
ӘЛ–ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Химия және химиялық технология факультеті 

Химиялық физика және материалтану кафедрасы  

 

 

                                        « БЕКІТЕМІН» 

Бірінші проректор 

_____________   М.М.Бүркітбаев 

"____"_______ 2013 ж. 

 

                                                    

 

   

  5В060600 - Химия -  МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША  

ЖОО ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАНЫҢ  

БАҒДАРЛАМАСЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ  

2013  



Бағдарлама химиялық физика және материалтану кафедрасының мәжілісінде 

қаралды   

Хаттама №______________   2013 ж. 

Кафедра  меңгерушісі ________________________ Тулепов М.И. 

 

 

Факульттің әдістемелік бюросында  келісілген _______________ 

Хаттама №______________   2013 ж. 

 

Әдістеме бюросының   төрайымы______________Сыздықова Л.И. 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Факультет деканы     ________________   Оңғарбаев Е.Қ.   

 

« ____»   ________________ 2013 ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАНЫҢ МАҚСАТТАРЫ 

МЕН МІНДЕТТЕРІ. 

 

    Бұл практиканың басты мақсаты  студенттерді жоғары оқу орындарына 

педагог ретінде дайындап шығару. Студенттерді педагогикалық және 

әдістемедік жұмыстарды орындауда  дағдысын қалыптастыру. 

    Практиканың міндеттері: жүргізілетін курстардың негізгі  тарауларымен 

әдістемелік тұрғыда  жоғары ғылыми деңгейде танысу, «ЖОО химиялық 

экспериментті жүргізу әдістемесі», «Жоғарғы мектеп психологиясы мен 

педагогикасы », «Кәсіби мамандандырылған оқыту технологиясы», «Химия 

тарихы және методологиясы», «Химияның заманауи мәселелері», «ЖОО 

химиядан есептер шығару әдістемесі»  Мемлекеттік  талапқа сай  кәсіби 

дайындық  құрамына енетін мамандандырылатын және базалық пәндерден 

білімі мен дағдысын қалыптастыру. 

 

II. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

    Студенттердің педагогикалық практикасы жеке жұмыс жоспарымен сәйкес 

жүргізіледі және ол төмендегідей бөліктерден тұрады: 

1. Студенттердің ғылыми жетекшісінің немесе сол кафедраның 

әдіскерінің бекіткен консультациялары. 

2. Ғылыми жетекшісімен, сонымен қатар 2-3 кафедра профессорлары 

және доценттері мен кафедра оқытушыларымен жұмыс жасай отырып 

тәжірибелерін үйренуі, сабақтарға қатысуы (дәрістерге, практикалық және 

лабораториялық сабақтарға). 

3. Курстың белгілі бөліктерін әдістемелік өңдеу. 

4. Оқытуды ұйымдастырудың түрлі формалары мен әдістерін қолданып 

сабақ беруге (дәрістер, практикалық және лабораториялық сабақтар) 

дайындау. 

5. Олардың сараптары мен талдауын бақылаушы Студенттермен және 

практика жетекшісімен сабақ өту. 

6. Топ кураторының жұмысымен және тәлімгер топтың оқу – әлеуметтік 

жағдайын сараптау әдістерімен танысу.  

 

 

 

 

 



III. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАНЫҢ ӨТКІЗІЛУІ, 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ САБАҚТЫҢ  ӨТУ ФОРМАСЫ МЕН 

МЕРЗІМІ 

 

    Педагогикалық практиканың өту аралығы: 2014 жылдың 20 қаңтар -  15 

ақпан аралығында өткізіледі. 

    Педагогикалық практиканың аяқталғанын растаушы соңғы құжат 

ректордың практика басталуы мен аяқталуы аралығы , өткізілген орны және 

практика жетекшісі көрсетілген бұйрығы болып табылады. Бұйрықтан кейін 

практика мерзімін және өтетін орнын өзгертуге рұқсат берілмейді. 

    Практиканың басында Студенттер жетекшісімен бірге практиканың 

барлық бөліктерінің уақытылы жүзеге асуын қамтамысыз ететін  

практиканың  өту графигін құрастырады. Әрбір Студенттер кем дегенде 5 

дәріс,  3 семинар (лабораториялық) сабақтарын,  аудиториядан тыс іс – шара, 

тәрбиелік іс – шара  және т.с.с өткізуі тиіс.  

 

IV. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАНЫҢ БАЗАЛАРЫ 

 

    Педагогикалық практиканың базасы Алматы қаласының М. Базарбаев 

атындағы №138 гимназиясы.   

 

V. ПРАКТИКАНТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

    Студенттер практика базасының өз уақытында анықталуына, пактика 

жетекшісін  таңдауға, кафедрадағы практика өту орнын анықтауына құқылы. 

    Студенттер практиканың өту графигінде нұсқаланған барлық пункттерді 

орындауға міндетті: 

- жұмыс орнында техника қауіпсіздігі ережесі бойынша инструктаждан 

өтуі тиіс; 

- сабақтардың босатылу қағазын дайындау; 

- практика барысын сипаттайтын шешуші жазбаша есеп жазуы тиіс және 

кафедра жиналысында осы құжатпен есеп беруі қажет; 

 

VI. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКАНЫҢ ЕСЕП БЕРУ ҚҰЖАТЫ 

 

    Педагогикалық практиканың есеп беру жиналысына Студенттердің 

жетекшісі мен кафедра оқытушылары комиссия ретінде қатысады. 

Студенттер практика журналын, сабақта жүргізілген әдістемелік өңдеулерді, 

іс- шараларды және жазбаша есеп алып келуі тиіс. Ол есеп Студенттердің 

http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Falmaty.maps.2gis.ru%2Ffirm%2F9429940000794447%2Fgimnaziya_138_im_m_bazarbaeva%2Fparent%2F9429531978891947&ei=iDiLUvyaIO-k4ATy8oHoAg&usg=AFQjCNGI-Y5yjKw_PuWHiP1bNm2ji4gRcw


академиялық күнтізбесіне сәйкес белгіленген  практиканың соңғы аптасында 

өткізіледі. 

 

VII. СТУДЕНТТЕРДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА 

БАРЫСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН 

БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ. 

 

      Студенттердің практика өтуін қадағалау,  практика өту графигіндегі 

берілген мәлімет бойынша практика жетекшісі, деканат және ЖОО-нан 

кейінгі институт бақылаушыларымен бірге жүзеге асырылады. Студенттердің 

педагогикалық практикадағы жұмысының нәтижесін бағалау  кредиттік 

жүйеге сәйкес 100 балл көлемінде  есептеледі. 

 

      Студенттердің бағасы  

 

Үйреншікті баға Әріп түрінде % Баллдар  

өте жақсы А 95-100 4 

А- 90-94 3,67 

жақсы В+ 85-89 3,33 

В 80-84 3,0 

В- 75-79 2,67 

қанағаттанарлық С+ 70-74 2,33 

С 65-69 2,0 

С- 60-64 1,67 

D+ 55-59 1,33 

D 50-54 1,0 

қанағаттанарлықсыз F 0-49 0 

 


