
  



 

 

Мақсаты:  Оқытушының жұмыс тәжірибесінде педагогика заңдары мен  

принциптерін белсенді түрде меңгере отырып, 

педагогикалық жаңашылдық, яғни жаңа білім беру қызметін 

көрсету, оқытудың жаңа мазмұны, нысандары мен әдістері, 

тәсілдері мен құралдары, т.с.т шығармашылық табыстармен 

байытылған тәжірибені таныстыру. 

 

Міндеттері: * Жас мамандарды жобалау, шешімдер қабылдау және 

шығармашылық жұмыстарды орындауға баулу; 

* Шебер – сыныптар ұйымдастыру; 

* Жаңа педагогикалық әдіс-тәсілдерді насихаттау; 

* Мамандардың педагогикалық іс-тәжірибесін зерделеу, 

жалпылау және тарту жұмыстарын ұйымдастыру; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Озат тәжірибе мектебі» бірлестігінің мүшелері 

 

  

№ Аты-жөні 

 

Санаты Лауазымы 

1 Жумағали А.К. Жоғары 

 

Колледж директоры 

2 Кадырханова Р.К Жоғары Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

3 Рисбаева Р.Б.  Колледж әдіскері 

4 Жумагалиева Р.С. 

 

Жоғары Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің оқытушысы 

5 Усенова Н.С.  Физика пәнінің оқытушысы 

6 Туракова Ғ.А. Жоғары Биологи-химия пәнінің 

оқытушысы 

7 Шаңбас Г. Жоғары Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің оқытушысы 

8 Жұмаева З.Қ  Математика пәнінің 

оқытушысы 

10 Дәуітова Н.Т. Бірінші Физика пәнінің оқытушысы 

11 Курмашева А.Н. 

 

 Арнайы пән оқытушысы 

12 Смагулова Ж.К. Жоғары Химия пәнінің оқытушысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жоспар 

 

№ Жұмыс түрі 

 

Жұмыс мазмұны 

 

Уақыты Жауапты 

1 Бірлестік отырыс №1 «Озат тәжірибе мектебі» 

бірлестігінің құрамын 

және жұмыс жоспарын 

бекіту. 

Қыркүйек Смагулова Ж. 

2 «Жас маманға көмек – заман 

талабы» - тақырыбында жас 

мамандарға арналған 

әдістемелік күн. 

Күн тізбелікжоспарды 

жасақтау жолдарымен 

таныстыру 

Қыркүйек Усенова Н.С. 

Күнделікті сабақ 

жоспарын дайындау 

жолдары. 

Смагулова Ж.К. 

Тәрбие жұмыс жоспарын 

жасау тәсілдері. 

Дәуітова Н.Т. 

Жас мамандарға 

тәлімгерлер бекіту 

 Смагулова Ж.К. 

3 «Қазіргі ұстаз бейнесі» - 

әдістемелік күн. 

Қоғамдағы оқытушының 

ролі. 

Қазан Жумагалиева Р.С. 

 

Қазіргі заман мұғалімі 

қандай болу керек? 

Дәуітова Н.Т. 

Педагогикалық этика мен 

эстетика. 

Смагулова Ж. 

4 

 

 

 

«Озат тәжірибе – көпке 

ортақ» - жас мамандарға 

арналған әдістемелік күн 

«Интербелсенді әдіс-

тәсілдерді қолдану» 

ашық сабақ 

Қараша  Смагулова Ж. 

«Топтық жұмыс 

әдістерін оқу процесінде 

пайдалану» – ашық сабақ 

Тұрақова Ғ. 

«Топтық жұмыс 

әдістерін оқу процесінде 

пайдалану» – ашық сабақ 

Желтоқсан Шаңбас Г. 

5 Бірлестік отырысы №2 *І семестр 

қорытындысы; 

*Ғылыми-практикалық 

конференцияларға 

оқытушылардың қатысы. 

 

 

 

Смагулова Ж. 

6 «Мамандығым мақтанышым» 

- шығармашылық байқау 

Цикл бірлестіктері 

оқытушылары 

арасындағы өзінің кәсіби 

біліктілік деңгейін білуге 

ынталандыру, білімін 

кеңейту және кәсібіне 

деген қызығушылығын 

қалыптастыру 

мақсатында. 

Қаңтар Цикл 

бірлестіктері 



 

7 Шебер сынып «Жаңартылған білім 

мазмұннын тиімді әдіс -

тәсілдері» 

 

Ақпан Смагулова Ж. 

Жумагалиева Р.С. 

Жұмаева З.К. 

8 

 

«Озат тәжірибе – көпке 

ортақ» - жас мамандарға 

арналған әдістемелік күн 

«Оқушының 

шығармашылық 

белсенділігін 

қалыптастырудағы 

топтық жұмыстың ролі» 

ашық сабақ 

Ақпан Алтыбаева Н. 

«Физика сабағында 

белсенді және 

интерактивті әдістерді 

қолдану» - ашық сабақ 

Усенова Н.С. 

 Бірлестік отырыс №3 Оқу-әдістемелік 

құралдарды баспасөзге 

жариялау жағдайы. 

Наурыз Смагулова Ж. 

 

 Шебер сынып «Сабақта табысқа жетуге 

жағдай туғызу тәсілдері» 

Наурыз Жұмабаева Л.К. 

Тұрақова Ғ.А. 

 "Мәңгілік ел тірегі - жастар" - 

жас мамандар слеті. 

Жас педагогтың кәсіби 

өсуіне және 

шығармашылық дамуына 

жағдай жасауды 

жетілдіру. 

Сәуір Жас мамандар 

 Бірлестік отырыс №4 Тәлімгерлердің 2020-

2021 оқу жылындағы жас 

оқытушылармен жұмысы 

туралы есебі. 

Мамыр  Смагулова Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


