
 

 

 



1. Практиканын түрү, аны ишке ашыруунун ыкмалары жана формасы 

 

Окуу практикасы  окуу жайдын негизги билим берүү программасынын 

курамдык бөлүгү болуп саналат жана практиканын негизинде студенттерди 

кесиптик жана практикалык даярдоодон турган окуу процессин 

уюштуруунун формаларынын бири болуп саналат. 

Студенттердин окуу практикасы баштапкы кесиптик көндүмдөрдү жана 

көндүмдөрдү алуу практикасы болуп саналат. 

2. Практиканын максаттары жана милдеттери 

 

Практиканын максаты студенттердин окуу жайда окуу процессинде алган 

билимдерин бекемдөө жана мамлекеттик жана жеке билим берүү 

уюмдарында  иштөө боюнча практикалык көндүмдөрдү алуу болуп саналат. 

Окуу практикасынын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат: 

1.Практиканын максаты жана милдети  

2.Практиканттын укугу  

3.Студенттин иш алып баруусу 

4.Класстык саатты иштеп чыгуу 

5.Өзүн-өзү анализдөө схемасы 

6.Практика боюнча отчет 

 

Окуу практикасынын милдеттери: 

• материалдарды чогултуу (документтер, окуу жана 

дидактикалык материалдар) тандалып алынган 

практикалада; 

• чогултулгандарды талдоо жана системалаштыруу 

материалдары; 

• алынган натыйжаларды талдоо 

алынган корутундулар жана сунуштар 

изилдөөлөрдүн натыйжалары, тереңдетүү жана консолидациялоо 

студенттердин теориялык билими; 

• келечектеги мугалимдерди калыптандыруу жана өнүктүрүү 



педагогикалык чеберчилик жана шык, педагогикалык 

аң-сезим жана кесипкөйлүк 

Билим берүү практикасы жөнүндө отчетту түзүүнүн максаты - 

окуучунун толуктугунун даражасын көрсөтүү 

практика программасы жана жекече берилген 

милдеттер. 

Отчет формасы: 

1.Программаны жана ушул типтеги тапшырмаларын аткаруу; 

2. Класска жалпы мүнөздөмө берүү; 

3. Жүзөгө ашырылуучу иштин формаларын жана түрлөрүн чагылдырууга; 

4.Алынган практикалык көндүмдөрдү чагылдыруу 

иштөө; 

5. Практиканын жыйынтыгы боюнча тыянак чыгаруу; 

Студенттер төмөнкүлөрдү үйрөнүүсү зарыл: 

Практика учурунда студенттер өздөштүрүшөт 

төмөнкү көндүмдөр: 

1. бир бүтүндүккө ачык байкоо жүргүзүү 

педагогикалык процесс пландуу жана системалуу, 

сунушталган программага ылайык көргөнүңүздү оңдоо; 

2. мугалимдин жетекчилиги астында сабакты талдоо 

жана заманбап талаптарга ылайык кесип; 

3. сабакта иштин жалпы уюштурулушун баса белгиле 

(убакытты бөлүштүрүү, бир этаптан өтүү логикасы 

башкага, академиялык ишти башкаруу; студенттер); 

 

Студент практиканттын укугу: 

1.Билим берүү ишмердүүлүгүнө активдүү катышуу;  

2.Практика учурунда көйгөй пайда болсо практика жетекчисине кайрылуу; 

3.Класс жетекчиден класс тууралуу маалымат алуу; 

4.Мектептеги методикалык материалдарды жана китептерди колдонуу; 



5. Мамлекеттик практиканын мазмунуна кирбеген иштерди,милдеттерди 

аткаруудан баш тартуу; 

6. Мамлекеттик  практиканы ишке ашырууда өз оюн ачык айтууга; 

7.Практика өтөөдө өздөштүргөн иштери боюнча жыйынтыктоочу 

конференцияда өз оюн айтууга. 

Класс менен таанышуу: 

№ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Класстын тизмесин түзүү: 

 

№ Ф.А.А. Көрсөтмө Эмнеге кызыгат? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Баланын жаш өзгөчөлүгүнө карап,окутуунун ыкмаларын үйрөнүү 

Баланын курагы Жаш өзгөчөлүгү Практикалык байкоо 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


