучулардан комиссия тузот;
-ендуруштен бекитилген практика жетекчилеринин ишин козомолдойт жана аларга акы толоо учун тиешелуу 
докумештерге кол коет;
-окуу жыл ичинде отулгон практикалардыи жыйынтыгы боюнча кафедранын отчеттун даярдайт жана аны 
корсотулген графикте ондуруштук практика болумуно тапшырат;
-ондуруштук практиканын сапатын жакшыртуу маселесинде студентгер, окутуучулар жана ондуруштогу 
практика жетекчилери учун усулдук корсотмолорду талкуулап бекитет.

5.4. Практика боюнча студенттерге жетекчи болгон кафедрадагы адис окутуучуиун милдеттери:

Кафедра башчыеы студенттердии практикасына туздон-туз жетекчилик жасоо учун кафедрадан 
адиетиги туура келген тажрыйбалуу окутуучулардын ичинен практика жетекчилнгине бекитет, ага окуу 
планына ылайык тиешелуу сааттар болуног. Алардын негизги милдеттери:
-студенттерди практикага болуштуруу жана жайгаштырууга байланыштуу болгон бардык уюштуруу иштерин 
аткарат;
-практиканын программасынын толук агкарылышына, оз убагында сапаттуу отушуно жана студенттердии 
эмгек тартибине жооп берет;
-студент-практикаиттардып иш пландарын бекитет жана анын аткарылышын козомолдойт;
-ондуруштун башкаруу системасы, ишкананын экономикасы боюнча окууларды уюштурат;
-студенттердии практика отогон жеринде техникалык коопсуздук эрежелеринин сакталышын козомолдойт; 
-болуп жаткан практиканын журушуно жетекчилик кылат жана аны жыйынтыктайт;
-студенттердии илимий-изилдоо иштерине, жекече тапшырмалардын агкарылышына жетекчилик жасайт; 
-студент-практиканттар тарабынан ондуруштогу ички эмгек тартибин аткарылышын козомолдойт, тартип 
бузуулар болсо кафедра башчысыпа, декапга жана университет жетекчилнгине билдирет;
-отулгон практиканы жыйынтыктоо боюнча комиссиянын ишине жана конференцияга катышат; 
-студенттердии отулгон практика боюнча иш кагаздарын текшерет, тузулгон комиссия менен биргеликте 
баалайт жана озу жетектеген студенттердии докумештерин жана озунун отчетун кафедра башчысыпа 
тапшырат.



5.5. Студенттер практикасын жекече еткен учурдагы жетекчинин милдеттери:
- практиканы етооге чейин отулуучу практиканын максаты жана мазмуну менен таанышгырып, студентке 
тиешелуу корсотмелорду берет;
- практиканын жумушчу нрограммасына ылайык жекече тапшырмаларды жана аны аткаруу боюнча жолдомо 
берет;
- практика учурунда студенттин етеген жерине барып анын койгойлорун чечии, усулдук жардамдарды берип 
турат;
- практика бугкондон кийин жумушчу программада керсетулгон документтерди жана жекече 
тапшырмалардын сапатын текшерип, практиканын натыйжасын баалайт.

5.6. ©ндурушто (мектепте жана мекеме-ишканаларда) практиканы уюштуруу жана жетекчиликти аткаруу

©ндурушто, мекеме-ишканаларда практикаларды уюштуруу жоопкерчилиги гузулген келишимге 
ылайык ендуруш, мекеме-ишкана жетекчисине жуктелет.

Студенттердин практикасына жалпы жетекчиликке мектептин жана ишкаиа жетекчилигинин бнри 
(жогорку квалификациялуу адис) ондуруш жетекчисинин буйругу менен дайындалат. Ал эми цехте, болумдо, 
лабораторияда, мастерскойдо, чарбада ж.б. етуучу студенттердин практикасына туздон-туз жегекчи катары 
ошол тармактын жогорку квалификациядагы адиси жетекчинин буйругу менен бекитилет. Мектепте студент 
етеген класстын предмет мугалими жана класс жетекчиси бекитилет.

5.7. ©ндуруштогу практиканын жалпы жетекчисинин милдетгери:

Мындай жетекчи жогорку квалификациялуу адис болуу менен жогорку маалыматтуу жана адистиги 
боюнча студенттин болочок адистигине туура келген ендуруш кызматчысы болуу керек. Ага жетекчинин 
буйругу менен студенттердин практикасын толук кандуу уюштуруу милдеттендирилет. Ошопдой эле:
-ушул Жобого жана практиканын программасына ылайык студенттердин практикасын уюштураг жана 
еткерет;
-практикага тузден-туз жетекчилик жасоо учун ондуруштон тажрыйбалуу адистерди тандайт; 
-студент-практиканттарга тиешелуу маселелерди кафедрадан белунген практика жетекчиси менен 
макулдашат;
-жумушчу орундагы технологиялык коопсуздук эрежелери боюнча инструктаждын сапаттуу етушун камсыз 
кылат;
-студент-практиканттарга мекемеде болгон техникалык, медициналык, айыл-чарба, экономика ж.б. боюнча 
адабияттардан пайдаланууга мумкунчулук берет;
-квалификациялык иштерди жазууга тиешелуу материалдарды топтоого уруксат берет;
-студенттердин отчетторун текшерег жана баалайт, мунездемеге кол коюп, бекигет;
-практиканын сапатын жогорулатууга байланышкан сунуштарды берет.

5.8. Жумуш ордундагы практика жетекчисинин милдеттери:

Мекеме-ишкананын тигил же бул тармагында практика отоп жаткан студенттерге жетекчилик кылуу 
учун ошол билим беруу мекемелеринин, цехтен, лабораториядан, болумдон ж.б. жогорку квалификациялуу 
адис буйрук менен бекитилет. Анын негизги милдетгери:
-бекитилген студенттердин практикасын талапка ылайык уюштурат;
-студеттердин болунген жумушчу орундагы ендуруштук иштер, алардын озгечолуктору, технологиялык 
нроцессти башкаруу системасы, жабдуулар, техникалык каражаттар, оидуруштун экономикасы, эмгекти 
коргоо ж.б. менен тааныштырат;
-практиканттын мекемсдеги иш аракетии дайыма кеземелдойт, тапшырмаларды аткаруу боюнча кецеш берет; 
-студенттин практика боюнча иш кагаздарын дайыма текшерип турат, практиканын аягында студентке 
муноздоме жазат, практиканын сапатын жакшыртуу максатында оз сунушуи берет.

5.9. Студент-практиканттын милдеттери:

-практиканын программасыпда керсетулгон жана кафедра тарабынан берилген тапшырмаларды ез убагында 
толугу менен аткаруу;
-ендуруш-мекемелериндеги эмгек тартибин сактоо жана ички эрежелериие баш ийуу;
-эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук, ендуруштук санитариянын эрежелерин окуп уйрепуу жана аткаруу;



-ондуруштон бекитилген жетекчинин кереетмелеруно баш ийуу;
-системалык турде кунделук жазуу, анын негизинде отчет даярдоо;
-отулгон практика боюнча иш кагаздарын жумушчу программада корсотулгон талапка ылайык даярдап, 
атайын тузулгон комиесиянын алдында отчет беруу.

Эгер комиссия тарабынан студенттин практика боюнча жасаган отчету “канааттандырарлык эмес” деп 
табылса, анда студентке дагы бир жолу тапшырууга мумкунчулук берилет. Ал учурда да тапшыра албаса окуу 
планын аткарбаган студент катары окуу жайдан чыгарылат;

Практика отогон учурунда тигил же бул себептер менен практиканы отоого мумкунчулугу жок болсо, 
анда студент 3 кундун ичинде кафедрадан бекитилген жетекчиге, кафедра башчысына, деканга билдирет. 
Жуйолуу себепти корсоткон документтин негизинде окуу планын аткаруу максатында буйруктун негизинде 
практиканы кайрадан сабактап тышкаркы мезгилде отойт.

Эгер студент окуу графигиндеги практиканы эч кандай себеби жок отобосо, айда ал академиялык 
карызы бар студент катары калат жана окуу жайынан чыгарылат.

Практика учурунда пайда болгон ар кандай маселе-суроолор боюнча кафедра башчысына, деканга, 
окуу жайдын ондуруштук практика болумуно же ондуруш-мекеменин администрациясына кайрылса болот.

6. Студент практиканттын отчеттуулугу

Практиканы отоп буткондон кийин студент-практикант кундолуктун (тиркеме 2) негизинде 
практиканын журушу жонундо кецири жазуу турундо отчет даярдайт. Отчеттун мазмуну тиешелуу кафедра 
тарабынан тузулгон практиканын программасында дал келуусу зарыл. Практикага тиешелуу документтерди 
студент кафедра тарабынан дайындалган жетекчисине тапшырат. Отчетко камгылуучу материалдар:
-практика учурунда студенттердии программага ылайык аткарган иштери;
-ишкананын, мекеменин кыекача тарыхы, муноздомесу;
-окуу жайынаи алган теориялык маселелердин практикада колдонулушу.

Студент отчет жана кундолуктон башка ондуруш-мекеме тарабынан берилген жана тастыкталган 
мунездомону, кафедра тарабынан берилген жекече тапшырмалардын материалдардын тапшырат.

Озгечо шарттар:
Студент практикага барып, отчет тапшыруу учурунда келбей калса, себебин тастыкталган 

документтерин корсотуу менен “Ондуруштук практика” белумунен отчетун тапшырууга уруксат алат.
Студент практиканы отобосо (которулуп келсе, тикеленсе, жуйоолуу себептери болсо), тастыкталган 

документтердин негизинде кафедра башчыеы тарабынан окуу иштери боюнча проректорго билдируу берилип, 
жекече сабактап сырткаркы мезгилде практикасын отойт жана отчет тапшырат.

Студент практикага тиешелуу дисциплинадан академиялыккарызы болсо, окуу процессинин графиги 
боюнча практикага жиберилбейт.

Студенттердии нрактикасы кафедрадан жана ондуруштон бекитилген жетекчилер тарабынан 
козомолго алынып турат.

Практиканттын ишинин жыйынтыгын кафедра тарабынан тузулгон атайын комиссия карап чыгып, 
баалайт. Комиссиянын курамына кафедра башчыеы, практика боюнча студенттин жетекчиси, кафедрадагы 
лекция окуган окутуучулар, деканатган жана практика болумупон окулдору кириши мумкун.

Студенттин ишин баалоодо анын отчеттук докумепгтеринин профессиоиалдык саиатгары, ондуруш- 
мекемеден берилген муноздомо, анын эмгек жана аткаруучулук тартиби эске алынат. Комиссия тарабынан 
коюлган баа чечуучу болуп конференцияда бекитилет жана студенттерге угузулат.

Практиканын жыйынтыгы кафедранын жыйынында каралыи, кундолуктун аягында практика 
жетекчиси тарабынан корутунду жазылып, кафедра башчыеы тарабынан тастыкталат.

Студент практиканы отоп келип, отчет тапшырууда капаатандыраарлык эмес баа алып калса, ага дагы 
бир мумкунчулук берилет. Эгерде анда дагы отчетту тапшыра албай калса, студенттин отчету 
канааттандырарлык эмес деп бааланып, ал окуу планын аткарбаган студент катары окуу жайдан чыгарылат.

Айрым учурларда гана ондуруштук практика болумунун, кафедра башчысынын жана практика 
жетекчисинин макулдугу менен ЖАМУнун ректорунун буйругу аркылуу сабактап тышкаркы мезгилде же 
каникул учурунда кайрадан практика отууго мумкупучук берилет же аны окуу жайынан чыгаруу жонундо 
маселе коюлат.

Жогоркудай эле талаптар практикага келбей калган студенттерге да тиешелуу. Практикалардын 
жыйынтыгында студентке баа коюлат.

Практика учун коюлган баа теориялык окугууда коюлган баалар менен тец кучтуу болуп, 
студенттердии жалпы жетишуусун жыйынтыктоодо жана стипендия алууда эске алынат. Эгерде практика 
жайкы каникул учурунда огулуп, жыйынтыгы сентябрь айында чыгарылса, анда ал баа кийинки сессияны 
жыйынтыктоодо эске алынат.



Студенттердин ендуруштук практикаеынын отчету томонкудой балл менен бааланып, балл баага 
айландырылат:
- Студенттин отчетундагы практиканын ирограммасынын аткарылышынын децгээли........................ (0-50) балл
- Кундолуктун жазылышынын м азмуну..........................................(О-Ю)балл
- 0ндуруштогу жана окуу жайдагы жетекчинин муноздомоеу..(0-30) балл
- взгечеленген кореоткучтор............................................................(0-10) балл
- Бардык суммасы...................................................................................... 100 балл

7. С ы рттан  окуган студенттердин практикасы

Сырттан окуган студентгердии практикалары да куидузгу болумдогудой эле откерулет. 
Практикалардын мазмундары жана максатгары, аларды уюштуруунун жана откврууиун негизги 

керсетмолеру, жетекчилер жана студенттердин милдеттери да ушул жободо аныкталгандай еыртган окуу 
формасына да тиешелуу.

0 з  адистиги боюнча 2 жылдан кем эмес иштеген етуденттер практикаларыи озу иштеген мекеме 
ишканаларда жекече отушет. Алар оте турган практика боюнча коревтмелорду мурдагы сессия учурунда 
алдын ала алышат. Бекитилген график боюнча практика жетекчисиие иштеген мекеме-ишканадан тактама, 
эмгек китепчесинен кочурмо жана иштеген жеринен мунездеме таншырышат.

Адистиги боюнча иштебеген студентгер жалпы негизде практика етошот. Алардын практикасы 
жумушчу программада керевтулген документгер кафедрадагы практика жетекчисине тапшырылгандан сон, 
комиссия тарабынан баалапат. Эгер студент ез кесиби боюнча иштесе, анда темондегу уч докумеитги сезсуз 
тапшыруусу керек. Эгерде бир эле документ жок болсо, айда жумушчу нрограммасында корсетулген 
документтерди тапшырууга милдетгуу. Сыртан окуган студенттердин
ендуруштук практикаеынын отчету томонкудой балл менен бааланып, балл баага айландырылат:
- Студенттин иштеп жаткандыгы боюнча тактам а....................... 15 балл
- Эмгек китепчесинин кочурмосу....................................................... 20 балл
- Иштеген жеринен муноздомо............................................................30 балл
- Студенттин практиканын программасын оздоштуруусу.... (0-35) балл

8. П рактиканы н м атериалды к кам сы здалы ш ы

1.Бюджетгик негизде окуган студенттердин чыгымдары практика учун болунгон бюджеттик каражаттардып 
эсебинен толонуп берилет.
2.Г1рактика жетекчилеринии иш сапарына кеткен чыгымдары эц зарыл учурларда гана окуу жайы тарабынан 
жалпы негизде толенот.
3.Практика жетекчилер учун нормага ылайык белунгон сааттар мугалимднн жылдык жуктемуно кошулат. 
4.0ндуруштук-мексмелерден убактылуу ишке алынган практика жетекчилеринии эмгек акысы убакыт 
ченемине ылайык эсеителип, вакантка калтырылган сааттардын эсебинен окуу жылынын аягында ректордун 
буйругунун негизинде тактама менен толонуп берилет. Ал учун тиешелуу докумепттер тол гурулушу керек.
5.Бюджеггик тайпаларда окуган студештердин стипендиялары ендуруштук практика мезгилипде сакталат. 
6.0ндуруштук практикаларды уюштуруу жана огкеруу учун телемдор кафедра башчысы тарабынан тузулгон 
сметаныи негизинде толонот. Ал смета универсигеттин башкы экономиста менен макулдашылын, ректор 
тарабынан бекитилет.
7.Студент практикасын чет мамлекегте отоо учун ректордун атына арыз берилет жана ага чет элдик ендуруш 
жетекчисинин жазуу турундогу макулдугу тиркелет. Анын практикасына кеткен чыгымдарын университет 
толоп бербейт.
8.Сыртган окуган студенттердин практика жетекчилери учун нормага ылайык болунгон сааттар мугалимднн 
жылдык жуктемуно кошулат. Сырттан окуган етуденттер учун практика боюнча вакансияга саат белуибойт.

Колдонулган адабияттар

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению “Педагогическое образование “ . Министерство образования и науки Кыргызской 
Республики Биш кек-2 0 1 5 .

2. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования Бишкек -  
2015.

3. Сборник нормативно-правовых актов в области образования Кыргызской Республики Сосг.:Б.Х. 
Кубаев , Ш.Ж. Джусенбаев, К.Д. Добаев и др.:Вып. 1-2-Б.:Просвещение , 2004 г.


