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1. Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы Электртехникалық пәндерді оқыту әдістемесі
Пән міндетті түрдегі компоненті
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Аудиториялық сабақтардың саны – 45 сағат
Дәрістер – 30 сағат
Тәжирибелік сабақтар – 15 сағат
МӨЖ - 90 сағат
Сол ішінде МОӨЖ - 22,5 сағат
Жалпы саны – 135 сағат
Тексеру түрі
Емтихан – 1 семестр
Пререквизиттер:
– Педагогика;
– Психология;
– Электрэнергетика мамандық бойынша жоғарғы білім базасының
пәндері.
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
ЖОО әр түрлі сабақтарды өткізу үшін қажетті болып табылады.
2. Зат, мақсаттар мен міндеттер
Пәннің заты
Дәрістік, тәжирибелік өткізу бойынша МЕБСТ және оқу-әдістемелік
материалдар, магистранттардың өзіндік жұмысын орнату және білімдерді
бақылау.
Пәннің мақсаты
Магистранттарды
оқу-әдістемелік
құжаттарды
жасау
мен
электротехникалық пәндерді оқыту әдістемесіне үйрету.
Пәннің міндеттері
- Электртехникалық пәндер бойынша дағдын алу;
- әр түрлі оқу-әдістемелік құжаттарын дайындау бойынша практикалық
жұмыстарына үйрету.

3. Бiлуіне,
қолдан келуіне, дағды алуына және компитенцияларға
қойылатын талаптар
Осы пәнді оқып үйрену нәтижесінде магистрантқа керек:
ой өрісі:
– оқу процессінде қолданылатын әр түрлі оқу-әдістемелік құжаттарды
жасау әдістемесі туралы;
білуі:
– мемлекеттік білім жалпыкеректі стандарттарды және оқу жоспар
структурасын негізгі жағдайлар;
– оқу процессін ұйымдастыру мен жоспарлау саласында С. Торайғыров
атындағы ПМУ нормативтік құжаттардың негізгі жағдайлар;
– техникалық ЖБОО оқу-тәрбиелеу процессін ұйымдастыру негізгі
формалар;
қолдан келуі:
– пәннің жұмыс бағдарламмасынның талдауын өткізу және өзінің
құрастыру;
– электртехникалық пәндер бойынша оқу-әдістемелік құжатын
құрастыру;
– электртехникалық пәндер бойынша әр түрлі сабақтар өткізуін жоспарлау;
тәжирибелік дағдын алу:
– мамандықтын оқу жоспарларын, жұмыстық оқу жоспарларын, пәннің
жұмыстық бағдарламаларын, силлабустар жасау;
компитенті болу:
- әр түрлі оқу сабақтарын өткізу бойынша сұрақтарында.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақтар түрі бойынша академиялық сабақтардың тарауы
р/б
№
1
1
2

3

Тақырыптарының атаулары

2
Кіріспе.
Тақырып
1.5В071800
–
Электроэнергетика мамандық
бойынша
мемлекеттік
жалпыкеректі білім стандартты
Тақырып 2. Жоғарғы оқу
орның
ішкі
оқу-әдістемелі
құжаттар

Сабақтар түрі бойынша
аудиториялық сағаттардың
МӨЖ
саны
Дәрістер Тәжирибелік зертхана барлығы МОӨЖ
лық
ішінде
3
4
5
6
7
2

-

6,0

2,0

20

5

8,0

6,0

24

6

1
4
5

2
Тақырып 3. Жоғарғы оқу
орында
оқу
процессін
ұйымдастыру және жоспарлау
Тақырып 4. Оқытушылардың
жұмыстың өзіндік жаспарлар
мен басмқа құжаттар
ЖИЫНЫ

3

4

9,0

5

6

7

5,0

28

7

5,0

2,0

18

4,5

30,0

15,0

90

22,5
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