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Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек...

АБАЙ 





Бітірген оқу орны, базалық білімі,
бітірген жылы, мамандығы:

1993 – 2004 ж.ж. Қызылорда облысы, Шиелі ауданы №46 А.С.Пушкин 
атындағы қазақ орта мектебі     

2004 - 2008 ж.ж. Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты                                                             
Филология факультеті , Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі                                                     

2008 - 2010 ж.ж. Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты
Филология факультеті (Қазақ тілі мен әдебиеті), Филология магистрі

Ғылыми дәрежесі: Филология магистрі
Педагогикалық еңбек өтілі: 7 жыл
Қысқаша еңбек жолы:
* 2008 – 2010 ж.ж. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық

университеті жанындағы Көпсалалы колледж. Лаборант, (0,5 сағат Мемлекеттік
тілде Іс жүргізу пәні оқытушысы).

* 2010 – 2011 ж.ж. «Бөбек» ҰҒПББСО «Өзін – өзі тану» гимназиясы, Қазақ тілі мен
әдебиеті пәні мұғалімі

* 2015 – 2016 г.г. №8 школа – гимназия, Учитель казахского языка и литературы.
* 25.08.2016-10.10.2016-«TAMOS education» физика-математ.школа- Учитель
казахского языка и литературы.



Жетістіктері:
1. Төсбелгі (куәлік) - «Жылдың үздік 100 мұғалімі», 

республикалық жоба «Білім шыңы- ғылым сыры» республикалық
журналы, 2016ж;
2. Грамота - «Жылдың үздік 100 мұғалімі», республикалық жоба

«Білім шыңы-ғылым сыры» республикалық журналы, 2016ж; 
3. Грамота - Республикалық сайыс « Тіл – халық қазынасы», 2016ж;
4. Грамота –“Нұрсұлтан Назарбаевтың білім беру қоры”  Қоғамдық 
қоры « Арыстан» мамандандырылған лицейі, 2012 ж;
5. Грамота – «Зерде»  ғылыми конференция, «Қазақ мақал-

мәтелдерінің  тәрбиелік мәні», Қалалық білім бөлімі, 2016 ж;
6. Грамота - «Тәуелсіздікке – 25 жыл», 45 minut.kz сайты, 2016ж;
7. Мектеп.грамота - «Жыл мұғалімі» сайысы, 2016ж;
8. Мектеп.грамота – Алматының 1000 жылдығына арнап өткізілген

спартакиада , Алматы (3 орын), 2016ж;
9. Мектеп.грамота, 2016 ж.



1. Диплом - Республикалық сайыс
«Тіл – халық қазынасы», 2016ж;

2. Мектеп.диплом - «Жыл мұғалімі»
сайысы,  2016ж;

3. Диплом ( 3 дәрежелі) – Республикалық 
“Үздік сабақ” сайысы , 2016 ж; 

4. Диплом - «Тәуелсіздікке – 25 жыл», 45 
minut.kz сайты, 2016ж;



1. Сертификат – ғылыми-практикалық
конференция «Төртінші Назарбаев оқулары.  
Бәсекеге қабілетті білім жолында», 2015 ж;
2. Сертификат – қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімдеріне арналған қалалық семинар «Оқу 
үдерісінде интербелсенді оқыту әдістері арқылы 
мұғалімдердің кәсіби шеберлігін дамыту», АО 
«Өрлеу» 2016 ж;
3. Сертификат - IX ғылыми-практикалық 
конференция «Повышение качества образования на 
основе компетентностного подхода в управлении 
развитием современного образовательного процесса 
школы», 2016 ж;









































Дарынды балалар  – еліміздің  интеллектуалдық
элитасын  қалыптастыратын ұлттық    құндылық

Н.Ә.Назарбаев

Дарынды оқушылармен 
жұмыс



Мақсаты:

«Табиғи дарындылығы, қабілеті бар
оқушыларды анықтау, бейімі мен
қызығушылықтарына байланысты білім,
білік, дағдыларын дамыту,
шығармашылық қабілеттерін дамытып,
шыңдау және ғылым жолына бағыт бағдар
беру, потенциалды қабілеттерін жүзеге
асыруға қолдау жасау» .



Міндеттері:

1. Дарынды балалармен жұмыста педагогтарды нормативтік –
құқықтық құжаттармен қамтамасыз ету;
2. Мектеп оқушылары арасынан табиғи қабілетті оқушыларды
анықтау және сол оқушылардың арасынан дарынды оқушыларды
шығару;
3. Мектептің білім беру ортасында дарынды және қабілетті
балалардың дамуына жағдай жасау;
4. Дарынды балаларды дамыту және оларға қолдау көрсету. Білімдерін
көрсету үшін әртүрлі пән олимпиадаларына, ғылыми жоба қорғау
сайыстарына, интеллектуалды, шығармашылық сайыстарға
қатыстыру.
5.Дарынды, қабілетті оқушылардың өзіндік ойлауларын,
шығармашылықтары мен белсенділіктерін дамыту және ынтасын
арттыру мақсатында оқыту мен оқудағы жаңа әдіс- тәсілдерді,
инновациялық технологияларды жүйелі қолдану.



Жұмыс жоспары келесі 
жүйелеу кезеңдеріне бөлінеді

Бірінші кезең. 
Ерекше қабілетті  

оқушыларды
анықтау

Екінші кезең.  
Оқушы 

қабілеттілігінің 
бағытын анықтау

Үшінші кезең.  
Ой өрісін дамыта 
түсу үшін  жұмыс 

жүйесін құру

Төртінші кезең.  
Дарынды 

оқушылардың 
жетістіктері



Үлгерімі төмен 
оқушылармен жұмыс 
жасау жолдарының 
тиімділігін арттыру



Мемлекет 
аралық 

бақылаудың 
құжаттары

Тапсырылған 
тесттері 

бойынша 
талдау

ОЖСБ –
ны жүргізу 

ережесі
Қ.Р-ның білім беру 

ұйымдарындағы 
ОЖСБ-ны өткізу 
туралы бұйрық

Мектеп 
басшысының 

бұйрығы

ОЖСБ-ны өткізу 
туралы 

жүргізілетін іс-
шаралар 
жоспары

ОЖСБ-ға 
дайындау 

мақсатында 
мұғалімнің жеке 
жұмыс жоспары

Әр тестте 
оқушының 

жинаған ұпай 
көрсеткіші

Жеке 
оқушының 

диагностикасы



ОЖСБ-
ның 

мұғалімге 
әсері

Уақыт 
үнемдеуге 
үйренеді

Кәсіби 
біліктілігін 
арттырады

Ширақ 
қимылдайтын 

болады

Ақпарат 
құралдарымен 
байланысып 

отырады

Үнемі 
ізденіс 
үстінде 
болады

Әріптестері
мен 

тәжірибе 
алмасады

Оқушылармен, 
ата-аналармен 

тығыз 
байланыста 

болады.



Оқушыларды 
ынталандыру 

әдістері

Мадақтау – оқушының әрекетіне ұнамды баға беру.

Өзіне сенімі жоқ үлгерімі төмен оқушыны қолдап, 
қуаттау қажет. 

Өзіне үлкендердің сенімін артқан бала, өз 
кемшіліктерін жойып, оңды жолға түседі

Пәнаралық байланысты жетілдіру түрлері: музыкалық 
әуендер, фильмдерден үзінді көрсету.

Тек табысқа жеткен оқушыны ғана мақтап шектелместен, 
шын ықыласымен еңбектенген оқушыға да жылы лебіз, 
мадақ сөзді аямаған жөн.

Мадақтау ықпалы оқушының ұнамды көңіл-күй 
сезімін көтереді

Мадақтау – балада өзіне деген сенім орнықтырады, 
Жұмысты орындауға деген көңілін арттырады.
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