
  



 

Бірлестіктің ережесі: 

1. «Озық тәжірибе мектебі» бірлестігі педагогикалық технологияның 

жаңаруына әсер етуге қабілетті, проблеманы шешуге ынталы педагогтардан 

құралады. 

2. «Озық тәжірибе мектебі» колледжде нақты педагогикалық бастаманың 

тууына бейім (оқыту мен тәрбиенің жаңа әдістері мен жаңа технологиялары) 

және оны іс жүзіне асырып, әрі қарай дамытуға қабілетті болуы шарт. 

 

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 қалыптасуына 

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; 

* Семинар-конференцияларды бастамашылдық әрекетімен 

өткізу; 

* Кәсіби сайыстар, шебер-сынып ұйымдастыру; 

* Онлайн семинарларға қатысу; 

* Баспа әрекетін жоспарлау және жариялау; 

* Өздігінен білім көтеру. 

 

Күтілетін нәтиже: 

1. Берілген ақпараттық-әдістемелік көмектер бойынша жас мамандардың кәсіби 

құзыреттіліктері қалыптасады; 

2. Жас мамандар сабақ берудің әдіс-тәсілдермен танысып, өз жұмыстарында 

қолдана алады; 

3. Заманауи, білімді, ұлтжанды, шығармашыл ізденістегі кәсіби мамандарды 

анықтау, қоғамға таныту қалыптасады; 

4. Әдістемелік қолдау көрсетіледі, педагогикалық инновациялар анықталады, 

таратылады. 

5. Колледж педагогтерінің зияткерлік әлеуеті нығаяды; 

 

 

 

 

 

 



 

«Озат тәжірибе мектебі» бірлестігінің мүшелері 

 

  

№ Аты-жөні 

 

Санаты Лауазымы 

1 Жамурова А.Н.  Директордың міндетін 

атқарушы 

2 Қосбаев Р.С.  Директордың әдістемелік 

жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

3 Кенғанова А.Т.  Колледж әдіскері 

4 Жумагалиева Р.С. 

 

Зерттеуші-

педагог 

Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің оқытушысы 

5 Кадырханова Р.К.  Информатика пәнінің 

оқытушысы 

6 Туракова Ғ.А. Зерттеуші-

педагог 

Биология-химия пәнінің 

оқытушысы 

7 Шаңбас Г.  Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің оқытушысы 

8 Жұмаева З.Қ  Математика пәнінің 

оқытушысы 

9 Дәуітова Н.Т.  Физика пәнінің оқытушысы 

10 Жұмабаева Л.  Арнайы пән оқытушысы 

11 Смагулова Ж.К. Зерттеуші-

педагог 

Химия пәнінің оқытушысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Жоспар 

 

№ Жұмыс түрі 

 

Жұмыс мазмұны 

 

Уақыты Жауапты 

1 Бірлестік отырысы №1. 

а) Тәжірибелі оқытушылардан 

озат тәжірибе мектебінің 

жетекшісі мен құрамын бекіту; 

ә) Жас мамандарды анықтап, 

тәлімгер тағайындау, жұмыс 

жоспарын жасақтау; 

б) Тақырыптық-күнтізбелік және 

жұмыстық оқу бағдарламаларын 

жазуды үйрету; 

в) Жас мамандарға тәлімгерлік 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру. 

Жас мамандарға 

әдістемелік көмек 

Қыркүйек Смагулова Ж. 

2 «Қалыптастырушы бағалау - 

білім сапасын арттырудың 

маңызды құралы» жас 

мамандарға дөңгелек үстел. 

Теориялық және 

әдістемелік көмек. 

Қазан Смагулова Ж.К. 

 

3 «Оқушыларды пәндік 

олимпиадалар мен ғылыми 

жобаларға дайындау жолдары: 

жаңашылдық, тәжірибе, нәтиже» 

тақырыбында 

Теориялық және 

әдістемелік көмек. 

Қараша Смагулова Ж.К. 

Жұмабаева Л.К. 

 

4 «Үздік қысқа мерзімді жоспар» - 

сайыс  

Цикл 

бірлестіктері 

оқытушылары 

арасында ҚМЖ 

құрастырудан 

сайыс 

Қараша Кенғанова А.Т. 

Смагулова Ж.К 

 

5 «Тапсырма құрастыру 

алгоритмдері» - дөңгелек стол 

Озат 

оқытушылардың 

жаңа технология 

мен жұмыс 

тәжірибесін 

тарату 

Желтоқсан Смагулова Ж.К. 

Шаңбас Г. 

Сақтағанова А.Ж. 

6 Бірлестік отырысы №2 

 

І семестр 

қорытындысын 

талдау. 

Желтоқсан Смагулова Ж.К. 

 

7 «Оқытуды жақсартудың 

ықпалды қаруы – кері 

байланыстың маңызы қандай?» - 

шебер сынып 

Озат 

оқытушылардың 

іс тәжірибесінен 

Қаңтар Тұрақова Ғ.А. 

Жұмағалиева Р.С. 

Дәуітова Н.Т. 

8 Озық тәжірибелі мұғалімдердің 

шеберлік сабақтарын 

ұйымдастыру 

Жас мамандарға 

тәжірибе алмасу 

Ақпан «Озат тәжірибе 

мектебі» мүшелері 



9 Педагогикалық көрме.  

  

 

Мұнда 

дидактикалық 

материалдар, 

түрлі әдістемелік 

талдамалар, 

жоспарлар үлгісі 

және т.б. 

ұсынылады. 

Наурыз Кенғанова А.Т. 

Смагулова Ж.К. 

 

10 «Менің кәсіби өсуімдегі 

тәлімгер көмегі» - сайыс 

Жас мамандар 

арасында сайыс 

Сәуір Смагулова Ж.К. 

11 «Тәлімгерлер тәжірибесі-жас 

маманға үлгі» тақырыбында 

дөңгелек үстел 

Тәжірибе алмасу Мамыр  Смагулова Ж.К. 

12 «Жас келсе іске...» - жас 

мамандар апталығы 

Жас мамандарды 

шығармашылыққа 

баулу 

Сәуір Смагулова Ж.К. 

13 Бірлестік отырыс №3 

Озық тәжірибе мектебінің 

қорытынды есебі. 

Қорытынды есеп. Мамыр Смагулова Ж.К. 

 


