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КІРІСПЕ  

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша кәсіптік 
практиканы ұйымдастыру және жүргізу ережелері және ұйымдарды 
тәжірибенің негізі ретінде айқындау ережелері (бұдан әрі - Ереже) кәсіптік 
практикадан (оқу, педагогикалық, тәрбиелік, психологиялық-педагогикалық, 
педагогикалық, өндірістік (педагогикалық), ғылыми-зерттеу, педагогикалық 
және өндірістік) өту тәртібі мен нысандарын реттейді. 

 
1 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 
Осы  ереже келесі нормативтік құжаттар негізінде әзірленген: 

1. 1.1 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 
шілдедегі № 319 (07.04.2018 бастап жаңартулармен және 
өзгерістермен) 

1.2Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 
қаулысымен бекітілген «Тиісті білім деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандарты» (өзгертулер мен толықтырулармен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен 
бекітілген) 

1.3Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдары қызметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 типтік ережелері 
(04.07.2017 жылғы өзгерістер мен толықтырулар). 

1.4 Ұйымдастыру ережелері мен кәсіптік тәжірибені өткізу және тәжірибенің 
негізінде ұйымдастыру ережелерін анықтау 29 қаңтар 2016 жылының №107 
бұйрығы бойынша. 
 
1.5 Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде студенттердің 
академиялық үлгеріміне, аралық және қорытынды аттестаттауына ағымдағы 
бақылау жүргізу ережелері (18 наурыз 2008 ж. №125, 2018 жылғы 14 
маусымда толықтырылған және толықтырылған). 
 
1.6 23 қараша 2015 жылғы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (2018 
жылғы 4 шілдеден бастап өзгертілген және толықтырылған). 

 
1.7 Қостанаймемлекеттікпедагогикалықуниверситетініңакадемиялықсаясаты. 
 

 



2. ЖАЛПЫ ҰСТАНЫМДАР  
2.1 Ережелер Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің 

теориялық дайындық нәтижелерін шоғырландыруға, практикалық дағдылар 
мен құзыреттерге, сондай-ақ инновациялық технологияларды дамытуға 
бағытталған студенттердің кәсіптік практикаларын бүкіл оқу кезеңінде 
ұйымдастыру және жүргізу бойынша ұйымдастырушылық және оқу-
әдістемелік қызметін реттейді. 

2.2Кәсібі практика бакалавриат бағдарламасы бойынша оқу, 
педагогикалық, өндірістік және диплом алдыңғы жұмыс оқу жоспарына және 
жұмыс оқу жоспарына сәйкес анықталады; жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
бағдарламасы бойынша педагогикалық, ғылыми-зерттеу. 

2.3Кәсіби практиканың әр түрінің мақсаттары, міндеттері мен 
бағдарламасы бар, олардың негізінде кәсіби тәжірибенің тиісті базасы 
анықталған. 

 
3. КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ  
 
3.1.Кәсібі практика білім бағдарламасының міндетті компоненті болып 

табылады. 

3.2Білім алушыларды кәсібипрактиканың барлық түрлеріне бағыттау 
университет ректорының бұйрығымен ресімделеді және тәжірибе 
жетекшісімен уақытты көрсете отырып толтырылады. 

     Білім алушылар 1-қосымшадағы ережеге сәйкес формада жолдама 
беріледі. 

3.3Кәсіби практка түрлері, уақыты мен мазмұны типтік және оқу 
жоспары стандарттары бойынша анықталады. 

3.4Кәсіби практика бағдарламасы тәжірибе базасы ретінде анықталған 
және университет ректорымен бекітілген ұйымдармен келісіледі. 

3.5.Кәсіби практика бағдарламасы мазмұны бойынша мамандықтың 
профилін, практика түрінің ерекшеліктерін, кәсіби стандарттар мен білім 
беру бағдарламаларының талаптарын, ұйымның сипатын, технологиялық 
процесті және практика объектісін көрсетеді. 

     Кәсіби практика бағдарламасы мерзімді түрде жаңартылып отырады 
және ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін, тәжіриби негізінде 
қолданылатын инновациялық технологияларды көрсетеді 
      3.6 Кәсіби практка бағдарламасын жаңарту және қайта құру механизмін 
университет анықтайды.  

3.7 Қашықтан оқыту технологиясын қолданатын студенттер мамандық 
бойынша жұмысына байланысты оқу және өндірістік (педагогикалық) 
практикадан босатылады. 

3.8: Бұл жағдайда олар оқу орнына ұсынады: 
- педагогикалық мамандықтар бойынша: жұмыс орнынан анықтама 

және олардың кәсіби қызметін көрсететін сипаттама, пән бойынша ашық 
сабақтың сабақ жоспары және тәрбие жұмысының іс-шаралар жоспары. 
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- педагогикалық емес мамандықтар үшін: жұмыс орнынан анықтама 

және кәсіби қызметін көрсететін сипаттама, мамандыққа сәйкес құжаттама. 

Қашықтан оқыту технологияларын қолданатын білім алушлар диплом 
алдындағы практика бағдарламасын орындайды 

Дуальды оқыту жүйесінің элементтерін енгізу аясында білім алушылар 
кәсіптік практика үшін типтік шарт жасамайды. 

Бірақ олар практика нәтижелері, сипаттамалары және т.б. туралы есеп 
беру құжаттарын ұсынуы керек. 

      3.9Барлық практика түрлерінің қорытындысы бойынша білім алушы 
тиісті кафедраға есеп тапсырады, есепті практика жетекшісі тексеріп, білім 
алушы кафедра меңгерушісінің өкімімен құрылған комиссия алдында 
қорғайды 

 Ережеге сәйкес есепті қорғау нәтижелері әріптік  жүйесі қолданыстағы 
баллдық рейтинг бойынша бағаланады, Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университетінде (үлгілік ережелеріне сәйкес жасалған академиялық 
үлгерімді бақылау, білім алушылардың аралық және қорытынды 
аттестациясы 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 (14.06.2018 ж. өзгертулер 
мен толықтырулармен). 

 4. ҰЙЫМДЫ КӘСІБИ ПРАКТИКА БАЗАСЫ РЕТІНДЕ 
 АНЫҚТАУ ТӘРТІБІ 

 
4.1Білім алушылардың кәсіби практикасын өткізуге арналған база 

ретінде жарғылық қызметі мамандарды даярлау бейініне және талаптарына 
сәйкес келетін, кәсіби практикаға және материалдық-техникалық базаға 
басшылықты жүзеге асыру үшін білікті кадрлары бар ұйымдар анықталады 

4.2Кәсіптік практиканы өткізу туралы келісім кәсіптік практиканың 
базасы ретінде анықталған ұйыммен жасалады, оның түрі көрсетіліп, осы 
ережелерге сәйкес білім алушылардың  кәсіптік практикасын өткізу туралы 
шарттың типтік нысаны негізінде жасалады 

4.3Білім алушылардың кәсіптік практика базаларымен келісім-шарттар 
практика басталғанға дейін бір ай бұрын жасалуы тиіс.  

4.4  Білім алушының кәсіптік практиканың негізі болып табылатын оқу 
орны, кәсіпорын (мекеме, ұйым) міндеттері мен жауапкершілігі  
келісімшартта айқындалған.  

4.5 Кәсіптік практиканы өткізу үшін, оқу орны практика базасымен 
келісілген бағдарламаны, күнтізбелік кестелерді, оқу-кәсіптік практикадан 
өтудің тәрбие процесін бекітеді. 



Кәсіби практикаға жіберілген кезде білім алушыға  кәсіби практиканың 
жұмыс кестесі, осы Ереженің 2 және 3 қосымшаларына сәйкес нысандардағы 
кәсіптік практика туралы күнделік есебі беріледі. 

 
4.6 Кәсіби практиканың әр түрі үшін білім алушыларға  ЖОО мен 

кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) - тәжірибе базасының жетекшілері   
тағайындалады. Қажет болған жағдайда кеңесшілер тағайындалады. 

4.7 Жетекшілердің функциялары, міндеттері мен жауапкершілігін 
университет дербес анықтайды және тәжірибеші базасы (мекеме, ұйым) - 
келісілген тәжірибе базасы. 

4.8 Кәсіби практикаға жұмсалатын шығындарды университет және 
практика базасы болып табылатын практика базасы (мекеме, ұйым) 
жоспарлайды және кәсіптік практиканы өткізуге арналған шартпен 
анықталады. 

4.9 Өндірістік қажеттілік кезінде білім алушылар-практиканттар белгілі 
бір лауазымға уақытша жұмысқа олардың еңбекақысын төлеумен 
қабылданады. 

4.10 Кәсіптік практика базасы болып табылатын ұйым білім 
алушылардың оның бағдарламасына сәйкес кәсіптік практикадан өтуі үшін 
орын береді және білім алушыларға жұмыс орнында қауіпсіз еңбек 
жағдайларын қамтамасыз етеді. 

4.11 Практика ұйымы-базасы Қазақстан Республикасының Еңбек 
кодексіне сәйкес кәсіптік практикадан өту кезеңінде білім алушылармен 
жазатайым оқиғалар орын алған жағдайда толық жауап береді (04.07.2018 
жылғы жаңартулармен). 
 

5. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ 
ПРАКТИКА  ТҮРЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 

 
5.1 Университет білім алушыларының оқу (таныстыру, далалық, оқу-

жаттығу, пленэр және т.б.) практикасының мақсаты оқыту процесінде 
алынған теориялық білімді бекіту және тереңдету, зерттеу қызметінің 
алғашқы дағдыларын алу, іс қағаздарын жүргізу іскерлігін, оқыту 
мамандығына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын алу 
кіретін бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді меңгеру болып табылады. 

5.2 Оқу (таныстыру) практикасының негізгі міндеттері: 
1) университет қызметінің негізгі бағыттарымен танысу;(Білім алушыларда 
іскерлікті қалыптастыру және кәсіптік Модульдер шеңберінде бастапқы 
практикалық тәжірибе алу. Кәсіби қызмет түрлері бойынша олардың 
таңдаған мамандығы бойынша жалпы және кәсіби құзыреттіліктерін 
кейіннен игеруі үшін); 
2) (базалық пәндерді оқу кезінде алынған теориялық білімді бекіту) 
мамандықпен және оның білім беру бағдарламаларымен танысу; 
3) болашақ кәсіптің объектілері болып табылатын ұйымдардың ұйымдық-
құқықтық формасымен, құрылымымен, басқару жүйесімен жалпы танысу; 
4) болашақ кәсіби қызметтің түрлерін, функциялары мен міндеттерін зерттеу; 
5) іс жүргізуді зерделеу және енгізу (арнайы дағдыларды дамыту және 
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жинақтау, болашақ кәсіби қызметке сәйкес жеке міндеттерді шешу үшін 
ұйымдастыру-әдістемелік және нормативтік құжаттарды зерделеу); 
6) (мамандығы бойынша бастапқы практикалық жұмыс тәжірибесін алу) 
еңбек ұжымында жұмыс істеу дағдыларын меңгеру;   
5.3  Оқу практикасы барлық мамандықтарда білім алушылар үшін өткізіледі 
және 1 курста немесе үздіксіз кәсіптік-практикалық дайындықты сақтау үшін 
тікелей өндірістік практика алдында ұйымдастырылады. 

5.5 Оқу практикасы университет және оның бөлімшелерінде, сондай-ақ 
базалық ұйымдарда кәсіби қызметтің болашақ саласындағы объектілермен 
танысу және бастапқы практикалық дағдыларды жүзеге асыру үшін 
жүргізілуі мүмкін. 

5.6 Оқу практикасы осы мамандық бойынша мамандар даярлауды 
жүзеге асыратын арнайы кафедраға бекітіледі. 

5.7 Оқу практикасының бағдарламасы білім беру бағдарламасының 
талаптарына және мамандықтың профиліне сәйкес әзірленеді. 

5.8 Тілдік практиканың мақсаты білім алушаларды ауызша және 
жазбаша аударма дағдыларын, сондай-ақ іскерлік және достық қарым-
қатынас дағдыларын, соның ішінде оқитын тілдерді меңгерушілермен қарым-
қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

5.9 Тілдік практиканың негізгі міндеттері: 
1) білім алушыларды ауызша және жазбаша аударма теориясы мен 
практикасы негіздерімен таныстыру; 
2) теориялық және практикалық білім мен іскерлікті бекіту және кеңейту; 
3) тілдік коммуникация саласында практикалық дағдылар мен іскерлікті алу; 
4) арнайы лексиканы аудару дағдыларын кеңейту және бекіту; 
5) тиісті мамандық бойынша сөздік қорын ұлғайту; 
6) шет тілінде сөйлеу тілін, тілдесудің диалог формаларын дамыту және 
бекіту.  
5.10 Тілдік практика тілдерді білетін және көптілді білімі бар кадрларды 
даярлауды жүзеге асыратын мамандықтарда білім алушылар үшін 2 курстан 
бастап мамандыққа байланысты білім алушыларды бітіргенге дейін 
ұйымдастырылады. 

5.11Тілдік практика осы мамандық бойынша мамандар даярлауды жүзеге 
асыратын арнайы кафедраға бекітіледі. 

5.12 Тілдік практика бағдарламасы шетел тілдерін оқыту мен 
меңгерудің деңгейдік моделінің және көптілді білім беру қағидаттарының 
талаптарын ескеруі тиіс. 

5.13 Мамандық ерекшелігіне байланысты 1 курстан кейін немесе 
үздіксіз кәсіби-практикалық дайындықты сақтау үшін тікелей өндірістік 
практика алдында. Оқу-өндірістік практика (психологиялық-педагогикалық, 
оқу-тәрбие, экскурсиялық, археологиялық және кәсіптік практиканың өзге де 
түрлері) ұйымдастырылады және өткізіледі. Практиканың осы түрлерінің 
мақсаты білім алушыларда кәсіби функцияларды толықтыратын және 



онымен бірге жүретін құзыреттерді қалыптастыру болып табылады. 
       Кәсіптік практиканың басқа түрлерінің бағдарламаларын арнайы 
кафедралар әзірлейді, олар осы мамандық бойынша мамандар даярлауды 
жүзеге асырады.  

5.14 Оқу практикасының мақсаты, оның ішінде психологиялық-
педагогикалық, оқу-тәрбие, психологиялық, сервистік, басқару жалпы 
ғылыми, мәдениеттану, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және 
арнайы пәндер бойынша білімді бекіту және тереңдету, сондай-ақ теориялық 
білім негізінде педагогикалық, ұйымдастырушылық, басқарушылық, 
коммуникативтік, іскерлік, дағды мен құзыреттілікті қалыптастыру болып 
табылады. 

5.15 Оқу практикасының негізгі міндеттері: 
1) педагогикалық қызметтің бастапқы тәжірибесін алу; 
2) профилі бойынша ұйымдарда практикалық жұмыс тәжірибесін алу; 
3) болашақ кәсіби қызметте немесе оның жекелеген бөлімдерінде 
практикалық дағдыларды меңгеру;  
4) оқу, оқу-тәрбие, оқытушылық, басқару, жобалау, өндірістік-
технологиялық жұмыстарды өз бетінше жүргізу дағдылары мен біліктерін 
дарыту;  
5) (мамандық дайындау бағытына сәйкес)ғылыми-психологиялық, 
педагогикалық және басқа да зерттеу түрлерінің дағдыларын меңгеру); 
6) тәрбие жұмысының әдістемесін меңгеру;  
7) білім беру, бизнес, қызмет көрсету саласындағы инновациялық 
технологияларды білу;  
8) оқу және тәрбие жұмысы барысында оқушыларға олардың даму 
ерекшеліктерін есепке ала отырып жеке көзқарасты жүзеге асыру.  
5.16 Педагогикалық тәжірибе әрбір курста білім алушыларды оқытудың 
барлық кезеңі ішінде өткізіледі және өзіне қосады: 
1) 2 курста - білім алушылардың психологиялық-педагогикалық 
ұйымдастырушылық және тәжірибесі т.б. 
3) 3 курс - білім алушылардың оқу-тәрбие практикасы (педагогикалық 
мамандықтарда); экскурсиялық практика; өндірістік менеджерлік практика 
(қызмет көрсету саласы мамандықтарында); 
4) 3-4 курстарда - өндірістік педагогикалық, мектеп тәжірибесі, тренерлік 
тәжірибе (педагогикалық мамандықтарда); ұйымдастыру-басқару және т. б. 
(қызмет көрсету саласы мамандықтары бойынша); 
5.17 Кәсіби практика үздіксіз болып табылады және теориялық оқытумен 
қатар жүргізіледі.  
5.18 Педагогикалық және практиканың басқа да түрлерінің базалары болып 
табылады: 
1) мектепке дейінгі ұйымдар;  
2) жалпы білім беретін ұйымдар (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта); 
3) техникалық және кәсіптік оқытуды ұйымдастыру; 
4) туристік сала және қонақжайлылық кәсіпорындары мен мекемелері; 
5) білім беру, спорт, туризм және басқа да салалар саласындағы мемлекеттік 
және жеке, қоғамдық ұйымдар; 
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5.19 Педагогикалық практика арнайы кафедраға педагогика кафедрасымен 
бірге бекітіледі. 
      5.20 Педагогикалық практика бағдарламасы мамандықтың білім беру 
бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді және білім алушыларда 
болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға және кәсіби 
маңызды іскерлікті қалыптастыруға бағытталған. 
       5.21 Өндірістік практиканың мақсаты кәсіби құзыреттілікті бекіту, кәсіби 
іс-әрекеттің практикалық дағдылары мен тәжірибесін меңгеру болып 
табылады. 

5.22 Өндірістік (педагогикалық) практиканың негізгі міндеттері: 
1) мамандық бойынша кәсіби қызмет түрлерін, олардың функциялары мен 
міндеттерін зерделеу; 

2) теориялық білімді бекіту және осы негізде кәсіби біліктерді, 
дағдылар мен құзыреттілікті қалыптастыру; 

3) инновациялық технологияларды, еңбек пен өндірістің озық әдістерін 
меңгеру; 

4) ұйымдастырушылық, кәсіби және басқару тәжірибесін алу; 
5) командалық жұмыс дағдыларын, басқарудың корпоративтік 

қағидаттарының құзыреттілігін меңгеру; 
6) өз қызметін өз бетінше жоспарлау, әріптестермен пайдалы байланыс 

орнату, рөлдік кәсіби позицияны анықтау, жауапкершілік сезімін 
қалыптастыру. 

5.23 Өндірістік (педагогикалық) практика бітіруші курстарда барлық 
мамандықтағы білім алушылар үшін жүргізіледі. 

5.24 Өндірістік (педагогикалық) практика оның мазмұнына байланысты 
арнайы кафедраға немесе кафедраға бекітіледі, жетекші теориялық оқытудың 
нәтижелері өндірістік практиканың осы түрінің объектілері болып табылады
 5.25 Білім алушылардың өндірістік практика дуальды оқыту жүйесінің 
қағидаттарын ескереді. 

5.26 Өндірістік (педагогикалық) практика бағдарламасы мамандықтың 
білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді және кәсіптік 
стандарттардың талаптарына сәйкес білім алушыларда кәсіби маңызды 
біліктерді әзірлеуге және арнайы құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталуы 
тиіс. 

5.27 Дипломалды практика дипломдық жұмысты (жобаны) 
орындайтын білім алушылар үшін ұйымдастырылады. 

5.28 Дипломалды практиканың мақсаты дипломдық жұмысты (жобаны) 
жазуды аяқтау болып табылады 
5.29Дипломалды практиканың негізгі міндеттері: 

1)дипломдық жобаның тақырыбы бойынша практикалық 
материалдарды жинау, өңдеу және жинақтау; 

 2) дипломдық зерттеу тақырыбы бойынша статистикалық мәліметтер 
мен пратикалық материалдарды талдау; 



 3) дипломдық жобаның тақырыбы бойынша тұжырымдар, 
заңдылықтар, ұсыныстар мен ұсыныстарды қалыптастыру;  

4) диплом жобасын белгіленген талаптарға сәйкес ресімдеу..  
5.30Диплоалды практика Жеке оқу жоспарына сәйкес дипломдық 

жұмысты (жобаны) орындайтын барлық мамандықтағы білім алушылар үшін 
бітіруші курста жүргізіледі. 

5.31 Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және жазу үшін білім 
беру бағдарламасында диплом алдындағы практика көзделеді. 

5.32 Дипломалды практикаға басшылық етуді әдетте дипломдық 
жұмыстың (жобаның) ғылыми жетекшісі жүзеге асырады. 

5.33 Дипломалды практиканың ұзақтығы Мемлекеттік жалпыға 
міндетті жоғары білім беру стандартына сәйкес дипломдық жұмысты 
(жобаны) жазуға бөлінген кредиттер санымен анықталады. 

5.34Дипломалды практиканың мазмұны дипломдық жұмыстың 
(жобаның) тақырыбымен анықталады. 

5.35 Диплом алдындағы практиканың қорытындысы шығарушы 
кафедра ұйымдастыратын дипломдық жобаны алдын ала қорғауда 
шығарылады. Дипломдық жұмысты (жобаны) алдын ала қорғау кафедра 
отырысында жүргізіледі және хаттамамен ресімделеді. 

5.36 Түлектердің біліктілік жұмыстары (жобаны) дипломдық жұмысты 
алдын ала қорғағанға дейін "Moody (Turnitin) плагиатқа жұмыстарды 
тексеру" нұсқаулығына сәйкес Антиплагиат рәсімінен өтеді. 
http://lms.kspi.kz/pluginfile.php (жұмыс мәтінінің бірегейлігі туралы 
скриншотты ұсынумен). 
        5.37 Білім алушылар үшін кәсіптік практиканың қорытындысы ҚОТ 
бойынша онлайн режимі арқылы BigBlueButton бейнеконференция жүйесі, 
қашықтықтан оқытудың MOODLE жүйесі, видеоконференция 
http://conference.kspi.kz/ құралы кәсіптік практиканың қорытындысы 
өткізіледі. 
      Ғылыми және педагогикалық магистратураның білім беру бағдарламасы 
практиканың екі түрін қамтиды: 

1) педагогикалық-білім беру ұйымдарында; 
2) зерттеу – диссертацияның орындалу орны бойынша. 
Педагогикалық тәжірибе практикалық дағдыларды және оқыту 

әдістемесін қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. 
Педагогикалық тәжірибе Теориялық оқыту кезеңінде оқу процесінен 

қол үзбей жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте магистранттар бакалавриатта сабақтар 
өткізуге тартылуы мүмкін.  

Магистранттың зерттеу практикасы отандық және шетелдік ғылымның 
жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми 
зерттеулердің заманауи әдістерімен танысу, тәжірибелік деректерді өңдеу 
және интерпретациялау мақсатында жүргізіледі. 

Профильдік магистратураның білім беру бағдарламасы өндірістік 
тәжірибені қамтуы тиіс. 

Магистранттың өндірістік практикасы оқу процесінде алынған 
теориялық білімді бекіту, практикалық дағдыларды, құзыреттілікті және 
оқытылатын мамандық бойынша кәсіби қызмет тәжірибесін игеру, сондай-ақ 
озық тәжірибені игеру мақсатында жүргізіледі. 
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Зерттеу / өндірістік практиканың мазмұны диссертациялық (жобалық) 
зерттеудің тақырыбымен анықталады. 
 

КӘСІПТІК ПРАКТИКАДАН ӨТУДІ АУЫСТЫРУ, ҰЗАРТУДЫ 
БОЛЖАЙТЫН НЕГІЗДЕР 

 
- жүктілік, практика кезеңінде босану 
- денсаулық жағдайы бойынша (медициналық қорытынды ұсынғанда). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             2- Қосымша  
                                                                                       Кәсіби практиканы ұйымдастыру және өткізу ережесі    

практика базасы ретінде ұйымдарды анықтау ережесі 
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          3- Қосымша  
                                                                                       Кәсіби практиканы ұйымдастыру және өткізу ережесі  
                                                                                        практика базасы ретінде ұйымдарды анықтау ережесі 

 
 
 

«Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК 
 

«Бекітемін» 
Жаратылыстану математика факультетінің 

деканы  
____________Т. Шумейко 

 
             «___» __________20_____ж. 

 
«Келісілді» 

Жаратылыстану ғылымдары кафедра 
меңгерушісі  

______________Г. Баубекова 
 

«_ _» _______________ 20_____ж. 
 
 

Кәсіптік практиканың жұмыс жоспар-кестесі 
____________________________________________________________________________ 

шифр, мамандығы, курс 
 
 

№ 
р/н 

Кәсіби практика бағдарламасына 
сәйкес орындалуы (оқып-үйрену) 

тиіс жұмыстардың тізбесі 

Кәсіби практика 
бағдарламасынорындаумерзімі Ескерту 

басталуы аяқталуы 

1.  
 

 
 

 
 

 
 

2.  
 

 
 

 
 

 
 

3.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Қолы______________________________________________________________ 
      (кафедраларданәдіскерлер, аты-жөні, қолы) 

 
«______» __________________20___ж. 

 
 
 
 
 


	1.3Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 типтік ережелері (04.07.2017 жылғы өзгерістер мен толықтырулар).

