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КІРІСПЕ
Семинар (лат. seminarium - көшет) - жетекшінін тапсырмасы
бойынша жекелеген сұрактар, проблемаларды баяндама немесе
бірігіп талкылау түрінде студенттердін өз бетінше зерделеуіне
негізделген, оқу үдерісінін нысаны. Тәжірибелік сабақтарға
Караганда семинар теориялык сипатқа ие жөне белгілі бір пәнге
терең бағытталған. Семинар сабақтары окушыларды оқу танымдык кызмет барысында дербестік танытуға бағыттай отырып,
білімді нығайтуға көмектеседі. Семинар барысында деректермен. косымша әдебиеттермен, қүжаттармен жүмыс нәтижесінде
алынған білім жүйеленеді, тереңдетіледі, қадағаланады. Семи
нар сабактарыньщ басты мақсаты - студенттерді зерттелетін
салалардын ерекшелігіне карай, теориялык білімді пайдалану
лағдылары мен машыктарына ие болу мумкіндігімен камтамасыз ету.
Семинарлык сабактар тарих мамандығы бойынша оқып жаткан студенттердің оку нысанының бір түрі болып танылады.
Семинар сабактары - оку үдерісінің кажетті элементі. Семинар
сабактарының мақсаты - дәрістен алған білімді терендету,
үлғайту. кәсіби маңызды білім мен машықты калыптастыру.
Семинарлык сабактар студенттерге пән бойынша ғылыми
термнндер мен түсініктерді менгеруге, сөйлеу модениетін және
кэсіби ойлау кабілетін дамытуға көмектеседі. Студенттер се
минар сабактары барысында пәннің негізгі мазмүнын терең игег>у. тарихи фактілер мен материалдарды колдана білу, тарихи деректер мен арнайы зерттеулерге талдау жасай алу дағдысын
калыптастырып. езінін даралығын, ойлау дербестігін, өз пікірін
аяғына дейін жеткізу. негіздей білу кабілетіне ие болады.
Семинар сабактардын қүрылымы келесі элементтерді қамтиды: үйымдастырушылык кезен (окытушы студенттермен сәлемдесіп, журналда сабакка келмеген студенттерді белгілейді, студенттердін сабакка дайындығын анықтап, сабақтын такырыбы
мен жоспарын жариялайды); материал бойынша студенттердін сүракқа жауабын тыңдайды; негізгі бөлім (теориялык
еүрақтар мен қойылған сүрактарды талдау); сабақты корытындылау (окытушы бүкіл топтың жүмысын бағалап, бағаларды
жариялап, түсіндіреді, нақты студенттердің жауаптарындағы
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