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жобо
МамдекеттрIк билим б"рyy ;кайаарында предметтик

мугадимдердин
у су лдук бирикмедери жонyндо

I.жадгrы жобо
Бир циклдагы предметтер боюнча иштешкен мектептеги эки/ yч же андан

коп мугаzимдер курамында (ryманитардыь такилимдер azap математикаZыЬ
,}ltзrлка-математикааык) муга,'rимдердин усуzrдук бирикмеаери тyзyurот.

Бериаген структура педагогдорду томонкy иштер боюнча бириктирууго
:{еГItЗДе,lГен; озYZОрYнYн У Ч лДУК, кесиптик чеберчиаиктерин оркYндотYY/

,Ааштарды окутууда заманбап yаryдо окут}у тадаптарын камсыз кыа)о/га /

чыгармачыz табыzгадарды бирикирууго;
Жаштарды окутууда жана тарбиялоодо заманбап yzryaory таааптарды

;Iштеп чыг)4F.

|I У су лдук бирикмедердин миддеттери

- Билим беруунун усуzrдук жана нормативдик документтерин окуп -уйренуу;
+ Мектептин компонентти тандап ага жооп бере турганбилим б"рyy стандаРТЫН

IIштеп чыгуу;

+ Предметтер боюнча оздyк жеке программаztарын/ мазмунун тандап а^уу;

* Предметтер боюнча оздyк жеке программааарды автордук программа1rарды

бекитуу;
Методикаzrык иштер ди анализдоо
Кечуруу жана бутуруучy к,,rасстардагы (оозеки экзамендер учун)
жыйынтыктап текшерyyчy аттестацияzrык материаzдарды бекитуу.

Мектептин ички текшерYYсун жыйынтыгы боюнча предметIин берилип жаткан

акыбадын анализи менен тааныштыр),у;

окутуу процессинде те>сьникаzrык коопсуздук эрежеzrерин нормаzrарын

аткаруу боюнча оку)rчуzrар менен иш жyргyзуу; ыаайыкryу инструкцияларды

иштеп чыг}у/ ден сооауryн кароо;
+ оз ара сабактарга катышып жетишиlrген корсоткyчторIо анаАиз )<yрryзyy;

i Усуадук иштеzмелерди предметтинтатаал форма боюнча тандап алып|

тааныштыруу максатында ачык сабактарды уюштур}у;
дzдыцкы педагогикаlык тах<ыйырбааарды окуп-уйронyп/ ишке ашыруу.

Предмет боюнча эксперI4ментаддык иштер;
предмет боюнча окутуунун стандарттык программааарынын негизинде

иштелип чыккан жыйынтыктарды бирдиlин иштеп чыг}у;

окуучуzарды аттестацияzоонун жыйынтыктоочу жана мезги,zrдик

системаныиштеп чыгуу;
окуучуzарды аттестацияzrоонун жыйынтыктоочу жана ме3lилдик системаны

иштеп чыryу ( тематикаzык/ семестраиц зачеттук);
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Предмет боюнча ар кайсы aBTopzrop менен тааныштыруу, предметтик окутл/нун
}-q.lдук иштерин ана 

^издоо;\Ilтааимдин оз билимин онyктyрyy оркyндотyyсyнyн отчеттору жонyнде
] Iнститутт ар да билимин оркyндотyy курстарындагы иштери чыгармачыz
отчеттору);
\ 1ектепте предметтик жумаzыктарды уюштур)rуl предметтик о,rимп иадалар дан
бlrринчи этаптарда/ конкурстарда, карооlор/ предмет боюнча K,laccTaн
тышкаркы иштер Tyypazyy суроо/ тадаптар (факуzьтативдик| иilримдер);

О*уу карilкаттары менен камсыздоо

Материаадык базаны чыцдоо анын ичинде окуу кабинеттин таlапка ыzайык
корсотмо кураадар сабак yчyн жабдуулар;

III. Усуа д!к бирикмедер дин аткаруу милдеттери

Мектеп иштерин чагы,,rдыруучу муга,'rимдин кесиптик оз билимин
;когор,lатуучу жеке п,,rанынын шаардык усуzдук кабинетте р дин негизинде
\юштуруу;
\{етодикальткбирикме,,rер оз иштерин айрым боzукторyнyн II боаумундо
бериаген чечиzyyчy масеаелерди эске az),ycy менен ишке ашырат.

Усуадук бирикме семинараарын окуучуzарды атайын бериzген же
аткары,rган тема боюнча ачык сабактардын цик,lдарын уюштура алат. Усуzдук
бrtрикменин аткаруу милдеттеринин KuraccTaн тышкаркы иштердин системасын
оз ара предмети боюrтча иштеп чышп/ идеясын аныктоо.

IV. Усуад}к бирикменин мугадимдеринин милдеттери

Усуztдук бирикменин бирине катышып озyнyн кесиптик билимин жогорzаT у
программасынын боzушу;
Усуzдук бирикменин жыйындарына практикаzrык семинарды& илtимий
конферен цияr а катышып туруу;
Ип чар апардын иште,lм еlерин даяр доо до (сабактарды/ K'laccTaн тышкаркы
предмет боюнча иш чараzар) активдyy катыш)rу;
Предметт ер ди окутуунун осyш тенденциясын билуу Кыргыз Респубаикасынын
билим б"рyy боюнча закону/ нормативдик документтер/ кесиптик
категория,/1арга усу,,Iдук та,/rаптар/ педагогикаlык ишмердyy1lyктyн озyно
анализ беруунун негизинде ээ боа}у.
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