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Шәкірт:Кәсіби практиканы ұйымдастыру мен өткізуде

басшылыққа алынатын құжаттар

- Қазақстан Республикасының  «Білім туралы» 

Заңы 

-Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын

және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы

№ 107 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу

туралы» бұйрық жобасы

ҚР БжҒМ бекіткен Білім беру ұйымдарында

кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу

жөніндегі әдістемелік ұсыныстыр



Шәкірт:Кәсіби практиканы ұйымдастыру мен өткізуде

басшылыққа алынатын құжаттар

Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және 

өткізу ережесі және практика базасы ретінде 

ұйымдарды анықтау ережесі

-Кәсіптік практиканың типтік

бағдарламасы

Кәсіптік практиканың жұмыс

бағдарламасы



-ҚР БжҒМ бекіткен Білім

беру ұйымдарында кәсіптік

практиканы ұйымдастыру

және өткізу жөніндегі

әдістемелік ұсыныстар

Кәсіптік практиканы

ұйымдастыру және өткізу

Ережелерін және практика 

базасы ретінде ұйымдарды

анықтау Ережелерін Жоғары

оқу орындары дербес

әзірлейді және бекітеді.



Үздіксіз оқу практикасы 05.10.2020-15.05.2021 ж.

Үздіксіз педагогикалық, өндірістік 

практика
05.10.2020 – 17.04.2021 ж.

Педагогикалық практика 
18.01.2021-15.02.2021

Үздіксіз психологиялық-педагогикалық практика

05.10.2020-15.05.2021

МЕН МАМАНМЫН

Кәсіптік 

практика



2020-2021 оқу жылының 1-ші жарты

жылындағы практика

1-курс 2-курсс

3-курс

(3 жылдық)
4-курс



2020-2021 оқу жылының 1-ші жарты

жылындағы практика

28 студент – университет базасында:  

23- 167 жалпы білім беретін мектеп; 3-

студент 15 гимназияда практикадан өтіп 

жатыр

38 студент – Қазақстан Республикасының 

аймақтарында практикадан өтуде.

1-курс



2020-2021 оқу жылының 1-ші жарты

жылындағы практика

46 студент – университет базасында:  

40- 76  жалпы білім беретін мектеп; 6-

студент 15 гимназияда практикадан өтіп 

жатыр

13 студент – Қазақстан Республикасының 

аймақтарында практикадан өтуде.

2-курс



2020-2021 оқу жылының 1-ші жарты

жылындағы практика

6 студент – университет базасында:

124 жалпы білім беретін  мектепте 

практикадан өтуде  

3-курс

(3 жылдық)



2020-2021 оқу жылының 1-ші жарты

жылындағы практика

20 студент – университет базасында:  

167 мектепте – 5 студент;

123 гимназияда – 4 студент;

76 мектепте – 5 студент;

15 гимназияда – 6 студент

32  студент – Қазақстан Республикасының 

аймақтарында практикадан өтуде.

4-курс

4-курс
7 студент «Елбасы Академиясы 

корпоративтік қорының «Birge

Oqy» онлайн мектебі



Практиканың 

өтілу 

формалары

Тікелей: 

«Кезекші» сынып

Жанама: Онлайн



ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА  

ПРАКТИКА БАРЫСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚОСЫМШАЛАР:



ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА  

ПРАКТИКА БАРЫСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚОСЫМШАЛАР:



ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА  

ПРАКТИКА БАРЫСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚОСЫМШАЛАР:



ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА  

ПРАКТИКА БАРЫСЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН КАНАЛДАР



-ҚР БжҒМ бекіткен Білім беру ұйымдарында кәсіптік

практиканы ұйымдастыру және өткізу жөніндегі

әдістемелік ұсыныстар



Үздіксіз оқу (таныстыру) практикасы
( 1 КУРС)

мектепке мінездеме бере алады, мектепті басқару

құрылымын сипаттай алады, пән мұғалімі

мен сынып жетекшісінің кәсіби қызметінің

түрлерін ажырата алады

оқушылар ұжымын зерттеу үшін педагогикалық

диагностика әдістерін қолданады

оқушыларды тәрбиелеу әдістерін, құралдарын

және формаларын меңгерген

сыныптан тыс іс-шараларды моделдейді, 

өткізеді және талдай алады

білім алушылар, ата-аналар және түрлі әлеуметтік

институттар арасында делдал болуға қабілетті



Үздіксіз психологиялық-педагогикалық практика 
(2 курс)

адамның жас ерекшелік психологиялық

және физиологиялық дамуының негізгі

заңдылықтарын түсіндіруге қабілетті

педагогикалық мінез-құлықтың белгілі бір

моделін зерттей отырып, педагогтардың

мінез-құлқын бақылайды және талдайды
қолайлы білім беру 

ортасын құрудың негізгі тәсілдерін

қолдана алады

мектеп ұжымының дамуы мен оқушылардың жеке

ерекшеліктерін бағалау және

психологиялық-педагогикалық диагностика

әдістерін меңгерген

тәлімгердің басшылығымен оқудың негізгі

қажеттіліктері мен қиындықтарын анықтайды

оқу сабақтарын

талдауға қабілетті



Шәкірт:Педагогикалық практика 
3 курс

- Тәлімгердің басшылығымен арнайы саладағы біліммен интеграциялауда

дидактикалық білімді пайдалана отырып, стандартты оқу сабақтарын

ұйымдастырады және өткізеді;

- психологиялық өзара әрекеттесудің әр түрлі жағдайларында білім

алушылардың мінез-құлқын реттеудің қарапайым іс-әрекеттерін

меңгерген;

- оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тиісті оқыту

әдістерін таңдайды;

- пән бойынша оқу-бағдарламалық құжаттаманың қысқа мерзімді

мазмұнын талдайды және құрастырады;

- оқушылардың жеке ерекшеліктерін және мектеп ұжымының дамуын

диагностикалау мен бағалауды жүргізеді;

- білім беру ортасына құрылымдық-мазмұнды талдау жасай алады.



Жеке балалар үшін жеке

тәрбие және оқыту

бағдарламаларын құрастыра

алады

Оқытудың интеграциясы мен 

сабақтастығын ескере

отырып, оқу сабақтарын

жоспарлайды

Жеке оқушылар үшін

тәрбие және оқыту

бағдарламаларын

құрастыра алады

Оқытудың жаңа

технологияларын, оның

ішінде АКТ қолдана отырып

стандартты оқу сабақтарын

өткізеді

Сабақ мақсатына сәйкес оқу

материалдарын әзірлейді;

Өндірістік-

педагогикалық

практика 



Практика барысында 

кездесетін қиындықтар:

- Интернет желісінің тұрақсыз болуы;

- Қосымшалармен жұмыс істеу 

дағдыларының төмен болуы.



Назар аударып 

тыңдағандарыңызға 

рақмет!


