
  



 

Мақсаты:  Қоғамдық білімнің жаңа құбылыстарын түсінетін, 

көзқарастар жүйесіне ие, идеялық-адамгершілікті қызметке және тез өзгергіш 

әлемдегі үздіксіз білім алуға дайын болуды қамтамасыз ететін, жан-жақты 

білімді, әлеуметтік белсенді шығармашылық тұрғыда дамитын тұлғаның 

қалыптасуна көмектесетін кәсіби шеберлігі шыңдалған мұғалімдерді дамыту. 

Өзара тәжірибе алмасу, өздігінен білім көтеру, кәсіби құзыреттілігін көтеру 

арқылы өз ісінің шеберін дайындау. 

 

Міндеттері: * Жас мамандардың педагогикалық іс-тәжірибесін зерделеу, 

зерттеу, жалпылау және тарату жұмыстарын ұйымдастыру; 

* Баспа әрекетін жоспарлау және жариялау; 

* Семинар-конференциларды бастамашылдық әрекетімен 

өткізу; 

* Кәсіби сайыстар, шебер-сынып ұйымдастыру; 

* Онлайн семинарларға қатысу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Озат тәжірибе мектебі» бірлестігінің мүшелері 

 

  

№ Аты-жөні 

 

Санаты Лауазымы 

1 Жумағали А.К. Жоғары 

 

Колледж директоры 

2 Жамурова А.Н. Жоғары Директордың оқу-ісі 

жөніндегі орынбасары 

3 Нұрсейтова Т.  Колледж әдіскері 

4 Жумагалиева Р.С. 

 

Жоғары Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің оқытушысы 

5 Кадырханова Р.К. Жоғары Информатика пәнінің 

оқытушысы 

6 Усенова Н.С. Жоғары Физика пәнінің оқытушысы 

7 Туракова Ғ.А. Жоғары Биология-химия пәнінің 

оқытушысы 

8 Шаңбас Г. Жоғары Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің оқытушысы 

9 Жұмаева З.Қ  Математика пәнінің 

оқытушысы 

10 Дәуітова Н.Т. Бірінші Физика пәнінің оқытушысы 

11 Курмашева А.Н.  Арнайы пән оқытушысы 

12 Жұмабаева Л. Жоғары Арнайы пән оқытушысы 

13 Смагулова Ж.К. Зерттеуші-

педагог 

Химия пәнінің оқытушысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жоспар 

 

№ Жұмыс түрі 

 

Жұмыс мазмұны 

 

Уақыты Жауапты 

1 Бірлестік отырыс №1 

«Білім берудің заманауи 

әдісі» 

«Озат тәжірибе мектебі» 

бірлестігінің құрамын 

және жұмыс жоспарын 

бекіту. 

Қыркүйек Смагулова Ж. 

2 «Жас маманға әдістемелік» - 

тақырыбында жас 

мамандарға арналған 

әдістемелік күн. 

Күн тізбелік жоспарды 

жасақтау жолдарымен 

таныстыру. 

Қыркүйек Қадырханова 

Р.К. 

Күнделікті сабақ 

жоспарын дайындау 

жолдары. 

Смагулова Ж.К. 

Тәрбие жұмыс жоспарын 

жасау тәсілдері. 

Сақтағанова 

А.Ж. 

Жас мамандарға 

тәлімгерлер бекіту. 

Смагулова Ж.К. 

3 «АКТ құзіреттілігін арттыру, 

қашықтықтан оқыту 

платформасымен жұмыс 

барысы» тақырыбында 

әдістемелік күн. 

Платформа жұмысымен 

таныстыру. 

Қазан Шаңбас Г.С. 

Қадырханова 

Р.К. 

 

4 «Педагогтік әдеп және 

ұстаздық шеберлік» - тренинг 

Педагогтік әдеп мәнін, 

киыншылықтардан 

ұтымды шығу жолдарын 

ұғынуға көмектесу 

Қазан Смагулова Ж.К. 

Колледж 

психологы. 

5 «Заманауи білім берудің әдіс-

тәсілдері» - шебер сынып. 

Теориялық және 

әдістемелік көмек. 

Қараша Тұрақова Ғ.А. 

 

6 «Оқушы білімін әділ бағалау» 

- кәсіби кеңес. 

Теориялық және 

әдістемелік көмек. 

Қараша Смагулова Ж.К. 

 

 

 

7 

ОТМ мүшесі, қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні оқытушысы 

Р.С.Жұмағалиева кері 

байланыс беруде өз 

тәжірибесімен таныстыру. 

Тәжірибе алмасу Желтоқсан Жұмағалиева 

Р.С. 

 

8 «Үздік сабақ» байқауы 

 

Озат мұғалімдердің жаңа 

технология мен жұмыс 

тәжірибесін тарату 

Желтоқсан Смагулова Ж.К. 

 

9 Бірлестік отырыс №2 

 

   

10 «Ұстаз мұраты» - тренинг Жас маманды жаңа 

ортаға бейімдеу 

Қаңтар Смагулова Ж.К. 

Колледж 

психологы. 

11 «Білім мен тәрбие егіз» 

дөңгелек үстел. 

Білім бере отырып, 

тәрбие беруге үйрету. 

Қаңтар Смагулова Ж.К. 

 

12 Авторлық бағдарламалар мен 

әдістемелік құралдар 

жинақтарын дайындауға 

бағыт-бағдар беру. 

 Ақпан Жұмабаева Л. 



 Студенттерді ғылыми 

жобаларға дайындау 

жолдары: жаңашылдық, 

тәжірибе, нәтиже» - кездесу 

Ғылыми жобаға 

қойылатын мақсаттар 

мен тақырып таңдаудың 

өзектілігі мәселесі 

Ақпан Смагулова Ж. 

13 «Менің кәсіби өсуімдегі 

тәлімгер көмегі» жас 

мұғалімдер мен 

тәлімгерлердің бірігіп сабақ 

беруі 

Тәлімгерлік үдерісті 

дамыту 

Наурыз Смагулова Ж.К. 

14 «Тәлімгерлер тәжірибесі - 

жас маманға үлгі» 

тақырыбында дөңгелек үстел 

Тәжірибе алмасу Наурыз Қадырханова 

Р.К. 

Жұмаева З.Қ. 

15 «Жас келсе іске...» - жас 

мамандар апталығы 

Жас мамандарды 

шығармашылыққа баулу 

Сәуір Смагулова Ж.К. 

16 Бірлестік отырыс №3 

Озық тәжірибе мектебінің 

қорытынды есебі. 

Қорытынды есеп. Мамыр Смагулова Ж.К. 

 


