
2021-2022оқу жылындағы «Жас педагог мектебі»  

жұмысы туралы мәлімет 

 

Жыл сайын колледжге жас педагогтар келеді, олар өз қызметінің 

басында кәсіби, психологиялық және әлеуметтік сипаттағы қиындықтарды 

бастан кешеді. Жас мамандарды сәтті бейімдеу және кәсіби құзыреттіліктерін 

жетілдіру үшін Шымкент қаласы білім басқармасының Политехникалық 

колледжінде “Жас педагог мектебі” жұмыс жоспарына сай жұмыс жүргізеді. 
Мақсаты: 

 жаңа бастаған педагогтердің үнемі өзін-өзі дамыту және 

өзін-өзі жетілдіру қажеттіліктерін қалыптастыру; 

 жас мамандарға кәсіби бейімделуге, шығармашылық 

қызметтің жеке стилін қалыптастыруға және жетілдіруге 

әдістемелік көмек көрсету. 

  

ЖПМ тыңдаушылары мен тәлімгерлерінің тізімі:  

№ Жас педагогтың  

аты-жөні 

Тәлімгері ПБК Байланыс 

телефондары 

1.  Ахметова Жанар  

Алжанбаевна 

Бекназарова 

Карлыгаш 

Шет тілі 
87716145883 

2.  
Сайлау Дана  

Мусаева Мухаббат 

Пазыловна 

Радиоэлектроника 

және байланыс 
87783420322 

3.  
Досметова Сабира 

Сакенқызы 

Пирназарова 

Кулдана 

Самениязовна 

Әлеуметтік – 

гуманитарлық 
87022946279 

4.  Агатаева Меруерт 

Канытбековна 

Әмірбекова 

Толқын 

Матеметика және 

информатика 
87753221323 

5.  Ойыкбаева 

Жадыра  

Әмірбекова 

Толқын 

Матеметика және 

информатика 
87011404797 

6.  Ғалымжанова 

Сәуле 

Ғалымжанқызы 

Джантурсынова 

Гулбану 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87786577740 

7.  

Семей Аяулым 
Убайдуллаева 

Индира 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87471452000 

8.  
Маликова Багила 

Артыкбаевна 

Досболов 

Бауыржан 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87781011474 

9.  Сүлейменова 

Жанат 

Файзуллаевна 

Шойынбаева Асель 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87713230110 

10.  
Бектасов Береке 

Тұрапұлы 

Убайдуллаева 

Индира 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87074883414 

11.  
Полатбекова Арай 

Науатбеккызы 

Джантурсынова 

Гулбану 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87017869307 



12.  Бейбітбаева 

Нұргүл 

Құрманқызы 

Досболов 

Бауыржан 

Бағдарламалау және 

автоматтандырылған 

жүйелер 

87011144027 

13.  
Шертай Аяулым 

Болысбекқызы 

Жайыкбаева 

Эльвира  

Технологиялық 

процестерді 

автоматтандыру 

87782594266 

14.  Идия Айжан 

Дәулетқалиқызы 

Битемирова 

Қанипа 

Электроника және 

ақпаратттық жүйелер 
87021285646 

15.  Куандыкова 

Рабиға Женісқызы  
Мусалиева рабиға 

Электроника және 

ақпаратттық жүйелер 
87755578855 

16.  Пазылов Рустем 

Темирбекович 

Батырбекова Айгүл 

 
Дене тәрбиесі 87074326528 

 

Әрбір жас маманға тәлімгерлер бекітілген, олар сабаққа қатысады, 

оларды талдайды, проблемаларды анықтайды, күрделі тақырыптардың 

жоспарларын бірлесіп жасайды, бірлескен іс-шаралар өткізеді және т.б. 

Оқытушыға жеке көзқарас әрқайсысының әлеуетті мүмкіндіктерін ашуға және 

жұмысқа шығармашылық көзқарас танытуға мүмкіндік береді. 
Жас педагог мектебінің жоспары бойынша келесі тақырыптар мен 

сұрақтар бойынша жұмыс жүргізілді: 

1.     Оқу-жоспарлау құжаттамасы және оқыту қағидаларымен танысу. 
2.     Нормативтік және оқу-әдістемелік құжаттаманың мазмұнын 

зерделеу, оқу құжаттамасын ресімдеу, журналдарды толтыру. 
3.     Қазіргі сабаққа қойылатын әдістемелік талаптар. Сабақтың түрлері 

мен формалары. Оқыту әдістерінің сабақты ұйымдастыру 

формаларына сәйкестігі. 
4.     Сабақ өткізу кезінде АКТ қолдану. Компьютерлік технологияларды 

қолдана отырып сабақты жобалау. Жас мамандардың бейімделу 

ерекшеліктері. 
5.     Жалпы орта білім берудің жаңартылған мазмұнына 

көшу. Студенттердің білімін, іскерлігін және дағдыларын бағалау 

және бақылау тәсілдері. Балдық-рейтингтік бағалау жүйесі. 
6.     ЖПМ тыңдаушыларының шығармашылық есептері.  Жылдықтың 

қорытындысын шығару. Тыңдаушылардың сабақтарын талдау. 

 

2021 жылдың қыркүйек 

айын жас педагогтармен «Таныс 

боламыз»  атты тренингпен 

бастап, жас педагогтерді 

колледждің жергілікті 

актілерімен, "Жас педагог 

мектебі" туралы ережемен, 

колледждің ақпараттық-

техникалық базасымен, 

компьютерлік кабинеттегі 

қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықпен, колледждегі сабақтың 

ерекшелігі, сабақ жоспарын құру әдістемесі, сабақ өткізу. (мерзімді 



басылымдарды, нормативтік құжаттарды пайдалану), білім беру үдерісін оқу-

әдістемелік қамтамасыз ету, оқу пәндерінің жұмыс бағдарламаларын әзірлеу 

технологиясы, оларды түзету; оқу журналын, студенттің жеке ісін жүргізу 

бойынша ұсыныстар (оқытушының жұмыс бағдарламасы туралы ереже). Жас 

және жаңадан қабылданған оқытушыларға тәлімгерлерді бекіту. Колледж 

педагогтарының ғылыми-әдістемелік, кәсіби қызметінің мониторинг жүйесі 

тақырыптар бойынша жұмыстарды колледж әдіскерлері Д.Балабекова мен 

М.Досжанова таныстыру жұмыстарын жүргізді. 

Жас мамандар оқу-жоспарлау құжаттамасын жасау талаптары мен 

ережелерімен, оқыту әдістемесінің мазмұнымен, студенттер қызметін 

ұйымдастыру түрлерімен танысты. Сабақ – бұл оқытушы мен студенттердің 

тәрбиелік, жеке өзара әрекеттесуінің уақыт шектеулі, ұйымдастырылған оқыту 

жүйесі, нәтижесінде білім, дағдылар игеріліп, олардың қабілеттері дамып, 

оқытушының тәжірибесі жетілдіріледі. Сабақтарды ұйымдастыруға 

қойылатын талаптар, сабақтың негізгі компоненттері, ұйымдастырушылық, 

мақсатты, ынталандырушы, коммуникативті, пәндік, технологиялық, бақылау, 

талдау сабақтарының нәтижелерін талдау қажеттілігі талқыланды. 
2021 жылдың қазан айында “Cабақты өткізу кезінде АКТ 

қолдану. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып сабақты жобалау; 

қараша айында оқу әдістемелік бағыт бойынша жаңартылған білім мазмұны 

бойынша «Сабақтағы кері байланыс» тақырыбында шеберлік сағатын  қазақ 

тілі мен әдебиеті ПБК меңгерушісі Ә.Нұрбекова жүргізді. 

Колледж әдіскері Д.Балабекованың басшылығымен “Студенттердің 

білімін, іскерлігін және дағдыларын бағалау және бақылау тәсілдері. Балдық-

рейтингтік бағалау жүйесі ” тақырыбында семинар ұйымдастырылып, әр жас 

маманға жеке кеңестер берілді. 

2022 жылдың мамыр айында 

«Преимущества и трудности 

модульно-кредитной технологии. 

Трудовая деятельность при 

составлении РУП при подготовке 

техника-электромеханика КИПиА» 

тақырыбында автоматтандыру және 

басқару ПБК оқытушысы 

Э.Жайыкбаева шеберлік сағатын өтті. 

2022 жылдың мамыр айында 

колледж әдіскері Д.Балабекова «IT TECHNOLOGIES FOR TEACHERS» 

тақырыбындағы шеберлік сағаты ашық деп жариялады. Шеберлік сағаты білім 

беруді цифрландыру мақсатында онлайн платформаларды сабақ барысында 

қолдануды үйрету: «Padlet» платформасын қолдануды меңгеру; «Edpuzzle» 

платформасында жұмыс жасау арқылы педагогтың шығармашылық қабілетін 

дамыту; «LearningApps» және «Quzizz» платформаларында тапсырмалар 

жасауды үйрену мақсаты мен міндеті таныстырылды. Тақырыбының өзектілігі 

жайында, «Болашақ – технологиялар мен инновациялардың еншісінде. Жастар 

осы мәселеге баса назар аударуы қажет»,- деп ел Президенті Қасым-Жомарт 



Тоқаев жолдауында көрсетілгендей білім беру саласындағы қолданылатын 

ақпараттық технологияларға баса назар аудару керек екендігіне тоқталды. 

Шеберлік сағатта осы саладағы біршама мәселелерді ортаға салып, оқыту 

үдерісін тиімді жоспарлау негізінде білім сапасын арттыру жолдары нақты 

қарастыратындығына сенім артып, қатысушыларға сәттілік тіледі. 

 

 


