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АНГЛИС ТИЛИ МУГАЛИМДЕРДИН УСУЛДУК БИРИКМЕСИНИН  

                             2022-2023-окуу жылына карата иш планы  
  

                                          МЕКТЕПТИН МЕТОДИКАЛЫК ТЕМАСЫ:  

  

"Билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун шарты катары окуучунун инсандыгын комплекстүү өнүктүрүү"  

  

УБнин 2022-2023-окуу жылына карата милдеттери:  

1. Англис тили мугалимдеринин усулдук бирикмесинин жетекчисин шайлоо.  

2. 2021 – 2022-окуу жылы үчүн англис тили мугалимдеринин УБнин ишмердүүлүгүн талдоо.  

3. Кытай тилин окутуучу 95 мектеп-гимназиясынын 2022-2023-окуу жылына карата англис тили мугалимдеринин УБнин иш планын 

бекитүү.  

4. 2022 – 2023-окуу жылынын чейрегине карата контролдук иштердин графигин бекитүү.  

5. Мугалимдердин өзүн-өзү тарбиялоо боюнча методикалык темаларды тандоосун талкуулоо.  

6. Ченемдик документтерди изилдөө. Алардын текшерүү мезгилдүүлүгү окуучулардын дептердин мектеп документтерин жүргүзүү 

эрежелери. Окутуу-методикалык каттарды изилдөө.  

7. Тема боюнча окуу китептерин карап чыгуу жана даярдоо.  

8. Сабактардын 1-жарым жылдык өз ара жайгашуу графигин бекитүү.  

  

УБнин иш багыттары:  

  

  

• Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу  

• Мугалимдерди аттестациялоо  

• Жаңы педагогикалык технологияларды изилдөө жана ишке ашыруу  

• Таланттуу балдар менен иштөө  

• Окутуу тажрыйбасын жайылтуу  

• Окуучулардын билим сапатына мониторинг жүргүзүү  

•  

•  



АНГЛИС ТИЛИ МУГАЛИМДЕРДИН УСУЛДУК БИРИКМЕСИНИН  

2022-2023-окуу жылына карата иш планы  
  
                                      МЕКТЕПТИН МЕТОДИКАЛЫК ТЕМАСЫ:  

  

"Билим берүүнүн сапатын жогорулатуунун шарты катары окуучунун инсандыгын комплекстүү өнүктүрүү"  

  

№  Иш мазмуну  Мөөнөтү  Жооптулар   Отчёттун түрү  Эскертүү  

Усулдук бирикменин отурумдары  

7  № 1-отурум  

Темасы:"Англис  тилин окутууда  билим сапатынын ийгилигин 

жогорулатуу үчүн заманбап билим берүү технологияларын окутууда 

жана киргизүүдө мугалимдин инсандыгы".  

Максаты:  

- нускоочу-методикалык ченемдик документтерди изилдөө;  

- УБнин окуу жылына карата ишинин максаттарын жана 

милдеттерин, аларды ишке ашыруунун жолдорун аныктоо.  

Өткөрүү формасы: тегерек стол.  

1. Мектептик усулдук бирикменин бир жылга иш планын 

бекитүү.  

2. Англис тили мугалимдеринин иш программаларын карап 

чыгуу 3. Макулдашуу жана тематикалык пландоо программаларын 

бекитүү.  

4. Мугалимдин отчету:  

5. Өзүн-өзү тарбиялоо боюнча темаларды бекитүү.  

6. Англис тили мугалимдеринин жумалык жүгүн тактоо.  

7. 1 чейрек үчүн АКР өткөрүү үчүн материалдарды даярдоо.  

Август  УБнин 

жетекчиси  

Предметтик 

мугалимдер  

  
  
  
  
  
  
  
  

Протокол     



2.  № 2-отурум  

Темасы: "Окутуунун активдүү ыкмалары жана алардын билим берүү 

процессиндеги орду".  

Максаты: __________________________  

Өткөрүү формасы :тегерек стол_______________ Талкуу 

суроолору:  

1. Жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча контролдук иштер үчүн 

материалдарды бекитүү  

2. Мектеп олимпиадасын өткөрүү боюнча маселелерди даярдоо.  

ЖУМУШ МАСЕЛЕЛЕРИ:  

1.  1-чейрегинин  жыйынтыгы  боюнча  отчет, 

 программалык материалдарды өтүү.  

2.Мугалимдин баяндамасы:"Б.У. Камбарова".  

3. Сабакка катышуу.  

Декабрь  УБнин 

жетекчиси  

Предметтик 

мугалимдер  

  
  
  

Протокол     

 

 4.Мектеп олимпиадасын өткөрүүгө суроолорду даярдоо  

5. 1- чейрек АКР жыйынтыгы  

6. 2-чейрек үчүн АКР өткөрүү үчүн Материалдарды даярдоо.  

    



3.  № 3-отурум Темасы: "Англис тилин окутууда кабылдоо 

сезимдеринин ролу.».  

Максаты: _________________________  

Өткөрүү формасы: тегерек стол______________ Талкуу 

суроолору:  

1. Класста колдонуу сурамжылоонун ар кандай түрлөрү.(оозеки, 

жазуу жүзүндө, жекече ж. б.)________________  

2. Сабактарда колдонуу колдоо схемалары, көрсөтмө куралдар, 

техникалык каражаттар, дидактикалык материал.  

3. Жетекчинин кл. же түздөн-түз начар окуган окуучунун ата-

энесине билдирүү._______  

ЖУМУШ МАСЕЛЕЛЕРИ:  

1. 2-чейрегинде англис тили боюнча билим жана аткаруу сапатын 

талдоо.  

2. Окуучуларды экзаменге даярдоо планы.  

3. Жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча отчетту, 

программалык материалдарды өтүү.  

4. 2023-жылдын февраль айында 3-11 класстарда англис тилинин 

декадасын өткөрүү жөнүндө планды бекитүү.  

5. Англис тили сабактарында МКТны колдонуу жөнүндө.  

6. 3-чейрек үчүн АКР өткөрүү үчүн материалдарды даярдоо.  

7. Сабакка катышуу.  

8. Англис тили боюнча мектеп олимпиадаларынын жыйынтыктары  

Январь  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Предметтик 

мугалимдер  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Протокол     

4.  №4-отурум  

Темасы:  "Экзамендерге  жана  жыйынтыктоочу 

 документтерге даярданууда  пайда болгон суроолор 

 жана  көйгөйлөр  (тесттик материалдарды түзүү 

көйгөйлөрү)". Максаты: __________________________  

Өткөрүү формасы:  тегерек стол Талкуу 

суроолору:  

1. Экзамен түрүндө ой жүгүртүү элементтери менен жазуу 

жүзүндөгү сөздөрдү жазуу окутуу боюнча атайын сабактарды өткөрүү.  

2. Окуу процессинде көйгөйлүү байланыш тапшырмаларын 

колдонуу.  

Март  УБнин 

жетекчиси  

Предметтик 

мугалимдер  

.  

.  
  
  
  
  

Протокол     



3. Ар кандай жанрдагы жана типтеги тексттер менен окуучуларды 

тааныштыруу.  

  

   

ЖУМУШ МАСЕЛЕЛЕРИ:  

1. 2022-2023-окуу жылына карата "Англис тилинин декадасын" 

өткөрүүнүн жыйынтыгы.  

2. Билим сапатын талдоо жана аткаруу жана 3 чейрек АКР.  

3. Чейректин жыйынтыгы боюнча отчет, программалык 

материалдын өтүшү.  

4.Доклад « The category of place in English,  

Russian and Kyrgyz phraseology.»  

5. Тексттерди даярдоо, жыйынтыктоочу текшерүү маселелери.  

6. Материалдарды которуу жана жыйынтыктоочу аттестацияга даярдоо.  

7. Жыл ичинде АКР өткөрүү үчүн материалдарды даярдоо.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

5.  №5-отурум  

Темасы: "Англис тили мугалимдеринин УБнин ишинин жыйынтыгын 

чыгаруу. Жаңы окуу жылына карата окуу иштерин пландаштыруу". 

Өткөрүү формасы: тегерек стол_____________  

ЖУМУШ МАСЕЛЕЛЕРИ:  

1.Экзамен үчүн материалдарды даярдоо.  
2. Чейректин жыйынтыгы боюнча отчет, жылдын жыйынтыгы 

боюнча, программалык материалдарды өтүү.  

3. Мугалимдердин өзүн-өзү тарбиялоо, окуучулардын 

конкурстарына жана конференцияларына, кесиптик сынактарга 

катышуусу боюнча отчету.  

4. Жаңы окуу жылына карата жүктү бөлүштүрүү.  

Май  УБнин 

жетекчиси  

Предметтик 

мугалимдер  

.  

Протокол     



5. Жаңы окуу жылына карата ишти пландаштыруу.  

  


