
ПОРТФОЛИО

ЕБЕЛЕКБАЕВА 
ӘЙГЕРІМ

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН 
ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНІҢ 

МҰҒАЛІМІ



ПОРТФОЛИОНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ

Педагог туралы 
жалпы мәлімет

Педагогтың 
кәсіби 

жетістіктерінің 
нәтижесі

Менің 
педагогикалық 
философиям

Ғылыми-
әдістемелік 

қызметі



ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ
ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ ЕБЕЛЕКБАЕВА ӘЙГЕРІМ ҚАЙРАТҚЫЗЫ

БІЛІМІ, ДИПЛОМ БОЙЫНША 
МАМАНДЫҒЫ

Жоғары, 2015ж. Әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық Университетінің филология және әлем 
тілдері факультетін «қазақ филологиясы» 
мамандығы бойынша үздік дипломмен тамамдады.

ТУҒАН КҮНІ 02.06.1993 ж.

ЖҰМЫС ОРНЫ, АТҚАРАТЫН 
ҚЫЗМЕТІ

«Бакалавриат» мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНДАҒЫ 
ЕҢБЕК ӨТІЛІ

1 жыл

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 
ЕҢБЕК ӨТІЛІ

1 жыл



ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ 
ЖЕТІСТІКТЕРІНІҢ НӘТИЖЕСІ

Атауы Мерзімі Ұйымның атауы
«Культура русской 
деловой речи и 
казахско-русская
межкультурная 
коммуникация»

23-27 сәуір 
2012ж.

Волгоград мемлекеттік
университеті

«The General English  
Language Course»

10.02.2014 –
18.04.2014

ProEnglish Language 
Center 

Курсы по 
подготовке к IELTS

07.10.2014 –
14.03.2015

Мainstream Language 
Center



ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ 
ЖЕТІСТІКТЕРІНІҢ НӘТИЖЕСІ

Атауы Мерзімі Ұйымның атауы
Курсы по повышкнию 
квалификации на тему: 
«Инновации в деятельности 
учителя казахского языка в 
условиях модернизации 
образования»

02.11.2015-14.11.2015 “Учебно-методический центр 
ТАБЫС”

Гумбольдт атындағы 
университеттен тағылымдама 
өткендігін растайтын 
сертификат Берлин қ.

04.07.2016 Гумбольдт атындағы университет

Курсы повышения 
квалификации на тему: 
“Обновления содержания 
начального образования: 
концепция, содержание, 
особенности”

25.08.2016 Республиканская ассоциация 
частных организаций образования



ДИПЛОМ



ДИПЛОМҒА ҚОСЫМША
(ТРАНСКРИПТ)



СЕРТИФИКАТТАР







ДИПЛОМДАР МЕН  АЛҒЫС ХАТТАР





МЕНІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ФИЛОСОФИЯМ
 Менің педагогикалық философиям «қарапайымнан жоғарыға» яғни 

қарапайым тәрбиелей отырып жоғары білім шыңына жетелеу, 
бағындыру. 

 Мұғалім оқушы үшін өз ата-анасынан кейінгі екінші жақын адам. 
Сондықтан да болар мұғалім балаларды адам мәдениетінің әлеміне, 
күрделі және алуан түрлі қарым-қатынастардың әлеміне жетелейтін 
тұлға. Сонымен қатар мұғалім ұрпақтың бойына біліммен 
тәрбиенің негізін қалыптастыра алатын адамгершілігі жоғары, 
мәдениетті, шыншыл да адал, ғылым жетістіктерін дұрыс бағалай 
алатын, әдебиет пен өнердің, спорттың, техниканың даму жайын 
жақсы білетін, оны түсіндіре алатын маман болуы керек.

 Жақсы ұстаз- бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, 
оқытудың жаңа технологияларын өмірге ендіруге дайын тұлға. Бұл 
міндетті жемісті орындау үшін, оқушының пәнге деген 
қызығушылығын арттыру үшін оқытудың көптеген жаңа әдіс-
тәсілдерін алып, өз іс- тәжірибемде ұтымды пайдалана білуге 
тырысамын. 



ҒЫЛЫМИ-
ӘДІСТЕМЕЛІК 

ҚЫЗМЕТІ
«Оқу-

педагогикалық 
әдебиеттердегі 

жаңа 
қолданыстар» 
атты ғылыми 

мақала



ҒЫЛЫМИ-
ӘДІСТЕМЕЛІК 

ҚЫЗМЕТІ
«Интонация компаненттерінің 
дайындықсыз сөйлеу тіліндегі
көрінісі»

«Интонацияның функциясын 
суперсегменттік деңгейде 
қарастыру»

«Жарнама интонациясының 
прагматикалық функциясы»
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