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2022-2023-окуу жылына карата гуманитардык циклдин мугалимдеринин усулдук бирикмесинин иш планы 

  

Методикалык тема 

Гуманитардык циклдин мугалимдеринин усулдук бирикмесинин темасы 2022-2023-окуу жылында мектеп 

мугалимдеринин жамаатынын  иштеп жаткан жалпы педагогикалык көйгөйү менен тыгыз байланышта. 

Гуманитардык циклдин мугалимдеринин усулдук бирикмесинин темасы: 

«Окутуунун маанилүү аспектиси катары гуманитардык циклдын сабактарды окутуу боюнча практикалык 

багыты 

                                                                                           Максаты: 

 Дифференцияланган окутуунун негизинде гуманитардык циклдин предметтери боюнча туруктуу 

көндүмдөрдү жана көндүмдөрдү калыптандыруу, окуучулар менен класстык, топтук жана жекече иштөөнүн 

динамикалык системасын колдонуу 

 Жарандык иденттүүлүктүн гуманитардык циклиндеги сабактарды тарбиялоо 

 Мугалимдердин педагогикалык чеберчилигинин деңгээлин жана алардын билим берүү жана маалыматтык-

коммуникациялык технологиялар жаатындагы компетенциясын жогорулатуу. 

 Жеке, дифференцияланган жана инсанга багытталган мамилелерди жана заманбап педагогикалык 

технологияларды колдонуу аркылуу гуманитардык циклдин предметтери боюнча окуучулардын билиминин 

сапатын жогорулатуу. 

 Гуманитардык цикл предметтерин окутууда мультимедиялык технологияларды колдонуу. 

 Сабактык жана сабактан тышкаркы иштердин ар кандай түрлөрүнө тартуу аркылуу гуманитардык циклдин 

предметтерин окууга болгон мотивациясын жогорулатуу: 



  

УБнин иш планы 

  

№ Иш мазмуну Мөөнөтү  Жооптулар  Отчёттун 

түрү 

Эскертүү 

1                                 Жыйналыш №1 

1.УБнин өткөн окуу жылындагы иши жөнүндө отчетун угуу 

2.2022-2023-окуу жылына карата гуманитардык циклдин 

предметтери боюнча иш программаларын карап чыгуу жана 

бекитүү. 

3.Окуу жылынын башталышына кабинеттерди жана 

методикалык лабораторияларды даярдоо 

4.Инсанга багытталган билим берүү системасында 

окуучулардын билим берүү процессин өнүктүрүүнүн негизги 

багыттары жана жолдору 

5.Сабактарды өз ара жайгаштырууну уюштуруу 

6. Сабактарда коопсуздук техникасы, коопсуздук бурчтарын 

долбоорлоо. 

 

 

 

Август 

2022 

 

 

 

УБнин 

жетекчиси 

Предметтик 

мугалимдер 

 

 

 

 

Протокол  

 

2                                      Жыйналыш №2 

1.УБнин 2022-2023-окуу жылына карата Иш планын талкуулоо 

жана бекитүү 

2. Изилдөө жана сабактар боюнча окуу жана программалык 

документтерди талдоо. 

"Бирдиктүү орфографиялык режим". % окутуу 

3.2022-жылдын жыйынтыгы боюнча ГИА жыйынтыктарын 

талдоо 

4.Орус тилинин жана адабиятынын, тарыхынын декадасын 

өткөрүү графигин бекитүү 

5.Методикалык адабияттарды жана предметтик журналдардын 

макалаларын карап чыгуу. 

 

Сентябрь  

2022 

 

 

 

 

Октябрь 

2022 

 

УБнин 

жетекчиси 

Предметтик 

мугалимдер 

 

 

 

 

УБнин 

жетекчиси 

 

Протокол  

 



6.Мектептеги олимпиаданын  туру. 

Тапшырмаларды даярдоо. 

7 Окутулуучу предметтердин алкагында окуучуларды окутуунун 

жана тарбиялоонун методикалык көйгөйлөрүн талкуулоо 

8.Сабактарды өз ара жайгаштырууну уюштуруу 

9 "Тарыхты окутууда инновациялык технологияларды колдонуу" 

Предметтик 

мугалимдер 

 

3                        Жыйналыш №3 

1.Биринчи чейректин натыйжалуулугун талдоо 

2.Предметтер боюнча олимпиадаларды даярдоо жана өткөрүү 

3.ГИА жана НБТГА даярдануу 

Методикалык адабияттарды жана педагогикалык журналдарда 

жана гезиттерде жанылыктарын карап чыгуу. 

4. Жаңы жылды майрамдоого жардам 

5. Сабактарды өз ара жайгаштырууну уюштуруу 

 

 

 

 

Ноябрь  

- 

Декабрь 

2022 

 

 

УБнин 

жетекчиси 

Предметтик 

мугалимдер 

 

 

 

Протокол  

 

4.                                  Жыйналыш №4 

1.Экинчи чейректин жана биринчи жарым жылдыктын 

жетишкендиктерин талдоо 

2.Чыгармачыл лабораторияны толуктоо боюнча мугалимдердин 

маалыматы. Кабинеттерди көрүү 

3.Сабактарды өз ара жайгаштырууну уюштуруу 

4.Предметтик жумаларды даярдоо. Декаданы өткөрүү планын 

талкуулоо жана бекитүү. 

5.КТ жана ГИА даярдоо 

«______________________________________________________

______________________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

- 

февраль 2023 

 

 

 

 

 

 

УБнин 

жетекчиси 

Предметтик 

мугалимдер 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

заседания МО 

 

5 

 

 

                         Жыйналыш №5  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Кытай тилин окутуучу № 95 мектеп-гимназиясынын  

окуучуларын жыйынтыктоочу аттестациядан өткөрүү тартиби 

менен тааныштырган ченемдик документтерге сереп 

2.Окуучулардын өз алдынча иштерин, УМБ жана ГИА 

сыноолорун уюштуруу 

3.Сабактарды өз ара жайгаштырууну уюштуруу 

4."ГИА – 9 – 11-класстарга даярдануу" 

5.Ар түрдүү 

«______________________________________________________

______________________________________________________» 

 

 

 

Март 2023 

УБнин 

жетекчиси 

Предметтик 

мугалимдер 

 

 

Протокол  

6                       Жыйналыш № 6 

1.Жылдын жыйынтыгын чыгаруу 

2.Даярдоо жана предметтер боюнча контролдук иш-чараларды 

өткөрүү 

3. Жаңы окуу жылында чечүүнү талап кылган маселелерди 

аныктоо. 

Май 2023  

УБнин 

жетекчиси 

Предметтик 

мугалимдер 

Протокол   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окуу иш-аракеттерине жогорку мотивациясы бар окуучулар менен иштөө 

1. Сабактар боюнча мектеп ичиндеги олимпиадага 

материалдарды даярдоо. 

Октябрь- 

ноябрь 

Предметтик 

мугалимдер 

Протокол   

2. Изилдөө долбоорлорунда иштөө. Сентябрь – 

январь 

Предметтик 

мугалимдер 

  

3. Окуучуларды райондук олимпиадага 

предметтер боюнча даярдоо. 

Октябрь- 

ноябрь 

Предметтик 

мугалимдер 

  

4. Предметтер боюнча мектеп ичиндеги 

олимпиадаларды өткөрүү. 

Ноябрь Предметтик 

мугалимдер 

  

5. Предметтер боюнча райондук, шаардык 

олимпиадаларга катышуу. 

Декабрь – 

январь 

Предметтик 

мугалимдер 

  

6. Изилдөө долбоорлорунун мектеп ичиндеги 

конкурсун өткөрүү 

Февраль Предметтик 

мугалимдер 

  

7. Изилдөө долбоорлорунун шаардык, 

республикалык конкурстарына катышуу 

Март  Предметтик 

мугалимдер 

  

Окуу иш-аракеттерине мотивациясы төмөн окуучулар менен иштөө 

1. Окуучулардын билиминдеги кемчиликтерди 

жоюу боюнча жеке иш (1-чейректин 

жыйынтыгы боюнча). 

Ноябрь Предметтик 

мугалимдер 

Протокол   

2. Окуучулардын билиминдеги кемчиликтерди 

жоюу боюнча жеке иш (3-чейректин 

жыйынтыгы боюнча). 

Март Предметтик 

мугалимдер 

Протокол   

3. Окуучулардын билиминдеги кемчиликтерди 

жоюу боюнча жеке иш (күзгү кайра экзаменге 

калтырылган окуучулар менен иштөө). 

Июнь Предметтик 

мугалимдер 

Протокол   



 

 

Жаш жана жаңы келген адистер менен иштөө.  

1. Жаңы келген мугалимдерди мектептин салты 

менен тааныштыруу, насаатчылыкты дайындоо 

сентябрь Администрация   

2. Календардык-тематикалык пландаштыруу 

боюнча макулдашуу. 

сентябрь Окуу тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары, 

УБнин жетекчиси, 

насаатчылар. 

  

3. Жеке көзөмөл октябрь-ноябрь Окуу тарбия иштери 

боюнча директордун 

орун басары, 

УБнин жетекчиси, 

насаатчылар. 

Окуу тарбия 

иштери боюнча 

директордун 

орун басарынын 

справкасы. 

 

4. (методикалык жардам көрсөтүү максатында 

сабактарга катышуу, мугалимдердин 

документтери боюнча маектешүү.) 

февраль-март насаатчылар   

5. Окутуунун натыйжалуу ыкмалары , 

педагогикалык иштин ийгилиги боюнча 

консультация. 

февраль Жаңы келген 

мугалимдер 

  

6. Иш тажрыйбасы менен таанышуунун алкагында 

ачык сабактар 

март Жаш адистер, 

насаатчылар 

  

7. Ачык сабак ("жаш мугалимдер күнүнүн" 

алкагында) 

Май настаатчылар Окуу тарбия 

иштери боюнча 

директордун орун 

басарынын 

справкасы . 

 


