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1. Негізгі ережелер 

 

I. Осы Ереже Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңына (2007 

жылғы 27 шілдедегі№319-III ҚР заңымен) сәйкес әзірленді. - 

1. Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережесі (ҚР 

БҒМ 2007 ж. 29 қарашадағы № 583 бұйрығы) және жас оқытушы мектебінің 

ұйымдастыру және қызметін анықтайды). 

2. Жас оқытушы мектебі университеттің педагогикалық қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

Жас оқытушы мектебінің жұмыс мақсаты - педагогикалық ұжымды 

ұйымдастыру, жас оқытушыларға оқу жұмыстарын дайындау және өткізуге, оқу-

әдістемелік материалдар мен аудиториядан тыс іс-шараларды әзірлеуге көмек 

көрсету.; 

Міндеттер: 

1. жас оқытушылардың кәсіби құзыреттілігін дамыту; 

- университеттің педагогикалық қызметіне жас оқытушылардың бейімделу 

процесін жеделдету; 

- кәсіби өзін-өзі жүзеге асыру үшін жағдай жасау: ғылыми-әдістемелік 

деңгейді көтеру, педагогикалық шеберліктің өсуі; 

- жас оқытушылардың кәсіби қалыптасу жүйесін құру; 

- жоғары мектеп жағдайында жас оқытушылардың тұлғалық дамуына және 

кәсіби өсуіне ықпал ету; 

- жоғары оқу орнының тәжірибелі және жас оқытушыларының нәтижелі 

қарым-қатынасын қамтамасыз ету; 

- жас оқытушыларды Қазақстанда және шетелде жоғары кәсіптік білім 

берудің даму үрдістерімен, білім беру жүйесінің құқықтық және нормативтік 

негіздерімен таныстыру; 

2. жоғары кәсіптік білім беруде инновация саласындағы білімді өзектендіру 

және дамыту; 

- жас оқытушыларға іәо-ның педагогикалық жұмысының практикалық 

дағдыларын қалыптастыру, дәстүрлі және инновациялық педагогикалық 

технологияларды меңгеруге ықпал ету; 

- тәжірибелі доценттердің педагогикалық шеберлігін тарату (насихаттау); 

- жас оқытушылардың оқу үрдісінде кәсіби, әдістемелік мәселелерді 

анықтау және оларды шешуге көмек көрсету. 

3. Оқытудың мазмұнын,нысандарын, әдістері мен құралдарын жетілдіру 

бойынша жас мамандардың жұмысын ұйымдастыру. 

4. Ашық сабақтарды талдау жетекші ұстаздарға тәлімгерлер тәжірибесін 

беру формасы ретінде. 

5. Оқу бағдарламаларын, силлабустарды, оқу-әдістемелік кешендерді 

(ПОӘК) әзірлеуге көмек көрсету. 

6. Жас оқытушыларға оқу үрдісінде инновациялық педагогикалық 

технологиялардың заманауи тәсілдерін енгізуде көмек көрсету. 

7. Заманауи білім беру мәселелері бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру және жүргізу. 



8. Әдістемелік семинарлар, мастер-кластар, конференциялар, көрмелер 

өткізу. 

9. Мақсатты өзара бару және оқу сабақтарының нәтижелерін талқылаумен 

өзара қарау. 

10. Ашық сабақты практикалық көрсетумен бірге жұмыс тәжірибесінен 

баяндамалар мен хабарламалар. 

11. Әдістемелік әдебиеттің жаңалықтарымен танысу және оқу. 

12. Әдіскер жеке және топтық кеңестер. 

3. Жұмысты ұйымдастыру 

13. Жас оқытушылар мектебінің құрамына жас оқытушылар (5 жылға 

дейінгі еңбек өтілі бар), олардың тәлімгерлері, факультеттердің әдістемелік 

бюросының мүшелері кіреді. 

14. Жас оқытушы мектебіне басшылық етуді оқу-әдістемелік бөлім жүзеге 

асырады. 

Құжаттаманы жүргізу бойынша жас оқытушы мектебінің жұмысын 

үйлестіру үшін жетекшінің орынбасары және мектеп тәлімгерлері мен 

тыңдаушыларының арасынан хатшы тағайындалады. 

15. Жас оқытушы мектебінде сабақтар кемінде екі айда бір рет өткізіледі 

16. Сабақ өткізу түрлері: 

- Теориялық семинарлар; 

- нұсқаулық-әдістемелік кеңестер; 

- практикумдар, мастер-класстар, тренингтер; 

- дөңгелек үстелдер, пікірталастар; 

- ашық сабақтар; 

- жеке кеңестер. 

17. Жас оқытушы мектебінің қызметін бақылауды университеттің ғылыми-

әдістемелік кеңесі жүзеге асырады. 

4. Құқықтары мен міндеттері. 

18. Жас оқытушы мектебінің тыңдаушыларының құқығы бар: 

- пәнді оқыту мәселелері бойынша білікті көмек алу; 

- сұрақтар бойынша жеке кеңестер мен көмек алу; 

- жұмыс жоспарына мектеп қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; 

- жас оқытушы мектебінің жұмысына қатысқаны туралы сертификаттар алу; 

19. Жас оқытушы мектебінің тыңдаушылары міндетті: 

-оқу-әдістемелік семинарларға үнемі қатысу; 

- мектепте жеке жұмыс жоспарын орындау. 

20. Жас оқытушы мектебінің тәлімгерлері міндетті: 

- оқытылатын пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін және жұмыс оқу 

бағдарламаларын әзірлеуге көмек көрсету; 

- аудиториялық және зертханалық-практикалық жұмыспен қамтуға 

дайындауға көмек көрсету; 

- жас оқытушының сабақтарына қатысу және олардың өткізілуін талдау; 

- жас оқытушының өздігінен білім алуына көмектесу 


