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АЛҒЫ  СӨЗ

Көпшілікке қызмет етуші ұжымдар бір жылдық қызметтің 
қорытындысын жасайды.  Жылдық қорытындыда белгілі мерзімде үздік 
болып танылған қызметкерлерді марапаттау жүргізіледі. Бұл марапаттау 
ұжым мен көпшіліктің ризашылығынан туындаған алғыс білдірудің 
нышаны және қызметкердің кәсіби шеберлігіне тәнті болудың белгісі. Әрине 
көпшілік марапатына ие болу мен сол марапатқа лайық деп танылудың өзі 
қызметкер үшін ерекше шабыт сыйлайды. Атқарылған қызметінің рухани 
бағасын сезініп, кәсіби деңгейін биіктетеді. 

Әрбір мекеменің өз дәрежесі мен қызмет саласына сай марапаттау 
жүргізуі өмірлік талап. Сондықтан, Республикалық 45minut.kz, bilimnur.
kz басылымдары ұстаздарға қызмет ететін редакция және ұстаздарды БАҚ 
бағытындағы шығармашылық еңбектерін бағалай алады. Ұстаздардың 
кәсіби және ұстаздық қызметін бағалау ҚР БҒМ және білім бөлімдерінің 
еншісінде.

Оқу жылының басталуы мен аяқталу мерзімдері редакция ұжымы үшін 
жылдық қорытынды жасау мерзімі болып жоспарға енгізілді. Бұйыртса, 
алдағы уақытта тұрақты түрде осы уақыттарда өткізіліп тұратын болады.

Ұстаздар басылымында қызмет еткен соң әрқашан ұстаздар үшін 
қандай пайдалы қызмет жасай аламыз деп үнемі ізденісте боламын. 

Адам күнделікті күйбең тіршіліктен бір уақыт босап, бір-екі күн болса 
да өзіндік өмір есебін жасаса, әрі сол кезде рухани мекендерде болса өмірі 
берекелі болады. 

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» ақпараттық қорытынды семинары 
ұстаздар үшін рухани мекендерде өткізу жоспарлануда. Арыстанбаб, 
Қожахмет Яссауи, Үккаша ата мекендеріне танымдық сапары болады.  
“Арыстанбабта түнеп, Яссауиді зиярат ет” деп бабаларымыз айтқан жолмен 
жүріп өтіп ұстаздар үшін қызметімізді жалғастырамыз.

Қорытынды семинарда ұстаздар үшін “Шығармашыл, тәжірибелі ұстаз” 
төсбелгісі әзірленді. Төсбелгі алатын ұстаздарды білім бөлімдері, білім 
мекемесі басшылары және ұстаздар ұжымы ұсынып лайықты деп таныды. 
Біз де редакция атынан төсбелгілерді әзірлетіп, лайықты ұстаздарды 
марапаттаймыз. 

Осы топтама жинақта төсбелгі алған ұстаздар туралы ақпараттар 
жазылды. Төсбелгіге лайық деп танылған ұстаздарға шығармашылық табыс 
тілеймін.

Құрметпен: 
Республикалық 45minut.kz басылымы
Редактор:                                                                         І. Б. Нағиев



ҰСТАЗДАР ӘНІ
Республикалық 45minut.kz Ұстаздар басылымы ұсынысымен, 

ұстаздарға арналған «Ұстаздар әні» жазылды. Әннің музыкасы мен 
мәтіні ұстаздарға арналған құрмет пен сүйіспеншілікті білдіретін 
әуен деп сеніммен айта аламыз. «Ұстаздар әні» іс-шараларда және 
мерекелік бағдарламаларда әуендейді. 

Республикалық 45minut.kz оқырмандарына қолдануға рұқсат 
етіледі.

Ән авторларына барша ұстаздар атынан алғыс білдіре отырып, 
шығармашылық табыс тілейміз.

Cөзін жазған: Темірхан Әбдіков
Әнін жазған: Жомарт Сейтбеков

Ұстаздармыз ұрпақ қамын ойлаған,
Ұлт мерейін артық көрген пайдадан.
Бар білгенін шәкірттерге үйретіп,
Баулап-баптап, намыстарын қайраған.

Қайырмасы:
Ұстаздармыз — жанын ұққан адамның,
Ұстаздар біз — айнасымыз заманның.
Кеуделерде арман отын маздатқан,
Ұстаздармыз — қамқоршысы қоғамның.

Ұстаздармыз ақ жүректі, ұлықпыз,
Ибалымыз, имандымыз, тұнықпыз.
Әр күніміз өткен емес қызықсыз,
Ел баласын қастерлеген халықпыз.

Ізденеміз, үйретеміз, сұраймыз,
Ән саламыз, ақын боп сөз құраймыз.
Ұстаздармыз шәкірттермен бақытты,
Мәңгілік ел тыныштығын қалаймыз.



“Шығармашыл, 
тәжірибелі ұстаз” 

төсбелгісімен
марапатталған

ұстаздар
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СЕЙТБЕКОВ ЖОМАРТ ЖАНДАРҰЛЫ

1965 жылы 14 қазанда Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында 
ұстаздар отбасында дүниеге келген. Жастайынан әнге әуес, күйге құмар болып 
өседі. Жамбыл Жабаев атындағы жалпы орта мектебінде оқып, білім алған. 
Мектептен соң Жетісай мәдени – ағарту училищесін бітірген. Мамандығы 
бойынша: Халық–аспаптар оркестрінің жетекшісі. Қазақстанға танымал 
композитор, оңтүстік өңірінде күй мектебін қалыптастырған Бөрі Исаевтің 
шәкірті. Музыкалық аспаптарда: домбыра, баян, фортепиано, гитара мен 
ұрмалы аспаптарда ойнауды жетік меңгерген. 1988 жылы Ордабасы ауданында 
ауылдық клубта вокалды аспаптар ансамбльін құрып, оның көркемдік 
жетекшісі болды. Вокалды аспаптар ансамблі «Думан» деп аталды.

Шымкент халықаралық гуманитарлы–техникалық университетін 
бітірген. Мамандығы бойынша Педагог-Психолог және Бакалавр 
академиялық дәрежесін алып шыққан. Алғашқы еңбек жолын мектепте 
ұстаздық етуден бастады. Білім және мәдениет саласында өз мамандығы 
бойынша жұмыс істеп, жемісті еңбек етті. Шығармашылық жұмыстармен 
айналысты. Ең алғашқы әні: «Достар туралы — ән» сөзі мен әнін өзі 
жазған. Бұл ән 1991- жылы Түркістан қаласында жазылған. Содан бері 
әртүрлі тақырыпта, көптеген әндер дүниеге келді.Атаулы мереке күндеріне 
арналған «Ұстаздарым», «Желтоқсан -әні», «Тәуелсіздік таңы», «Жаңа –
жыл» «Наурыз –көктем» , «Асыл –ана» , «Арыс вальсі» сияқты әндер 
дүниеге келді. Аудандық байқауларға арнайы жазылған әндері: «Арыс 
аруы» «Жігіт сұлтаны», «Ауылым», «Мерей той». Облыстық «Ақ 
көгершін» атты әскери патриоттық әндер конкурсына арнайы жазылған 
әндері: «Ауғанстан», «Сарбаздар». Облыстық «Құлагер» фестивальіне 
арнап жазған әні «Құлагерім», «Ақбақай» атты әндер. Бір қатар 
әндері достық пен махаббат, сән мен салтанат, қуаныш пен қайғы, 
Отан, еңбек, ата – ана, туыс – бауыр, табиғат, ел, жер – су тақырыбын 
қамтиды. «Шәмшіні аңсау», «Көңіл назы», «Қобызшы қыз», «Забира 
қыз» атты күйлері мен әндері оркестрлер мен топтардың репертуарында 
аудан, облыс, республика сахналарында орындалып жүр .Т.Тәжібаев 
атындағы балалар үйінің әнұраны «Алтын шаңырақ», 44859 Әскери 
бөлімінің әнұраны «Арсеналшылар маршы», Өнер мектебінің 
әнұраны«Өнер ордасы», Ауған соғыс ардагерлерінің әнұраны «Ауғанстан 
маршы», спортық-сауықтыру ойынының әнұраны «Шарболат», Семей 
полигоны ардагерлерінің әнұраны «Семей қасіреті», Жастар 
орталығының әнұраны«Арыс жастарының әні», Ұстаздар қауымының 
әнұраны «Ұстаздар әні», Ұлттық кәсіпкерлер палатасының әнұраны 
«Атамекен» Облыстағы аудан, қалалардың мәдениет күндері іс-шарасының 
әнұраны «Мәдениетім-мерейім» атты әнұрандардың авторы.«Қыз 
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ұзату» «Анашым қартаймашы», «Туылған күн», «Бетховен» атты 
әндеріне клип түсірілген. Жомарт Сейтбековтің әр кезеңдерде қалам тартқан 
түрлі тақырыптағы туындылары мен мақалалары, әндері мен күйлері 
республикалық, облыстық, аудандық басылымдарда бірнеше жылдардан 
бері жарияланып келеді.

Республикалық «Жаңа білім-жаңа ғасыр» атты ұстаздар шығармашылығы 
топтамасына «Құт қонған шаңырақ», «Кемел шақ», «Көңіл күмбезі», 
«Ұстаздар үні», «Қос үміт» «Қоңырағыс», «Сезім сардары», «Роза», 
«Оңтүстіктің 100 күйі», «Жеңістің 65 жылдығына — 65 ән», «Ұлы 
жеңістің 70 жылдығына-70 ән» «Біз білетін Зиядин»,«Ауғанстанда от 
кешкен Арыстықтар» кітаптарына, «Өмірін өлеңмен өрнектеген» «Туған 
жермен тағдыры тамырлас», «Арысым әнім», атты кітапшаларына, 
республикалық, облыстық, аудандық баспасөз беттеріне «Айбергенов 
әлемі» журналына «Арыс ақиқаты», «Шалқар шыңдары», «Оңтүстік 
Қазақстан», «Южный Казакстан» «Егемен Қазақстан» газеттеріне 80-ге 
жуық әндері мен күйлері, еңбектері енген.

Жомарт Сейітбеков 1991 жылдан бері өзінің туған жері Арыс 
қаласында «Балалар саз мектебінде» ұстаз болып жұмыс істеп, жемісті 
еңбек етіп келеді. Мектеп тарихында 1993 жылы тұңғыш рет Халық 
аспаптар оркестрін құрып, көркемдік жетекшісі болды. Саз мектебі 
ұстаздары мен оқушыларынан құралған оркестр “Арыс сазы”деп аталады.
Оркестрдің репертуары жылдан жылға молайып, халық әндері мен күйлерін, 
отандық және шетел композиторларының әлемдік деңгейдегі музыкалық 
шығармаларын сахнаға шығарды. Ж.Сейтбековтің бастамасымен өнер 
мектебінде 2009 жылы «Вокал бөлімі» ашылып, кәсіби музыка манмандары 
жұмысқа қабылданды. 2010 жылы «Әуен» дыбыс жазу студиясы ашылып 
халыққа қызмет көрсете бастады. Сол уақыттан бері жыл бойы өткізіліп 
келе жатқан аудандық іс-шараларға облыстық, респбликалық, халықаралық 
конкурстарға түгел қатысып, өнер көрсетіп, қаламыздың мәдениетін 
көтеруге, өнерін дамытуға өз үлесін қосып келеді.

Жомарт Сейітбеков қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан облысы 
Арыс қалалық Ж.Байгуттиева атындағы өнер мектебі МКҚК — 
ның директоры. Музыка маманы, Жоғарғы санатты ұстаз, белгілі 
композитор. Әр түрлі тақырыпта жазылған 100-ден аса әндер мен 
күйлердің авторы. Садықбек Адамбеков атындағы әдебиет және өнер 
бірлестігінің мүшесі, Нұр Отан ХДП -ның мүшесі, бастауыш партия 
ұйымының төрағасы.  Арыс ауданы бойынша ата-аналар коммитетінің 
төрағасы. Аудандық ұстаздардың тамыз маслихатында музыка, ән-күй 
пәндері бойынша секция жетекшісі. 

Аудандық іс-шараларды ұйымдастыру комиссиясының мүшесі, 
аудандық өнер байқауларының тұрақты әділқазылар алқасының 
мүшесі және төрағасы. Жомарт Сейтбековтің тікелей басшылығымен 
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мектептер арасында, аудан көлемінде жарыстар, конкурстар, байқаулар 
өткізіліп отырады. Арыс қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен 
2008 жылы «Біз естімеген әндер» атты авторлық ән-кеші өткізілді. Арыс 
қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен 2009 жылы Арыс қаласының 
мәдениет сарайында «Ән арнаймын жүрегімнен» атты авторлық, 
шығармашылық кеші өткізілді. 2010 жылы «Ән арнаймын жүрегімен» 
атты ән жинақ кітабы жарыққа шықты. 2013 жылы Облыстық білім 
басқармасының ұйымдастыруымен Шымкент қаласында Шәмші 
Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияда «Көңіл назы» атты 
авторлық, шығармашылық ән-күй кеші өткізілді.

Жомарт Сейітбеков 2009 жылы аудандық “Туған жер – 
жыр әнім” атты жергілікті композиторлар арасында өткізілген 
байқаудың «Бас жүлде» иегері. 2010 жылы Арыс ауданы бойынша 
«Жылдың үздік композиторы» атанды. Аудандық «Үздік білім 
беру менеджері»-2011 байқауында «Шығармашыл басшы 
менеджері»номинациясымен марапатталды. Аудандық «Қос 
жүректің лүпілі» атты отбасылар сайысының 
жеңімпазы. 2009жылғы облыстық “Өмірімді өнерге бейімдеймін”, 2011 
жылғы облыстық «Бірлігіміз жарасқан», 2012 жылғы облыстық «Өнер 
құдіреті мәңгілік», 2013 жылы облыстық «Тарихқа толы, мәдени 
өлке — Оңтүстік», 2015 жылыоблыстық «Ерлік даңқы мәңгілік» атты 
өнер фестивальдерінің лауреаты, 22.11.2013 жылы «Ән тербеген 
Сарыағаш» атты облыстық композиторлар байқауының ІІ-орын 
иегері. 2008 жылы республикалық “Елім менің”атты патриоттық әндер 
конкурсының дипломанты. 2012 жылы «Таңшолпан» ақпаратты-
сазды бағдарламасының Астана күні мерекесіне орай ұйымдастырған 
Республикалық «Астана-Арман» атты Елордаға арналған 
композиторлардың ән-жыр байқауының дипломанты. «Қазақстан» 
РТРК Алматы қаласындағы филиалының «Қазақстан» ҰТА директоры 
Марат Сандықбайдың дипломымен марапатталған. Республикалық 
Т.Айбергеновтың 75-жылдығына арналған «Бір тойым бар» атты 
Қазақстандық композиторлар байқауының ІІ-орын иегері.

Мақсаты: Қазақстан Республикасының мәдинетін көтеруге, өнерін 
дамытуға ат салысу. Халқымыздың рухани байлығы , асыл мұрасы, 
таусылмас қазынасы өнерді, оның ішінде ән жанырын дамытып, жаңартуға, 
отандық музыкалық шығармалардың репертуарын молайтуға өз үлесін 
қосып, жас ұрпақты Қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу.

*  *  *  *  *
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ТЕМІРХАН  ҚЫСТАУБАЙҰЛЫ ӘБДІКОВ

1 9 5 7  ж ы л ы  2 0  қ ы р к ү й е к т е  Қ ы з ы л о р д а  о бл ы с ы ,  А р а л 
ауданының «Райым» колхозында туған. Шымкент педагогикалық 
институтының «көркем сурет және графика» факультетін 1985 
жылы бітірген.Мамандығы – мұғалім. Қазақстан оқу ісінің үздігі. 
Мектеп қабырғасынан өлең жазған. «Мерейлі мекен» , «Жыр додасы» 
ұжымдық жинақтарға өлендері енген. «Сырдың ерке самалы» (19998) , 
«Шағала дауыс» (2000) жар жинақтарының авторы.  « Алаштың Алатау 
батыры», « Аталардың ақ жолы» ,» Сөз жәннаты -өсиет» ,»Егіз арна», « 
Қазыналы Оңтүстік» көп томдықтарының 10-13 томдарында шығармалары 
басылды. 

Қазақстан Республикасы оқу ісі үздігі.Қосымша білім беру жүйесіндегі 
танымал 100 есім» атты республикалық интернет -байқаудың жүлдегері. 2008 
жылы өткен 5-ші « Елім менің « атты патриоттық әндер байқауының лауреаты.

Арыс қаласында Ж.Байғұттиева атындағы өнер мектебінде директордың 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары болып жұмыс істейді.   

*  *  *  *  *
УТЕБАЕВА НЕСИПКУЛ МЕЙМАНХАНҚЫЗЫ

Туған жылы, айы, күні: 11.04.1961ж.
Білімі: жоғары, бітірген оқу орны: ТПУ, Көкшетау университеті 
ЖББ№0157376
Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Санаты: Жоғары    Педагогикалық еңбек өтілі: 33жыл
Жұмыс орны: Түркістан қаласы, Некрасов атындағы №9мектеп-гимназия 
(1993ж.бастап)
Марапатталуы: Қала Әкімінің, Облыстық білім департаменті, қалалық 
білім бөлімінің,“Ұстаз”газ., ”НұрОтан”ХДП-ның, Тілдерді дамыту 
бөлімінің, №9мектеп-гимназияның бірнеше дүркін Мақтау грамоталары 
мен Алғыс хаттары.
Жетістіктері:
1995 жылы Облыстық педагогикалық фестивалінің 1- орын иегері;
2003ж. Аудандық тұңғыш пәндік олимпиаданың І-орын жүлдегері;
2003 жылы Облыстық ең тұңғыш пәндік олимпиадада 3- орын алған;
2005ж. Облыстық семинарда жеке шығармашылығын көрсеткен;
2007ж.“Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту”.Шымкент 
2007 Әдістемелік көмекші құралы жарық көрді;
2007ж. Оңтүстік Қазақстан облысы көлемінде іс-тәжірибесі тарқатылды;
2008ж. Қалалық шығармалар бәйгесінің І-орын иегері;
2010ж.“Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары” 
Шымкент-Москва 2010. статьясы 300-304-бетте; (халықаралық 
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конференцияда баяндамасы тыңдалып, жинаққа енген)
2010ж. “Ұстаз”газетінің штаттан тыс тілшісі;
2013ж. Қазақстан Республикасы Журналистер Одағының мүшесі;
2014ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
“Ы. Алтынсарин”атындағы төсбелгісі.
Шәкірттері: Ақерке Тәжібаева – Елбасының арнайы грант иегері, 
Қазақстан Республикасына танымал қобызшы, Құрманғазы атындағы 
консервоторияның оқытушысы, Алматы қаласындағы Туристік басқарманың 
бас маманы, Ерлан Мүлкібаев – тұңғыш ҰБТ бойынша «Алтын белгі» 
иегері, жоғарғы оқу орнын да қызыл дипломмен бітіріп, бүгінде ҚР-да 
байланыс саласында лауазымды қызмет етеді, Қанат Төлекбаев – ҚР-ның 
“Болашақ” бағдарламасымен АҚШ-та оқып, бүгінгі таңда Сочи қаласында 
қызмет етеді. Раушан Қамбар – Туркияда жоғары оқу орнын бітіріп, Астана 
қаласында жоғары лауазымды қызметте.т.б.
Жеке қасиеттері: Ұқыпты, жауапты, ақкөңіл, өрлеу перспективасы ашық, 
қоғамдық мінберлерде еркін сөйлейді, белсенді, адамдармен тез тіл табыса 
алады.
Құштарлығы: Тілдер үйрену, компьютермен жұмыс жасау, іздену, кітап 
оқу, басылымдарға мақала, өлең жазу, оқушыны тәрбиелеу, оқыту, саяхат 
жасау т.б.

*  *  *  *  *
ГУРЛЕНБАЕВА ЖУМАБИКЕ РАЖАБОВНА 

Жалпы ақпарат: Туған жылы, айы, күні: 1959 жылғы ,шілденің 1-і 
Жұмыс тәжірибесі: 1982-2003 жылдар, Қарақалпақстан Республикасы, 
мұғалім, 2003жылдан бастап Қарағанды облысы,Ақтоғай ауданы, 
Сарышаған кенті, жалпы орта білім беретін мектебінің мұғалімі
Білімі:1) 1976-1977жылдары, Ташкент ФЗУ, 
2)Жоғары,1977-1983 жылдары Ташкент Мемелекеттік Шет тілдер 
педагогикалық институты, ағылшын тілі мұғалімі 
Жеке қасиеттері: Жауапкершілік, ұйымдастырушылық қабілет 
Қосымша ақпараттар: мақалаларым,сабақтарым,оқушыларымның 
жұмыстары артурлі сайттарда жарияланған,» Тоқырауын тынысы «Орталық 
Қазақсатан» газеттеріне мақалаларым басылған, 
1-санатты ағылшын тілі мұғалімі, Аудандық оқу бөліміннен берілген мақтау 
қағаздарым, мектеп әкімшілігіннен бірілген мақтау-мадақтау қағаздарым, 
Сарышаған кенті әкімшілігі берген мақтау қағазы.

Еңбек өтілі: 35 жыл 
Құштарлығы: іздену, оқу,үйрену 

*  *  *  *  *
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ТЕМИРГАЛИЕВА ШЫНАР БАКТЫГЕРЕЕВНА

Туған күні: 02.04.1975
Білімі: 1. Орал педагогическалық колледжі 1993-1996 ж.ж
М.Өтемісов ат.Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2001-2007 ж.ж
Мамандығы: Бастауыш сынып мұғалімі. Химия және биология пәнінің 
мұғалімі
Жұмыс істеу тәжірибесі: 1995—2008 ж.ж – Казталовка ОЖББМ-де 
бастауыш сынып мұғалімі сынып мұғалімі , 2008 ж. бері Казталов аудандық 
білім беру бөлімінің әдіскері қызметінде. 
Жалпы еңбек өтілі – 20 жыл. Санаты – жоғары.
Білім жетілдіруі: 2011 ж .- ББЖКБАРИ әдіскер ретінде, 2014 ж. – «Өрлеу» 
АҚ БҚО филиалы институтында бастауыш сынып мұғалімі ретінде курстан 
өтті.
Жетістігі: 2008 ж. – аудандық ББ Құрмет гр, 2014 ж.- аудан әкімінің Құрмет 
гр, 2014 ж. – облыстық «Жыл әдіскері» байқауында – І орын, республикалық 
кезеңде – «Ең жас әдіскер» номинациясы.

*  *  *  *  *

ШОҚАҚОВ ПЕРИЗАТ САРҚҰЛАҚҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы
№103 жалпы орта мектебінің директоры

1954 жылы 1 ақпан күні Шымкент облысы Отырар ауданы Отырар 
бөлімшесінде өмірге келген.  Ұлты қазақ.  Білімі жоғары.

1961 жылы 1 сыныпқа қабылданып, 1971 жылы онжылдықты үздіктер 
қатарында аяқтады.  1971 жылдан 1973 жылдар арасында түрлі жұмыста, 
СПТУ-да оқып ауыл шаруашылығы мамандығы механизатор, шофер 
мамандығын алған. 1973-1977 жылдар арасында Шымкент педагогикалық 
мәдениет институтында оқып /Әл-Фараби/ өнер факультетін бітірген. 1977-
1983 жылдары музыка мектебінде,орта мектепте, педагогикалық училищеде 
оқытушылық қызмет атқарған.

1983-1987 жылдары оқу бөлімінде методист-инспектор болып қызмет 
жасаған. 1987-1999  жылдары С.Сейфуллин орта мектебі директоры. 1999-
2005 жылдары мектеп директорының орынбасары, аудандық мәдениет 
бөлімінің бастығы болып жұмыс істеген.

2005-2010 жылдары мектеп директорының орынбасары, колледж 
директорлық қызметін атқарған.

Шоқақов Перизат 2010 жылдан бастап жаңа салынған  №103 жалпы орта 
мектебінің басшысы болып қызмет атқарып келеді. Мектеп директорының 
бастама көтеруімен мектепті жабдықтау, безендіру ісінде ауылдағы халыққа 
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еңбегі сіңген, білім саласында қызмет атқарған кісілердің есімдерін 
кабинеттерге беру ісін қолға алды. Перизат Шоқақовтың ұйымдастыруымен  
мектептің ішкі көрінісі халық педагогикасы түрлерімен толық жабдықталған. 
Өзінің жан-жақты жоғары интеллектуалдығымен, ұйымдастыру қабілеті 
және адамдармен тіл табысып, жақсы қарым-қатынас жасаумен тек қана 
мұғалімдер коллективі арасында емес, ауыл ақсақалдары, ардагерлер 
алдында да үлкен беделге ие бола білді. Өзіне де және қарамағындағыларға 
да қатаң талап қоюдың нәтижесінде мұғалімдер коллективінде татулық, 
ұйымшылдық ахуал туғызып, рухани тәрбие жұмысын жоғары деңгейге 
көтере білді. Ата-аналармен, соғыс, еңбек ардагерлерімен тығыз байланыс 
жасап, мерзімді уақыттарда жиналыс өткізіп тұруды дәстүрге айналдыра 
білді. Бұл істелген іс-шаралар мектеп өміріне айтарлықтай ықпалын 
тигізуде. Оқушылар арасында тәртіп нығайып, сабақ үлгерімдері жақсаруда.

Мектепте домбыра, би, сурет, ағылшын тілі, шешендік өнер, спорттың 
бірнеше түрлері-Дзю-до, самбо, бокс, Жеет-Куне-До қамтылған. Халықтың 
рухани қажеттілігі өз мүмкіндіктері дәрежесінде өтіп тұрады. Жалпы 
Перизат Шоқақов өзі өнер адамы болғандықтан мектепте мәдени іс-шаралар 
көп өткізіледі. Әрбір  мәдени іс-шараның өтілуіне, орындау шеберлігіне көп 
көңіл бөледі. Әсіресе сахна мәдениетіне, қойылымға, мәнерлеп оқуына сын 
көзбен қарай біледі.

Мектептегі қандай бір жетістік болмасын ол тек сол ұжымның 
ынтымақтаса бірлескен жемісті жұмыстарының арқасында ғана қол жететін 
дүние.Сондай-ақ жас ұрпаққа өз ұлтының ана тілін, өз ата салтын, өз діні 
мен ділін қалыптастыруға үлес қоса біледі. Қандай нәрсені болмасын ол 
мектеп ұжымымен кеңесіп шешіп отырады. Мектеп қызметкерлерінің 
жағдайына жауапкершілікпен қарайды. Қай нәрсеге де адами, табиғи 
көзқарасымен қарай біледі. Жасандылықтан ада, жан-жақты қабілет-
қарымының арқасында қиын түйіндерді шеше біледі.

Қазақстан білім беру ісінің үздігі, Оңтүстік Қазақстан облыстық 
мәслихатының Құрмет грамотасымен наградталған.

Мектеп мұғалімдері мен оқушылары түрлі байқаулар мен олимпиадаға 
және ғылыми жоба жұмыстарының облыстық дәрежедегі жеңімпаздары 
атануда. Басшы ретінде мұғалімдердің жаңашыл әдістемелік шығармашылық 
қабілеттерінің шыңдалуына жағдай жасап, талапқа сай жұмыс істеуін 
қадағалауда. П. С.Шоқақовтың  мол тәжірибесі қазіргі мектеп жағдайында  
оқу-тәрбие ісінде іске асырылуда. Бүгінгі таңда  оқу-тәрбие ісінде қаладағы 
тәжірибе көрсеткіштері жақсы мектептермен, әсіресе №90 мектеппен /Асар 
ықшамауданы/ тығыз байланыста жұмыс жүргізілуде, пән мұғалімдері, әдіс 
бірлестік жетекшілері тәжірибе алмасып отырады, осындай игі жұмыстар 
Перизат Шоқақовтың басшылығымен іске асырылуда екендігі даусыз 
мәселе. Мектеп ұжымы басшылыққа толық сенеді.

*  *  *  *  *
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ТУРСУНЖАНОВА  ЛЯЗЗАТ НАЗИРЖАНОВНА

Білімі:  жоғары, КазГос Жен ПИ-2003ж. Бастауыш сынып мұғалімі және 
педколледжде психологияны оқытушы

Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі: 16жыл
Турсунжанова Ляззат Назиржановна 1979 жылы 28-наурызда Оңтүстік 

Қазақстан облысы, Сайрам ауданы Тассай  ауылында дүниеге келген.
1986 жылы Сайрам ауданы Тассай  ауылындағы Д. Нүрпеисова атындағы 

№9 мектебіне 1-сыныпқа барды. 1996 жылы  Шымкент қаласындағы №25 Т. 
Рысқұлов атындағы орта мектепті аяқтайды. 2003 жылы  Қазақ Мемлекеттік 
Қыздар педагогикалық институтының бастауыш сынып мұғалімі және 
педколледжде психологияны оқытушысы мамандығы бойынша бітірген. 
2000-2011 жылдар аралығында  №46 Оразбай атындағы негізгі орта 
мектебінде  бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарды. 2011 
жылдан бастап №103 жалпы орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі 
болып қызмет  атқарып келеді. Қазіргі таңда жоғары санатты, Кембридж 
Университетінің ІІІ деңгейлік курсын бітірген өте ізденімпаз, шығармашыл 
ұстаз.

№103 жалпы  орта мектебінің директоры  Шокаков П.С:  
Турсунжанова Ляззаттың өзінің еңбекқұмарлығының арқасында 
оқушылардың жүрегінен үлкен орын алып, бүгінгі таңда үлгілі ұстаздың 
еңбегі нәтижесіз емес. Өнегелі жас ұрпақты тәрбиелеуде ерен еңбегімен 
көзге түскен, жас жеткіншек ұрпақтарға білім, тәрбие берудегі үлгілі 
өнегесі биік мұғалімдердің бірі  Турсунжанова Ляззатты әріптестері де, ата-
аналары да аса құрметтеп, бағалайды.

Бастауыш сынып мұғалімі Буриева Г: Бастауыш сынып мұғалімі 
Турсунжанова Ляззаттың күнделікті сабақтарға қойылатын мақсаты 
оқушыларды білімділікке, білгірлікке, ұқыптылыққа, бауырмалдыққа, 
ізденімпаздыққа тәрбиелеу. Ляззат өзінің қажырлы еңбегімен жоғарғы 
жауапкершілігінің арқасында талантты, білімді азаматтар тәрбиелеп, білім 
саласына мол үлес қосары сөзсіз.

Бастауыш сынып мұғалімі Байдуллаева К: Оқушылардың білімге 
деген қызығушылығын арттыру мақсатында сабақтарында оқушыларды 
топқа бөліп, оқытудың жаңа-әдіс тәсілдерін, яғни Кембридждік тәсілдерді 
кеңінен қолданады.

2016 жылы  «Білім беру мазмұнын жаңартуда мұғалімдердің тәжірбие 
алмасуын күшейтудің өзекті мәселелері» тақырыбында өткізілген 
Республикалық ақпараттық-ғылыми-прктикалық семинарда құнды 
баяндама жасағаны  үшін Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қалалық 
білім бөлімі тарапынан алғыс хатпен марапатталды.

2016 жылы  Егеменді еліміздің дамуына үлес қосып , педагогикалық 
қызмет жолында заманауи оқытудың жаңа әдіс –тәсілдерін қолдана отырып 
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жас-жеткіншектерге сапалы білім саналы тәрбие беріп, оқушы бойына 
ұлттық рухты дарытып, өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі ерен еңбегі үшін 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы  Еңбекші аудандық «Нұр 
Отан» партиясы тарапынан алғыс хатпен марапатталды.

*  *  *  *  *
ГАППАРОВА ГУЛМИРА  МУХИДИНОВНА

Білімі: жоғары, ТГПИ, орыс тілі және орыс әдебиеті пәні мұғалімі
Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі: 22жыл
Гаппарова Гулмира Мухидиновна 1.02.1971 жылы Өзбекстан 

Республикасы Ташкент қаласында дүниеге келген. 1978 жылы Ташкент 
қаласындағы Абай атындағы № 28 мектебіне 1-сыныпқа барды. 1988 жылы 
осы мектепті  бітіреді. 1988 - 1993 жылдары Ташкент қаласындағы  ТГП 
институтында оқып, орыс тілі және орыс әдебиеті пәні мұғалімі мамандығын 
алды. 1993-1994 №22 негізгі орта мектепте жұмысын бастады. 1994-2006 
жылы Ломоносов атындағы үш тілді мектепте орыс тілі және орыс әдебиеті 
пәні мұғалімі болып жұмыс атқарды. 2008-2011 жылдар аралығында  №46 
Оразбай атындағы негізгі орта мектебінде орыс тілі және орыс әдебиеті 
пәні мұғалімі болып қызмет істеді. 2011 жылдан бастап №103 жалпы орта 
мектебінде орыс тілі және орыс әдебиеті  пәні мұғалімі болып қызмет  
атқарып келеді. Қазіргі таңда екінші санатты, Кембридж Университетінің І 
деңгейлік курсын бітірген өте ізденімпаз, шығармашыл ұстаз.

№103 жалпы  орта мектебінің директоры  Шокаков П.С :  Гаппарова 
Гулмира  өзінің еңбекқұмарлығының арқасында оқушылардың жүрегінен 
үлкен орын алып, бүгінгі таңда үлгілі ұстаздың еңбегі нәтижесіз 
емес. Өнегелі жас ұрпақты тәрбиелеуде ерен еңбегімен көзге түскен, 
жас жеткіншек ұрпақтарға білім, тәрбие берудегі үлгілі өнегесі биік 
мұғалімдердің бірі  Гаппарова Гулмираны әріптестері де, ата-аналары да 
аса құрметтеп, бағалайды.

Орыс тілі және орыс әдебиеті пәні мұғалімі Исаева Токтосун: Орыс 
тілі және орыс әдебиеті пәні мұғалімі Гаппарова Гулмираның күнделікті 
сабақтарға қойылатын мақсаты оқушыларды білімділікке, білгірлікке, 
ұқыптылыққа, бауырмалдыққа, ізденімпаздыққа тәрбиелеу. Гулмира өзінің 
қажырлы еңбегімен жоғарғы жауапкершілігінің арқасында талантты, білімді 
азаматтар тәрбиелеп, білім саласына мол үлес қосары сөзсіз.

Орыс тілі және орыс әдебиеті пәні мұғалімі Джумабаева Ж: 
Оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттыру мақсатында 
сабақтарында оқушыларды топқа бөліп, оқытудың жаңа-әдіс тәсілдерін, 
яғни Кембридждік тәсілдерді кеңінен қолданады.

2016 жылы  «Білім беру мазмұнын жаңартуда мұғалімдердің тәжірбие 
алмасуын күшейтудің өзекті мәселелері» тақырыбында өткізілген 
Республикалық ақпараттық-ғылыми-прктикалық семинарда құнды 
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баяндама жасағаны  үшін Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қалалық 
білім бөлімі тарапынан алғыс хатпен марапатталды.

2016 жылы  Егеменді еліміздің дамуына үлес қосып, педагогикалық 
қызмет жолында заманауи оқытудың жаңа әдіс –тәсілдерін қолдана отырып 
жас-жеткіншектерге сапалы білім саналы тәрбие беріп, оқушы бойына 
ұлттық рухты дарытып, өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі ерен еңбегі үшін 
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы  Еңбекші аудандық «Нұр 
Отан» партиясы тарапынан алғыс хатпен марапатталды.

*  *  *  *  *
ДЖАИКБАЕВА ЖИБЕК  СЫРГАБАЕВНА

Білімі: жоғары, Қ.А.Яссауи ат. ХҚТУ-і, қолданбалы математика маманы
Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі: 17жыл
Джаикбаева Жибек Сыргабаевна 1977 жылы 11 тамызда Оңтүстік 

Қазақстан облысы, Арыс қаласында дүниеге келген. 1984жылы Арыс 
қаласындағы С.М.Киров атындағы №18 мектебіне 1-сыныпқа барды. 
1994 жылы осы мектепті үздік аттестатпен бітіреді. 1994 - 1998 жылдары 
Түркістан қаласындағы Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ-де оқып, қолданбалы 
математика маманы мамандығын алды.1999-2011 жылдар аралығында  
№46 Оразбай атындағы негізгі орта мектебінде информатика пәні мұғалімі 
болып қызмет атқарды. 2011 жылдан бастап №103 жалпы орта мектебінде 
информатика пәні мұғалімі болып қызмет  атқарып келеді. Қазіргі таңда 
жоғары санатты, Кембридж Университетінің ІІ деңгейлік курсын бітірген 
өте ізденімпаз, шығармашыл ұстаз.

№103 жалпы  орта мектебінің директоры  Шокаков П.С:  Джаикбаева 
Жибек  өзінің еңбекқұмарлығының арқасында оқушылардың жүрегінен 
үлкен орын алып, бүгінгі таңда үлгілі ұстаздың еңбегі нәтижесіз емес. 
Өнегелі жас ұрпақты тәрбиелеуде ерен еңбегімен көзге түскен, жас жеткіншек 
ұрпақтарға білім, тәрбие берудегі үлгілі өнегесі биік мұғалімдердің бірі 
Жібек Сырғабайқызын әріптестері де, ата-аналары да аса құрметтеп, 
бағалайды.

Математика пәні мұғалімі Орымбаева А: Информатика пәні 
мұғалімі Джаикбаева Жибек Сыргабаевнаның шығармашылық тақырыбы: 
«Оқушылардың компьютерді басқару шеберлігі мен белсенділігін дамыту».  
Мұғалімнің күнделікті сабақтарға қойылатын мақсаты оқушыларды 
білімділікке, білгірлікке, ұқыптылыққа, бауырмалдыққа, ізденімпаздыққа 
тәрбиелеу. Жібек өзінің қажырлы еңбегімен жоғарғы жауапкершілігінің 
арқасында талантты, білімді азаматтар тәрбиелеп, білім саласына мол үлес 
қосары сөзсіз.

Ағылшын тілі ӘБ жетекшісі Қазбекова Г: Оқушылардың білімге 
деген қызығушылығын арттыру мақсатында сабақтарында оқушыларды 
топқа бөліп, оқытудың жаңа-әдіс тәсілдерін, яғни Кембридждік тәсілдерді 
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кеңінен қолданады.
2016 жылы www.bilim-all.kz танымдық порталы Сертификат 

№00631«Ұстаздардың кәсіптік шеберлігін жетілдіруде жаңа әдістердің 
ролі»  тақырыбында шебер сынып сағаты жарық көрді.

2016 жылы Халықаралық www.bilimnur.kz  порталындағы ғылыми-
практикалық республикалық семинар материалдары топтамасы 
(Сертификат№00008) «Акт құзыретті педагог – бәсекеге қабілетті мұғалім» 
тақырыбында мақаласы жарияланды.

2016ж «Білім- болашаққа жеткізетін нұрлы жол» «Республикалық 
45минут.кz» газетінің жинағына мақаласын орналастыруда белсенділік 
танытып, өз тәжірибесінде ұтымды пайдалануда шығармашылық шеберлігін 
және теориялық әдістемелік білім тереңдігін танытқаны үшін алғыс хат, 
дипломмен марапатталды.

 Түйіндей айтқанда, Джаикбаева Жибек Сыргабаевна адал, ізденімпаз, 
аянбай қызмет ететін жанкүйер ұстаз.

*  *  *  *  *
ИСМАИЛОВА НАЗИРА  АСКАРОВНА

Білімі: жоғары, ХҚАУ қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі: 6жыл
Исмаилова Назира Аскаровна 1981ж 1-тамызда Оңтүстік Қазақстан 

облысы, Шымкент қаласында  дүниеге келген.
1987жылы О.Қ.О. Сайрам ауданы Таскен  ауылындағы №46 Оразбай 

атындағымектебіне 1-сыныпқа барды. 1996 жылы осы мектептен 
9-жылдық білім алып, 1997-1998ж Сайрам ауданы Тассай  ауылындағы 
№9 Д.Нүрпейісова атындағы мектепте оқып бітіреді. 1999 ж -2005 жылдар 
аралығында Х.Қ.А.У–де қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын оқиды. 2005-
2007 жылдар аралығында жылдар аралығында  «Тассай су», «Шымкент 
сыра», Т.О.О. «Ақ НАН» өндірістік салаларда зертханашы қызметінде және 
түрлі жекеменшік баспаларда штаттан тыс журналисттік қызмет атқарады. 
2007-2008 жылдар аралығында О.Қ.О. медициналық колледжінде қазақ тілі 
мен әдебиеті мұғалімі қызметін атқарады.

2008-2011 жылдар аралығында жеке кәсіпкерлікпен айналысып, 2011 
жылдан бастап №103 жалпы орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі болып қызмет  атқарып келеді.Қазіргі таңда екінші санатты 
,Кембридж Университетінің ІІІ деңгейлік курсын бітірген өте ізденімпаз, 
шығармашыл ұстаз.

№103 жалпы  орта мектебінің директоры  Шокаков П.С: Исмаилова 
Назира Асқарқызы аз ғана уақыт ішінде өзінің еңбекқұмарлығының 
арқасында оқушылардың жүрегінен үлкен орын алып,оларды ақындық 
өнерге баулып келеді және бүгінгі таңда үлгілі ұстаздың еңбегі нәтижесіз 
емес. Мұғалім өлең өлкесінде өзіндік қолтаңбасы қалыптасып келе жатқан 
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қалам иелерінің ізденістерін  «Қанат қағып самғайық » атты төл  жинағында 
көрсете алғандай.

Бастауыш сынып меңгерушісі Куртаева Б.С: Исмаилова Назира 
Асқарқызы баланың жүрегін имани әдептілікке,Отан сүйгіштікке ,тілді 
сүйюді- сабақты шебер өтуімен, әрі түрлі әдіс-тәсілдерімен үйретіп  
келеді. Оқушы бойына кітапсүйгіштік дағдыны қалыптастыруда 
Облыстық,аудандық кітапханалармен тығыз байланыс жасаудағы 
мақсаттары еңбектерінен айқын көрініс тапқандай.

Д.Ғ.І.Ж.О Байымбетова Б.К: Өз шәкірттерінің еңбегін жарыққа 
шығара білген ,оқушыларының көкейіне сенім ұялата білген ізгі ұстаз. 
Өз шығармашылық еңбектерінің кей тұсында төл туындылрымен де 
шәкірттеріне үлгі бола білген ұстаз ретінде танып білемін.

*  *  *  *  *
МУХАММЕДОВА ТЕҢГЕ    ӨТЕГЕНҚЫЗЫ

ОҚО, Сайрам ауданы, №1 мектеп- гимназия КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғарғы санатты мұғалімі. 

Шығармашыл ұстаз. Еңбек өтілі -33 жыл.
Ұстанымы: Бала жүрегіне жол табу.
Әуестігі: өлең жазу

Жарияланған еңбектері:
• Аудандық «Мәртөбе» газетінде «Анама», «Отанға оралу», «Лебіз» 

өлеңдері.
• Республикалық «Мектеп» журналында «Кітап – ғажап дос» 

тақырыбында мақаласы.
• Республикалық «Алтын ұя» газетінде  «Септеулік шылаулар» 

әдістемелік баяндамасы басылып шыққан.
• Оқытудың интербелсенді әдістері жетістіктері мен проблемалары атты  

Облыстық ғылыми- әдістемелік конференция материалдары жинағына  
«Қазақ тілінен тұрақты сөз тіркесін оқытуда интербелсенді әдістердің 
тиімділігі» тақырыбында баяндамасы енгізілген.

• «Ең үздік ауыл мұғалімі» атты аудандық байқаудың жүлдегері.

Марапаттары: Облыстық ПКБА және ҚДИ мадақтамасы,АБББбірнеше 
мақтау – мадақтамалары, мектеп әкімшілігі тарапынан,аудандық кәсіподақ 
марапаттары.

Ізденіс тақырыптары: Тіліміздегі тұрақты сөз тіркестерінің сөз 
саптауда үздік құрал екендігі

Жетекші жетістігі: 2015жылы аудандық «Бауыржан Момышұлы 
оқулары» байқауына оқушысы Маннанова Ч қатысып, жүлделі І- орын 
жеңіп алды.
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2015- 2016 оқу жылында оқушылардың пән олимпиадасына қатысқан 
Маннанова Чарос (10- сынып) аудан көлемінде І- орынды иеленіп,, 
облыстық деңгейде жоғарғы белсенділік танытты.

Әр жылы 11- сынып оқушыларын ҰБТ, КТ- ке дайындап, қазақ тілі 
пәнінен Рақымбаев Р, Эшметова М, Гуломбаева Э сынды оқушылары  25 
балл (100/) жинап, жоғары нәтижеге жетті.

Мұғалімнің бірнеше оқушылары қазіргі таңда Ресейде ЖОО білім 
алуда.

*  *  *  *  *
КУЛЬМАГАНБЕТОВА САЙЛАУГУЛ   КАРТАЕВНА

1977  жылдың 13 ақпан  күні дүниеге  келген. Білімі  жоғары.
1998 жылдан бастап Жаңаарқа ауданы Көктал ауылындағы  жалпы білім 
беретін орта мектепте қазақ  тілі  және  әдебиет пәні мұғалімі болып 
қазіргі уақытқа дейін еңбек жолын жалғастыруда.

Әртүрлі байқауларда, ақындар мүшайрасында, шығармашылық 
жұмыстарда шәкірттері жүлделі орындарды иеленді. Атап  айтсақ  ХІІ  
Аудандық Абай-Шәкәрім оқуларында       6-сынып  оқушысы  Болатов  
Бақытжан ІІІ орын, аудандық  «Жырлайды жүрек» атты  М.Мақатаевқа  
арналған көркем сөз оқу байқауында  7-сынып  оқушысы  Молдабаева  
Айсұлу  ІІ  орынға, өзге  ұлт  өкілдері арасында өткізілген аудандық  «Жарқын 
болашақ олимпиадасының» «Сөз  шебері» номаинациясы бойынша  І орын  
Грибановский  Николай, ақын  Хамит Жаманов  атындағы «Жас қалам» атты 
оқушылар  арасындағы  мүшайрада өрелі  өлеңімен  жарқырай  көрінген  11- 
сынып   оқушысы Досаева  Ардақ  Дипломен  марапатталды.   

Қазақ  тілі  пәнінен   аудандық  олимпиадада  Досаева  Ардақ  ІІІ орын, 
Грибановская  Валерия  ІІІ орын, Грибановский  Николай  ІІ орынға  ие  
болды.

Білім беру ісіндегі педагогикалық еңбек жетістіктері үшін  аудандық  
білім  бөлімінің  тарапынан арнайы мақтау қағаздарымен марапатталған.

Кульмаганбетова  Сайлаугул  Картаевна - өз сабағында жаңа 
технологиялар мен ғылыми жаңалықтарды ұйымдастыра білетін 
білікті мұғалім.

*  *  *  *  *
ЖУМАГАЛИЕВА   АЛМАГҮЛ ГАЗИМБЕКОВНА

Туған жылы: 21.12. 1982 ж.   Білімі: Жоғары.
Тіл біліктілігі: Қазақ тілі - ана тілі. Орыс тілі- еркін. Ағылшын тілі 

– pre-intermediate
Компьютерлік сауаттылығы:  1) Windows XP, 7, 8 2) MS Office (Word, 

Excel, PowerPoint), Macromedia Flash, Ceogebra, Adobe Fhotoshop
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Жеке қасиеттері:  жауапты, өз-өзіне сенімді, еңбекқор, жаңа іске 
жылдам бейімділігі

Бітірген оқу орны: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік  
университеті. Бітірген жылы:   2000- 2005 ж.

Диплом бойынша мамандығы:  Математика және физика пәнінің 
мұғалімі. № 0587167                           

Жұмыс орны: Жалпы білім беретін № 6 орта мектеп
Лауазымы, сабақ беретін пәні:  Математика пәнінің мұғалімі. 

Математика, физика және информатика пәндерінің бірлестік жетекшісі.
Жалпы педагогикалық еңбек өтілі: 12 ж.  Санаты: Жоғары (14р)
Білім жетілдіру курсы:  2013 ж.  Алматы қаласы. «Өрлеу» БАҰО» 

АҚ филиалы. Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін 
арттырудың деңгейлі бағдарламары аясында екінші (негізгі) деңгей 
бағдарламасы бойынша мұғалімдерді оқыту»

Мұғалім жетістіктері:
• «Бейбітшілік әлемі» Халықаралық Қазақ Творчестволық Бірлестігі- 

«ЛИДЕР ОБРАЗОВАНИЯ» медалі, Диплом – 2015 ж
• Қалалық «Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырудағы 

тиімді тәсілдер» тақырыбындағы қалалық педагогикалық оқу – ІІ орын, 2013 
ж

• Облыстық «Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі- білім берудің 
жаңа сапасын қамтамасыз етудің шарты» тақырыбындағы ХIV облыстық 
педагогикалық оқу – ІІІ орын, 2013 ж.

• Атырау облысы Білім беру басқармасының әдістемелік кабинеті – 
«Алғыс хат»,2014 ж.

• Қалалық. Мұғалімнің кәсіби дамуының іс-тәжірибесі: өзгеріс және 
келешек тақырыбындағы аймақтық семинарында «Үздік өнім» байқауы – 
«Алғыс хат»,2015 ж.

•  Өрлеу біліктілікті арттыру институты - Құрмет грамотасы – 2015 ж
• «Үздік сынып жетекшілер бірлестігі»- І орын ҚББ,  ІІІ орын ОББ – 

2015ж.
• «Ұлы Жеңіске – 70 жыл» атты ашық сабақтар презентация- ІІ орын 

ҚББ, 2015 ж
• Қалалық «Заман талабы: білім берудегі инновациялар және тәжірибе» 

тақырыбындағы педагогикалық оқу – ІІ орын, 2016 ж
• Қала педагогтары арасында өткізілген «Менің үздік сабағым» сырттай 

байқауы –ІІ орын, 2015- 2016 о/ж
• Қалалық математика пәні мұғалімдер арасындағы пәндік 

олимпиада- ІІ орын, 2015- 2016 о/ж
Жеке жинағы, баспасөзге жарияланымы 

 «Мастер-  класс» Республикалық педагогикалық журнал, №5(113), 2015 
ж
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«Нұрлы білім» ustas.kz, Республикалық ұстаздардың  сабақтар топтамасы. 
(бірінші жинағы) 2015 ж

«Ерлік даңқы: Тарих. Тағлым. Тағзым» тақырыбындағы қақалық 
ғылыми- тәжірибелік конференция, 2015 ж.

«Білім бәсекелестігін дамытудағы мұғалімнің инновациялық 
белсенділігі» атты  жинақ материялы, ҚББ -2015 ж

*  *  *  *  *
МАХАМБЕТИЯР ЖАЙНАГҮЛ  ДАНАҒҰЛҚЫЗЫ

Туған жылы: 9 қараша 1972 жыл
Білімі:  жоғары
Бітірген оқу орны: 1993 жыл, Қ.Жұбанов атындағы АПИ
Мамандығы:  қазақ тілі мен әдебиеті
Жұмыс орны: Ақтөбе облыстық арнайы (түзетім) есту қабілеті бұзылған 
балалар мектеп-интернат-колледжі
Санаты: І санат     Жалпы өтілі:  23 жыл   Педагогикалық өтілі:  23 жыл
Арнайы мектеп-интернат-колледждегі жұмыс өтілі: 14 жыл

Біліктілік курсынан өткен уақыты:  
• 2003 жыл, Сертификат  «Сурдопедагогика» М.А.Шолохов атындағы 

Мәскеу мемлекеттік ашық педагогикалық университеті
• 2014.10.02-14.02. Сертификат АҚ «Өрлеу» ПҚБА ҚДИ «Арнаулы 

педагогиканың өзекті мәселелері:жаңа көзқарастар» (36 сағат)
• 2015 жыл.9-14.02. Астана п.ғ.д. профессор Б.Сейітқазының 

«Медиабілімнің заманауи әдістері мен технологиялары» қысқа мерзімдік 
курс (72 сағат)

ӨМІРЛІК ҰСТАНЫМЫ
• Әрдайым адами ізгі қасиеттерді басшылыққа алу;
• Өмірдің әр сәтінен сабақ алу;
• Адал және өзіңе лайықты өмір сүру;
• Қоғамдағы тәрбиенің рөлін арттыру;
• Намыс туын берік ұстау;
• Тәрбие мен білім үрдісін жетілдіру;
• Ұлттық тәрбиені ұтымды қолдану;
• Өмірге деген позитивті көзқарас;
• Мейірімділікке сеніммен қарау;
• Болып жатырған өзгерістерге өзімнің қатысты екендігімді сезіне 

білуім;
• Өзгере білуім, өмірден үйренуім.
• Педагогикалық кәсіби шеберлікті арттыру;

*  *  *  *  *
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ИГИСЕНОВА ГАУХАР ЖАНГИРХАНОВНА

Родилась в Актюбинской области Мугалжарского района города Эмба в 
1977 году.

Окончила среднюю школу №50 Западно – Казахстанской железной 
дороги. С 1995 - 1999 гг. поступила и окончила университет имени 
К.Жубанова г. Актобе факультет история и право.

С 2000 – 2005 гг начала трудовую деятельность в специализированной 
средней школе №11 г.Актобе под руководством Бочковой Л.В. в качестве 
учителя истории.

В 2005г продолжила трудовую деятельность в г. Эмба Актюбинской 
области в средней школе №1 (№50) в качестве заместителя директора по 
воспитательной работе.

С 2007 – 2015 гг. руководитель методического объединения истории, 
классный руководитель, заместитель профсоюзного комитета.

С 2012-2015гг. член экспертной аттестационной комиссии.
В 2014 году окончила разноуровневые курсы Первого (Продвинутого) 

уровня.
В 2016 году поступила на работу в технический колледж г.Актобе 

преподавателем общественных дисциплин.
Личные качества – порядочность, ответственность, отзывчивость.

*  *  *  *  *
НАРМЕТОВА ЗУЛЬФИЯ ХАЙТМЕТОВНА

Туылған күні: 1962 жыл, 12 желтоқсан
Мамандығы: Бастауыш сынып мұғалімі
Пед. өтілі:  35 жыл Санаты:  І
Отбасы жағдайы: Отбасылы,4 перзенттің анасы

Нарметова Зульфия Хайтметовна бастауыш білімді Манкент 
ауылындағы «Жонарық» мектебінде алып,1973 жылы «Ленин» атындағы 
орта мектепке ауысып , ол мектепті 1978 жылы үздік бітіріп ,сол жылы 
Ташкент қаласындағы «Ленин» атындағы педагогика білім оқу орнына 
емтихансыз қабылданды.Аталмыш оқу орнын 1982 жылы үздік дипломмен 
бітірді.Педагогикалық еңбек жолын 1982 жылы «Чапаев» атындағы орта 
мектебінде бастауыш сынып мұғалімдігінен бастады.35 жыл барысында 
осы мектепте балаларға тәлім- тәрбие беріп келеді. Осы уақыт аралығында 
мектептегі қоғамдық жұмыстарды белсене атқарып келеді.

1999жылы мұғалімдер арасында өткізілген аудандық «Жыл мұғалімі» 
байқауына қатысты. 2004-2010 жылдары мектепаралық өткізілген 
аймақтық, аудандық пән олимпиадаларына өз оқушыларымен математика, 
өзбек тілі пәндері бойынша  қатысып жүлделі орындар иеленген.Аудандық 
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олимпиада жеңімпаздарын дайындағаны үшін және шығармашылық ізденісі 
үшін АБББ –нің , құрмет грамматоларымен бірнеше дүркін марапатталған.

2002-2005 жыл аралығында Қаз Өз ИГУ- бітіріп жоғары білім алды.
2006-2007 оқу жылында І санатты мұғалім болды.
Оқушылар арасында өткізілетін облыстық, республикалық «Самұрық», 

«Кенгуру», «Ақбота», «Золотое руно» сайыстарына өз оқушыларын үздіксіз 
қатыстырып, жүлделі 2-3 орындарды иеленген. 2015-2016 оқу жылында 
оқушыларын республикалық, халықаралық қашықтық олимпиадасына 
қатыстырып 1-2-3- орын иеленгені үшін алғыс хатпен марапатталды. 
Бастауыш сынып мұғалімдері үшін өткізілетін республикалық қашықтық 
олимпиадасына қатысып сертификатталды.

Баспасөз беттеріне өзінің шығармашылық жұмыстарын да үздіксіз 
жариялап отырады. Атап айтар болсақ: аудандық «Сайрам садоси» газетіне 
«Уқивчиларнинг хуқуқий маданиятини шакллантириш» тақырыбындағы 
мақаласы, «Мехнатнинг нони ширин», «Сувни мухофаза қилиш» 
тақырыбындағы ашық сабақтары, «Білім жолы- нұрлы жол» Республикалық 
жинаққа жарияланып марапатталды.

2015 жылы «Зерде» аудандық балалардың ғылыми- зерттеу жұмыстары 
мен шығармашылық жоба байқауына адам денсаулығы және қоршаған 
ортаны қорған секциясы бойынша өз оқушысын қатыстырып «Ешкі 
сүтінің ерекшелігі» тақырыбында ғылыми жұмысын қорғап жүлделі ІІ 
орын иеленгені үшін аудандық білім беру бөлімінің мадақтамасымен 
марапатталды.  «Ешкі сүтінің ерекшелігі » тақырыбындағы ғылыми 
жұмысын «Білім жолы- нұрлы жол» топтамасына жариялап, марапатталды.

*  *  *  *  *
ТОРЕГЕЛДИЕВА ЖАНАТ  ҚҰРАЛБЕКҚЫЗЫ

Ұстаз жолы қиынырақ басқадан,  
Сырлары көп сыртқа әлі шықпаған.  
Шаршаса да осы жолдың бойында,  
Қандай рақат,шын бақытын тапса адам.

ОҚО, Сайрам ауданы, Молыбай Оразалиев ауылында 1977 жылы 18 
тамызында дүниеге келген Торегелдиева Жанат Құралбекқызы. Қазіргі таңда 
Сайрам ауданы, Ақбай ауылындағы №28 Ақбай жалпы орта мектебінде 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып қызмет атқаруда.2005жылы  
Каз.Уз.ИГУ оқу орнын бітірген. Еңбек өтілі 14 жыл.

Ұстаздық жолында өз шеберлігін танытып, талантты шәкірттерді 
тәрбиелеп жүр.Өзі баулыған шәкірттері аудандық, облыстық, республикалық 
конкурстардың жүлдегерлері. Мұғалім өз іс- тәжірбесін әріптестерімен 
бөлісу мақсатында  республикалық , халықаралық басылымдарға тәрбие 
шаралары мен ашық сабақтарын, өзі жазған мақалалары мен өлең 
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шумақтарын үздіксіз жариялап отырады.
Ұстаздың «Жаңа әлемге – жаңашылдықпен қадам», «Өзбек мектептерінде 

қазақ тілі сабағын оқыту барысында А. Құнанбаевтың өлеңдері мен қара 
сөздерін тиімді пайдалану» тақырыбындағы мақалалары халықаралық 
деңгейдегі семинар - конференцияға ұсынылып, қорғалып жинаққа енгізіліп  
ұйымдастырушы тарапынан марапатталған.

Жетістіктері:
• 2015ж ОҚО әкімдігі тарапынан Ш.Уәлиханов атындағы тарих 

және этнология институты Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 
институты тарапынан ұйымдастырылған Қазақ хандығының 550- жылдығына 
арналған «ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ –МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ: ТАРИХИ 
ТАҒДЫРЫ МЕН ТАҒЛЫМЫ » атты халықаралықғылыми- тәжірибелік 
конференциясына қатысып «Өзбек мектептеріндегі қазақ тілі сабағында 
Абай Құнанбайұлының өлеңдерін, қара сөздерін тиімді пайдалану » 
тақырыбындағы мақаласын қорғап шығып марапатқа ие болды.

• 2015ж    45minut.kz республикалық  басылымының тарапынан 
ұйымдастырылған  «Өнегелі отбасы » конкурсына қатысып жүлделі  І орын   
дипломымен марапатталды.

• 2015жылдың желтоқсан айында МӘРТЕБЕ. КЗ Республикалық 
мәдениет және білім порталының мектеп ұстаздарының шеберлігін арттыру 
мақсатында өткізілген  «Ең үздік 20 мұғалім» байқауына қатысып , І тур 
тапсырмаларын мүлткісіз орындап ІІ турға жолдама (тіркеу № Г15-1614) 
ұтып алдым.

• Республикалық мәдениет және білім порталында  «А. Құнанбайұлының 
өмірбаяны», «Әбу- Насыр – әл-Фараби «Қашықтасың туған жер»» 
тақырыбындағы ашық сабақтарым жарияланып сертификатталдым. 
(тіркеу№г15-16118) жарияланған күні:10.02.2016ж

• 2016ж Білімнұр  Республикалық ұстаздарға арналған басылым 
редакциясы тарапынан ұйымдастырылған  «ЖОО мен орта мектептерде білім 
берудің сапасын дамыту» атты жинақ топтамаға «АНА» атты өлеңі жарық 
көріп ,дипломмен марапатталды                                            

• 2016 жылы   топтама жинағына «Ауыспалы келер шақ» 
тақырыбындағы сабақ жоспары жарияланып дипломмен марапатталды.

• 2016ж  топтама жинағына «Ұстазыма» атты өлеңі жарияланып 
дипломмен марапатталды.

*  *  *  *  *
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ШАМУРАТОВА ХАЛИДА ШАДИКУЛОВНА

Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы №64 Шараф Рашидов 
атындағы жалпы орта  мектебінің бастауыш сынып мұғалімі  

1972 жылдың 21 ақпанында дүниеге келген.
Еңбек өтілі: 25 жыл
1987 жылы  Ташкент педагогикалық училищесіне оқуға түсіп, 1991  

жылы  бітірді.
Еңбек жолын 1991 жылдан №64 Ш. Рашидов мектебінің бастауыш 

сынып мұғалімі болып бастап, күні бүгінге дейін осында жалғастыруда.
Білімін көтеру мақсатында ЖОО түсіп Каз Уз ИГУ-ді 2005жылы аяқтады.

Жетістіктері
2002 жылы бастауыш сыныптардың аудандық олимпиадасына 

оқушыларды сапалы дайындағаны үшін  АБББ  мадақтама берілген.
2011жылы Отбас, мектеп, қоғамның игілікті болашақ жолындағы 

өзара ынтымақтастығы  тақырыбындағы  баяндамасы үшін АБББ –нің 
марапатталды.

2011-2012 оқу жылында  бастауыш сынып оқушылары арасында өткен 
аудандық  «Бастау » турнирінде  математика пәнінен  олимпиада жүлдегерін 
дайындағаны үшін АБББ-нің марапаты.

2011-2012 оқу жылында «Человек и природа кругорот» тақырыбында 
өткен ойын конкурсына белсенді қатысқаны үшін  сертификат берілді.

2016 жылдың сәуір айында баяндама жасағаны үшін АБББ- нен 
мадақтама алды.

Оқушыларының жетістіктері
Торакулов Вахиджан математика пәнінен белсенділік танытып І орын 

алғаны үшін  АБББ-нен  марапатталды.
Ирискулова Акила «Золотое руно» байқауының мадақтамасымен 

марапатталды. 2015ж
Зияданова  ұйымдастырушылығы үшін марапатталды. 2016Ж
Кадыркулова Самина международном конкурсе «Путешествие вокруг 

света» проекта инфоурок занявший І место
Сайдахметов Мухаммадали диплом занявший ІІ место меж. дистан . 

олимпиаде инфоурок по математике.
Ирисметова Мадина  диплом занявший ІІ место меж. дистан . олимпиаде 

инфоурок  сезон зима 2015-2016 г по математике.
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МУСТАФИНА ЖАНАГУЛ КАРТАЕВНА

1975 жылы 28 қыркүйекте Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы 
Жаңаталап ауылында дүниеге келген.

Бірінші санатты 1995 жылы Саран қаласындағы Абай атындағы 
педагогикалық училищесін «Үздік дипломмен» бітірген.

Алғашқы еңбек жолын Қарағанды қаласындағы №41 орта мектебінде 
бастап, 1996 жылдан Жаңаарқа ауданындағы №132 ЖОББ М-де бастауыш 
сынып мұғалімі болып қызмет етіп келеді.

2002 жылы Қарағанды Мемлекеттік Е.А. Бөкетов атындағы 
университетінің педагогика және бастауыш оқыту әдістемелі факультетіне 
түсіп, 2005 жылы бітірген.

2012-2013 оқу жылында мұғалімдердің тамыз кеңесіндегі бастауыш 
пән секциясында іс-тәжірибесін таратып,  шығармашылық танытқаны 
үшін аудандық білім бөлімі Мадақтамасымен, жас ұрпақты өнерге баулып, 
салауатты өмір салтын насихаттауға қосқан үлесі үшін, ІІІ Республикалық 
«Асыл мұра » атты балалар байқауына сіңірген еңбегі үшін Алматы 
қаласы Білім басқармасының Алғыс хатымен, білім беру саласында 
Қарағанды облысы әкімінің сыйлығын тағайындау конкурсына қатысқаны 
үшін Қарағанды облысы әкімінің Сертификатымен, ІХ Республикалық 
«Зерде» конкурсының аймақтық кезеңіне оқушыны дайындағаны 
үшін және ІІІ Облыстық «Бастау» математикалық турниріне дарынды 
балаларды дайындағаны үшін Қарағанды облысы білім басқармасының 
Мадақтамасымен, «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім » атты халықаралық 
ғылыми – практикалық конференция жұмысына белсене қатысқаны үшін 
Қарағанды «Болашақ »университетінің Сертификатымен, 2015 жылы 
облыстық «Бастау»  математикалық турниріне оқушыны дайындағаны үшін 
Қарағанды облысы білім басқармасының Алғыс хатымен, Халықаралық 
« Мен- зерттеушімін» байқауы шеңберінде бастауыш сынып оқушылары 
арасында өткен және облыстық фестивальге оқушыны дайындағаны үшін 
Жас зерттеушілердің шағын ғылым академиясының Орталық Қазақстан 
бөлімі Қарағанды облысы білім басқармасының Дипломымен, 2015 жылы 
«Білім жолы нұрлы жол» атты VII жинаққа «Алгебралық материалдар», VIІІ 
жинаққа «Малта » сабақ үлгісі жарияланып, кәсіби шеберлігін танытқаны 
үшін «45 minut.kz » республикалық газетінің Дипломымен марапатталды. 
2015 жылы 1-4 сыныптарға арналған « Диктанттар мен  мазмұндамалар 
жинағы» облыс көлемінде таратылды. 2016 жылы Халықаралық Интернет 
ресурс www.bilimnur.kz порталында ұйымдастырылған шығармашылық 
конкурста І дәрежелі Дипломмен , «Ең үздік сабақ» номинациясы бойынша 
«Арифметикалық амалдар және олардың қасиеттері» тақырыбындағы 
шығармасымен қатысқаны үшін Алғыс хатпен марапатталып, «Қазақстандық 
орта мектептерде тәрбие мен білім беру ізденіс және даму перспективалары» 
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жинағында сабағы жарияланды.
Жанагул Картаевнаның шәкірттері Халықаралық, Республикалық, 

облыстық, аудандық байқауларға қатысып жүлделі орындарға ие болып 
жүр.

2013 жылы 2-сынып оқушылары М. Сембаева ІХ Республикалық 
«Зерде» конкурсының аймақтық кезеңінде ІІ дәрежелі Дипломмен, А. 
Тажибаева аудандық М.Мақатаевтың өлеңдеріне жазылған әндер мен 
мәнерлеп оқудан Бас жүлде иеленіп, Мадақтамамен, С.Сейтжанпанова 
ІІ орын иеленіп, Мадақтамамен, 2014 жылы 3- сынып оқушылары Н. 
Рахметжанова V Облыстық «Бастау » математикалық турнирінде ІІІ дәрежелі 
Дипломымен, 2015 жылы М.Сенбаева Республикалық «Ақ қауырсын» 
шығарма байқауындағы жетістігі үшін «Платон» Халықаралық дамыту 
орталығының ІІІ дәрежелі Дипломымен, А.Қайрат «Не жаман, не жақсы?» 
атты компьютерлік графика мен фотоколлаждардың облыстық байқауына 
қатысқаны үшін Жас зерттеушілердің шағын ғылым академиясының 
Орталық Қазақстан бөлімі Қарағанды облысы білім басқармасының 
Алғыс хатымен, Ж.Құрал Халықаралық «Мен зерттеушімін» облыстық 
байқауында І дәрежелі Дипломымен, А.Тәжібай, Ж.Құрал, С.Сейтжапанова 
Республикалық «Ақ бота» интеллектуалдық марафонында ІІІ дәрежелі 
Дипломымен, М.Сенбаева Облыстық «Бастау» математикалық турнирінде 
ІІІ дәрежелі Дипломымен марапатталды.  А.Тәжібай аудандық «Мен-
Тәуелсіздікті жырлаймын» мәнерлеп оқу сайысында І орынмен, 2016 жылы 
аудандық ғылыми-практикалық конференцияда І орынмен марапатталып, 
облыстық байқауға жолдама алды.

*  *  *  *  *
ИСРАИЛОВА ФЛОРА АСАНБАЕВНА

ОҚО, Шымкент қаласы Циолковский атындағы
№84 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Білімі: жоғары   Жалпы еңбек өтілі: 18 жыл
Қызметі: Бастауыш сынып мұғалімі
Бітірген оқу орны: «Мирас»  университеті
Мамандығы: Бастауыш сынып мұғалімі   Санаты: І

Наградалары, атағы, ғылыми атағы және дәрежесі
• Алғыс хат Оңтүстік Қазақстан облысы оқушылары арасында 

өткен «Алтын ұрпақ» зияткерлік олимпиадасында оқушысы жүлделі 
орынға ие болғаны үшін 2015ж. Облыстық білім басқармасының бастығы  
А.Елшиева Тіркеу нөмірі:127

• Алғыс хат «Самұрұқ» математикалық зияткерлік сайысында 
оқушысы жүлделі орынға ие болғаны үшін 2014ж. Облыстық білім 
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басқармасының бастығы  А.Елшиева Тіркеу нөмірі:414
• Диплом+кітап «Республикалық 45minut.kz» «Білім жолы нұрлы 

жол» VI жинаққа үздік мақаласын жариялап, кәсіби шеберлігін танытқаны 
үшін 2015ж.

• Алғыс хат Циолковский атындағы №84 жалпы орта мектебінің 
1-4 сынып жетекшілердің  жұмысын жүйелі түрде жүргізгені үшін 2014ж. 
Мектеп директоры: Ж.Ермекбаева

• Алғыс хат Циолковский атындағы №84 жалпы орта мектебі  
Өскелең ұрпаққа тәрбие мен білім беру жолында мектепішілік іс-шараларға 
белсене қатысқаны үшін 2013ж. Мектеп директоры: С.А.Азимбаев

• Мадақтама Мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа білім 
және тәрбие ісінде биік жетістіктерге қол жеткізіп, оны жетілдірудегі 
шығармашылық ізденістері мен еселі еңбегі үшін «Мұғалімдер күніне» орай. 
Қалалық білім бөлімінің басшысы  Ы.А.Мадиев 2014ж. Тіркеу нөмірі:№347

• Диплом: Қалалық бастауыш сынып оқушылары арасында өткізген 
ғылыми жобаны қорғау жарысында этномәдениеттану бағыты секциясы 
бойынша ІІ орынға ие болғаны үшін 3-сынып оқушысы Мырзакерім Аружан 
Тіркеу№9980  Бөлім басшысы Ы.Мадиев 2015ж.

СЕРТИФИКАТ

• Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін 
арттырудың деңгейлі бағдарламалары аясында үшінші (базалық) 
деңгей бағдарламасы бойынша «ӨРЛЕУ» БАҰО» АҚ ФИЛИАЛЫ 
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ  12.05.15ж.

• Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-
зерттеу орталығы. «Оқудың интербелсенді әдістемесін сабақта қолдану» 
атты курс 2013-2014ж. Бас директор А.Әлімов Тіркеу нөмірі: №166

• Диплом+Сертификат: қазақ тілі пәнінен Республикалық 
«НАЛАНДА-2016» интелектуалдық олимпиада. 2016ж.

• Диплом: ІІ дәрежелі Бастауыш сынып оқушылары арасында өткен 
қазақ тілі олимпиадасында жеткен жетістіктері үшін Назирова Жасмина. 
Ұйымдастырушы: Б.Зияданова 2015ж.

Грамота: Жас жеткіншектерге сапалы білім мен саналы тәрбие беруде 
жеткен жетістіктері, білім беру ісіне қосқан үлесі және оқушыларын 
шығармашылыққа тәрбиелегені үшін Исраилова Флора Асанбаевна 
Ұйымдастырушы: Б.Зияданова 2015ж.

*  *  *  *  *
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ТУРЛАШЕВА АЛИНА МАРАТОВНА

Алматы қаласы, Алатау ауданы, Қарасу ықшам ауданы,
№179 жалпы білім беретін мектеп.  Биология пәнінің мұғалімі

Жетістік: Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің 
біліктілігін  арттырудың деңгейлі бағдарламасы (үшінші деңгей),  
әр түрлі баспалардан сертификаттар мен медаль.

Өмірлік ұстаным: Ғылымды күшті меңгерген және оны сүйетін 
мұғалім ғана өз шәкірттерінің бәріне жемісті ықпал жасайтын болады. 
Д.И.Менделеев

«Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер»

Сабақты мұғалім методикалық тұрғыда өте бай, әр сабағын түрлендіріп, 
сабақтары бір-біріне ұқсамайтындай өткізсе, оқушылардың ынтасы 
қызығушылығы артып, шығармашылықпен жұмыс жасауға дағдыланады.

«Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер» модулінде 
қарастырылып отырған жаңа тәсілдердің ішінен  сабақтарда  диалог 
көптеп қолданылатын амал болып табылады. Диалог –адамдардың 
кезектесіп сөйлесудің ерекше  формасы. Диалог әдісі арқылы оқушылардың 
өз ойын еркін жеткізе білуі, сөйлеу мәдениеті және тілдік дағдыларын  
қалыптастыру мүмкіндігі бар.  Cабақтарда мұғалім мен оқушы арасында 
тілдік дағдыларды қолданудың нәтижесінде  сөйлеу мәдениеті қалыптасты, 
түсінігі дамыды, танымдық қабілеттері артты.

СТО әдістерінің ішінен Жигсо стратегияларын  пайдаланғанда  
оқушылар тапсырмаларды орындау барысында білімі жоғары, епті 
оқушылармен сөйлесу,ой бөлісу үшін тек білімді оқушының әсері ғана 
емес  мұғалімнің де ықпалы көрініс табады. Сабақта  мәтінді талдатқанда 
оқушылардың  есте сақтау, ойлау қабілеттері шыңдалды, топта талқылауға, 
талдауға толық қатысты. Сыни тұрғыдан ойлау көбінесе қарсы пікір 
айтуға,баламалы шешімдерді қабылдауға, ойлау және іс - әрекетімізге жаңа 
немесе түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын болуға, ұйымдастырылған 
қоғамдық әрекеттерге және басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды 
білдіреді деген ғалымдардың пікіріне келіспеу мүмкін емес.

Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау. «Бағалау» терминін  латын 
тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынаны білдіреді. Мысалы: 
бір партада екі оқушы отырғанда бір-бірін бақылайды, қасында отырған 
әріптесі не істегенін,жақсы атқарған жұмысын немесе нашар атқарған  
жұмысын,ойлауын, түсінігін, тәртіп-тазалығын бақылауы болып табылады. 
Бағалау мақсаты баға қою,сертификаттау немесе оқытудың алға жылжуын 
тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығаруды оқуды бағалау (жиынтық) 
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немее суммативті бағалау-деп атайды.
Ақпарттық коммуникациялық технологиялардың дамуы білімді 

бағалау және пайдалану жүйесін де уақтылы өзгертіп отыруды талап 
етеді. Осыған байланысты білім беруде қолданылатын әдіс- тәсілдер, 
әдістемелер, технологиялар жаңартылып отырады.  АКТ оқушылардың 
ғылыми ұғымдарды түсінуін және оларды қабылдауын,  түсінуін жеңілдетуге 
мүмкіндік беріп, мұғалімдерге сабақ беруде көмектесетін маңызды құрал 
болып отыр.

Талантты және дарынды балаларды оқыту. Алдында отырған 
шәкірттеріне алаңдап өз баласындай қарайтын мұғалімдер оқушылардың 
білім деңгейін көтеру үшін барынша жоғары жетістіктерге қол жеткізу үшін 
қолайлы орта жасауға тырысады.

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу. 
Зияткерлік қасиеттер ойлау үдерісінің сипаты және жасына қарай олардың 
өзгеру ықтималдығы туралы маңызды ақпараты бар танымдық даму 
теориясы шеңберінде сипатталады.

Оқытуды басқару және көшбасшылық. Адамдар тек білім арқылы 
ізгілікті бола алады, білім беру-адамдардың зерделеп үйренуі үшін 
көрсетілетін көмектер жиынтығы. Адамгершілік мақсатты көздейтін 
мұғалімдер өздерінің әріптестері мен айналасындағыларға әсер ету үшін, 
көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді.

*  *  *  *  *

КУЛЬМУХАНОВА КЛАРА РЫСКАЛИЕВНА

Дата рождения: 05.10.1968 г.р.
Образование: Высшее
Специальность: Педагогика и методика начального обучения.
Окончила: 2005 г. Актюбинский государственный институт  

им.К.Жубанова
Стаж работы: 29 лет.  Категория- I
Место работы: Средняя общеобразовательная школа №6
Проблемная тема: Новые подходы в преподавании и  обучении

Достижения. Районные конкурсы:
2012 г. – Лучшее календарное планирование – 2 место
2012 г. – Олимпиада учителей – 3 место
2012 г. – Лучший учитель начальных классов – 2 место
2013 г. – Лучший кабинет начальных классов -  3 место
2016 г. – Диплом от  «Научно-методического центра» г.Астана-март 

2016 г.
2015 г. – Диплом – 1 место. Лучший урок. г.Астана
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2015 г. – Диплом – 3 место Районный конкурс. Ең үздік сабақ.
2015 г. – Областной конкурс: “Менің үздік сабағым”. Алғыс хат.
2016 г.  – Республиканская олимпиада. Диплом за активную и 

творческую работу с  детьми. г.Астана

Публикации:
2012 г.: Статья в газете Кен-Жылыой: «Новые подходы в обучении»
2012 г.: Прошла курсы по программе третьего уровня НИШ.ЦПМ в 

г.Уральске
2012 г. : Участник сайта: Методическая копилка уроков.
2014 г. : Республиканский журнал: Урок: Познание мира №5.2014 г. (2 

урока)
2016 г. : Республиканская книга: Сердце – отданное детям.
2011 г. : 2016 гг. Учащиеся являются участниками районных, областных 

и республиканских олимпиад.
Международных, интеллектуальных игр, марафонов,как «Акбота», 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно».
*  *  *  *  *

ДОСМАГУЛОВА АЙЖАН ХАМИМОВНА

Сведения о себе: Дата рождения:  05.05.67г
Место рождения: Атырауская обл. Жылыойский район. г.Кульсары.
Образование:  Средне специальное. Гурьевское педагогическое 

училище.
Специальность:   Преподавание в начальных классах в 

общеобразовательной школе.
Категория:  1категория.  Стаж работы:  30 лет.
Знания языков:   казахский , русский.

Мое жизненное кредо:   «Человек находит время для всего, что он 
действительно хочет».

Достижения и награды
• 2014 г – Конкурс учителей начальных классов « Yздiк сабақ»-

диплом    « Бас жүлде»
• 2015 г-Конкурс учителей начальных классов «Yздiк бастауыш 

сынып муғалiмi»-диплом « Алгыс хат».
• 2014-2015г-«За успехи и высокие показатели учащихся на 

олимпиаде и смотре знаний учащихся»-диплом « Алгыс хат».
• 2015 г- « <Бiлiм беру саласындағы шығармашылық  енбегi және 

қоғамдық  жұмыстығы  белсендiлiгi үшiн»- областная грамота отдел 
образования.

• 2016 г- « Оқущылар терен бiлiм берiп, шығармашылықпен жұмыс 
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жасауды ерекше әдіс- тәсілмен үйреткен өлшеусіз еңбегі үшін».- грамота 
от Центра олимпиады для учащихся начальных классов г. А стана.

                Курсы повышения квалификации
• 2010 г- « Новые подходы к организации развития коммуникативной 

компетентности школьников на уроках русского языка и литературы в 
начальных классах» - г Атырау

• 2015 г - «Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың 
әлеуметтік бейімдеуді сәтті өтілуі үшін инновациялық педагогикалық 
технологияларды  пайдалану жолдары»- г Астана. «Отбасылық тәрбиелеу 
институты»

*  *  *  *  *
ДУЙСЕНБАЕВА БАЯН ҚҰМАРҚЫЗЫ

 
 Батыс Қазақстан облысы. Жәнібек ауданы.

М.Б.Ықсанов атындағы орта жалпы білім беретін мектеп 
балабақша кешені  бойынша   бірінші  санатты  

география және экология  пәндері  мұғалімі

1980 жылы Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Қараоба ауылында 
дүниеге келген. 2001 жылы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университетінің, 
жаратылыстану-география факультетін география және экология пәндері 
мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп шығады. Қазір жаңашылдық заманы 
жаңалықтар легімен енген технология, техника дәуірінде оқытудың жаңа 
технологияларын оқу процесінде жете меңгеріп, қолданған жаңалыққа 
жаны құмар жанның өз әріптестеріне берері мол.  Асқан ізденімпаздығы 
мен іскерлігімен өз ортасында әріптестерін қызықтырады да, қуантады.

Оқушылары: Облыстық «Terra» география, биология, экология 
пәндерінен интеллектуалды турниріне қатысып І орын иеленді,(2011ж) 
Облыстық «Күзгі өнімдер» байқауына қатысып, «Үздік үгіт бригада» 
номинациясы бойынша І орын, «үздік табиғи экспонат» номинациясы 
бойынша Алғыс хат, «үздік аранжировка композициясы» бойынша ІІІ 
орынды  жеңіп алды. (2011ж). Аудандық «Күзгі өнімдер» байқауына 
қатысып, «үздік үгіт бригада» номинациясы бойынша ІІІ орын,(2013ж), 
Аудандық «Күзгі өнімдер» байқауына қатысып, «Үздік үгіт бригада» 
номинациясы бойынша ІІІ орынды иеленді. (2014ж).

Ғылыми жобалар бойынша: Мұқашева Н «Қамыс өсімдігінің 
шаруашылық маңызы» ғылыми жобасы бойынша ІІІ орын (2014ж), 
Камашева А «Балалар және экология» ІІ орын(2014ж), Беріков Б «Қоршаған 
орта-болашақ ұрпақ үшін» ІІІ орын(2014 ж), Закарин Б «Денсаулық және 
қоршаған орта» І орын (2014 ж), Беріков Б «Жер бетіндегі сенің ізің» І орын 
(2014 ж) иеленді. География пәні бойынша аудандық пән олимпиадасынан 
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Қайырлиева З ІІ орын (9 кл), Беріков Б І орын (8 кл). География пәнінен 
І Республикалық қашықтық олимпиадасына белсене қатысқаны үшін 4  
оқушы марапатталса, Қайырлиева З ІІ тур бойынша Аудан бойынша ең 
жақсы нәтиже көрсетті.

• 2014 ж Облыстық білім басқармасының Құрмет грамотасымен 
марапатталды.

• 2015 жылы  Бірінші (ілгері) деңгей бағдарламасы бойынша 
мұғалімдерді оқыту курсын тәмәмдады.  (№0008411       2015. 18.05).  

• 2015 жылы  облыстық  «Панорамалық сабақтар» байқауына 
қатысып,   ІІІ орынды иеленсе,   «Сабақтың үздік контенті» облыстық 
байқауына қатысып,      ІІ орынды иеленді.

• Беріков  Бекнур  «Жақсыбай елді мекенінің физикалық-географиялық 
сипаттамасы» облыстық ғылыми жобалар байқауы,  Белсене қатысқаны 
үшін  Диплом,   2015ж

• Беріков Бекнур «Менің өмірімдегі география»  облыстық ғылыми 
жобалар байқауы,  Сертификат  2016 ж

• Бисек Жангелді  аудандық  «Менің Отаным-Қазақстан» туристік-
өлкетану экспедиция жасақтарының қорытынды слеті  презентация 
бойынша І орын,  жалпыкомандалық есеп бойынша І орын,  2016 жыл

• Облыстық «Менің Отаным-Қазақстан» туристік-өлкетану 
экспедиция жасақтарының қорытынды слеті  белсене қатысқаны үшін 
диплом,   2016 жыл

• Ашық сабақ «Қызығушылықты ояту»  География және табиғат 
журналы, 2015ж,№3

•  «Инновациялық білім-заман талабы» атты республикалық 
мұғалімдер арасындағы ғылыми жобалар байқауы, Сертификат, Алғыс хат 
2016жыл

•  «Smart технологияларды сабақта пайдалану» атты республикалық 
ғылыми- тәжірибелік конференция,  Сертификат, 2016жыл

• Республикалық «Мәңгілік елдің ұлы мұраты» атты ғылыми жобалар 
байқауы, Алғыс хат, 2016 жыл.

*  *  *  *  *
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БЕРИККАЛИЕВА ЛИДИЯ   КУАНЫШБЕКОВНА

Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы
 М. Б. Ықсанов атындағы орта жалпы білім беретін  

мектеп-балабақша кешенінің І санатты  
қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі

1984 жылдың желтоқсан айының бесінші жұлдызында Батыс Қазақстан 
облысы, Жәнібек ауданы, Жақсыбай ауылында дүние есігін ашқан. 1991-
2002  жылы Жақсыбай атындағы мектепті тамамдап, сол жылы М.Өтемісұлы 
атындағы БҚМУ- нің қазақ тілі мен әдебиет факультетіне оқуға қабылданады. 
2006 жылы оқуды жақсы бітіріп, туған ауылына оралып, қазіргі М. Б. 
Ықсанов атындағы орта жалпы білім беретін мектеп- балабақша кешеніне 
қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі ретінде қабылданады.

Лидия Қуанышбековна оқытудың жаңа әдіс- тәсілдерін сабақтарында 
жие пайдаланады. Ол әрбір сабақтарын оқушылар үшін қызықты, 
тартымды болуына көп көңіл бөліп, соған байланысты көрнекіліктер, 
тірек сигналдарын  қолданады.  Бұған мынадай сабақтарын дәлел үшін 
келтіруге болады. «Менің атым- Қожа», «Лексикадан өткенді қайталау», 
«Дауысты дыбыстар»,  және «Мен және жанұям» , «Ата салтым- кеңпейіл 
дархандығым» тағы басқалары оқушыларға  қатынас пен  өзара түсінікке 
тікелей байланысты  екенін  ұғынған  ол ата- аналармен  бірлесе, 
ынтымақтаса жұмыс жасайды Ұстаздың бір-біріне ұқсамайтын сабақтары, 
қызықты тәрбие сағаттары шәкірттерінің  алғысына бөледі. Мектептегі сан 
алуан жұмыстар мен ауылдағы қоғамдық істердің ұйытқысы болып, жүретін 
ұстаздың өзіндік тұлғасы қалыптасты.

Республикалық, облыстық, аудандық газет беттерінде ұстаздың әр алуан 
тақырыптағы мақалалары жарық көріп жүр. 2013 жылы  Оқуға арналған  
облыстық конференцияда «СТО жобасы бойынша қазақ тілі сабағында 
инновациялық технологияны қолдану»  атты сабағын жоғары деңгейде 
өткізді.  Аудан көлемінде»Қазақ тілі сабақтарында оқу мен жазу арқылы сын 
тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану» атты кітапташсы таратылды. 
2015 жылы  «Білім беру инновациялары: ізденіс және шешімдер» атты 
ІІ халықаралық ғылыми практикалық конференцияға қатысып, өз іс- 
тәжірибесімен бөлісті.

2016 жылы «Ең үздік 20 мұғалім» ІІ республикалық байқауына қатысып, 
жоғары дәрежедегі жетістігі үшін Құрмет грамотасымен марапатталды.  

Шығармашылықпен жұмыс жасауды жаны сүйетін ұстаз бос уақытында  
облыс, аудан көлеміндегі газет- журналдарға мақала жазады. Аудандық 
«Шұғыла» газетіне көпті толғандырып жүрген тақырыптағы мақалалары 
үшін 2013 жылы   Алғыс хатпен марапатталса, 2010  жылы  “Нұр Отан 
Халықтық Демократиялық партиясы қоғамдық бірлестігі“ Алғыс хатымен 
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мадақталды.   2014 жылы Жәнібек аудандық білім беру бөлімінің  Алғыс 
хатымен марапатталды.  2016 жылы  Аудандық  „Шұғыла“ газетінінң 
штаттан тыс тілшісі ретінде Алғыс хатпен марапатталды.  

Ұстаздың көптеген сабақтары республика, облыс көлемінде газет- 
журналдарда жарық көрді. Атап айтар болсақ: 2009 жылы Республикалық 
« Ашық сабақ. Факультативті сабақтар» журналына «Сын есімнен өткенді 
қайталау», «Үстеу. Үстеудің жасалу жолдары», 2012 жылы «мектептегі 
сыныптан тыс жұмыстар» журналына    «Мен және жанұям» , 2014 жылы 
Республикалық « Ашық сабақ. Факультативті сабақтар» журналына 
«Жырлайды жүрек» ,  және біраз сабақтары интернет желісі арқылы 
таратылды.

«Шәкірттерім-менің мақтанышым» - дейді ұстаз. Оның жолын қуып, 
болашақта ұстаздық қызмет жасаймын деп жүрген шәкірті де бар. Ол:  
Ахметкалиева Самал- БҚМУ- нің қазақ тілі мен әдебиет факультетінің 
биылғы түлегі.

*  *  *  *  *
ЛУКПАНОВА ЛАЙЛИМ СЕРИКОВНА

Жұмыс орны: Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы жалпы білім 
беретін Қ. Мырзалиев атындағы орта мектебі

Лауазымы: Бастауыш сынып мұғалімі
Педагогикалық тәжірибесі: 19    Санаты:жоғары

Педагогикалық өмірбаяны:
Лукпанова Лайлим Сериковна 1977 жылдың 29-қыркүйегінде Батыс 

Қазақстан облысы Сырым ауданында дүниеге келген. 1994 жылы мектепті 
бітіріп, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы Орал педагогикалық 
колледжіне түсіп, 1997 жылы бастауыш сынып мұғалімі және негізгі 
мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі мамандығын аяқтап, 
2000-2003 жылдары М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік 
Университетін «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығын аяқтады.

Еңбек жолын 1997 жылдан бастап, жалпы білім беретін Қ.Мырзалиев 
атындағы орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі болып атқарып 
келеді. Қазіргі таңда оқушылары аудандық, облыстық, республикалық, 
халықаралық олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар иеленуде. Сапалы 
білім берудің нәтижесінде, саналы ұрпақтары таңдаған мамандық иесі 
болып, биік белестерді бағындыруда.

Марапаттар, грамоталар, алғыстар, сайыстар:
• 2009 жылы Облыстық «Бастауыш сынып мұғалімдері 

олимпиадасында» «Тәрбие жұмысын үздік ұйымдастыру» атауымен  ІІІ 
орын алған.



35

• 2009 жылы Облыс әкімінің «Алғыс хатымен» марапатталған.
• 2010 жылы Батыс Қазақстан облысы бойынша педагог 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының «Алғыс хаты» 
марапатталған.

• 2011 жылы Алматыкітап баспасынан  президентінен «Мадақтама».
• 2012 жылы Батыс Қазақстан облысының білім басқармасынан 

«Құрмет грамотасымен» марапатталды.
• 2012 жылы «Аудандық ең үздік бастауыш буындағы әдістемелік 

жұмыс» байқауында І орын алды.
• 2014 жылы ХІ халықаралық бастауыш сыныптар олимпиадасынан 

«Грамота және сертификатпен» марапатталған.
• 2015 жылы ПОНИ халықаралық байқауының атынан «Диплом және 

Алғыс хатпен» марапатталған.
• 2016 жылы ПОНИ халықаралық байқауының атынан «Диплом және 

Алғыс хатпен» марапатталған.
• 2016 жылы  «Бастауыш сыныптар» пәні бойынша Республикалық 

қашықтық олимпиадасында дипломмен марапатталды. І ,ІІ орын
• 2016 жылы  Қазақстан ұстазы атынан «Алғыс хат» 17.05.2016
• 2016 жылы  «Заманауи білім берудегі инновациялар мен дәстүрлер» 

халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияcында Сертификатпен 
марапатталған.

• 2016 жылы    «biIim-aII.kz»-ақпараттық-танымдық порталынан 
диплом,сертификатпен марапатталды.

• 2016 жылы Республикалық әдістемелік «sabaqtar.kz»cайтынан 
сертификатпен марапатталды.

• 2016 жылы «Құрмет грамотасы» Республикалық әдістемелік 
«sabaqtar.kz»cайтынан марапатталды.

2016   жылы Сертификат Ұстаздарға арналған WWW.ORLEU.KZ 
интернет ресурсының әкімшілігі С.С.Өмірбаевтан

*  *  *  *  *
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САРСЕНГАЛИЕВА  ЖАННАГУЛЬ   АНУАРҚЫЗЫ

М.Б.Ықсанов атындағы орта жалпы білім
беретін  мектеп-балабақша кешенінің

бастауыш сынып мұғалімі

1981 жылы 30 шілде де  Ақтөбе облысында дүние есігін ашқан.
2001-2004 оқу  жылында  Казталов ауданы, Ғұмар Қараш атындағы 

мектеп- гимназиясында  қызмет етеді.  2004-2005 оқу жылынан  бастап, 
М.Б.Ықсанов атындағы орта жалпы білім беретін мектеп- балабақша 
кешенінде музыка пәнінен дәріс беріп келеді.

Өз  мамандығының шебері.  Үнемі жаңалыққа сергек, көкірегі ояу, 
құшағы толы сырлы сөздерімен үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетер 
мәдениетті жан екені байқалады. Оның берген сабақтары өзгешелігімен, 
тартымдылығымен, нақтылығымен ерекшеленеді.   

Атап айтар болсақ, 1 сыныпқа  сыни тұрғыдан ойлау технологиясы 
әдісімен  «Музыка сыр шертеді»  сабағы,   3 сыныпқа   «Жеті нота  туралы 
ертегі»  сабағы,               5 сыныпқа  «Қазақ халқының  музыка өнері»  
сабағының куәсі болдық.   Ол өз сабақтарын жоғары деңгейде  өткізеді.  
Білімі терең, өз ісіне жауапты  шәкірттерін жақсы көретін, түсіне білетін, 
білімі мен біліктілігі мол ұстаз.   

Сонымен қоса ол еңбек еткен жылдарында талай шәкірт тәрбиелеп, 
жеңістің биік шыңдарын бағындырды десе де болады.  

Оның жетікстіктеріне тоқталар болсақ: ұстаздың біраз сабақтары 
республикалық басылымдарда жарық көрді. «Инновациялық білім – заман 
талабы» атты республикалық ғылыми жобалар байқауы. Алғыс хат, 2016 ж.» 
Нәтижеге  бағытталған  білім беру кеңістігін модельдеу перспективалары 
мен  мәселелелері» атты республикалық  онлайн  ғылыми- практикалық  
конференцияға қатысып, сертификатпен марапатталды.    2016 жылы   
«Мектеп ұстаздарының  әлемі»  Республикалық    педагогикалық   журналға  
жазылып, бірнеше сабақтарын жариялағаны үшін    редакция атынан  Алғыс 
хатпен марапатталды.  Аудандық  «Егемен  елім-  кең байтақ  жерім» атты 
Балдәурен фестивалінде жоары деңгейде өнер көрсетіп, екі оқушысы  
жүлделі ІІ орынды иеленді.  Білімділер порталы ұйымдастырған   «Музыка» 
номинациясы бойынша қатысып, жүлделі ІІ орынды қанжығасына байлады. 
Аудандық   «Менің Отаным- Қазақстан»  туристік- экспедицияда   Халиханов  
Меңдіхан есімді оқушысы   қатысып,  ІІІ орынды иеленді.  

Жаннагуль мектеп тәлімгері қызметін қоса атқарып келеді.     Оның 
бастамасымен бірнеше акциялар өткізілді.  Атап айтар болсақ,  «Ақ 
гүлдер» акциясы,   «Ана қуанышы» акциясы,   «Наурыз  почтасы»  акциясы  
ұйымшылдықпен , жоғары  деңгейде  ұйымдастырылды.
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ИСАХАЕВА АЙНАГУЛЬ ЖОЛДАСОВНА

ОСШ № 6  город Кульсары  Жылыойский район
Учитель начальных классов с высшим образованием. 

Педагогический стаж – 18 лет.

Кредо:  Делай для другого, учись для себя.

2013год 25.02.-19.05- курсы обучения учителей по программе третьего 
(базового) уровня в рамках уровневых программ повышения квалификации 
педагогических кадров Республики Казахстан.(сертификат № 0003110 от 3 
июня 2013года).

Имеет глубокие знания по предмету, постоянно работает над повышением 
профессионального роста. Уроки проводит по новым технологиям. Ученики 
участвуют в разных конкурсах и олимпиадах районного, республиканского 
масштаба и занимали призовые места.

Достижения:
В 2012 году- участвовала в районном конкурсе «Лучший учитель 

начальных классов» и награждена «Алгыс хат».
В 2013 году- 11 июня участвовала  в г. Атырау : « Ғылыми 

нәтижеге бағытталған білім беру моделіне көшу жағдайында педагог     
қызметкерлердің құзыреттілігін дамыту»

Республикалық аймақтық ғылыми-әдістемелік конференция. (имеется 
сертификат)

В 2014 году- участвовала в районном конкурсе «Заманауи уздик сабак» 
и заняла 3 место.

В 2014 году- участвовала в районном конкурсе  «Уздик сабак».
В 2014 году- международная публикация авторского материала 

«Копилка уроков- сайт для        учителей, имеется свидетельство  № 
127789 от 07.11.2014г

В  2015 году - публикация в книге « Общечеловеческие ценности-
проблемы, поиски и решения».

В 2016 году - Грамота города Астаны  за хорошую подготовку детей к 
олимпиаде

В 2016 году - 3 место в районном конкурсе «За лучший пришкольный 
лагерь»

*  *  *  *  *
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СЛЮСАРЬ РОЗА ПЕТРОВНА

Учительница физической культуры
Талдысайской средней школы

Актюбинская область Айтекебийский район село Талдысай

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  КРЕДО УЧИТЕЛЯ:  
«Чтобы быть хорошим учителем,  нужно любить то, чему учишь,

и любить тех, кого учишь»

Слюсарь Роза Петровна работает в Талдысайской средней школе с 1997 
года, после окончания Актюбинского университета им. Х. Жубанова.

За время работы показала себя с хорошей стороны. К своим обязанностям 
относится добросовестно, творчески. Уроки проходят содержательно, на 
высоком уровне. Учащиеся с большим интересом посещают уроки.

На  её уроках большое внимание уделяется национальным видам, 
например, тогыз кумалак, пропагандирует нетрадиционные виды спорта: 
русская лапта.

Учитель работает по здоровьесберегающей технологии, внедряя 
инновационные методы преподавания физической культуры.  В 2015 году 
подготовила доклад на областной семинар ««Новые образовательные 
программы, инновации и компетентностный подход – шаги к успешной 
школе».

Много времени уделяет внеклассной работе с детьми, также занимается 
с сельской молодёжью. Хорошо организовала работу секции по волейболу. 
Требовательно относится к своим воспитанникам. Неоднократно её ученики 
занимали призовые места на районных спортивных соревнованиях, были 
участниками областных соревнований по легкой атлетике, лыжному спорту, 
волейболу. Сама является хорошим спортсменом, членом сборной команды 
по волейболу.

Учитель постоянно повышает свой профессиональный уровень.  
Проходит курсы, участвует в семинарах, конкурсах. Является призером 
областного конкурса Лучший учитель физкультуры – 2016», призером 
республиканских и областных дистанционных конкурсов. Делится своим 
передовым опытом. Печатается на различных педагогических сайтах, в 
республиканских и областных изданиях.

За 2015-2016 учебный год провела открытые уроки по инновационной 
технологии на тему: «Опорный прыжок» в 9б классе, «Подъемы. Спуски. 
Повороты.» в 7б классе. В этом учебном году  учителем были организованы 
и проведены такие мероприятия, как «Фестиваль здоровья»;  «Лыжные 
гонки – 25», к 25-летию независимости РК, в которых принимали участие 
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25 лыжников; «Спортивный КВН» между учащимися 8-10б классов, 
«Спортивный брейн-ринг» между учащимися 7а-9а классов.

Является классным руководителем 9 «б» класса. 9 класс второй год 
занимает титул «Самый лучший класс».  Роза Петровна проводит открытые 
классные часы, участвуя в конкурсах районного и областного уровня, и 
дважды была призером.

*  *  *  *  *
ТІЛЕУҒАЛИ   АЙЫМГҮЛ ТІЛЕУҒАЛИҚЫЗЫ

Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Сапақкөл орта мектебінің химия 
және биология  пәні мұғалімі

Туған жылы: 05.01.1974 ж   Білімі: жоғары
Бітірген оқу орыны: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе педагогикалық 

институты. 1990/1995жж.
Мамандығы: химия және биология пәні мұғалімі.
Педагогикалық стажы: 21жыл
Курстан өткен жылы: «Химия сабағында ғылыми зерттеушілік және 

жобалық іс-әрекетті ұйымдастыру» тақырыбы бойынша курс. 2015 ж.
Оқыту мәселесі: теориялық білімді практикамен ұштастыру. 
Мадақтаулары: Аудандық, мектепішілік мақтау қағаздары.

Мұғалімнің өмірлік ұстанымы
Ұлы Абай атамыз айтқандай «Сенде бір кірпіш дүниеге, тетігін тап та бар 

қалан» дегендей ұстаздың алдында отырған әр шәкіртті жеке тұлға ретінде 
тану, қабілетін ашу, дарындылығын дамыту. Олай болса, О. Бальзактың 
“Ұдайы еңбек ету - өнердің де, өмірдің де заңы” дегеніндей, оқушылардың 
шығармашылық қабілеті мен белсенділігін арттыруда мұғалімге үнемі 
ізденуге, тұрақты еңбек етуді міндеттейді.

Өйткені, ХХІ ғасыр - ақпараты мол білімділер ғасыры. Сондықтан, бізге 
ой-өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты парасатты ұрпақ керек екенін 
бір сәтте естен шығармағанымыз жөн деп ойлаймын.

Жетістіктері
2014/2015 оқу жылы:
• Оқушылардың жетістіктері: 1) Аудандық пәндік олимпиадада 

8 класс оқушысы Жұмабай Баян – І орын; 2) 10 класс оқушысы  Жайық 
Ажаргүл биология пәнінен ІІІ орынмен марапатталды.

2015/2016 оқу жылы:
• 2015/2016 оқу жылының аудандық  пәндік олимпиадасында  

қатынасқан 8 сынып оқушылары  Бисенқожа Қымбат химия пәні бойынша 
І орын(пән мұғалімі Тілеуғали Айымгүл
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• «Дәстүрлі емес сабақ-2015» облыстық байқауында «Бүгінгі заман 
талабына сай шығармашыл мұғалім» номинациясымен марапатталды.

• Халықаралық Экология және Инженерия Ғылыми Академиясында 
ұйымдастырылған ІҮ дистанциондық олимпиадасына 8 сынып оқушысы 
Ідірісқызы Ақнұр қатысып, ІІІ-дәрежелі дипломмен марапатталды.

• «Білім жолы Нұрлы жол» www.bilimnur.kz Халықаралық ақпараттық 
порталының алғыс хатымен марапатталды. Алматы.31.05.2016ж.

*  *  *  *  *
УНАЙБЕКОВА ТАМАРА    УНАЙБЕКОВНА

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылы
№ 1 орта мектебі мемлекеттік мекемесі

Жоғары санатты технология  пәні мұғалімі

Аудандағы жоғары дәрежедегі шығармашылықпен жұмыстанатын үлгілі 
ұстаздар қатарындағы мұғалімдердің бірі. Қай жұмысты да бар ынтасымен 
жұмыстанатын жігерлі, парасатты, еліміздің тұғырын бекітетін шәкірттерді 
тәрбиелеу жолында өзіндік әдіс-тәсілі мен жаңа технологияны меңгерген 
ұстаз. 1996 – 1997 оқу жылынан бастап, аталған оқу мекемесінде технология 
пәні мұғалімі болып қызмет атқарып келеді.

Біліктілік  арттыру
 тақырыбы Уақыты Сертификат 

нөмері Өткен жері

Сертификат. 
«Технология пәнін 
оқытудың әдістемелік 
негіздері»

23-28.05. 2011ж  №0015043

Маңғыстау 
облыстық   

білім беруді 
ақпараттандыру 
оқу-әдістемелік 

орталығы
Сертификат 
«Оқытудың 
интербелсенді 
әдістері»

 2013ж
Орта Азияның 

Еуразия Қорының 
жетілдіру жобасы

Сертификат «Жаңа 
форматты сабақ» 15.05.2015

Орта Азияның 
Еуразия Қорының 
жетілдіру жобасы
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Сертификат, 
«Дизайн және 
көркемдік моделдеу 
негізінде мұғалімнің 
технологиялық 
мәдениетін 
қалыптастыру»

18.05-30.05.2015  №0097540

 «Өрлеу»БАҰО» 
АҚ филалы  

Маңғыстау облысы 
бойынша ПҚ БАИ 

2015ж

Сертификат, «Мектеп 
оқушыларын ғылыми 
жобаға дайындау 
әдістері»

11.01-
16.01.2016ж №0099263

«Өрлеу»БАҰО» АҚ 
филалы  Маңғыстау 

облысы бойынша 
ПҚ БАИ 2015ж

Сертификат, 
«Балаларға берілген 
жүрек»

28.02.2014 №00105

ҚР Білім және 
Ғылым министрлігі 

республикалық 
қосымша білім беру 

оқу-әдістемелік 
орталығы 2014 ж

Сертификат, 
«Шығармашылық 
және әлеуметтік 
жобаларды құрастыру 
және іске асыру»

02-05.05.2014ж
Орта Азияның 

Еуразия Қорының 
жетілдіру жобасы

*  *  *  *  *
КАЖАЛАЕВА  АҚТОТЫ ЕРЖАНҚЫЗЫ

 
Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы

М. Б. Ықсанов атындағы орта жалпы білім беретін
мектеп- балабақша кешені  бойынша   

екінші  санатты бастауыш сынып  мұғалімі

1981 жылы Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жақсыбай 
ауылында дүниеге келген. 2002 жылы Орал педагогикалық колледжін, 
бастауыш сынып  мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп шығады. Еңбек 
жолында жүріп 2004-2006 жылдар аралығында БҚМУ-дің математика 
бөлімін сырттай оқып бітірді.

Қазіргі білім саласындағы жаңашылдық заманында өріс алған жаңа 
технологияның қыр-сырын терең меңгеріп, сабақпен ұштастырудағы 
еңбегі елеулі. Өзінің әр сабағына арқау еткен жаңа технологияның әдістері 
оқушыларының ұшқыр ойын дамытуда.  Оқытудың жаңа технологияларын 
оқу процесінде жете меңгеріп, қолданған жаңалыққа жаны құмар жанның 
өз әріптестеріне берері мол. Асқан ізденімпаздығы мен іскерлігімен өз 
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ортасында әріптестерін қызықтырады да, қуантады.
«Мұғалім – ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын, 

тынымсыз лаулаған жалын иесі» демекші, ата-аналар жиналысы, түрлі 
мерекелік шараларды психологиялық тренингтермен байланыстырып жаңа 
форматта оздыруының өзі кәсіби шеберлігінің артуын айқындайды.

Өзінің ұстаздық еткен еңбек жолында ұстаз көптеген жетістіктерге 
қол жеткізді. Оларға тоқталар болсақ: «Инновациялық білім – заман 
талабы» атты республикалық ғылыми жобалар байқауы. Алғыс хат, 2016 
ж. Республикалық педагогикалық-әдістемелік журнал «Бастауыш сынып» 
Алғыс хат, 2016 ж. «Мириады открытий». Халықаралық  олимпиадасына  
белсене қатысқаны үшін  Алғыс хатпен марапатталды.  Облыстық бастауыш 
сынып мұғалімдері олимпиадасы ІІІ- орын, 2016 ж.  Аудандық бастауыш 
сынып мұғалімдері арасында өткен олимпиадасына қатысып, «Бас жүлдеге»  
ие болды.

«Ұстаз еңбегі шәкірт білімімен өлшенеді» десек, 2015 – 2016 оқу 
жылында оқушылары Республикалық қашықтық олимпиадасына қатысып, 
математика пәні бойынша - Қабылқайыр Қ. I-орын , Қабылқайыр Е. I-орын, 
Ғиндаш Б.    I-орын. Айтмағанбет Е. І-орын. Абдолла Г, І-орын. Сағын Н, 
І-орын.     Сұнғат Қ, І-орын. Дүниетану пәні бойынша  Тасбулатова Г, І-орын.    
Хабиева А, І-орын, 2016 ж. Қазақ тілі пәні бойынша  Казиева Л, І-орын.  
«Мириады открытий»  халықаралық олимпиадасына белсене қатысып, І 
орынды иеленгені үшін  Тасбулатова Гульбахар  ағылшын пәні бойынша 
марапатталды. «Мириады открытий»  халықаралық олимпиадасына белсене 
қатысқаны үшін  Сағын Наргиз  Алғыс хатпен марапатталды.

Ақтоты Ержанқызы өз сабақтарында сыни тұрғыдан ойлау техникасының 
элементтерін үзбей қолданады және шәкірттерін шығармашылыққа баулуда 
деңгейлік тапсырмаларды үнемі сабақ үстінде беріп отырады.  Ол – өзіне, 
оқушыларына талап қоя білетін, өз ісіне аса жауапкершілікпен қарайтын 
ұлағатты ұстаз. Қай кезде болмасын тағылымды, өнегелі үлгісімен 
әріптестерінің сый-құрметіне бөленген, ата-аналар, ұстаздар арасында зор 
беделге ие ұстаздардың бірі.

Ақтоты Ержанқызы – жүзі жарқын, үлкенге де, кішіге де қамқор бола 
білетін, мейірімді ұстаз-ана. Мектепте үлгілі ұстаз, отбасында үш баланың 
анасы, аяулы жар.

*  *  *  *  *
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КАЙРАКБАЕВА   УЛДАЙ   САГИНДЫКОВНА

Білімі: Жоғары. 1986-1991 жж. Абай атындағы Қазақ  мемлекеттік 
педагогикалық университеті.

Диплом бойынша мамандығы:  Қазақ тілі және әдебиет мұғалімі
Жұмыс орны, атқаратын қызметі: Ақтөбе   облысының  Әйтеке  би  

ауданындағы   Милы  ауылында Милы орта мектебінің қазақ тілі және 
әдебиет мұғалімі

Білім беру ұйымындағы еңбек өтілі:  32 жыл
 
Қайрақбаева  Ұлдай  Сағындыққызы    1962  жылдың   6  қазанында    

Ақтөбе   облысының  Әйтеке  би  ауданындағы   Милы  ауылында   дүниеге   
келді.   1991  жылы    Абай  атындағы   Қазақ  мемлекеттік  университетін    
қазақ  тілі  мен  әдебиеті   мамандығы  бойынша   бітірген.   1989  жылдан   
бері    туған   жеріндегі    Милы  орта   мектебінде   қазақ   тілі   мен   
әдебиетінен   сабақ  беретін    мұғалім.

Оқушыға  зерделі  білім  мен  талапты  қатар  қоятын  мұғалімнің  
шәкірттері    үнемі   жоғары  сапаны  көрсетеді.  Қажырлы  қайраты  мен  
жемісті  еңбегінің  нәтижесінде  оқушылары   дәстүрлі  өтетін  «Мұқағали  
оқулары»,  «Абай  оқулары»,  «Махамбет  оқулары»,  «Оралхан  Бөкей»,   
«Жәкібай  жырау»  сайысы,  Облыстық   «Өз  өлкемді  мақтан  етемін»  
шығармалар   байқауы,  «Жарқын  болашақ»  олимпиадасының   жыл          
сайынғы  жүлдесі  мұғалім  еңбегі  арқылы   оқушыға  жетті.

2015  ж.    «Ақберен»  байқауының   республикалық   байқауына    қатысқан   
Нәжіп    Досбол  және   2016  ж.   III  Республикалық   олимпиадасына   «қазақ  
тілі»  пәні   бойынша   қатысқан   Ибрагимов  Төлеген -  бұлар   А.  Ясауи  
атындағы   ХҚТУ-нің   грантын    жеңіп   алды.  Ұ.   Сағындыққызының  
педагогикалық   еңбегі  бағаланып  келеді.   

• «ҚР   білім  беру  жүйесін  дамытуға  қосқан  зор  жеке  үлесі  үшін»  ҚР   
Білім   және   ғылым   министрлігінен  (2008 ж.)  АЛҒЫС.   

• «Облыстың  ең  үздік  мұғалімі»  облыс  әкімінің  грант  (2009  ж.)  иегері.   
• Ақтөбе   облысының  білім  басқармасының  (2014 ж.)  ҚҰРМЕТ  

ГРАМОТАСЫМЕН   марапатталды.    
• Ақтөбе  облысының  білім   басқармасынан   ( 2015 ж.,  2016 ж.)    АЛҒЫС  

ХАТ  берілді.   
• «Қожа  Ахмет  Ясауи  атындағы  Халықаралық  қазақ –түрік  

университетінің III  Республикалық  «Ясауи»  пәндік  олимпиадасына  
белсене  қатысқаны үшін»  (2016 ж.)   Ахмет  Ясауи  атындағы    ХҚТУ-
нің    президентінен   Алғыс хат  алды.   

*  *  *  *  *
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ХАЛИҚУЛОВА  ДИЛБАР   ТАШМУРАТҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан  облысы Сайрам ауданы
№89 «Қайнарбұлақ» жалпы  орта   мектебі

бастауыш сынып  мұғалімі

Білімі: жоғары,  Ангрен пед уч, 1987 жыл. ШУ, 2005жыл.
Мамандығы бойынша дипломы: бастауыш  сынып  мұғалімі
Жалпы еңбек өтілі: 29  жыл    Санаты: Бірінші

Өмірлік  ұстанымы: - Білгеніңді   білмегендерге үйрету;
                 

Бастауыш  сынып  мұғалімі Халиқулова  Дилбар Ташмуратқызы жас 
ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру жолында шығармашылықпен 
жұмыс жасап келе жатқан тәжірбиелі ұстаздардың бірі. Ол өз пәнін 
теориялық толық меңгерген, білікті жаңашыл мұғалім. Ізденімпаз ұстаз 
оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалана біледі. Әр сабағында 
үлкен ізденіспен, алуан түрлі тәсілдер арқылы шәкірттердің  өзіндік ой-
пікірін қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыстануына жол ашады. 
Мысалы: интерактивті тақта арқылы өткізген жарыс сабағы «Шамалар, 
олардың өлшем бірліктері», «Теңдік, теңсіздік, өрнек, теңдеу», «адамдың  
досы» тақырыбындағы  ашық  сабақтары  ең үлгілі ашық  сабақтар 
қатарынан орын алды.

Кәсіби шеберлігінің көрінісі ретінде, аудандық білім  беру  бөлімі 
басшысы  тарапынан  2014-2015  оқу  жылында математика  пәнінен  
жүлдегер оқушы  дайындағаны  үшін  алғыс  хатпен  марапаттады. Осы  
жылы бөлім  басшысы Д.Айкозова  тарапынан  оқушысы  Республикалық  
«Бастау» турнирінде  жүлдегер  атанғаны  үшін  марапатталды.

Ұстаз заман талабына сай шәкірттеріне білім мен біліктілік, 
дағдысын қалыптастыру үшін өз білімін жетілдіріп, біліктілігін үнемі 
арттырып отырады. 2016 жылы Шымкент  қаласы, БАҰО мамандарының 
ұйымдастыруымен өткен «Бастауыш  сатыда оқу-тәрбие  үрдісін жаңа  
мазмұнда  ұйымдастыру»  курсын аяқтап, сертификатын иеленді. Осы 
жылы Шымкент  қаласы, БАҰО мамандарының ұйымдастыруымен өткен  
Қазақстан  Республикасы  орта  білім беру  мазмұнын  жаңарту  аясында 
«Музыка» пәні  бойынша курсын  аяқтап  сертификатын иеленді. 2016  жылы 
Облыстық білім  басқармасы  басшысы Қ.С. Құлажанов  тарапынан  жас  
жеткеншектерге сапалы  білім мен  саналы  тәрбие  беріп  түрлі  олимпиада  
жүлдегерлерін  дайындағаны  үшін  құрмет  грамотасымен  марапатталды.

Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға 
ұмтылуы, ізденуі.  Білімді үйрену, оны басқаруға үйрету ұстаздықты 
мұрат еткен әрбір адамның қасиетті борышы десек, осындай ұлы парызды 
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орындау жолында Дилбар  Ташмурат  қызы  өзінің іс-тәжірбиесін үлгі ете 
отырып, жас мамандарды тың жетістіктерге жетелейді. Тәжірбиелі ұстаздың 
Республикалық әдістемелік-педагогикалық Республикалық 45minut.kz    
басылымының 2016  жылғы № 3 санында, дүниетану  пәнінен  өткен  ашық  
сабағы   жарияланып,  республика көлеміне іс-тәжірибесі таратылды.

Мұғалім өзінің бірнеше тәрбиелік шаралары мен ашық сабақтарын 
биылғы оқу жылында да электрондық адрес арқылы республикалық 
сайттарға  ұсынып, Республикалық www.bilimnur.kz  ұстаздарға арналған  
әдістемелік сайтына ашық сабақтар топтамасы жарияланып, сайттың  
дипломын  алды.

Әріптестерімен үнемі интернет желісінің соңғы жаңалықтарымен 
бөлісіп, республикалық сайттарға олардың іс тәжірибиелерін жариялауға 
көмектесіп, акцияларға қатыстырып, тегін сертификаттар алып беріп 
қуанышқа бөледі.

*  *  *  *  *
СУАТАЕВА ШОЛПАН ЧАБДЕНОВНА

Білімі: жоғары. Абай атындағы педагогикалық институт
Мамандығы: химия-биология мұғалімі
Бітірген жылы: 1989 жыл

Суатаева Шолпан Чабденқызы педагогикалық еңбек жолын 1989 
жылы Алматы облысы, Райымбек ауданы, Кеген орыс мектебінде химия 
және биология пәнінің мұғалімі болып бастады. Қоғамдық жұмыстардың 
алдыңғы шебінде жүріп осы мектепте 1992 -1996 жылдары аралығында 
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары болып тағайындалды.

1996 жылдан мектепте маман жетіспеуіне байланысты атқарып жүрген 
қызметінен босатылып химия және биология пәндерінен мұғалім болып 
тағайындалды. 2013 жылдан бастап Жалаулы орта мектебінің директоры 
болып тағайындалды. 2011 жыл жаратылыстану-математика бағыты 
бойынша  10-сыныпқа арналған химия пәнінен   «Есеп шығарып үйренейік»   
кітабы  жарық көрді. 2011 жылы химия пәнінен 10-сыныпқа арналған  34  
сағатқа қолданбалы курс бағдарламасы облыс көлемінде таратылды.  2012 
жылы жаратылыстану бағыты бойынша  11-сыныпқа «Есеп шығарып 
үйренейік» атты кітаптың 2-бөлімі  жарық көрді.   2012 жылдан бастап 
халықаралық ұстаздар Одағының  мүшесі.  2013  жылдың  26 сәуірінде  
«Өрлеу» біліктілікті  арттыру  Ұлттық  орталығы» АҚ филиалы» Алматы 
облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» 
ұйымдастырған  «Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі-білім берудің 
жаңа сапасын қамтамасыз етудің  шарты» тақырыбындағы облыстық 
педагогикалық  оқуларында инновациялық ізденістермен ерекшеленгені 
үшін ІІІ  дәрежелі  дипломмен марапатталды.
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2013 жылы  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы «Акционерлік  қоғамы» 
ұйымдастыруымен «Педагогтың кәсіби өсуі – білім берудің  жаңа сапасын 
қамтамасыз етудің  басты  шарты» атты білім беру қызметкерлерінің  
бірінші  Республикалық  педагогикалық  оқуларының секция  жұмысына  
қатысқаны үшін  сертификатқа ие болды  және  2013 жылдың   Білім беру 
қызметінің облыстық педагогикалық  оқулары «Педагогтың  кәсіби өсуі-
білім берудің  жаңа сапасын қамтамасыз  етудің басты шарты», «Баяндамалар 
жинағының» І-бөлімінде  «Образованность-гордость и  опора Государства»  
атты мақаласы «Алматы» баспасына  шықты.

2013  жылдың  Қазақстан Республикасы педагог кадрларының  
біліктілігін арттырудың дейңгейлі бағдарламалары аясында бірінші (ілгері) 
деңгей бағдарламасы бойынша мұғалімдерді оқыту курстарын  аяқтап, 
сертификатқа ие болды.

2015 жылы «Алматы облысы білім басқармасы» ММ «Әдістемелік 
кабинеті» МКҚК ұйымдастыруымен Қапшағай қаласында өткен «Оқыту 
үшін бағалау және оқуды бағалау» атты семинардың (І деңгей курсы 
бойынша сертификатталған педагогтар) 2-секциясында «Оқыту үшін 
бағалау және оқытуды бағалау» шебер сынып өткізіп, облыс көлемінде 
тәжирибе таратқаны үшін сертификатқа ие болды.  2015 жылы  Қазақстан 
Республикасы және ғылым Министрлігі  «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы» АҚ филиалы ҚР Білім беру жүйесінің басшы  және  ғылыми-
педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық 
институты жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі зор еңбегі 
үшін алғыс хатпен   марапатталды.

2015 жылы  Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі  
Республикалық «Педагогика. Kz оқу – кеңес орталығының  Қазақстан 
Республикасының білім саласында жалпыға бірдей білім беруді дамыту 
үрдісі мемлекеттік  бағдарламасы мақсатында Республикалық «Ұстаздық 
еткен жалықпас» педагог-ұстаздар шығармашылығы байқауына белсене 
қатысып, кәсіби шеберлігігімен «Жүлдегер»  даңқын № 0000206 
сертификатымен,  «Ашық сабақ әзірлемесі» бағыты бойынша І дәрежелі 
дипломмен, алғыс хатымен марапатталды.

*  *  *  *  *
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ШЫҢҒЫСБАЙ БАЛЖАН САҒАТБЕКҚЫЗЫ

Мекен жайы: Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Құрық ауылы.
Жұмыс орны: МКҚК «Құлыншақ» балабақшасы.
Туған жылы: 14.01.1983
Білімі: Жоғары.  Біліктілік санаты:  II- санат
Педагогикалық өтілі: 14 жыл
Бітірген оқу орны: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

Мемлекеттік Университеті. Аймақтық  Әлеуметтік Инновациялық  
Университеті

Мамандығы: Педагогика және бастауышты оқыту әдістемесі.
                          Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие.

Адамзатты ежелден ойландырып,толғандырып келе жатқан,қоғамдық 
құрылыс өзгеріп жатса да, қажеттігін жоймайтын маңызды мәселе – жас 
ұрпақты өмір сүруге дайындау.

Тәрбиешіге тән ең бірінші қасиет- баланы құрметтеу.Оның адамшылық 
ар – ожданы, намысы тұлғасын жасына қарамай сыйлау, құрмет тұту. Бұл 
тәрбиешінің терең дүниетанымы мен үлкен жүрегінен келіп шығады. Әр 
баланы жас ерекшелігі, мінез құлқы, өскен ортасына қарай танып, азамат 
қылып қалыптастыру–әр тәрбиешінің мұраты. Педагог  қандай болу керек? – 
деген сұрақтың жауабын дана, данышпан Абай атамыздың шығармаларынан 
табамыз.Ол - «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» иесі.

Тәрбиеші  атану, оны қадір тұту, қастерлеу, арыңдай таза ұстау - 
әр тәрбиешінің борышы. Ол - өз кәсібін,  барлық тәрбиеленушісін, 
балабақшасын шексіз сүйетін адам. Осы іске деген қызығушылық пен 
сүйіспеншілік қана оны небір қиын әрекеттерге жетелейді, іске батыл 
кірісуге септігін тигізеді. Нәтижесінде бір емес, бірнеше жас жүрекке мәңгі 
тәрбиеші  болып қалады. Тәрбиешінің  осыншама қадір-қасиет, құрметке 
бөленуі өзін қоршаған орта мен әрбір бүлдіршінге асқан сезімталдықпен, 
жауапкершілікпен қарауында. Өйткені оның қарапайым да сыпайы болуы, 
мәдениетті сөзі, әдепті жүріс-тұрысы, жинақы іс-әрекеті, білімі - бүлдіршінге 
де, ата-анаға да, жұртшылыққа да өнеге. Білім беру жүйесі мамандардан 
кәсіби икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен 
өзін-өзі басқару, өзін-өзі ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет 
етеді. Өйткені қазіргі жас буын - еліміздің келер күнгі келбеті.

Тәрбиешінің негізгі басты мақсаты - рухани бай, ізденімпаз, адамгершілігі 
мол адамды қалыптастыру болып табылады. Қазіргі заманғы тәрбиешілер 
информатор, бақылаушы, жазалаушы қызметін тастап, керісінше, ізденуші,  
өнертапқыш,шығармашылықпен жұмыс істейтін жаңашыл болу керек. 
Сондықтан да педагог алдындағы басты міндет ХХІ ғасырдың есігінен 
еркін енетін, дүниежүзілік мәдениетті танитын, төл мәдениетін құрметтей 
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білетін, рухани дүниесі бай, интеллектуалдық өрісі кең, заман талабына сай 
белсенді ұрпақ тәрбиелеу.

Ежелгі грек материалисі, философ Демокрит айтқандай «Еңбек үздіксіз 
үйренгендіктің арқасында жеңілдей түседі». Олай болса, жас ұрпаққа 
үйретері мол аға ұрпақтың ісі өрге жүзіп, еңбектері үстем болсын. Осы орайда 
«Менің педагогикалық ұстанымым: мәні, құндылықтары» тақырыбындаға 
эссемді Ғабу Қайыркеновтің өлең жолдарымен аяқтағым келеді.

  Ұстаз болу-жүректің батырлығы,
  Ұстаз болу-сезімнің ақылдығы.
  Ұстаз болу- мінездің күн шуағы,
  Ұстаз болу- адамның асылдығы.

*  *  *  *  *
ТУСУПОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

Учитель физики и математики, высшей категории.
КГУ “Средняя школа №1 им. М.В. Инюшина г. Серебрянска”  

Зыряновский район, Восточно-Казахстанской области

Образование: высшее, Усть-Каменогорский педагогический институт 
по специальности «физика и математика» в 1989 году.

Стаж работы: 26 лет   Педагогический стаж: 26 лет
Квалификация: высшая, 2014 г
Преподаваемый предмет: физика, математика, категория высшая

Индивидуальная тема самообразования: «Повышение качества 
обучения физике и математике через использование ИКТ».

ИКТ – одна из фундаментальных отраслей научного знания, 
формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего 
мира, изучающая информационные процессы, методы и средства получения, 
преобразования, передачи, хранения и использование информации.

Сегодня в мире нет ни одной отрасли науки и техники, которая 
развивалась бы столь же стремительно и порождала такое разнообразие 
подходов к изучению материала, как информатика. Очень важной задачей 
школы на сегодняшний день является подготовка конкурентоспособного 
выпускника, владеющего новыми информационными технологиями.

Учебная деятельность, как и любая другая, определяется мотивами, 
выраженными через познавательный интерес. Если у ребенка появляется 
интерес к предмету, то развиваются и мотивы к обучению. Преподавание 
физики в школе подразумевает постоянное сопровождение курса 
демонстрационным экспериментом. С появлением компьютерной техники  
появилась возможность дополнить «экспериментальную» часть курса 
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физики и значительно повысить эффективность уроков. Использование 
компьютеров на уроках превращает их в настоящий творческий процесс, 
позволяет осуществлять принципы развивающего обучения. Есть 
возможность отобрать необходимый материал, подать его ярко, наглядно и 
доступно. Основной педагогической идеей является создание условий для 
формирования устойчивой, положительной мотивации обучающихся.

Мои ученики
• Величко Анна—2011 г.  Получила  знак  «Алтын Белгі»  ( студентка 

НГТУ)
• Цурикова Ольга – 2011г.  1 место в районной олимпиаде по физике. 

10 класс        ( студентка медицинского колледжа)
• Цуриков Николай—2012г 1 место в районной олимпиаде по физике.  

10 класс             ( студент ВКГТУ)
• Ножников Павел—2012г. 2 место в районной олимпиаде по физике.  

11 класс       ( студент БПУ)
• Турсынбеков Асет—2012г. 3 место в районной олимпиаде по физике. 

11 класс.            ( студент ВКГТУ)
• Доронин Дмитрий – 2012г. 2 место в районной олимпиаде по физике.  

9 класс      
• Руденко Тимофей – 2012г.  3 место в районной олимпиаде по физике. 

9 класс Саяков Алишер—2013г. 3 место в районной олимпиаде по физике. 
( студент ВКГТУ)

*  *  *  *  *
МУКАТАЕВА МЕРИКЕ АДЫЛКАНОВНА

Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы,
«Зырян қаласының №11 орта мектебі» КММ

Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі

Білімі: Жоғарғы
Педагогикалық өтілі: Өскемен педагогикалық институты - 1986 жыл.
Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2001 жыл,
Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі - 29 жыл
Біліктілік санаты:  Жоғары
Өзекті тақырыбы: «Жаңа педагогикалық және ақпараттық 

технологияларды тиімді қолдана отырып қазақ тілі және әдебиет пәні 
сабақтарында ауызша тілді дамыту»

Қолданатын технологиялар: Шаталовтың технологиясы, сын 
тұрғысынан ойлау технологиясы және ақпараттық технологиялар.
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Өтілу 
мерзімі 

(жылы, айы, 
күні)

Курс, семинар,
тренинг, атауы

Аяқтау 
жөніндегі 

құжат, 
құжат №

Өту орны

2011 жыл 
қыркүйек

«12 жылдық 
білім беруге көшу 
жағдайында қазақ 
әдебиетін оқыту 
ерекшеліктері»

Сертификат  
№ 0232676

ШҚО БАИ-да

2012 жыл 
сәуір

«Мемлекеттік 
тілді меңгерудің 
инновациялық 
технологиялар 
жүйесін құру»

«Қазақ тілі 
мен әдебиеті 

оқытушыларының 
қауымдастығы» 

корпоративтік қоры 
Астана – 2012

2012 жыл «Мемлекеттік  
тілді оқыту 

сапасын арттыру 
жолдары»

№ 0048742 «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру ұлттық 

орталығы» 
АҚ филиалы 

ШҚО бойынша 
педагогикалық 

қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру 

институты
2015 жыл  
14 наурыз

«Қазақ тілі 
мұғалімдерінің 

кәсіби 
құзыреттілігін 
интербелсенді 
әдіс- тәсілдер 

арқылы дамыту»

Сертификат  
№ 0028284

ҚР білім және ғылым 
министрлігі «Өрлеу» 
біліктілікті арттыру 
ұлттық орталығы» 

АҚ филиалы 
ШҚО бойынша 
педагогикалық 

қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру 

институты
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ЖҰМАҒАЗИЕВА ГАУҺАР ХАБИЖАНҚЫЗЫ

Туған жылы, айы, күні: 18ақпан 1989ж.
Туған жері: Атырау қаласы, Махамбет ауданы, Жалғансай селосы 

Білімі: 2004-2008 ж. Қ. Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық 
колледжі. Мамандығы: «Шетел тілі» 
Біліктілігі: «Негізгі мектептің шетел (ағылшын) тілі мұғалімі және жеке 
компьютерді пайдаланушы»

Еңбек өтілі:  11.11.2008– қ.у. №30 «Жұмбақ» балабақшасы 
Лауазымы: ағылшын тілінің оқытушысы     Санаты:  ІІ санат

Қосымша ақпарат:  Орындаушы, ұқыпты, тіл тапқыш, өмірлік 
ұстанымы белсенді, әдепті, алға мақсат қоя білу, зейінді, мейірімді

Жетістіктері:
• 2011 ж. – Балабақшаішілік кіші педагогикалық оқу – І орын;
• 2011 ж. – Ерен  еңбегі, шығармашылық ізденісі үшін – Грамота «Ең 

үздік балабақша оқытушысы»;
• 2011 ж. – Қалалық білім бөлімі - «Білім беру мазмұнын жетілдіруде 

инновациялық технологиялар арқылы жеке тұлға қалыптастыру» XII 
Қалалық педагогикалық оқу - ІІ дәрежелі диплом;

• 2011 ж. - Қалалық білім бөлімі - «Баламалы бағдарламалар және 
әдістемелік нұсқаулар» конкурсы - «Таңдаулы көмекші дидактикалық 
құрал» номинациясы;

• 2012 ж. – Балабақшаішілік «Мамандығым мақтанышым» атты 
конкурста –Гран при;

• 2015 ж. – «Театрлық іс-әрекетті ұйымдастыру арқылы мектеп 
жасына дейінгі баланың сөздік шығармашылығын және мәнерлеу 
тілін дамыту» атты педагогикалық шеберлік апталығында «Үздік 
ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін» көрсеткені үшін Алғыс хатпен;

• 2015 ж. - «Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытуға 
арналған дидактикалық ойындарды педагогикалық процессте қолдану» 
атты педагогикалық шеберлік апталығында өз шығармашылығын көрсете 
білгені үшін Алғыс хатпен марапатталды.

• 2012 ж. - Республикалық, мектепке дейінгі сәби тәрбиесіне 
арналған, ғылыми әдістемелік, педагогтік «Отбасы және балабақша» 
атты журналының, наурыз-сәуір, №2 басылымына - «Ит қалай үй 
тұрғызды?» атты сабағы;

• 2015 ж. – Республикалық, мектепке дейінгі сәби тәрбиесіне 
арналған, ғылыми әдістемелік, педагогтік «Отбасы және балабақша» 
атты журналының, наурыз-сәуір айындағы №2 басылымына «Амандасу – 
«Gretting» тақырыбындағы сабағы;
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• 2015 ж. - Республикалық «45 minut.kz» газетінің сайтына – 
«Ағылшындар несімен ерекше?», «», «Ғажайып қала – Лондон» атты 
сабақтар;

• 2016 ж. - Мұғалімдерге арналған «kopilkaurokov.ru» сайтында 
«Санта Клаустың сәлемдемесі» атты авторлық жұмысы;

• 2016 ж. - Ұстаздар мен оқушыларға арналған «oqu-zaman.kz» 
қосалқы білімді сайтында «Санта Клаустың сәлемдемесі» тақырыбындағы 
жұмысы;

• 2016 ж. – «Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған ағылшын 
тілінің ғажайыптары» атты әдістемелік құрал жарық көрді.

*  *  *  *  *
АЛДИЯРОВА ГҮЛЗИЯ  ТӨЛЕМІСҚЫЗЫ

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,  
Ғ.Ақтаев атындағы № 6 орта мектеп

Білімі: жоғары, Ақтөбе педагогикалық училищесі 1982-1986 жж
Ақтөбе педагогика институты 1987- 1991 жж
Мамандығы:  Бастауыш класс мұғалімі
Санаты:  жоғарғы біліктілік деңгейдің жоғары санаты   Еңбек өтілі:  

30 жыл
         
Жетістіктері:
• 1991 жыл Облыстық үздік панаромалық сабақтар байқауы ІІІ орын 

иегері.
• 1999 жыл Аудандық жыл мұғалімі жеңімпазы
• 2000 жыл Аудандық  «Жыл сынып» жетешісі ІІ орын,
• 2009 жыл «Үздік класс жетекші» грант иегері
• 2005 «Жетпіс керемет»  атты дидактикалық құрал авторы
• 2003, 2005 жылдары Білім беру саласындағы жемісті еңбек етіп, 

елеулі жетістіктерге қол жеткізгені үшін   Облыстық білім департаментінің 
Құрмет грамотасымен марапатталды.        

• 2007жыл. Мектептің 80 жылдығына  орай Облыстық білім 
басқармасының Құрмет грамотасы.

Оқушылары «Ақбота», «Кенгуру -математика»  интеллектуалдық 
«Золотое руно» , интеллектуалдық байқаудың 2007,2008,2011,2012,2013,2014 
оқу жылдарында І және ІІ, ІІІ орын жүлдегерлері мен қатар облыстық 
«Кішкентай білгірлер» сайысының бас жүлдегерлерін даярлаған.

«Жаңа тұрпатты  мұғалімнің  педагогикалық   қырлары» атты еңбегі 
Халықаралық оқу  конференциясының  жинағына   енгізілген. Қалалық 
ғылыми –әдістемелік орталықтан шыққан «Үлгерімі  нашар оқушылармен 
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жұмыс»  әдістемелік көмекші құралдың авторы.
Облыстық Дарын орталығынан «Қабілеттілік – дарындылық бастауы»  

әдістемелік  құрал құрастырған. «51–ші Халықаралық математика 
олимпиада (ІМО-2010) Қазақстанда» атты    математикалық  байқаудың 2 
орын  жүлдегерін даярлаған. 2011 «Инновациялық оқыту жағдайында шағын 
жинақты мектептерде сапалы білім беру» тақырыбында республикалық 
ғылыми Онлайн режимінде практикалық конференцияда баяндамасы 
жинаққа енгізілді. 2009 ж Облыстық білім жетілдіру және қайта даярлау 
институы жанынан  «Оқу мен жазуды Сыни тұрғыдан ойлау  технологиясы 
арқылы оқушы шығармашылығын дамыту» тақырыбында әдістемелік құрал 
авторы. 2010 ж  ШЖБМ Еңбекке баулу»  әдістемесінің  авторы. 2011 жылы 13 
маусымдағы Ақтөбе облысы білім басқармасының №2-1886 бұйырығында 
көрсетілгендей республикалық  «Үздік бейне сабақтар»  тізбесіне 
енгізілді. 2012-2014 жылдар аралығында  «45 минут» сайтында бірнеше  
сабақтары жарияланып,сертификат және грамоталармен марапатталды. 
2012 жылы -әдістемелік Ақтөбе облыстық оқу орталығы   PIAR акциясына 
қатысып, ІІІ орын иеленген. 2013жыл Ақтөбе облыстық оқу орталығының  
шығармашылық сараптамалық топтағы еңбегіне Алғыс хат. 2014  жыл.
ІІ Халықаралық  ғылыми –практикалық конференцияға белсенділігі үшін 
Алғыс хатпен марапатталды. 2015 жыл Облыстық экспериментке қатысудағы 
жетістігі үшін Алғыс хат. 2016жыл Мектептегі пәнаралық кіріктірілген 
сабақтарда  өзін –өзі тану пәні бойынша өз тәжірибесін бөліскені үшін 
Облыстық әдістемелік орталықтың Алғыс хатын иеленсе, осы жылы 
Үздік оқығаны Республикалық «Бөбек» ҰҒПББСО орталығының Алғыс 
хатымен марапатталып,  «ZIAT»  Республикалық  Ғылыми – әдістемелік 
орталығының  «Үлгілік сабақ» сайысының 1 орын иегері атанды. Егемен 
еліміздің болашақ Қазақстан Республикасының «Шығармашыл.Тәжірибелі 
Ұстаз» төсбелгісіне лайық ұстаз. Шығармашылығымен тәуелсіз еліміздің 
болашақ иелерін тәрбиелеуде Алдиярова Гүлзия Төлемісқызы алдағы 
уақытта әлі де жемісті еңбек етеді деген сенім мол.

*  *  *  *  *
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МУХАНБЕДИЯРОВА ДИНА БАЗАРБАЕВНА

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,  Ғ.Ақтаев атындағы № 6 орта  
мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің имұғалімі

ҚР Білім беру ісінің үздігі, ҚР Журналистер Одағының мүшесі, 
«Облыстың ең үздік мұғалімі» грантының екі мәрте иегері.

Ұстаз өз алдына 2011 жылдан бастап «Оқушылардың пәндік білім, 
таным белсенділіктерін арттыра отырып, тіл өнеріне баулу» проблемасын 
қойып, білімін жан -жақты дамытуды мақсат етеді.

Мүғалім шығармашылығының жетістіктері:
• 5 жылғы проблемалық жұмысының түйіні ретінде қалалық білім 

бөлімі мен ОКБА және КДИ ғылыми - әдістемелік кеңесінің 
макұлдауымен «Оқушылардын көркем шығармашылық қабілетін 
дамыту жолдары» деген атпен әдістемелік көмекші құралы 
шығарылып, іс - тәжірибесі қала және облыс көлеміне таратылды.

• Облыстық    ғылыми    -    пракатикалық    конференцияға   ұсынған    
баяндамасының маңыздылығы, ғылыми   жаңашылдығы және 
шығармашылық кәсіби мәнділігі үшін Құрмет Грамотасымен 
марапатталды .

• Облыстық «Ұстаз» газетіне педагогикалық тақырыпта материалы 
жарияланды.

• ОКБА   және   КДИ   ұйымдастырған   халықаралық   конференцияға   
қатынасып,   өз тәжірибесінен ұсынған баяндамасы жинаққа енді .

• «Акмеологиялық тұрғыдан үздіксіз кәсіби 
білім беру жүйесі: теория және тәжірибе» 
ташқырыбындағы облыстық педагогикалық оқу материалдарына 
баяндамасы енді.

• «Мұғалімдердің    кәсіби    құзырлылығын    қалыптастырудың    
философиялық   және психологиялық педагогикалық негіздері» аймақтық 
ғылыми - әдістемелік конференция материалдарына баяндамасы енді .

• «Білім    беру    жүйесінде    жаңа    тұрпатты    мамандардың    кәсіби    
дайындығы» республикалық ғылыми - практикалык конференция 
материалдарына баяндамасы енді.

Кәсіби шеберлік курстары:
• «12 жылдық білім беруге көшудегі нәтижеге бағытталған 

құзырлылық».
• «Деңгейлік саралап оқыту» технологиясы.
• «Дебат- жаңашыл педагогикалық технологиясы»
• «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 

технологиясы.
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• «Ақпараттық іс құралдарды пайдалану мәселелері» (компьютерлік 
курс).

• Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің теориясы мен әдістемесі тақырыбы 
бойынша арнайы 
курстан сынақ тапсырды (2006 жыл)

• «Құзіреттілік    білім    беру    кезеңінде    педагогтарды    кәсіптік    
даярлауда    жаңа технологияны пайдалану мәселелері» курсы

• «Жеке тұлға мәдениетін қалыптастыру» курсы
• «Оқу үрдісінде Аctiv  studio және Иитернет ресурстарын қолдану» 

курсы.
Ұстаз өз  ісіне берілген, өз пәнінің теориялық және әдістемелік жағын 

меңгерген, жаңа технологияларды тиімді пайдаланып, окушылармен 
шығармашылық бағытта жұмыс жасайды.

*  *  *  *  *
ХАСАНОВ  ШУХРАТ  ЖАВЛАНБЕКҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы
 Қарабұлақ ауылы № 89  «Қайнарбұлақ» жалпы орта мектеп 

денешынықтыру пәні  мұғалімі

Білімі: жоғары, ШПИФК, 1995 жыл.
Жалпы еңбек өтілі: 21 жыл     Санатты:  Жоғары
Еңбек жолы:  1995 жылдың 1 қыркүйегіден  бастап бүгінгі күнге 

дейін №89  Қайнарбұлақ  жалпы орта мектебінде  денешынықтыру  пәні  
мұғалімі.

Өмірлік  ұстанымы: Тек  қана  шындықпен  өмір сүру;

Қазіргі  заман  талабына  сай   қабілетті  шәкірттерді  оқыту мен  
тәрбиелеудің  тиімді  жолдарын  таңдай  білуде  бай  тәжірибе  жинақтаған  
ұстаздардың  бірі. Жемісті   еңбегінің  нәтіжесінде  шәкірттері  аудандық, 
облыстық  сайыстардың  жеңімпаздары  атанып  жүр.  Көптеген  марапаттар  
иесі. Ұстаз заман талабына сай щәкірттеріне білім мен біліктілік, дағды 
қалыптастыру үшін өз білімін жетілдіріп, біліктілігін үнемі арттырып 
отырады.

Жетістіктері: 2003  жылы   «Облыстық  білім  беру  тарапынан»  
шығармашылық  белсенділік  танытқаны  үшін  мақтау  қағазы мен  
марапатталды.   2004  жылы  «жеңіл  атлетика» турнирі  бойынша  ІІІ  
орын  алғандығы  үшін  диплом мен  марапатталды.  «Жас  саяхатшылар  
станциясы» ның  директоры  Бөлекбай  А. Ж.  атынан   спорттық  
туризм техникасы  бойынша   өтілген семинар  сабақта  белсенділік  
танытқаны  үшін мадақтама мен марапатталды. Аудандық  білім  беру  
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бөлімі   меңгерушісі  А. Мырзалиев  тарапынан  5  күндік  оқу  далалық  
әскері  жиынында  ұйымдастыру  қабілетін  көрсете  біліп , «үлгілі   дене  
шынықтыру  мұғалімі» танылғаны  үшін, 2007  жылы  оқу- далалық  
әскери жиынның  штаб  бастығы  М. Имашев  тарапынын   салауатты  өмір  
салтын  қалыптастыруда  және  сапалы  тәрбие  берудегі   елеулі  еңбегі  
үшін  марапатталды.  «Ауданның  80- жылдығына  белсене  қатысқаны  
және   оқушылардың  түрлі  жарыстарға  дайындағаны  үшін »   2008  жылы  
АБББ  бастығы  Н.Қаратай  атынын  марапатталды.   2009  жылы   түрлі  
жарыстарда  қатысып  оқушылары  жүлделі  орындар  алғандығы  үшін  АБББ  
бастығы  Г.Б. Нұртанова  тарапынан  марапатталды. 2011 жылы  аудандық  
білім  беру  бөлімі  бастығының  міндетін  атқарушысы  Ж.  Садирмекова  
атынан  шығармашылық  ізденістері  мен  еселі  еңбегі  үшін  мадақтама мен  
марапаттады.2012  жылы  «Оңтүстік  Қазақстан  облысының  80  жылдығы» 
на  орай  шахматтан  мұғалімдер  арасында  аудан  біріншілігінде  ІІІ – орын  
алғаны  үшін  АБББ  бастығы  Д.Айкозова  атынан  диплом  мен  марапатталды. 
«Мұғалімдер  күні» мерекесіне  орай  мол  абыройлы  еңбегі мен игі істері  
үшін  ОББ  бастығының  міндетін  атқарушысы  С.Әуесханов  тарапынан  
марапатталды.  2013  жылы  Қазақстан  Республикасы  Оңтүстік  Қазақстан  
облысы «Qurmet- AB» Қоғамдық  бірлестігінің  1 тамыз  2013  жылғы  № 
01-0003 шешімімен  «Білім  беру ісінің үздігі» медалімен  марапатталды. 
2013  жылы тамыз  педагогикалық  оқуында  оқыған  мазмұнды  баяндамасы  
үшін  марапатталды.  2013  жылы аудандық  мектеп  оқушылары  арасында  
өткен   дойбы  (шашка)  жарысында  оқушысы  ІІІ-орын  алғаны  үшін   
АБББ  басшысы  Д. Айкозова  тарапынан марапатталды. 2013 жылы  «Тоғыз  
құмалақ» ойыны  бойынша  ІІ-орын  марапаты ,  2015 жылы   «Өрлеу» 
БАҰО  тарапынын  мұғалімдер  күніне  арналған  Областық жалпы  мектеп  
және  интернаттары  қызметкерлерінің  арасында  өткен  спартакиадасында  
белсенділік  танытқаны  үшін  мадақтама мен  марапатталды. АБББ  басшысы  
О.Қолдасова  атынан   «Қазақ  хандығының  550  жылдығы»на  арналған  
аудандық  «Веломарафон» өтуіне  белсенді  қатысқаны  үшін алғыс  хат  
марапаты мен  марапатталды. 2016  жылы  Ел  Тәуелсіздігінің  25  жылдық  
мерейтойы  қарсаңында  жарық  көрген  «Үздік  маман» Республикалық  
үздік   білім  беру  мамандарының  энциклопедиясына   енгені  үшін ,  
білім  саласындағы  жетістіктері  үшін  «Үздік  маман » төсбелгісі  жені  
сертификаты мен  марапатталды.  2016  жылы  Республикалық   www.45 
minut.kz  басылымыда  сабақтары  жарияланып  диплом мен  марапатталды.  
«Ең  үздік  сабақ» номинациясы  бойынша өтетін  конкурста  қатысып  ІІ 
орын жүлдегері  атанды. Алғыс хат  және диплом мен  марапатталған.

*  *  *  *  *
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БЕГМАНТАЕВА  НИГОРА  ЖОВЛАНҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан  облысы  Сайрам ауданы  Ақсукент  ауылы
№ 61 Г.С. Титов  атындағы   негізгі  орта мектебі  

өзбек  тілі  және  әдебиет  пәні  мұғалімі

Білімі: жоғары, Алматы ҮзББУ
Жалпы еңбек өтілі: 24 жыл    Санатты:  ІІ
Еңбек жолы:  1992 жылдан  бастап  бүгінгі күнге дейін № 61 Г.С. 

Титов  атындағы негізгі  орта мектебінде өзбек  тілі  және  әдебиет  пәнінің  
мұғалімі.

Өмірлік  ұстанымдар: 
Қандай жағдай болса да, әділ  шешім  қабылдау;  

Өзбек тілі және  әдебиет пәнінің мұғалімі Бегмантаева  Нигора  
Жовлан  қызы жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру жолында 
шығармашылықпен жұмыс жасап келе жатқан тәжірбиелі ұстаздардың 
бірі. Ол өз пәнін теориялық толық меңгерген, білікті жаңашыл мұғалім. 
Ізденімпаз ұстаз оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалана біледі. 
Әр сабағында үлкен ізденіспен, алуан түрлі тәсілдер арқылы шәкірттердің  
өзіндік ой-пікірін қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыстануына жол 
ашады. Мысалы: интерактивті тақта арқылы өткізген жарыс сабағы «Етістік 
(феъл)», «Ундалма», әдебиет пәніден«Ы.Алтынсарин. Жалқы және жалпы 
зат  есімдер» сабақтары ең үлгілі ашық  сабақтар қатарынан орын алды.

Кәсіби шеберлігінің көрінісі ретінде, аудандық білім  беру  бөлімі 
«Мұғалімнің  ізденісі мен  білімі― білім  сапасының  кепілі» тақырыбында  
өткен  педагогикалық   оқуына  белсенді  қатысып  ең  үздік  баян.дама 
иегері  атанды Громата мен  марапатталды.

Ұстаз заман талабына сай щәкірттеріне білім мен біліктілік, дағды 
қалыптастыру үшін өз білімін жетілдіріп, біліктілігін үнемі арттырып 
отырады. 2006 жылы Шымкент  қаласы, БАҰО мамандарының 
ұйымдастыруымен өткен «Оқу  үрдісінде интерактивті  тақтаны,электронды 
оқулықтарды тиімді пайдалану»  әдістемесі  бойынша  авторлық курсын 
аяқтап, сертификатын иеленді. 2009 жылы аудандық  пәндік  олимпиадаға  
өзбек  тілі  және  әдебиет  пәнінен  жүлдегерін  дайындағаны  үшін  аудандық  
білім  беру  бөлімінің  меңгерушісі  тарапынан  марапатталды.

Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға 
ұмтылуы, ізденуі.  Білімді үйрену, оны басқаруға үйрету ұстаздықты 
мұрат еткен әрбір адамның қасиетті борышы десек, осындай ұлы парызды 
орындау жолында Нигора  Жавлон қызы  өзінің іс-тәжірбиесін үлгі ете 
отырып, жас мамндарды тың жетіс-тіктергежетелейді. Тәжірбиелі ұстаздың 
Республикалық әдістемелік-педагогикалық Республикалық 45  minut.kz    
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журналының 2016  жылғы № 3 санында, өзбек  тілі  пәніден  өткен  ашық  
сабағы   жарияланып,  республика көлеміне іс-тәжірбиесі таратылды.

Мұғалім өзінің бірнеше тәрбиелік шаралары мен ашық сабақтарын 
биылғы оқу жылында да электрондық адрес арқылы республикалық 
сайттарға  ұсынып, Республикалық www.bilimnur.kz  ұстаздарға арналған  
әдістемелік сайтына ашық сабақтар топтамасы жарияланып, сайттың 
грамота  және  1 дәрежелі диплом алды.

Әріптестерімен үнемі интернет желісінің  соңғы жаңалықтарымен 
бөлісіп, республикалық сайттарға олардың іс тәжірибиелерін жариялауға 
көмектесіп, акцияларға қатыстырып, тегін сертификаттар алып беріп 
қуанышқа бөледі.

*  *  *  *  *
АБДУЛЛАЕВА РАЪНА  МАККАМБАЕВНА

ОҚО,Сайрам  ауданы,  Қарабұлақ  ауылы,
 №89 «Қайнарбұлақ»  жалпы  орта  мектебі

Химия пәні  мұғалімі  

Білімі: жоғары,  ТашГу 1993 жыл
Жалпы еңбек өтілі: 23 жыл   Санаты: Бірінші
Еңбек жолы: 1993-1995 жылдары №77 Хамза атындағы  негізгі  орта  

мектебінде,1995-2000 жылдары Ташкент облысы № 295 мектебінде,  2000  
жылдан  бүгінгі  күнге дейін Қазақстан  Республикасы Сайрам  ауданы 
Арыс  ауылындағы № 89  «Қайнарбұлақ»  жалпы  орта мектебінде  химия  
пәні  мұғалімі.

Өмірлік  ұстанымдар: Әр атқан жаңа таңдан жақсылық  күту. Барына  
шүкіршілік  ету, жоғына сабырлы  болу. Мүмкіндігінше  көмектесу.

Ізденімпаз ұстаз оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалана 
біледі. Мысалы: интерактивті тақта арқылы өткізген жарыс сабағы 
«Алюминий» «Органикалық қосылыстардағы көміртек атомы» сабақтары 
ең үлгілі ашық  сабақтар қатарынан орын алды.

Үлкен ізденіспен жұмыс жасайтын іскер ұстаз көптеген  жетістіктерге  
қол  жеткізген.  2010  жылы  ОББ бастығы  Н. Байгутов оқу  тәрбие  
саласында  ұзақ  жылдар  бойы  шәкірттерімен  шығармашылық  жұмыс 
жүргізуде  дарындылығы мен  шеберлігін  арттырып,  жаңа  технологияны 
пайдалана  отырып, жас  жеткіншектерге  сапалы  білім және саналы  
тәрбие  беруде  аянбай  еңбек  еткені  үшін  мадақтама мен  марапатталды. 
Білім беру  қызметкерлері  кәсіподақ  комитеті  төрайымы С.Сейдалиева 
жас ұрпаққа  білім  және  тәрбие  беру  ісінде  биік  жетістіктерге  қол  
жеткізіп,  оны  жетілдірудегі   шығармашылық  ізденістері мен еселі  еңбегі  
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үшін мадақтама мен, 2011 жылы  грант оқушыларны  дайындағаны  үшін  
Қарабұлақ  ауылы  әкімі А.Саитмуратов  және  Қарабұлақ  өзбек  мәдени  
орталығының  төрағасы А.Абдуқадиров мадақтама мен  марапаттады.
Осы  жылы Абдуллаева  Раъноны  АБББ  бастығы Г.Нуртанова  грант  
иегерлерін  дайындағаны  үшін  марапаттады. 2012  жылы АБББ  бастығы  
Д.Айкозова  «Отбасы, мектеп  және  игілікті  болашақ  жолындағы  өзара  
ынтымақтастығы» тақырыбында  өткен  тамыз  кеңесінің   химия  пәні  
бойынша  сексиялық  отырыста  мазмұнды  баяндама  оқып , белсенді  
қатысқаны  үшін  грамотамен,  АБББ  кәсподақ  төрайымы С.Сейдалиева білім  
саласындағы  өскелең  ұрпаққа  сапалы  білім  саналы  тәрбие  берудегі  ұзақ  
жылдардағы  шығармашылық  ізденісі мен  озіқ  тәжірибелі  еңбегі  үшін, 
марапаттады.  2015 жылы Тәуелсіз Қазақстанның рухани  және  әлеуметтік- 
экономикалық  дамуына  қосқан  елеулі  үлесі  үшін  құрмет  грамотасы 
мен АБББ басшысы  О.Қолдасова  жалпы  білім  беретін  пәндер  бойынша  
өткізілген  оқушылардың  аудандық  олимпиада  жүлдегерлерін  дайындауда 
үздік  білім  денгейін көрсеткені  үшін  мадақтама мен   марапаттады.

Ұстаз заман талабына сай шәкірттеріне білім мен біліктілік, дағды 
қалыптастыру үшін өз білімін жетілдіріп, біліктілігін үнемі арттырып 
отырады. 2016 жылы Шымкент  қаласы, ҚР «Өрлеу» БАҰО АҚ 
мамандырының ұйымдастыруымен  өткен «Жаралыстану  пәндерін  
оқытуда  оқушылардың  танымдық  әрекеттерін  ұйымдастырудың  тиімді 
әдістемелері» курсын  аяқтап  сертификатын  иеленді.  «12 жылдық білім 
беру  жүйесіне көшу  қарсаңында  инновациялық  технологияларының   
әдіс-тәсілдерін  оқыту  үрдісінде  тиімді  пайдалану  курсін  бітірді. Қазіргі  
заман  мұғалімі – рухани  дамыған  әрі әлеуметтік  тұрғыдан есейген ,  
педагогикалық құралдардың  барлық  түрлерін шебер  меңгерген  білікті  
маман, өзін-өзі  әрдайым  жетілдіруге  ұмытылған  шығармашыл  тұлға.

*  *  *  *  *
ХАЛМУРАТОВА МУХАЙЯ АБДУГАПАРОВНА 

ОҚО, Сайрам  ауданы,  Қарабұлақ  ауылы,
№42 «Фурқат» атындағы  жалпы  орта  мектебі

Ағылшын тілі   пәні  мұғалімі

Білімі: жоғары,  Шымкент  университеті . 2003 жыл
Еңбек жолы: 2001-2011 жылдары №48 Д. Қонааев атындағы 

техникалық-лицей  мектебінде, 2012  жылдан  бүгінгі  күнге дейін 
Қазақстан  Республикасы Сайрам  ауданы Қарабұлақ ауылындағы №42 
«Фурқат» атындағы  жалпы  орта мектебінде  ағылшын тілі  пәні  мұғалімі.                                                          
Жалпы еңбек өтілі: 16 жыл   Санаты: Бірінші

Өмірлік  ұстанымдар: -  Әр  қашан  жаңашылыққа  ұмытылып  өмір  
сүру. -Алынбайтын асу, бағынбайтын белес, шешілмейтін  түйін  жоқ.
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Қазіргі  заман  талабына  сай   қабілетті  шәкірттерді  оқыту мен  
тәрбиелеудің  тиімді  жолдарын  таңдай  білуде  бай  тәжірибе  жинақтаған  
ұстаздардың  бірі. Жемісті   еңбегінің  нәтіжесінде  шәкірттері  аудандық, 
облыстық  олимпиадалар   жеңімпаздары  атанып  жүр.  Көптеген  марапаттар  
иесі. Ұстаз заман талабына сай шәкірттеріне білім мен біліктілік, дағды 
қалыптастыру үшін өз білімін жетілдіріп, біліктілігін үнемі арттырып 
отырады.

Жетістіктері: 2012  жылы АБББ  бастығы  Д.Айкозова  М. Халмуратованы  
Аудандық  «Палиглот» байқауында  оқушысы  белсенділік  танытып 
,  білімділік  және  дарындылық  қабілеттерін  көрсеткені  және  осы  
жүлдегер  оқушысының  дайындығына  шығырмашылық  үлес  қосқаны  
үшін және  Білім мекемелерінде  жаңа  технологияны  оқыту  орталығының  
ұйымдастырылуымен  өткен  «12 жылдық білім беру  жүйесіне көшу  
қарсаңында  инновациялық  технологияларының   әдіс-тәсілдерін  
оқыту  үрдісінде  тиімді  пайдалану  курсін  бітірді. Курста белсенділік  
танытқаны  үшін  мадақтама мен марапатталды.2013  жылы  АБББ  бастығы  
Д.Айкозова  М. Халмуратованы  «Кенгуру  лингвист- 2013»  халқаралық  
интеллектуалдық  байқауға  оқушылары  белсене  қатысып, үздік  нәтиже  
көрсеткені  үшін,  мектеп  директоры Э.Тургунбаев  оқушыларды  ҰБТ ға 
дайындау  барысында  белсенділік  танытқаны  үшін  құрмет  грамоталары 
мен марапатталды.  2014 -2015 оқу жылында  пәндік  олимпиадаға  жүлдегер  
оқушыларны  дайындағаны  үшін  мектеп  директоры  И. Ахмедов мадақтама 
мен  марапаттады.

Ұстаз заман талабына сай шәкірттеріне білім мен біліктілік, дағды 
қалыптастыру үшін өз білімін жетілдіріп, біліктілігін үнемі арттырып 
отырады. 2008  жылы  «Мультимедиа  сыныбында  пәндік  дәрістердің  
сабақ  беру  әдістері» курсын  бітіріп  сертификатын  иеленді. 2009  жылы 
12 жылдық білім  беру  бойынша  ағылшын  тілі  пәні   курсын  бітіріп  өз  
білімін  жетілдірді. 2010  жылы  сынып  жетекшілер  біліктілігін  арттыру  
курсынан  өтіп  куәлігін  иеленді.

Ағылшын  тілі  пәнінің мұғалімі  Халмуратова  Мухайя  Абдугапарқызы  
жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру жолында шығармашылықпен 
жұмыс жасап келе жатқан тәжірбиелі ұстаздардың бірі. Ол өз пәнін 
теориялық толық меңгерген, білікті жаңашыл мұғалім. Ізденімпаз ұстаз 
оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалана біледі. Әр сабағында 
үлкен ізденіспен, алуан түрлі тәсілдер арқылы шәкірттердің өзіндік ой-
пікірін қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыстануына жол ашады. 
Мысалы: ағылшын  тілі   пәнінен  жаңа  технология  бойынша  өткен «Great  
Dritain  and  Kazakhstan», «Adjective» сабақтары ең үлгілі ашық  сабақтар 
қатарынан орын алды.

*  *  *  *  *
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АНАРТАЕВ  САЛОХИДДИН  ИРИСДАВЛЕТОВИЧ

Оңтүстік Қазақстан облысы  Сайрам ауданы  Арыс  ауылы
№ 89  «Қайнарбұлақ» жалпы орта   мектебі
География  және  биология пәні  мұғалімі

Білімі: жоғары, 1996 жылы Өзбекистан  Республикасы Ташкент 
облыстық  мемлекеттік педагогикалық институтының  география  және  
биология факультеті.

Жалпы еңбек өтілі:  20  жыл   Санаты: Жоғары
Өмірлік  ұстанымдар: - Істейтін ісіңді сүюің  керек, сонда ғана сенің 

еңбегің  мейлі тіпті қарапайым  болсын, шығармашылық дәрежесіне дейін  
көтеріледі.

Жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру жолында 
шығармашылықпен жұмыс жасап келе жатқан тәжірбиелі ұстаздардың 
бірі. Ол өз пәнін теориялық толық меңгерген, білікті жаңашыл мұғалім. 
Ізденімпаз ұстаз оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалана біледі. 
Әр сабағында үлкен ізденіспен, алуан түрлі тәсілдер арқылы шәкірттердің  
өзіндік ой-пікірін қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыстануына 
жол ашады. Тәжірбиелі  ұстаз   жемісті еңбегінің  нәтіжесінде көптеген  
жетістіктерге  қол  жеткізді.

2011 жылы АБББ бастығы Д.Айкозова   «Білімді де, білікті  ұстаз» 
аудандық  байқауында  жоғары  біліктілік  танытып , ІІ-орын иеленгені  үшін  
мадақтама мен  марапатталды.  2011 жылы  Облыстық  білім  департаменті  
бастығы  М. Туғанбаев  шығармашылық  ізденісі мен  жоғары  нәтіжелі  
еңбегі  үшін  мадақтама мен  марапатталды

2014 жылы Қазақстан  Республикасы  педагог кадрларының  біліктілігін 
арттырудың  деңгейлі  бағдарламалары  аясында  бірінші ( ілгері)  деңгей 
бағдарламасы  бойынша  мұғалімдерді  оқыту  курстарын  аяқтады. Куәлік  
және  сартификатын  иеленді.

2016 жылы  ОҚО білім  басқармасы басшысы Қ.С. Құлажанов  оқу  тәрбие  
саласында  ұзақ  жылдар  бойы  шәкірттерімен  шығармашылық  жұмыс 
жүргізуде  дарындылығы мен  шеберлігін  арттырып ,  жаңа  технологияны 
пайдалана  отырып , жас  жеткеншектерге  сапалы  білім және саналы  
тәрбие  беруде  аянбай  еңбек  еткені  үшін  мадақтама ман  марапатталды.

2015-2016 оқу  жылының  аяқталу  қорытындысы  бойынша  жас  
ұрпаққа  сапалы  білім  беріп  ізденістері мен  еселі  еңбегі үшін   АБББ 
бастығы  О.Қолдасова  мадақтама мен  марапаттады. Шығармашылық — 
бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға  ұмтылуы, ізденуі.   

Мұғалім өзінің бірнеше тәрбиелік шаралары мен ашық сабақтарын 
биылғы оқу жылында да электрондық адрес арқылы республикалық 
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сайттарға  ұсынып,  Республикалық 45minut.kz сайтына ұстаздарға арналған  
әдістемелік сайтына ашық сабақтар топтамасында  республика көлеміне іс-
тәжірбиесі таратылып, сайттың  дипломын алды, Республикалық 45minut.
kz сайтына «Ең үздік баяндама»  номинациясы бойынша  І-орын Дипломы 
мен  Алғыс хатын  иеленді.   

2016  жылы «Қаратау» газетінде  коучинг  сабағы №1  санында 
жарияланып,   іс-тәжірбиесі таратылды. Үнемі ізденіс үстінде жүретін, өзінің 
кәсіби шеберлігін шыңдап, шәкірттеріне бүгінгі өмір талабына сай сапалы 
білім беру жолында аянбай еңбек ететін, жұмысқа  үлкен жауапкершілікпен 
қарайтын ұстаз. Сондықтан алға қойған мақсатына жетуге  асыққан ұстаздың 
педагогикалық шеберлігі өзге ұстаздарға үлгі.

*  *  *  *  *
НАРТАЕВА  ЛАЙЛО  ЮЛДАШБЕКОНА

Оңтүстік  Қазақстан  облысы, Сайрам  ауданы,  Ақсукент  ауылы,
№7 «Бабыр» атындағы  жалпы  орта  мектебі

Математика  пәні  мұғалімі

Білімі: жоғары,  М.Әуезов  атындағы ШПИ. 1991 жыл.
Жалпы еңбек өтілі: 25  жыл   Санаты: Бірінші
Еңбек жолы: 1. 08. 1991 жылдан бүгінгі күнге дейін №7 «Бабыр» 

атындағы  жалпы  орта мектебінде  математика пәні  мұғалімі

Өмірлік  ұстанымдар: - Барлық  адам  қателеседі, бірақ 
қателесушілердің  арасындағы  ең жақсысы  өз  қателігін  мойындап  

тәубеге  келгені. Білгенімді  білмегенге  үйрету.
                                          

Жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру жолында 
шығармашылықпен жұмыс жасап келе жатқан тәжірбиелі ұстаздардың 
бірі. Ол өз пәнін теориялық толық меңгерген, білікті жаңашыл мұғалім. 
Ізденімпаз ұстаз оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалана біледі.

Әр сабағында үлкен ізденіспен, алуан түрлі тәсілдер арқылы шәкірттердің 
өзіндік ой-пікірін қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыстануына 
жол ашады. Мысалы: математика  пәнінен  жаңа  технология  бойынша  
өткен «Алгебралық өрнектерді түрлендіру», «Жазықтық. Нүкте. Түзу. 
Сәуле» сабақтары ең үлгілі ашық  сабақтар қатарынан орын алды. Бүгінгі  
ұстаз  шәкіртіне  ғылым  негіздерінен  мәлімет  беріп  оны  дүние  жүзілік  
білім деңгейіне алып  шығу  керек. Кәсіби шеберлігінің көрінісі ретінде 
2013 жылы  оқушысы  Иристаев  Бегзат  математика  пәнінен  жүлделі 
ІІІ орынды иеленді. Пәндік  олимпиадаларда жүлдегер  оқушларны  
дайындағаны  үшін, мұғалімдердің  шығармашылық  іс- әрекеттері мен  
тәжірибе  алмасуын дамыту, білім  ауқымдылығы мен құндылығын  жан-
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жақты  насихаттау,оқушыларды ақпараттандырылған  қоғамда  өмір  сүруге 
бағдарлауда шығармашылықпен  еңбек  ететін  мұғалімдерді  анықтау,олардың  
мәртебесін  көтеру  мақсатында өткізілген  пән  мұғалімдерінің  аудандық  
олимпиадасында  ІІ-орын  алғаны  үшін, жас ұрпаққа сапалы  білім, саналы  
тәрбие  берудегі  игіллікті  істері  және  ұлағатты  ұстаздық  жолындағы  
шығармашылық ізденістері  арқасында  өз  шеберлігін, біліктілігін  жоғары  
дәрежеде  танытқаны  үшін,көптеген  грант жүлдегерлерін  дайындағаны  
үшін Нартаева Лайло АБББ басшысы Д.Айкозова  тарапынан  мадақтама 
және құрмет  грамотасы мен   марапатталды.

Ұстаз заман талабына сай шәкірттеріне білім мен біліктілік, дағды 
қалыптастыру үшін өз білімін жетілдіріп, біліктілігін үнемі арттырып 
отырады. 2015 жылы Қазақстан  Республикасы  педагог кадрларының  
біліктілігін арттырудың  деңгейлі  бағдарламалары  аясында  үшінші (базалық) 
деңгей бағдарламасы  бойынша  мұғалімдерді  оқыту  курстарын  аяқтап 
сертификатын иеленді. Үшінші (базалық) деңгей педагог қызметкерлерінің  
біліктілігін  арттыру курсы  барысында шығармашылық  белсенділік пен 
жоғары нәтіже көрсеткені  үшін «Өрлеу»БАҰО директоры Искакова Л.Т  
тарапынан  мадақтама мен марапатталды.  

Қазіргі  заман  мұғалімі – рухани  дамыған  әрі әлеуметтік  тұрғыдан 
есейген ,  педагогикалық құралдардың  барлық  түрлерін шебер  меңгерген  
білікті  маман, өзін-өзі  әрдайым  жетілдіруге  ұмтылған  шығармашыл  
тұлға.

*  *  *  *  *
ТАШПОЛАТОВА  САНОБАР  БАЗАРТАЕВНА

Оңтүстік  Қазақстан  облысы Сайрам  ауданы Арыс  ауылы
№ 89 «Қайнарбұлақ» жалпы орта мектебі

Бастауыш сынып мұғалімі 

Білімі: жоғары,  Бекабад пед уч, 1995 жыл. М.Әуезов,  2007жыл.
Жалпы еңбек өтілі: 22  жыл   Санаты: Бірінші
Еңбек жолы:  1995  жылдан бүгінгі күнге дейін  №89  «Қайнарбұлақ»  

жалпы  орта мектебінде бастауыш  сынып  мұғалімі.

Өмірлік  ұстанымдар: - Адамдар  сенен  көмек  сұраса,  қол  ұшын  
созудан  бас  тартпа!  Үш  нәрсені  ұмытпа: өзіңді  құрметте, өзгелерді  

құрметте  және  өз  жасаған  әр  іс-әрекетіңе  жауап  бере  біл!

Қазіргі  заман  талабына  сай   қабілетті  шәкірттерді  оқыту мен  
тәрбиелеудің  тиімді  жолдарын  таңдай  білуде  бай  тәжірибе  жинақтаған  
ұстаздардың  бірі. Жемісті   еңбегінің  нәтижесінде  шәкірттері  аудандық , 
облыстық  олимпиадалар   жеңімпаздары  атанып  жүр.  Көптеген  марапаттар  
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иесі. Ұстаз заман талабына сай шәкірттеріне білім мен біліктілік, дағды 
қалыптастыру үшін өз білімін жетілдіріп, біліктілігін үнемі арттырып 
отырады.

Жетістіктері: АБББ басшысы Д.Айкозова  тарапынан  атқарған  жемісті 
еңбегі  үшін,  дарынды  оқушыларды  дайындағаны  үшін  мадақтама мен  
марапатталды. 2013  жылы «Қазақстан  мұғалімі» республикалық  газеті  
бас  редакторы М. Сермағамбетов  атынан  Тәуелсіз Қазақстанның  рухани  
және  әлеуметтік  дамуы  жолында  білім  беру  жүйесін  дамытуға, оның  
гүлденуіне  қосқан  үлесі  үшін құрмет  грамотасы мен  марапатталды.

2015  жылы  Оңтүстік  Қазақстан  облысының  білім, жастар  саясаты  
және  тілдерді  дамыту  басқармасы  басшысы А. Елшиева  Оңтүстік  
Қазақстан  облысы оқушылары  арасында  өткен «АЛТЫН  ҰРПАҚ» 
зияткерлік   олимпиадасында  оқушысы  жүлделі  орынға  ие  болғаны  үшін  
алғыс  хат пен  марапатталды. Оқушысы  Базартаев  Самандар  олимпиадада  
І-орын  алғаны  үшін   диплом мен  марапатталды.

Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға 
ұмтылуы, ізденуі.  Білімді үйрену, оны басқаруға үйрету ұстаздықты 
мұрат еткен әрбір адамның қасиетті борышы десек, осындай ұлы парызды 
орындау жолында  Санобар  Базартай  қызы  өзінің іс-тәжірбиесін үлгі ете 
отырып, жас мамндарды тың жетістіктерге  жетелейді. Тәжірбиелі ұстаздың  
Республикалық әдістемелік-педагогикалық Республикалық 45minut.kz    
журналының  2015  жылғы №9 санында,  дүниетану  пәнінен  өткен  ашық  
сабағы   жарияланып,  республика көлеміне іс-тәжірбиесі таратылды.

2016  жылы Қазақстан  Республикасы Астана  қаласы бастауыш  сынып  
оқушыларына арналған  олимпиада  орталығы  жас  жеткеншектерге  сапалы  
білім  мен  саналы  тәрбие  беруде  жеткен  жетістіктері, білім  беру  ісіне  
қосқан  үлесі  және  оқушыларын  шығармашылыққа  тәрбиелегені  үшін  
грамота  мен  марапаттады.

2016  жылы «ЖАҚСЫ  СЫНЫП  ЖЕТЕКШІСІ» номинациясы мен 
марапатталды. Осы  жылы  «Болалар  олами» газетінің  бас  директоры  
Г.Расулова  тарапынан  жас ұрпаққа  сапалы  білім  және  өнегелі тәрбие    
берудегі  қызметі  үшін  құрмет  грамотасы мен  марапатталды.

*  *  *  *  *
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ОМАРОВА АҚМАРАЛ НҰРЛЫБЕКҚЫЗЫ

БҚО. Казталов ауданының білім беру бөлімі
Мирон негізгі жалпы білім беретін мектебі

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты мұғалімі

Бітірген оқу орны: 2002 ж, БҚМУ
Педагогикалық еңбек өтілі: 11 жыл
Білім жетілдіру курсынан өткен жері, уақыты, курс тақырыбы:
1. БҚОПКА және ҚДИ 2010 ж, 1-12 ақпан. «Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімдерінің құзыреттілігін қалыптастыру»
2. ҚР педагог кадрларларының біліктілігін  арттырудың деңгейлі 

бағдарламалары аясында (бірінші) ілгері деңгей бағдарламасы бойынша 
оқыту курсын бітірді.26 тамыз-29 қараша

3. «Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін қалыптасырудағы психологиялық 
аспектілер орны» тақырыбындағы шеберлік сыныбы. Ұйымдастырған 
А.С.Турчин Ресей Федерациясы психология ғылымының кандидаты, Иванов 
мемлекеттік университетінің доценті 2011 жыл, 3 қараша.

4. «Оқу мен Жазу арқылы Сын Тұрғысынан Ойлауды дамыту» жобасы 
бойынша Қазақстан Оқу Ассоциациясы ұйымдастырған семинарға 
қатысты.2012 жыл

Аттестациядан өткен уақыты, санаты: 2012 ж, мамыр, жоғары біліктілік 
санаты.

Шығармашылық жұмыс жоба қорғауы: 2010 ж. 12 ақпан, БҚОПКА 
және ҚДИ «Қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша қолданбалы курс 
бағдарламаларының тиімділігі»

Аудан көлемінде таралған авторлық бағдарламасы:
1. «Араб тілі» қолданбалы курс бағдарламасы және әдістемелік нұсқау. 

2009 жыл.
2. «Қазақ тілінің стильдері» қолданбалы курс бағдарламасы 2009 жыл.
3. «Ізденіс – жетістікке барар жолдың бірі» іс-тәжірибе жинағы 2011 жыл.
Облыс көлемінде таратылған жұмыстары:
1. «Қазақ әдебиеті пәнінен тест түрлері» 2012 жыл,ақпан.
2. БҚО білім басқармасының орта білімді жаңа ақпарттық технологиялармен 

қамту бөлімі «Қазақ тілінің стильдері» атты электрондық оқулығы, 2008 жыл.
Білім сапасы:
1. 2009 жыл ҰБТ қазақ тілі пәні бойынша 100%
2. БҚО білімді бақылау департаментінің Мирон НЖЖББМ аттестаттау 

кезінде өткізген байқау сынағында қазақ тілі пәні бойынша білім сапасы 90% 
2013 жыл

3. ОЖСБ нәтижесі қазақ тілі пәні бойынша 12,9 ортақ балл 2013 жыл
*  *  *  *  *
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КУМАРЖАНОВА ЖАНАР МУШЕЛЬБАЕВНА

ШҚО. Өскемен қаласы әкімдігінің «№27 орта мектебі» КММ
Математика пәні мұғалімі

Мұғалімнің негізгі мақсаты - оқушылардың шығармашылық қабілетін, 
өздік танымдық біліктілігін дамыта отырып, білім сапасын арттыруды 
ұйымдастыру.

Жанар Мушельбаевнаның сабақтары өзінің нақты 
ұйымдастырушылығымен, ғылыми тереңдігімен, қисынды 
қорытындылауымен ерекшеленеді. Оқушы білімін тексеруді іскерлікпен 
жоспарлай отырып, басты істерге асқан жауапкершілікпен қарайды. Ол оқу 
үдерісіне оқушы қызығушылығын арттыру мақсатында тынбай еңбек етеді. 
Оқушыларды ұлттық дәстүрмен, қазақ халқының тарихымен, мәдениетімен, 
туған жерінің табиғатымен таныстырады. Жанар Мушельбаевна “Процент 
біздің өмірде” атты тақырып бойынша зерттеу жұмысымен айналысады.

Мұғалімнің пән бойынша өткізген іс – шаралары оқушылар есінде 
көпке дейін сақталады. Ол тірнектеген еңбегімен оқушы білімінің жақсы 
деңгейде болуына қол жеткізді. Мысалы, өзі беретін сыныптардағы оқу 
үлгерімі 100%, сапа 67 %, үздік оқушы саны-8, озат оқушылар-6, орташа 
оқитындар-7. Оның оқушылары мектеп, қала олимпиадаларына, жарыстарға 
белсенді түрде қатысып, жүлделі орындарға ие болып жүр. 2012, 2013, 2014 
жылдары облыстық «Асыл тас», «Малахит» математикалық байқаулардан 
оқушылары Сеитов Дарын, Байболов Темірлан III, ІІ орынды жеңіп алды. 
Ал 2014, 2015 жылдары Уразголиева Назым, Буйткенова Гүлім деген 
оқушылары қашықтықтан өткізілген халықаралық сайысқа қатысып, I 
орын жүлдесінің диплом иегерлеі болып отыр. Бұл ұстаздың жұмысының 
нәтижесі деуге болады.

Жанар Мушельбаевна өзінің кәсіби шеберлігін шыңдау жолында тынбай 
еңбек етуде. Ұстаздардың білім жетілдіру, қайта даярлау курсынан 2011, 
2012, 2014, 2015 жылдар аралығында үздіксіз өтіп отырды.

Жанар Мушельбаевна ұстаз ретінде де байқау-сайыстарға қатысып, 
жүлделі орындарға ие болды:
	 Халықаралық «Менің инновациялық сабағым» 2 орын
	 Республикалық «Менің үздік презентациялық сабағым» 2 орын
	 Республикалық «Педагогтың таңдаулы портфолиосы» 3 орын
	 Республикалық математикалық олимпиада 3 орын

Елімнің болашағы деп үміттенетін бүгінгі жас ұрпаққа білім нәрін 
сеуіп, еңбексүйгіштік пен адамгершілікке тәрбиелеп, білімі мен өнегесін 
оқушыларға арнап, бойындағы бар күш-жігерін шәкірт тәрбиелеуге 
жұмсайтын Жанардың еңбегі ерекше. 2016 жылы «Методический форум» 
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журналының №1 санында «Квадрат теңдеуді шешу» тақырыбындағы 
мақаласы жарияланды. 2013 жыл аудандық тамыз кеңесінде «инклюзивті 
оқыту» тақырыбында баяндама оқып, өз тәжірибесін мұғалімдермен 
бөлісті. Жанар Мушельбаевна ұстаздық қызмет атқарып аудандық білім 
бөлімінің, мектеп әкімшілігінің, ауылдық әкімдік тарапынан бірнеше рет 
«Құрмет грамоталарымен» марапатталып, алғыс хаттарға ие болды.

Ұжым ортасында беделді, адамгершілігі мол, мінезі ашық, жас мамандарға 
көмектесіп отырады. Ол адамгершілік, сыйластық деген ұғымдарды бірінші 
орынға қояды. Ұжыммен тіл табысқыш, ибалы, кішіпейіл, қарапайым ұстаз. 
Білімін үнемі жетілдіріп отыратын, білім мен тәрбиені ұштастырған ұстаз 
ғана емес, ол екі баланың анасы, аяулы жар.

 Жанар Мушельбаевнаны әріптестері, ата – аналар, оқушылар сыйлап, 
қадір тұтады. Заман талабына сай, қоғамға лайықты білімді де, білікті ұстаз 
екеніне сеніміміз мол.

*  *  *  *  *
ЕРГУАТОВА ШОЛПАН ОРЫНБАСАРОВНА

Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы,
№1 қазақ орта мектебі

Биология пәнінің мұғалімі

Білімі: Жоғары. Ақтөбе қаласы, Қ.Жұбанов атындағы мемлекеттік  
университеті. 2004 ж

Диплом номері: ЖБ 0507640
Мамандығы:  Биология
Жалпы өтілі:  16 жыл
Педагогикалық өтілі:  14 жыл
Жұмыс орны: Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, №1 қазақ орта мектебі 

ММ
Компьютерді меңгеруі, куәлік номері: Жақсы № 15683\ 00321
Білім жетілдіру курсынан                       24.09.2005  базалық
өткен уақыты, өткен жері:                      18.11.2011 12 жылдық
Деңгейлі бағдарламасы        ІІІ деңгей         03.06.2013 ж
Аттестациядан өткен уақыты: 2012 ж
Бұйрық номері: № 15
Куәлік номері:  № 5
Өзекті мәселесі:  Жаңа технологияны сабақ үрдісінде пайдалана  

отырып оқушылардың ой-өрісін дамыту

*  *  *  *  *
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ҚАЛМАҒАНБЕТОВА НҰРГҮЛ  ҚОНАҚБАЙҚЫЗЫ

Ақтөбе облысы. Ырғыз ауданы.
Б.Алманов атындағы орта мектебінің

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Қалмағанбетова Нұргүл - оқыту әдістемесін жоғарғы деңгейде меңгерген 
ұстаз.    Нұргүл - кәсіби біліктілігін арттырумен қатар  талай жетістіктерге 
жетіп, облыстық, аудандық сайыстарда мектебіміздің абыройын 
жоғары ұстап жүрген ұстаз. Мұғалімнің негізгі мақсаты- оқушылардың 
шығармашылық қабілетін, өзіндік таным біліктілігін дамыта отырып, алған 
білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету.

Ұстаз оқу материалының жүйелі түрде бөлінуіне,  әдеби тілде 
таза сөйлеуге, саналы ойлауды жетілдіруге үлкен көңіл бөледі. Бекіту 
сабақтарында оқушымен  қарым – қатынасты жүзеге асыру мақсатында 
ойлау, оқу, тыңдау және жазу, яғни, сөйлеу  әрекетінің барлық түрлерінің 
іске асуына ықпал етеді. Оқушылардың алған білімдерін тиянақтаудың 
әдіс-тәсілдерін шебер қолданады.

Пән мұғалімі ретінде білім сапасын арттыруды алға қойғанын көруге 
болады. 2013-2014 оқу жылында қазақ тілі мен әдебиетінен тоқсандық 
қорытындылары 100% болса, ҰБТ қорытындысында үлгерім және сапасы 
бойынша да 100% жоғары көрсеткішпен дәлелдеді.

Қалмағанбетова Нұргүл сабақ жинақтарын, дидактикалық материалдарды, 
қолданбалы курс бағдарламаларын журнал беттеріне, сайттарға жариялап, 
сертификаттарға ие болды.

Оқушылардың шығармашылығын дамыту мақсатында ғылыми 
зерттеу жұмыстарына жетекшілік етуде. Ғылыми жұмыспен айналысатын 
оқушылардың қатары жыл сайын арта түсуде.  Оқушылары облыстық 
«Зерде», «Жарқын болашақ» ғылыми жобалар байқауына  қатысты.  Нұргүл 
мұғалім мектептегі болатын шаралардың белсенді ұйытқысы бола алады. 
Мұғалімнің әр пән бойынша өткізген іс – шаралары оқушылар есінде көпке 
дейін сақталады.  Қазақ тілі мен әдебиеті апталығында жоғары сыныппен 
ұйымдастырған «Лирикалық поэзия кеші» мектеп оқушыларының көңілінен 
шықты.

Нұргүл үнемі ізденіспен жұмыс жасайтын,  білім мен тәрбиені 
ұштастырған ұстаз ғана емес, ол үш баланың анасы, аяулы жар.

Ол - адамгершілік пен сыйластықты бірінші орынға қоя білетін адал жан. 
Мектебіміздегі жас мамандарға да үнемі ақылын, тәжірибесін аямайды.  
Қалмағанбетова Нұргүл - еліміздің болашағы жастарға отансүйгіштік пен 
білімділік сыйлай білетін ұстаз.

*  *  *  *  *
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ЕШПАНОВА АЙГҮЛ КЕҢШІЛІКҚЫЗЫ

Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы,
Мамыр негізгі мектебінің мектепалды

даярлық сынып мұғалімі

Білімі: арнаулы орта.  Ақтөбе гуманитарлық колледжі
Мамандығы: Бастауыш сынып мұғалімі
Педагогикалық  өтілі:  8 жыл   Санаты: ІІ

Айгүл Кеңшілікқызы бастауыш сыныпта  оқыту әдістемесін жоғары 
деңгейде меңгерген ұстаз. Еңбексүйгіштік, оқытуға деген шығармашылық 
ұстаным –мұғалімге тән қасиеттер. Айгүл Кеңшілікқызының сабақтары 
өзінің нақты ұйымдастырушылығымен, ғылыми тереңдігімен, қисынды 
қорытындылауымен ерекшеленеді.

Ұстаз оқу материалының жүйелі түрде бөлінуіне, ойлау тілін жетілдіруге 
үлкен көңіл бөледі. Бекіту сабақтарында оқушымен қарым-қатынасты 
жүзеге асыру мақсатында ойлау, оқу, тыңдау және жазу, яғни, сөйлеу 
әрекетінің барлық түрлерінің іске асуына ықпал етеді.

Оқушыларды ұлттық дәстүрмен қазақ халқының тарихымен, 
мәдениетімен, туған жерінің табиғатымен таныстырады., «Мәнерлеп оқу, 
саутты жазу» атты тақырып бойынша зерттеу жұмысымен айналысады. 
Мұғалімнің ұйымдастырылған оқу-іс әрекеті, өткізген іс-шаралары 
оқушылар есіне көпке дейін сақталады.

Айгүл Кеңшілікқызы  өзінің кәсіби шеберлігін шыңдау жолында тыңбай 
еңбек етуде.

Облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығының ұйымдастыруымен 
өткен «Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті» байқауында жүлделі І орынға ие 
болды. 2014жылы облыстық ғылыми практикалық конференцияға қатысып, 
жинаққа шықты.

Айгүл Кеңшілікқызын әріптестері, ата-аналар, оқушылар сыйлап, қадір 
тұтады.

*  *  *  *  *
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КАЙМУЛДИНОВ АҚЫЛБАЙ АСЫМАҚҰЛЫ

БҚО. Теректі ауданы,  Подстепный № 1 ЖОББ
Мектеп директоры

Білімі, бітірген оқу орнының атауы, мерзімі: жоғары, 1985 жыл  
А.С.Пушкин атындағы ОПИ

Диплом бойынша мамандығы: география және биология пәні 
мұғалімі

Кәсіби тәжірибесі:  39 жыл               
Жалпы еңбек өтілі: 39 жыл
Педагогикалық өтілі: 30 жыл

Ұстаз... жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, 
естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында сақтайтын, ешнәрсені 
ұмытпайтын, алғыр да аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар-намысын 
ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне 
жақсылық пен ізгілікті көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін 
батыл, ержүрек болуы керек,- деген екен ұлы ойшыл Әл Фараби.

Бүгінде «Ұстаз» атты мәртебелі мамандықтың иесі Каймулдинов 
Ақылбай Асымақұлы осындай жандардың бірі.  Оның бойынан мамандығына 
деген аса зор сүйіспеншілігін, өзіндік асыл қасиеттерін байқауға болады. 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші, жібектей сусыған 
өмірде кейде жаныңда жүрген жайдары жандардың игі істерін де елемей 
жататынымыз рас. Отбасың – Отаның болса, қызмет орнымыз да біз үшін 
үлкен отбасы секілді. Сол отбасына тірек болып, сүттей ұйытып басқарып 
отырған директорымыз біз үшін ағамыз  іспеттес. Қай әріптесін кездестірсе 
де, тоқтап тұрып амандығын сұрайтын мектебіміздің директоры Ақылбай 
Асымақұлы – мақтауға тұратындай жандардың, ұлағатты ұстаздардың бірі, 
ата-ананың, шәкірт жанын түсіне білетін мектеп басшысы.

1959 жылы 29 қаңтарда  Батыс Қазақстан облысы, Шыңғырлау ауданы, 
Ұрсай елді мекенінде Ақылбай Асымақұлы  көп балалы отбасында дүниеге 
келген. Ол 1976 жылы мектеп бітіріп, сол жылы дене шынықтыру пәні 
мұғалімі  болып  еңбек  жолын  бастады.  1977 – 1979 жылдары Кеңес одағы 
қарулы күштер қатарында әскери міндетін  атқарды.  1979-84 жылдары А.С. 
Пушкин атындағы  Орал  педагогикалық  институтына түсіп, география, 
биология пәндерінің мұғалімі мамандығын алып шықты.

Ақылбай Асымақұлының  еңбек жолында Шыңғырлау ауданы, Белогор 
ЖОББ мектебінде география пәні мұғалімі, Жаңакүш мектебінде оқу ісі 
меңгерушісі, Шыңғырлау ауданы, Қызылкөл ЖОББ мектебінің директоры, 
Теректі ауданы, Шөптікөл ЖОББ мектебінің директоры болып қызметтер 
атқарған.
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2009 жылдың тамыз айынан бері Теректі ауданы,  Подстепный № 1 ЖОББ 
мектеп директоры болып қызмет атқарып келеді.  Ақылбай Асымақұлы 
өзі жетекшілік еткен орыс мектебінде  қазақ сыныптарын ашуда өз үлесін 
қосып жүрген азамат.  Мектеп  ұжымы мен оқушылар арасында қазақ тілі 
мәртебесін көтеру мақсатында ұйымдастырылған іс-шараларға  жетекшілік 
етіп келеді. Сондай бір шараларды айтып кетер болсақ, мектебімізде 
өткізілген педагогикалық кеңесте өзге ұлт өкілдерін мемлекеттік тілде 
сөйлеуін насихаттау барысында өзіндік үлесін қосу мақсатында «Жұма 
күні - қазақша сөйлеу күні» деп жариялады. Облыс, аудан басшылары 
атынан Алғыс хаттармен мадақталып жүр. Сонымен қатар, спорт, туризм 
саласында да жетістіктері мол. Шәкірттері де үлкен белестерді бағындырып 
жүр. Олар: Каменев Евгений мен Есетова Камила.

Ақылбай Асымақұлы әріптестеріне үлгі болатын, өз ісіне мығым 
тәжірибесі мол, білгенін өзгеге үйрете білетін, жастардың биіктен көрінуіне 
қолдау жасай білетін азамат.

*  *  *  *  *
МЫРЗАҒАЛИЕВА АЙЖАН ТЕЗЕКБАЕВНА

Мектебі: БҚО. Теректі ауданы, Подстепный №1ЖОББМ
Еңбек өтілі: 29 жыл
Курстан өтуі: 1.«Өрлеу» біліктілік арттыру ұлттық орталығы

 (Орал қаласы) 24.05.2013 «Заманауи технологияларды физика пәнін 
оқытуда қолдану»
2.Педагогикалық шеберлік орталығының  Орал қаласындағы филиалы 2014 
жыл (03.03.14-06.06.14)
   ҚР педагог кадрларының біліктілігін арттырудың  деңгейлі бағдарламалары 
аясында І (ілгері) деңгей  курсы ( Сертификат     І №00044677)
3. «Өрлеу» біліктілік арттыру ұлттық орталығы (Орал қаласы) 2015 жыл 
(06.04.15-10.04.15)
«PISA халықаралық зерттеуін жүргізу аясында оқушылардың 
функционалдық математикалық сауаттылығын дамыту» ( Сертификат 
№0038161)
Жетістіктері: 1. 2011 жыл Облыс әкімі грантына конкурс І орын 
(Терект» ауданы)Диплом
2. 2011 жыл Облыс әкімі грантына конкурс  (Облыстық) Қатысушы 
куәлігі
3. 2012 жыл «Үздік педагог-2012» (Терект» ауданы) Мадақтама
4. 2013 жыл Облыстық ББ  Құрмет грамотасы
Баспасөз: 1.Современный урок. Ғылыми-әдістемелік ҰСТАЗ журналының 
қосымшасы  №1(15) 2011 жыл Жарықтың шағылу заңы. 2011 жыл
2.Ашық сабақтар .Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал 2013 жыл 
№5 .Булану және конденсация.Меншікті булану жылуы
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3.ҚР педагог қызметкерлерінің «Сапалы білім мен тәрбие беру-
Қазақстанның мемлекеттік саясатының басымдығы»
(Аудандық жинақ кітап) ҰБТ-ға даярлаудың тиімді жолдары 2013 жыл
Мұғалімнің іс- тәжірибесінің таралуы: Аудан көлемінде  (кітапша)  
«Қызық та қиын есептер»  (9 класс факультатив курсы жоспары ) 2013-14 
оқу  жылы
Семинарға қатысуы (баяндама оқу): Аудандық
1.«Физика сабағында электрондық оқулықтарды пайдалану тиімділігі» 
10.04.12  семинар Федоровка №1 ЖОББМ
2.   «Оқушыларды физика пәнінен ҰБТ-ға даярлаудың тиімді жолдары» 
09.08.13 Аудандық тамыз кеңесі Подстепный Қ. ЖОББМ
3. «Өз пәніңіз үшін жаңа технология әдістерін (7 модуль) қолдану 
қаншалықты тиімді?»  25.02.15 семинар-коучинг Подстепный №1 ЖОББМ

*  *  *  *  *
МУКАТОВА САРА ТАУПИХОВНА

Батыс Қазақстан облысы. Теректі  ауданы
 Подстепный № 1 жалпы орта білім беретін мектебі

Химия  пәнінің мұғалімі

Білімі:   Жоғары. Орынбор қаласы.  В.П. Чкалов атындағы мемлекеттік  
педагогикалық институты, 1994 жыл

Педагогикалық жұмыс өтілі: 19 жыл
Әдістемелік тақырыбы: «Химия сабақтарында оқытудың тиімді 

технологиялар элементтерін қолдану арқылы оқушылардың пәнге деген 
қызығушылығын арттыру»

ҰБТ нәтижелері:
• 2008-2009 оқу жылы: химия орташа балы-16;  білім сапасы (100%)
• 2009-2010  оқу жылы: химия орташа балы -17; білім сапасы (100)
• 2013-2014  оқу жылы: химия орташа балы -21; білім сапасы (100)
Аудандық сайыстар мен пәндік олимпиада қорытындысы бойынша:
• 2010 жыл: негізгі пәндер бойынша аудандық олимпиадада  11 сынып 

оқушысы Баймухамбетова Гульмира  жүлделі II орын иеленді.
• 2013 жыл: негізгі пәндер бойынша аудандық олимпиадада  10 сынып 

оқушысы Ермеков Ермек  жүлделі I орын иеленді.
• 2013 жыл:  Әл Фараби атындағы химия олимпиадасынан Козлов 

Валентин I орын иеленді
• 2013 жыл:  Әл Фараби атындағы химия олимпиадасынан исмагулова 

Дария «Алғыс хат»  иеленді
• 2014 жыл:  Әл Фараби атындағы химия олимпиадасынан Козлов 

Валентин III орын иеленді
• 2015 жыл: Козлов Валентин химия пәні республикалық қашықтық 
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олимпиаданың ІI турына қатысушы атанды
Мұғалімнің өз жетістіктері:
• 2012 жыл облыстық «Ең үздік сабақ» байқауы І орын
• 2013 жыл «Алғыс хат» Әл Фараби атындағы ҚазҰУ
• 2014 жыл аудан әкімінің «ҰБТ ға дайындаудағы жетістігі үшін» 

сертификаты
• 2015 жыл аудандық химия пәнінен мұғалімдер арасындағы 

олимпиададан I орын
Мұғалімнің басылымы және авторлық бағдарламалары:
• 2016 жыл. Прикладной курс по химии «Решение качественных и 

расчетных задач по химии» для учащихся 10  класса.
Мукатова Сара Таупиховна осы мектепте 2014-2015 оқу жылынан бастап 

директордың оқу және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары жұмысын жоғары 
жауапкершілікпен атқарып келеді. Өз мамандығы бойынша мұғалімдік 
жұмысымен қатар басшылықты да абыроймен атқарып жүрген тәжірибелі 
ұстаздың болашақта биіктен көрінетіндігіне сенімдіміз.

*  *  *  *  *
ТУЛЕНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

Психолог Подстепновской №1 ОСОШ
                                                                    
Образование: Высшее, Западно- Казахстанский Государственный 

Университет им. М. Утемисова
Опыт работы: Подстепновская №1 ОСОШ, педагогический стаж-

13лет, стаж работы психологом: 9 лет
Дополнительное образование : учитель самопознания -2014 

год (АО «Национальный центр повышения квалификации «Орлеу». 
Министерство РК и оздоровительный центр Бобек» -уровневые курсы по 
самопознанию-3 уровень.

Профессиональные навыки:
• навыки проведения социально-психологической диагностики 

личности
• навыки составления психологических портретов
• навыки проведения психологического тестирования, обработки 

полученных  результатов
• навыки решения проблем взаимоотношений в семье, в коллективе.
• навыки решения проблем личностного роста
• навыки проведения психологических тренингов
• умение работать с людьми
• умение выслушать и понять человека, успокоить, посочувствовать.
• Навыки проведения тренингов и семинаров;
• Хорошее владение психологическими методами и приёмами;
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Личные качества: коммуникабельность, доброжелательность, 
уравновешенность, отзывчивость, тактичность, оптимизм,  терпение, умение 
налаживать взаимоотношения с детьми и с коллективом, организованность.

Достижения:
2014г. - Районный отдел образования .Грамота за 1-е место в заочном  

конкурсе  «Лучший педагог – психолог» -2014»
2014 г.- Грамота Областного отдела образования. Грамота за 1-е место в 

конкурсе  «Лучший педагог – психолог» -2014»
2014 г.- Республиканская дистанционная олимпиада по психологии: 

«Отличный результат»
2014г.- Министерство республиканского  отдела образования. Грамота в 

номинации: «Новатор психолог»
Публикации:
 1.2011год- Приложение к республиканскому научно-методическому 

журналу: «Устаз»   
 «Секрет   души.Внеклассное мероприятие : «Принципы счастливой 

семьи»
 2.2014 год.- Сборник материалов республиканского семинара 

«Развитие эмоциональной сферы    личности одаренных подростков».
 3.2014г-Районный сборник августовской секции выступления 

учителей 2014 год: «Роль    эмоциональной сферы в развитии личности 
интеллектуально-одаренных подростков»

*  *  *  *  *
МУКАНОВА ГУЛСАЙРА НУРМАХАМБЕТОВНА

Білімі: Жоғары. 1995 ж А. С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық 
институтын орыс мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы 
бойынша бітірген.

Жұмыс орны және атқарған қызметі: 1993-2007 жылдары Ақжайық 
ауданы Жаңабұлақ орта білім беретін мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі, мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, 
11.12. 2007-2012 ж И. Тайманұлы атындағы негізгі жалпы орта білім беретін 
мектебінің мектеп директоры, 02. 09. 2012 ж Подстепный №1 жалпы орта 
білім беретін мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі қызметін 
атқарады.

Педагогикалық жұмыс өтілі:  22 жыл
Әдістемелік тақырыбы: «Жаңа иновациялық технологияларды 

сабақтарда қолдану, оқушының қабілетін дамыту»
2012  жылдан бері осы мектепте  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

қызметін атқарып келеді. Осы жылдар аралығында өз мамандығын терең 
меңгерген білімді, әрі өз білгенін өзгеге үйретуде,  кішіге қамқор бола 
алатын ұстаз ретінде өз ортасында үлкен құрметке ие.
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ҰБТ нәтижелері: 2014-2015 оқу жылы: Қазақ тілі орташа балы -17,5: 
білім сапасы 100 %.Ұстаз ізденістері мен нәтижелі жұмыстары оның 
оқушыларының білімі мен әр түрлі сайыстарға қатысып жүлделі орын 
алуына анық көрінеді.

Мұғалім жетістіктері: Республикалық семинар 29 қаңтар 2016жыл 
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаны 
жүзеге асырудың кешендік тәсілі» алғыс хат,Республикалық «Даналық» 
оқу – білім орталығы «Мақтау қағазы», « Білім беру мазмұнын жаңарту 
мақсатында» алғыс хат. ІІІ Рспубликалық педагогтардың «Өнегелі ұстаз» 
атты сайысында ІІ орын, диплом.Облыстық «Жайық ұстазы» алғыс хат, Х. 
Есенжанов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы 
диплом, ПШО Орал қаласы алғыс хат, Орал лидері ұйымдастырған «180 
минуттық өзгеріс» эссе байқауы сертификат,І деңгей боынша Аудандық 
«Үздік сындарлы сабақ сырттай байқауында ІІІ орын.

Мұғалімнің басылымдары: Аудандық 2014жыл Теректі жаңалығы 
«Тәжірибе алмасты»,2015жыл «Еңбегі елеулі азамат», 2016жыл «Жаны 
жайсаң әріптесім», «Шәкірт  жүрегіне жол тапқан » Облыстық «Жайық 
ұстазы» газеті 2015жыл «Инновациялық әдістер-қазақ әдебиеті сабағында», 
«Ақсақ Темір мен ақын», «Тағылымы мол семинар» , 2016жыл «Мектеп 
асханасы», Республикалық  ғылым.  әдіс. журнал «Қазақ тілі мен әдебиеті 
орта мектепте»  №3«Морфология тарауына шолу»,«Қазақ тілі мен әдебиеті 
орыс мектебінде» №9«Тіл білу - өнер»,2016жыл  №1«Киелі сандардың 
құпиясы», «Мектептегі әдістемелік жұмыс маңыздылығы».№2«Оқшау 
сөздер», 2015жыл Сыныптан тыс журнал №8 «Ұлт тілі –ұлының үні», №12 
«ЖИТС -21 ғасыр дерті».  

Авторлық бағдарлама: Облыстық деңгейде «Жамбылтану» үйірме 
бағдарламасы, аудандық «Сөйлеу мәнері» факультатив бағдарламасы 
таратылды.  

*  *  *  *  *
ҚОЙШЕКЕНОВ САБЫРГАЛИ ОМАРГАЛИЕВИЧ

Туған күні, айы, жылы: 01.12.1973 жыл
Білімі: Жоғары, Қ.Жұбанов  атындағы Ақтөбе педагогикалық университеті 
(1995-1999 жылы) Батыс Қазақстан инженерлік техникалық университетінің 
Басқару және Құқық институты (2003-2006 жылы)
Мамандығы: Музыка пәні мұғалімі
Санаты: І санат    Жұмыс өтілі:  20 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1996 жылы Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы 
Көктерек орта жалпы білім беретін мектебінде музыка пәні мұғалімі және 
2008 жылдан мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары  
қызметінде
Жетістігі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ұлттық 
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тестілеу орталығының «Алғыс хаты» 2013 жыл;
Батыс Қазақстан облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасының «Алғыс хаты» 2013 жыл; Аудандық мектеп директорларының 
тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарларының «Үздік тәрбие жұмысының 
жүйесі» байқауы І орын. Диплом.2013 жыл;
Казталов ауданының балалар – жасөспірімдер туризмі және экология 
орталығы ІІ орын.Диплом. 2013 жыл;
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу 
орталығының «Алғыс хаты» 2014 жыл; Аудандық мектеп директорларының 
тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарларының «Ұшқыр ізденіс пен 
шығармашылық шабыт» байқауы І орын.Диплом.2014 жыл 
Өмірлік ұстанымы: «Тәрбиесіз берген білім адам заттың қас жауы»
Таратылымы: «Жайық  ұстазы» газеті «Әдебиет пен ән егіз» 2012 жыл; 
«Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу жолдары»  
әдістемелік жинақ. «Тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы құқықтық 
тәрбиенің рөлі»  2014 жыл.

*  *  *  *  *
АЖКЕЕВА КАМШАТ ТЕЛЬМАНОВНА

Туған күні, айы, жылы: 11.04.1978 жыл
Білімі: Жоғары, М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік 
университеті (1996-2000 жылы; 2003-2006 жылы) 
Мамандығы: Құқық және экономика, тарих және география
Санаты: Жоғары     Жұмыс өтілі:  16 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 2000-2001 жылы Орал қаласындағы дарынды балаларға 
арналған мамандандырылған мектеп-интернатында тәрбиеші және құқық 
пәні мұғалімі;
2001-2003 жылы Орал қаласындағы №43 орта жалпы білім беретін 
мектебінде экономика пәні мұғалімі;
2003 жылдан Көктерек орта жалпы білім беретін мектебінде тарих, құқық, 
экономика және география пәні мұғалімі және 2013 жылдан қосымша білім 
беру педагогы қызметінде
Жетістігі: Аудандық «Жыл мұғалімі-2009» байқауының  «Мұғалім-
әдіскер», «Үздік әдіскер-2011» байқауының  «Ғылыми жүйрік әдіскер» 
номинациясының иегері, өлкетанушы оқушылардың «Бабажанов 
оқулары-2009» атты облыстық конференциясының «Алғыс хаты» 2009 жыл,
Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХҮІ 
Сәтбаев оқулары» атты Халықаралық ғылыми конференциясына белсенді 
қатысқаны үшін «Алғыс хаты» 2016 жыл 
Өмірлік ұстанымы: Мұғалім өз білімін үнемі толықтырып, үздіксіз 
жетілдіруді тоқтатқан күні мұғалім болудан қалады»
Таратылымы: «Қазақ тарихы» республикалық ғылыми-әдістемелік 
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журнал №6,2011 жыл  «Кеңестік бұғаудың құрбандары»; 
«45minut.kz Республикалық ұстаздарға арналған басылым», 2014 жыл  
Коучинг жоспарлары;«Қазақ тарихы» республикалық ғылыми-әдістемелік 
журнал №2,4 2016 жыл «Қазақ болғанына өкінбейтін ұрпақ»; Жас ғалымдар, 
магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «ХҮІ Сәтбаев 
оқулары» атты Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. 
І том 2016 жыл; Облыстық «Туған өлкем-Ақжайық» виртуалды-өлкетану 
энциклопедиясы.2016 жыл.

*  *  *  *  *
ЖҰМАҒАЗИЕВА ГҮЛДАНА АЛЫПҚАЛИҚЫЗЫ

Туған күні, айы,  жылы: 12.04.1985 жыл
Білімі: Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі ( 2000-2004 
жылы бастауыш сынып  мұғалімі)
Жоғары, 2006-2009 жылы Батыс Қазақстан инженерлік –гуманитарлық 
университеті
Мамандығы: Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі
Санаты: І санат     Жұмыс өтілі:  12 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қоныс орта жалпы 
білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі қызметінде
Жетістігі: Мектепішілік:Мектеп директорының «Алғыс хаты» 2014-2015ж;
Бастауыш сынып мұғалімдерінің аймақтық олимпиадасы, ІІ орын, 2009ж;
2014 жыл Аудандық сырттай авторлық бағдарлама дайындау сайысынан 
І орын.  2015 ж аудандық «Үздік педаог» байқауынан «Ізденімпаз ұстаз» 
номинациясы.  2016 жыл аудандық «Шағын жинақталған мектеп және мен» 
сайысынан ІІ орын.
Республикалық 2016 жыл «45минут» интернет порталынан «Грамота», 
2015 ж республикалық «Мен Қазақстанды сүйемін» атты интернет 
байқауына қатысып І орын, 
Оқушы жетістігі:
2015 ж Ержанова Айкөркем аудандық бастауыш сынып оқушылары 
олимпиадасынан әдебиеттік оқу бойынша ІІ орын.
2015 ж Республикалық сырттай «Жас зерттеуші» интернет байқауынан ІІІ 
орын иеленді. 
2015 ж«Мен армандайтын мамандық» интернет байқауынан Ержанова А, 
Зайдоллина М сертификатталды. 
2014 жОблыстық «Самал» газетіне Ержанова А «Мектебім мақтанышым» 
атты мақаласы жариаланды. 
2016 ж Айтқалиева Қ республикалық «Зерде» интелектулдық 
олимпиадасынан І орын және 
2016 ж Айтақлиева Данагүл «Алтын белгі» иегері.
Таратылымы: 2014 жыл 3 сыныпқа «Асыл сөз» атты тіл дамыту авторлық 
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бағдарлама аудан және облыс көлемінде таратылды
«Ауыл айнасы» және облыстық «Самал» аудандық газеттеріне мақалалар 
жарияланды, 
2014 ж республикалық «Бастауыш сынып» журналына «Мәтін» 
тақырыбындағы сабағы жарияланды. 
2016 ж республикалық «Білім жолы –нұрлы жол» «45 минут» басылымына 
мақала жариаланды 
 «Білім беру мазмұның жаңарту жағдайында бастауыш сыныптарда оқыту» 
тақырыбындағы облыстық ғылыми – тәжірибелік интернет – конференция 
жұмысына қатысып мақаласы zkoipk.kz сайтында жарияланды, 2015ж.
Өмірлік ұстанымы: Жаңалыққа ұмтылып, жаңашыл болу 

*  *  *  *  *
ГАЗИЗОВА ЕНЖУМАРЖАН АДІЛГЕРЕЙҚЫЗЫ

Туған күні, айы,  жылы:  03.05.1964 жыл
Білімі: Жоғары, 1981-1986 жылы Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институты 
Мамандығы: География, биология
Санаты: І санат  Жұмыс өтілі:   28 жыл
Жұмыс тәжірибесі:
1986 – 1988 жылдар бастауыш сынып тәрбешісі
1988-1993  жылдар бастауыш сынып мұғалімі
1993-2000 жылдар А.Оразбаева ат ожббм география-биология пәнінің 
мұғалімі
2000 жылдар қазіргі уақытқа А.Оразбаева орта жалпы білім беретін 
мектебінің география-биология пәнінің мұғалімі және тәрбие жұмысы 
жөніндегі орынбасары  қызметінде
Жетістігі: Облыстық «Жас сұңқар-2013» жас полиция топтарының  ІІІ 
орын , Облыстық «экологиялық мұғалімдер олимпиадасында» - ІІІ орын- 
2013 жыл, Облыстық «Батыс –Бердинг» чемпионатының І орын -2014 
ж, Облыстық Экологиялық байқауында ІІІ орын-2014 жыл, Облыстық 
«Батыс –Бердинг» чемпионатының ІІ орын -2015 ж, ,Облыстық Балалар 
–жасөспірімдер және экология  туризмінің  «Алғыс хаты »- 2011жыл, 
Облыстық ішкі істер департментінің «Алғыс хаты»-2013 жылы, Облыстық 
білім басқармасының «Алғыс хаты» -2015 жыл,
 Аудандық білім бөлімінің «Алғыс хаты» 2012 жыл,Аудан әкімдігінің «Алғыс 
хат»-2013 жылы, І Республикалық педагогикалық оқуларының аудандық 
кезеңінде ІІІ орын -2013 жыл, Аудандық «Үздік сынып жетекшілер» 
байқауында ІІІ орын -2013 жыл.
Оқушы жетістігі: Облыстық «Батыс –Бердинг» чемпионатының -2014 
жылы -Құрманбаева Аиза І орын,  Аскар Айдос –І орын, Сабитова 
Анжелика –І орын. Облыстық «Батыс –Бердинг» чемпионатының  -2015 
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жылы – Сарсекова Балжан-ІІ орын, Максутова Элвира –ІІІ орын, Аскар 
Айдос –ІІ орын, Облыстық «Жас сұңқар-2015» жас полиция топтарының 
YІІІ жарысының  топтық ІІІ орын .
Облыстық Экологиялық байқауында -2014 жыл Құрманбай Аиза - ІІІ орын, 
Аудандық оқушылардың олипадасында І орын-2013 жыл-Құрманбай Аиза
Өмірлік ұстанымы: Көп білем десең, аздан бастап үйрен.  Джон Локк

*  *  *  *  *
ТЛЕУБАЕВА ЖАДЫРА ЖУМАБАЕВНА

                                                             
Туған жылы,  07.08.1977ж
Білімі:  жоғары  Бітірген оқу орыны:  М.Өтемісов атындағы Батыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті
Мамандығы: ән және әуен бөлімі
 Қазіргі қызметі: Казталов ауданының балалар саз мектебінің 
директоры
Еңбек өтілі: 17 жыл 
Біліктілік арттыру курсы: «Мектепке музыка пәнін оқытудағы жаңа 
технологияларды пайдалану», 2013 жыл
Жетістіктері:Аудандық білім беру бөлімі-2012жАудандық білім беру 
бөлімі-2015ж Білім және ғылым минисрі «Алғыс хат»2015
Аудандық ішкі саясат бөлімі-2016ж Мектептегі музыка пәнін оқытудағы 
тиімді  әдіс- тәсілдері пайдалану  2013 жылы  іс-тәжірибе таралымы.
Өмірлік ұстанымы:  Білім — адам баласының ортақ қазынасы

*  *  *  *  *
ТАСБУЛАТОВА ЛОРА КАДИРЖАНОВНА  

Туған күні, айы, жылы: 6 мамыр 1975жыл
Мамандығы: бастауыш сынып мұғалімі
Білімі: жоғары   Бітірген оқу орны: БҚГА
Еңбек өтілі: 20 жыл   Санаты: І санатты
Тілді білуі: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі
Өмірлік ұстанымы: «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей»
Жетістіктері
1. Республикалық «Алғыс хат» «Tarbie.org» ұстаздар сайтынан  2016жыл
2. Мектепішілік Алғыс хат  2016 жыл
3. Республикалық Ертегілер елінде балалар журналына «Ақылды етікші» 
мақаласы шықты, №8, 2013жыл
4. Республикалық 45minut.kz сайтының ұстаздарға арналған «Білім – 
болашаққа жеткізер нұрлы жол» ІХ тарауына жинаққа мақаласы енді, 
Алматы, 2015жыл
5. Сертификат. КИО олимпиадасы. 2015ж. 
6. Республикалық он-лайн конференциясында «Қазақстандық  білім 
берудің мазмұны, әдістемесі және сапасы»  секциясы бойынша «Бастауыш 
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сыныптарда оқытудың жаңа  технологиясын сабақта тиімді қолдану» 
тақырыбында баяндама сертификат, 2016жыл
7. Аудандық ғылыми жобадан «Ғылымға алғашқы қадам - 2016»  Серікқали 
Аружан «Күй атасы – Шайдолла ата» IIІ орын, 2016 ж
5. Аудандық «Жылдың үздік психологі» сырттай байқауында II  орын
6. Амангелді Даяна Республикалық «Ана – өмірімнің гүлі» шығармалар 
байқауына қатысып, сертификат алды, 2015жыл
7. Апалчен Нұрсаят «Инфоурок» Халықаралық қашықтықтан оқыту 
олимпиадасына қатысып І орын алды, Ақтөбе, 2016жыл
8. «Ғылымға алғашқы қадам» айдандық ғылыми жоба байқауынан Марксов 
Санжар ІІ орын, 2013жыл
9. Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінен бастауыш сыныптар 
бойынша «Эрудит» пәнінен ІІІ орын, 2014жыл
10. Аудандық 2-4 сынып аралығында өткізілген «Intel-logic-2013» 
логикондар, софизмдер, логикалық есептер шешу интеллектуалдық 
турниріне Ескендиров Данил белсене қатысқаны үшін марапатталды.

*  *  *  *  *
ЕСЕКЕНОВА ЛАЗЗАТ ЕРМЕККАЛИЕВНА

Туған-күні,айы, жылы: 22.06.1973ж.
Білімі: жоғары, М.Өтемісов атындағы БҚМУ.
Мамандығы : Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Санаты : жоғары         Жұмыс өтілі :   24 жыл
Жұмыс  тәжірибесі: Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясында 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалім
Жетістігі : Қазақ тілі мұғалімдерінің  республикалық олимпиадасы II орын. 
Астана 2016, Аудандық Білім бру бөлімінің «Құрмет грамотасы» 2016ж, ҚР 
Білім және Ғылым министрлігінің «Құрмет грамотасы» 2015ж

Өмірлік ұстанымы: Қай істе де көшбасшы болу!
*  *  *  *  *

СИСЕНОВА АЙНУР СЕРИККАЛИЕВНА 

Туған-күні,айы,жылы: 08.03.1977ж.
Білімі: жоғары, М.Өтемісов атындағы БҚМУ.
Мамандығы : Математика және информатика пәні мұғалімі
Санаты : бірінші       Жұмыс өтілі :   18 жыл
Жұмыс  тәжірибесі: А.Оразбаева атындағы орта жалпы білім беретін 
мектебінің математика пәні мұғалімі
Жетістігі : 2014-2015 о.ж. 10 сынып оқушысы Ждан С. математика пәнінен 
аудандық олимпиадада І орын, облыстық олимпиадаға қатысушы.
 2014-2015 о.ж. 6 сынып оқушысы Даулетқалиев Н.  математика пәнінен 
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аудандық олимпиадада І орын. 
2014ж Бақтыгерей Р. «Алтын белгі» иегері
2016ж. Ждан С., Сабитова А. «Үздік аттестат» иегерлері.
Өмірлік ұстанымы: Өз пәнін жетік білу! Әділдікке ұмтылу!

*  *  *  *  *
САЛАВАТОВА АСЕМ АМАНГЕЛЬДИЕВНА

Туған күні, айы, жылы: 2 қазан 1982
Мамандығы: ағылшын тілі пәні мұғалімі
Білімі: жоғары, «Еуразия» иституты
Еңбек жолы: 15 жыл        Санаты: І санатты
Тілді білуі: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі
Өмірлік ұстанымым: «... адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. 
Жұмысты неғұрлым жетік және жақсы атқарса, білгір және шебер болып 
шығады. Қандай әрекет, қандай іс істесек те, содан рахат табу, соның 
рахатын көру біздің мақсатымыз болып табылады.» Әл-Фараби
Жетістіктер
1.«Гуманитарлық тізбектегі мұғалімдер және КМ, КЛ, колледж 
оқытушылары арасындағы сабақта АКТ пайдалану әдістемелік шеберлігінен 
конкурс»облыстық байқауында «мұғалім- новатор» номинациясы
2. Олыстық педагог кадрлар біліктігін арттыру және қайта даярлау 
интитутының жоспарына сай өткен «Ағылшын тілі пәнінен дәстүрлі емес 
сабақ»атты облыстық сырттай байқауына қатысушы
3. Сертификат «ЕТТЕ» «Мұғалім- тренер»
4. Электрондық оқулық «ЮНЕСКО» бағдарламасы бойынша
5. 1-ші халықаралық ғылыми- практикалық конференциясының қатысушысы
Баяндаманың тақырыбы: «Преемственность между начальным и среднем 
звеном при обучении английскому языку». Алматы қаласы
6. «Талантты және дарында балаларды оқытудағы кедергілерді 
жеңужолдары» тақырыбындағы республикалық он-лайн семинар
7. Ғылыми жоба. «Үш тұғырлы тіл – заман талабы» . «Үздік жоба» 
номинациясы
8. Аудандық «Үздік сабақ» сырттай байқауында 1 орын
9. Сертификат. «Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің үшінші 
(негізгі) деңгей бағдарламасы бойынша біліктілігін арттыру курсын 
аяқтады»
10. Сертификат. «Ақпараттық технологияларды сабақтарды қолданудың 
тиімділігі»
11. Сертификат. «Электрондық оқытудағы Microsoft жаңа қосымшалары» 
бағдарламасы бойынша. 
12. Сертификат. КИО олимпиадасы. 2014ж. «Лучший результат города-
района»
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12. Куәлік. «ХХІ ғасырдағы ақпараттық білімділік аясындағы жобалық іс - 
әрекет». 
13. Алғыс хат. «Лингвиния еліне саяхат» бейімді ауысым шеңберінде 
мектептерінің ағылшын театрларының облыстық байқау сайысы
14. Мектепішілік Алғыс хат. 
15. Мектепішілік  Алғыс хат. 
16. Басылым. Республикалық 45minut.kz басылымы. Жаңа білім – жаңа 
ғасыр.
17.Алғыс хат.Аудандық ғылыми жобалар сайысында, қоғамдық секциясы 
бойынша Шамұратова Жадыра, Асқар Айзада  9 сынып оқушылары «Үш 
тұғырлы тіл – заман талабы.»; 
18. 7-сынып оқушыларым Байдуллин Азамат, Идрисов ЕрсултанАскарова 
Айжан, Асылбекова Ұлдана  Халықаралық «КИО олимпиадасы» ағылшын 
сайысынан мақтау қағаздарымен марапатталды, 2014жыл. 
19.6- сынып оқушыларым Амангелді Назгүл, Максим Ернүр, Кадыров 
Райымбек, Серікова Мөлдір, Мухамбет Ахмет  Халықаралық «Кенгуру- 
Лингвист»  сайысынан,  11- сынып оқушы  Ғиззатова Аяжан қатысып мақтау 
қағаздарымен марапатталды . 
20.«Полиглот» сайысына 9 сынып оқушысы Асылбек Аягүл қатысып 
«Эрудит» номинациясын жеңіп алды, 10 сынып оқушысы «Белсене қатысқан 
үшін» мақтау қағаздарымен марапатталды
21.«Buldog» сайысына 9 сынып оқушылары Сариев Серікбай, Бақтығали 
Заңғар қатысып, мақтау қағаздарымен марапатталды
22.«Buldog» сайысына 5 сынып оқушылары Байдуллин Азамат, Алтаев 
Арман, 9 сынып оқушысы Зияхмет Нұрхан қатысып, мақтау қағаздарымен 
марапатталды 
23. 100 пайыз ҰБТ көрсеткіштері: Абдрасилова Назгуль «Үздік аттестат» 
иегері, Ғиззатова Аяжан.

*  *  *  *  *
СЕЙТОВА ГУЛДАНА АЛИБЕКОВНА

Туған жылы, айы, күні: 13.09.1985 жыл
Білімі: Жоғары, Ж. Досмұхамедов атындағы 
Орал педагогикалық колледжі. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік  университеті, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы
Жұмыс тәжірибесі: 2010 жылдан бері С.Есетов атындағы орта жалпы білім 
беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі
Қосымша мәліметтер: Жауапкершілігі мол,  ізденімпаз, компьютерді 
жақсы меңгерген
Жетістіктері: Мектеп директорының  «Алғыс хаты»  2012 жыл, КИО  
қашықтық олимпиадасы қазақ әдебиетінен «Үздік нәтиже» 2015 жыл, 
Республикалық  шығармашылық конкурс «Ең үздік сабақ» номинациясы 
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бойынша  І орын, 
Республикалық “Ясауи” пәндік олимпиадасының «Алғыс хаты» Түркістан 
2016 жыл,  аудандық білім беру бөлімінің басшысының «Құрмет грамотасы» 
2016 жыл.
Алға қойған мақсаттарына жету,  тәрбиелі де білімді шәкірт тәрбиелеу.

*  *  *  *  *
БАТЫРГАЛИЕВА ГУЛБАРШЫН ЖАРДЕМОВНА

Туған жылы, айы, күні: 05.05.1979
Білімі: Жоғары, М.Өтемісов атындағы БҚМУ  педагогика және психология 
факультеті,2006ж мамандығы – жоғары кәсіби білікті педагог-психолог
Жұмыс тәжірибесі: 2007-2016 ж.ж- С.Есетов атындағы орта жалпы білім 
беретін мектебінің педагог- психологы
Қосымша мәліметтер: жаңалыққа құштар, адамдармен тез тіл табысады, 
компьютермен еркін жұмыс  істей алады.
Жетістіктері:   2010 ж аудандық «Үздік педагог-психолог» байқауында 
«Тапқыр психолог»  номинациясы,2014 ж  аудандық «Жылдың үздік педагог-
психологы» байқауында жүлделі ІІ орын иегері, 2015 ж аудандық «Жылдың 
үздік педагог-психологы» байқауында  «Новатор психолог» номинациясы
Өмірлік ұстанымы: Оқушылардың тұлғалық және зияткерлік дамуына 
ықпал ету,өзін-өзі  тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыру

*  *  *  *  *
САГЫНГАЛИЕВА АНАРГУЛ  ШУКИРОВНА

Туған жылы, айы, күні: 17.12.1973 жыл
Білімі: Жоғары,  БҚМУ  М.Өтемісұлы атындағы  Батыс Қазақстан 
мемлекеттік  университетінінің тарих және география пәнінің  мұғалімі
Жұмыс тәжірибесі: 2005 жылдан бері С.Есетов атындағы орта жалпы білім 
беретін мектебінің тарих және география  пән мұғалімі
Қосымша мәліметтер: Жауапкершілігі мол,  ізденімпаз, жаңашыл мұғалім
Жетістіктері: 2013 жыл Аббб-нің «Құрмет грамотасы», «45 минут, 7 
модуль» байқауында  «Шығармашыл ұстаз» номинация иегері,  оқушылары 
аудандық экологиялық  олимпиададан I орын жеңімпаздары, облыстық 
IV–V экологиялық олимпиадасының ғылыми жобалары  бойынша    «Алғыс 
хат»  иегерлері
Өмірлік ұстанымы: Жас жеткіншектерді  ұлттық құндылыққа тәрбиелеу

*  *  *  *  *
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УТЕШЕВА ТАМАРА РАШИДОВНА

Туған күні, айы, жылы: 17.03.1974 жыл
Білімі: Орал  педагогикалық училище (1992-1994 жылы бастауыш сынып 
мұғалімі) Жоғары, 2002-2005 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті
Мамандығы: Тарих, эконика ,құқық
Санаты:  Жоғары санат  Жұмыс өтілі:  22  жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1994 – 1996 жылы Казталовка орта жалпы білім беретін 
мектебінде бастауыш сынып мұғалімі
1996 – 2002 жылы Ақтөбе қаласы Ақтөбе қаласы №40 қазақ орталау мектебі 
бастауыш сынып мұғалімі 
2002 жылдан  – қазіргі уақытқа дейін Казталовка  орта жалпы білім беретін 
мектебінде бастауыш сынып мұғалімі қызметінде.
Жетістігі: 2009 жылғы  облыстық  бастауыш  сынып мұғалімдері 
арасында өткен олимпиадада ІҮ орын,  «Шығармашылық жобаны үздік 
ұйымдастырушы» номинациясы, 2009 жылы 6 оқушысы республикалық 
«Ақбота» байқауынан жүлделі ІІ орын ,  2010 жылы 5 оқушы халықараралық 
«Кенгуру» интеллектуалдық   байқауынан жүлделі ІІ орын , 2011 жылы 4 
оқушы ІІІ орын,  2010 жылы облыстық тамыз маслихатында  «Бастауыш 
сынып пәндерінің орта деңгей пәндерімен сабақтастығы» тақырыбында 
шығармашылық жобасы облыс көлемінде таратылды. 2010 жылы 
ОПКБАжҚДИ – да 12 жылдық білім беру жүйесінің педагогтарына 
арналған «Құзіреттілікке негізделген білімнің теориясы,технологиясы және 
әдістемесі» тақырыбындағы семинарға қатысып , «тьютер» санатының 
біліктілігін сәтті орындағаны үшін «Тренер сертификаты»,  2011-2012 оқу 
жылында ұстаздық шеберлігі үшін «Алматы кітап» баспасының  дипломы,     
«Шәкірт жеңісі – ұстаз жемісі» демекші    2010 - 2011 оқу жылындағы  ең 
үлкен жетістігі  – ақпан айының 24-інде өткен МАБ-та  6 оқушысы жоғары 
ұпай жинап,білім сапасының 100 пайыз құрады, орташа ұпай 18,6 .     
2011-2012 оқу жылында облыстық ПКБА және ҚДИ-дың «12 жылдық 
білім берудің мемлекеттік бағдарламасына сай жеке тұлғаны қалыптастыру 
мәселелері»   курсында   білімімді жетілдірді, сол курста «Оқушылардың 
танымдық қабілеттерін дамыта отырып, заман талабына сай білімді тұлға 
қалыптастыру» тақырыбында   іс – тәжірибесімен бөлісті.
     Сондай-ақ ақпан айының 20-25 аралығында    облыстық ПКБА және ҚДИ 
жанынан келген әдістемелік бірлестік жетекшілеріне арналған   жылжымалы 
курста  білімімді жетілдірді.
Наурыз айының 1-і күні дүниетану пәні бойынша бастауыш сынып 
мұғалімдерінің  республикалық интернет олимпиадасына  қатысып, 
сертификатқа  ие болды.
    2012 – 2013 оқу жылында  1 шәкірті «Зерде - 2013» турнирінің жеңімпазы 



85

атанды.Осы оқу жылында тағы 5 оқушысы «Кенгуру» байқауынан жүлделі 
І орынға, 1 оқушы ІІІ орынға ие боп, арнайы дипломдармен марапатталды. 
 2013-2014 оқу жылында бастауыш сыныптар арасында өткен  олимпиадада 
шәкірті  Б.Серікқали математика пәні бойынша І орынға ие болды. 5 
оқушысы  «Ақбота» интеллектуалдық марафонында ІІІ орынға ие болды. 
Осы жылы А.Қадемова атты оқушысы Ү облыстық «Intel- logic - 2014» 
турнирінің жеңімпазы атанып , І дәрежелі дипломмен марапатталды. 
2014 жылдың 15-19 маусым аралығында Алматы қаласында өткен ҮІІ 
Республикалық «Бастау» математикалық турниріне  жетекшілік етіп облыс 
атынан апарған команда   3 оқушысы  да , соның ішінде шәкірті Б.Серікқали 
жоғары жетістіктері үшін арнайы грамотамен марапатталды.
2014-2015 оқу жылында Облыстық «Заманауи мұғалімнің шеберлігі» 
байқауында номинация иегері, 
  2014-2015 оқу жылында   шәкіртім Б. Серікқали бастауыш сынып 
оқушыларының  ХІІ облыстық «Intel – junior-2015» олимпиадасына қатысып, 
«Нақты ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары» турлары бойынша І 
орынға , «Эрудиттер» туры  бойынша ІІ орынға, «Гуманитарлық ғылымдар»  
туры бойынша ІІІ орынға ие боп, арнайы  дипломдармен марапатталды.
Осы оқу жылының мамыр айында  8 оқушысы ҮІІІ облыстық «Зерде» 
интеллектуалды марафон- турнирінен жоғары 20 ұпай жинап, жеңімпаз 
атанып, дипломдармен марапатталды.
Осындай жетістіктері үшін   2 бірдей шәкірті - Б.Серікқали мен А.Қадемованың 
есімдері «Қазақстанның үміт артарлары» атты республикалық үздік 
оқушылар топтамасына енді.
    Қазіргі таңда ұстаздар үшін ақпараттық құралдар арқылы еліміздің түкпір-
түкпіріндегі әріптестермен тәжірибе алмасуға тамаша мүмкіндіктер бар.   
 Осындай мүмкіндіктерді пайдалана отырып,  дүниетану пәнінен «Қазақстан 
–мәдениеті мен өнері өркендеген ел» тақырыбындағы сабағы «Жаңа 
білім, Жаңа ғасыр» Республикалық «45 минут КZ» журналының 2014 
жылғы наурыз айындағы санында, математика пәнінен «Уақытты табуға 
берілген есептер» атты сабағы жоспары республикалық «Бастауыш сынып» 
журналының 2015жылғы №2 санында жарияланды.
 2015 жылғы облыстық тамыз маслихатында  «Бастауыш сынып  оқушыларын 
логика софизм есептерін шығаруға үйрету» тақырыбында баяндама жасады.  
2015 жылы «Бастауыш сыныптарда әдебиеттік оқу пәнінен үй тапсырмасын 
тексерудің тиімді тәсілдері» атты  баяндамасы облыстық интернет –
конференциясында жарияланып, әдістемелік мақалалар жинағына енді. Әр 
жыл сайын Республикалық КИО- ға қатысып, білімін шыңдап отырады. 
       2013 жылдың 11.03-31.05 аралығында Орал қаласындағы педагогикалық 
шеберлік орталығында  ІІІ базалық деңгей бойынша білімін жетілділдіріп, 
сертификатқа  ие  болды.
2014 жылы аудан мұғалімдерімен бірлесе отырып жинақтаған   «Бастауыш 
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сынып оқушыларын логика софизм есептерін шығаруға үйрету» ,  «Бастауыш 
сыныптарға арналған сын жұмыстары » атты   іс – тәжірибесі  аудан ,  облыс 
көлемінде таратылды.
2013 жылы аудан әкімінің «Алғыс хатымен»,  2015 жылы  аудандық білім 
беру бөлімінің  «Құрмет грамотасымен» марапатталды.              
    Биылғы 2015-2016 оқу жылында аудандық «Үздік педагог» байқауының 
жеңімпазы атанды.  Білім бере жүріп ешқашан қоғамдық жұмыстардан қол 
үзген емес. 2003 - 2007 жылдары мектептегі кәсіподақ ұйымының төрайымы 
қызметін, 2008-2014 жылдары бастауыш пән бірлестігінің жетекшісі 
қызметін атқарды. Сонымен қатар аудандық білім беру бөліміндегі 
бастауыш сынып бойынша шығармашылық топтың және мектепішілік  озат 
тәжірибелі  топтың мүшесі, жас маманның тәлімгері.
Тамара Рашидқызының басты мақсаты – оқушыға сапалы білім беру. 
Былтырғы  4 жыл бойы оқытқан 25 оқушысы 79% білім сапасымен  орта 
буынға аттандырса,  биылғы 1-сыныбы  ІІІ оқу тоқсанын 85%  білім 
сапасымен аяқтады. 
Қазіргі таңда   2014-2015  оқу жылында бітірткен түлектерімнің 4-еуі  Орал 
қаласындағы №11 С.Сейфуллин атындағы дарынды оқушыларына арналған 
мектептің сынақтарынан сүрінбей өтіп, аталған  мектептің 5-сыныбында 
үздіктер қатарында оқып жүргені, тағы 1 оқушысының   Орал қаласындағы 
№46 мектепте  үздік оқып жүргені мұғалім үшін биік мәртебе, зор қуаныш.
Өмірлік ұстанымы: Бақыт жолы біліммен табылады. Ахмед Югнаки

*  *  *  *  *
УТЕГЕНОВА НАБИЯ ТУЛЕГЕНОВНА

Туған күні, айы, жылы:  12.01.1985 жыл
Білімі:  Жоғары, 2001-2005 М.Өтемісұлы ат. БҚМУ-дың филология 
факультеті
Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Санаты: І санат        Еңбек өтілі: 11 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 2005-2008 жылы БҚО Жәнібек ауданы Жақсыбай 
ауылындағы М.Б.Ықсанов ат. ЖОББМ-б-ң қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі; 2008 жылдан бастап БҚО Казталов ауданы Казталовка ауылындағы 
Казталовка ОЖББМ-ң  қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі;
Біліктілік көтеру туралы мәлімет: 
2006 жыл - «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» курсы;
2012 жыл – «Оқыту үрдісінде интерактивтік тақтаны қолдану әдістемесі» 
курсы;
2013 жылы - Жалпы білім беретін мектептерде «Абайтану» пәнін оқытудың 
өзекті мәселелері;
2014 жылы - Халықаралық түріктану орталығының президенті, түріктанушы, 
филология ғылымдарының докторы, профессор Ерден Задаұлы Қажыбектің 
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«Қазақ филологиясының кезек күттірмейтін мәселелері» атты халақаралық 
семинары;
2016 жылы – «Мектептегі мұғалім көшбасшылығы» 2-деңгейлік курсы;
2016 жылы – «Тәжірибедегі рефлексия» мектеп тренерлері курсы;
Жетістігі
2011-2012 оқу жылы аудандық өткен «Абай және Махамбет оқуларында» 
шәкірттері Мажитова Нұрзада мен Хибатова Наргиза ІІІ орын;
 ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай өткен аудандақ шығармалар 
байқауында Асылбек Ақұлпа І орын; 
 2011-2012 оқу жылы КИО комитетінің ұйымдастыруымен Қазақстан 
интернет олимпиадасына қазақ әдебиеті пәні бойынша Наби Әлихан ІІ 
орын, Сансызбаев Әділхан ІІІ орын;
2013-2014 оқу жылы Алибекова Аида пәндік олимпиаданың аудандық 
кезеңіне қатысып ІІІ орын; 2015-2016 оқу жылы Сағынғалиева Бақытгүл 
аудандық пәндік олимпиада  ІІІ орын; 
ҰБТ-дан 2014-2015 оқу жылы қазақ тілінен – 100 пайыз;
2015-2016 оқу жылы қазақ тілінен – 94 пайыз, әдебиет пәнінен – 100 пайыз.
Таратылымы: 2014-2015 оқу жылы «Оқушыларды ұлттық бірыңғай 
тестілеуге дайындаудың тиімді жолдары» тақырыбында аудандық іс-
тәжірибе таратылымы.
Өмірлік ұстанымым:Жай мұғалім – хабарлайды, 
Жақсы мұғалім – түсіндіреді, Керемет мұғалім– көрсетеді, Ұлы мұғалім  - 
шабыттандырады. (Уильям Уорд)

*  *  *  *  *
АТКЕШОВА РАЙГУЛЬ АЙБУЛАТОВНА

Туған күні, айы, жылы: 08.02.1978 жыл
Білімі: Ж.Досмұханбетов атындағы педагогикалық колледжі (1996-1999 
жылы бастауыш сынып мұғалімі)
Жоғары, 2001-2004 жылы М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті
Мамандығы: Қазақ тілі, әдебиеті, ағылшын
Санаты: жоғары санат Жұмыс өтілі: 14 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1999 – 2004 жылы Ғ.Бегалиев атындағы орта жалпы 
білім беретін мектебінде мектепалды даярлық және бастауыш сынып 
мұғалімі
2004 – 2009 жылы Ғ.Бегалиев атындағы орта жалпы білім беретін мектебінде 
қазақ тілі, әдебиеті және мектеп директорының оқу ісі орынбасары
2009 – 2011 жылы Казталовка  орта жалпы білім беретін мектебінде қазақ 
тілі, әдебиеті және мектеп директорының оқу ісі орынбасары
2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін Казталов аудандық білім бөлімі 
әдістемелік кабинет меңгерушісі қызметінде.
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Жетістігі: БҚО білім басқармасының «Құрмет тақтасы» 2010 ж, БҚО 
ПҚБАИ «Алғыс хаты» 2012 ж, Қазақстан Оқу Ассоциациясының президенті, 
халықаралық Оқу Ассоциациясы Еуразиялық комитетінің төрайымы 
С.Мирсейтованың «Алғыс хаты» 2013 ж, БҚО білім басқармасының 
грамотасы 2013 ж, ҚР білім және ғылым министрлігі Қазақ мемлекеттік 
Қыздар педагогикалық Университеті қазақ филоллогиясы және әлем тілдері 
факультеті көптілді білім беруді дамыту орталығының «Алғыс хаты» 2013 
ж, Республикалық Ұстаздар басылымы 45 минут , бұқаралық ақпарат 
құралы «Алғыс хаты» 2013 ж.
Таратылымы: Республикалық ұстаздарға арналған 45 минут.kz басылымы 
топтамасы «Әдістемелік жұмыс-кәсіби шеберлік кепілі»
Өмірлік ұстаным: Білім — адам баласының ортақ қазынасы. Жүсіп 
Баласағұнұлы

*  *  *  *  *
ОҢҒАРОВА ВАЛЯ ХАБИБОЛЛАҚЫЗЫ

Мамандығы:Бастауыш сынып мұғалімі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі
Қызметі: Бастауыш сынып мұғалімі
Туған жылы,айы,күні: 1975 жыл,15 сәуір
Педагогикалық жұмыс өтілі: 22 жыл
Осы білім мекемесіндегі өтілі:  22 жыл
Жұмыс орны: Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы  Қараоба ауылы
Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясы
Білімі: 1.Орал педагогикалық училищесі Бітірген уақыты: 1994 жылы 
2.М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті 
Бітірген уақыты: 2006 жылы 
Жетістіктері :Ұстаз жолын қуған шәкірттері:  Дүйсенбаева Г.Ж. Қизағалиева 
А.Қ, Сарсенгалиева С.Е.  Аймағанбетова Н.А.   Оразова А.Ғ.  
«Алтын белгі» иегерлері: Зинетуллин  Ернар Нұрланұлы  Закарина  Альбина 
Елжанқызы, Сарбупина  Ақбөбек Егізбайқызы
Наградалары: «Құрмет  грамотасы»   2009жыл, Облыстық  Құрмет 
грамотасы   2011 жыл Бастауыш сынып мұғалімдерінің аймақтық 
олимпиадасында жүлделі II орын мақтау грамотасы 2011 ж
 Казталов  ауданының білім беру бөлімінің алғыс хаты-2015ж
Казталов аудандық бастауыш сыныптың математика пәнінен 
«Үздік панорамалық сабақ» сырттай байқауында  I орын – 2015ж

*  *  *  *  *
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МУХАМБЕТОВА НАРША РАШИТОВНА
 
Туған күні, айы, жылы: 17.10.1970  жыл
Білімі Ж.Досмұхамедов атындағы Орал педагогикалық колледж, 2002 жыл
Мамандығы: Бастауыш сынып   мұғалімі
Санаты: І санат   Жұмыс өтілі: 26 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1990 - 2016 жылдар аралығында  А.Хұсайынов 
атындағы орта жалпы білім беретін мектебінде бастауыш сынып  пәнінің 
мұғалімі.
Жетістігі: Аудандық  Бастауыш сынып мұғалімдерінің олимпиадасының    
«Алғыс хаты»- 2013 жыл, Республикалық «45 minut» сайтыың грамота, 
сертификаты – 2014 жыл, Республикалық «Білім-ғылым» порталының 
«Алғыс хаты» 2016 жыл.
Таратылымы: Облыстық «Ата-аналармен жұмысты жетілдіру жұмыстары» 
тақырыбындағы шығармашылық жұмысы  «Өрлеу» біліктілікті арттыру 
ұлттық орталығы №123 2013 жылы, Республикалық «Бастауыш сынып» 
«Бала тәрбиесі мәңгілік мәселе» Ата-анамен жұмыс журналы №2 (ақпан) 
2016жыл 26-бет, Республикалық «Білім жолы –нұрлы жол» журналы «Зат 
есім» ашық сабақ №7 жинақ , 2015  жыл.
Ұстанымы:  «Алдыңғы жақсы артқы жасқа ақыл айтпаса, ел болғанын 
қайсы»  Мұхтар Әуезов

*  *  *  *  *
МОЛДАШЕВ АБЫЛАЙ ЖӘРДЕМҒАЛИҰЛЫ

Туған күні, айы, жылы: 08.11.1960  жыл
Білімі жоғары
Мамандығы: тарих пәнінің  мұғалімі                                                     
Санаты: жоғары санат   Жұмыс өтілі: 26 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1988 – күні бүгінге дейін  К.Меңдалиев атындағы 
ожббм мектебінде тарих пәні мұғалімі  пәнінің мұғалімі.
Жетістігі: 2014-2015 оқу жылында мектеп бітірген түлектері 100%  білім 
сапасын көрсетіп, Ғалым Нұрхат «Алтын белгі», Хадим Даулет, Махамбетова 
Нәзік, Ғалым Нұрфат, Габдуллин Дархан «Үздік аттестатты» қорғап, грант 
иегерлері атанды.
 Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың  І 
(ілгері) деңгейлік курсында білімін жетілдірді.
Ұстанымы: «Алдыңғы жақсы артқы жасқа ақыл айтпаса, ел болғанын 
қайсы» Мұхтар Әуезов

*  *  *  *  *
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БИСЕНГАЛИЕВ МАРАТ КАКИМОВИЧ

Туған күні, айы, жылы: 25.02.1961 ж
Білімі  А.С.Пушкин  ат. Орал  педагогикалық институты 1986-1991 ж
Мамандығы: Тарих және қоғамтану пәнінің мұғалімі
Санаты: Жоғары  Жұмыс өтілі: 29 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1986 - 2016 жылдар аралығында  Бірік орта жалпы 
білім беретін мектебінде тарих пәнінің мұғалімі.
Жетістігі: Президент  сайлауына байланысты  «Алғыс хат» 2006 ж, 
Аудандық Қолданбалы курс бойынша үздік оқу -  әдістемелік кешен байқауы 
Диплом ІІІ орын 2009 ж,
Аудандық білім беру бөлімінің «Құрмет грамотасы» 2009 ж,
Аудандық «Үздік әдіскер – 2011» байқауы  сертификат 2011 ж,
2013-2016 ж Аудандық маслихат депутаты,
Облыстық «Халық қалаулылары» атты жинаққа деректері енген 2015 ж, 
“Қазақстан Республикасының  Парламентіне 20 жыл”  төс белгісі 2015 ж
Аудандық  тарих пәнінің мұғалімдер олимпиадасында ІІІ орын 2016 ж
Таратылымы: «Оқушыларды Отансүйгіштікке тәрбиелеудегі 
Қазақстан тарихы пәнінің рөлі» 2013 ж,
«Қазақтардың петициялық қозғалысы»  Ұстаз №1 /57/ 2013 ж
Ұстаздың жеке еңбектер жинағы. 45 минут. 2014 ж,
Адам. Қоғам. Құқ.Қазақстан Республикасының азаматтарының негізгі 
міндеттері 9-сынып. 45 минут. интернет жүйесі 2014 ж
Сайлау. Аудандық маслихат депутаттығына үміткердің сайлаудағы 
бағдарламасы, Ауыл айнасы 15 наурыз 2013 ж
Ұстанымы: «Оқушыларды дүниежүзі халықтарының тарихы мен 
мәдениетін және қазақ халқының тарихын жете білуге үйрету, оларды 
Қазақстан Республикасының елжанды, ұлтжанды  азаматы болып 
тәрбиеленуіне үлес қосу»

*  *  *  *  *
ЖҰМАҒАЗИЕВА ГҮЛДАНА АЛЫПҚАЛИЕВНА

Туған жылы: 12.04.1985 жыл
Жұмыс орны: Қоныс орта жалпы білім беретін мектеп
Еңбек өтілі: 12 жыл
Бітірген оқу орны: БҚГА 2009 ж   Білімі: Жоғары
Курстан өтуі: 2014 жыл «ІІІ базалық деңей бағдарламасы», 2016 ж 
«Жаңартылған оқу бағдарламасы»
Жетістіктері:  2009 ж Аймақтық бастауыш мұғалімдер олимпиадасынан 
ІІ орын. Аудандық сырттай авторлық бағдарлама дайындау сайысынан 
І орын. «Асыл сөз» атты тіл дамыту авторлық бағдарлама аудан және 
облыс көлемінде таратылды. 2015 ж аудандық «Үздік педаог» байқауынан 
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«Ізденімпаз ұстаз» номинациясы. 2015 ж республикалық «Мен Қазақстанды 
сүйемін» атты интернет байқауына қатысып І орын, аудандық «Шағын 
жинақталған мектеп және мен» сайысынан ІІ орын. «45 минут» интернерт 
порталынан «Грамота», аудандық «Ауыл айнасы» және облыстық «Самал» 
газеттеріне мақалалар жарияланды, республикалық «Бастауыш сынып» 
журналына «Мәтін» тақырыбындағы сабағы жарияланды.  
Оқушы жетістіктері: 2015 ж Ержанова Айкөркем аудандық бастауыш 
сынып оқушылары олимпиадасынан әдебиеттік оқу бойынша ІІ орын. 
Республикалық сырттай «Жас зерттеуші» интернет байқауынан ІІІ орын 
иеленді. «Мен армандайтын мамандық» интернет байқауынан Ержанова А, 
Зайдоллина М сертификатталды. Облыстық «Самал» газетіне Ержанова А 
«Мектебім мақтанышым» атты мақаласы жариаланды. 2016 ж Айтқалиева 
Қ республикалық «Зерде» интелектулдық олимпиадасынан І орын және 
Айтақлиева Данагүл «Алтын белгі» иегері.
Өмірлік ұстанымы: Жаңалыққа ұмтылып, жаңашыл болу 

*  *  *  *  *
КЕНЖЕГАЛИЕВА ОРНАЙ ЗАКАРИЯНОВНА

 
1974 жылы 12 қаңтарда Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Қараоба 
ауылында дүниеге келді.        
 Өмірлік ұстанымы:  «Өзіңе сен. Нәтижеге өз күшіңмен, адал еңбегіңмен 
жет!»
1991 жылы Қараоба орта мектебін бітіріп, “Құрмет белгісі” орденді А.С. 
Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтын және Батыс Қазақстан 
инженерлік-гуманитарлық университетін бітірген.
1995-2012жылдар аралығында Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-
гимназиясында ұстаздық қызметін атқарып, ұзақ жылдар бойы ұстаздық 
қызметте өз тәжірибесінде педагогика ғылымының соңғы жетістіктерімен 
озат мұғалімдер тәжірибесін пайдаланып, шығармашылық жұмыс істеді.
  2012 жылдан бастап “Арай” балабақшасы” мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорнының меңгерушісі қызметіне тағайындалды. “Арай” 
балабақшасында ертеңгі ел болашағы, бүгінгі жас ұрпақ тәрбиесіне 
тынымсыз еңбегімен үлес қосып, басшылық қызметке де қабілетті 
екендігін көрсетіп, оқу-тәрбие процесін жетілдіру, оқыту мен тәрбиелеу 
әдістемесін жақсарту мақсатында тың идеялар мен ұсыныстар айтып, 
ұйымдастырушылық, талап қоя білушілік, табандылық, жауапкершілік 
сияқты қасиеттерінің нәтижесінде :   
  2011 жылы Қазақ елінің Тәуелсіздігіне 20 жыл толуына орай Қараоба 
ауылдық округінің әкімі Г.Селеновадан мадақтама грамота, 
  2013 жылы “Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік 
жұмысты ұйымдастырғаны үшін” номинациясы бойынша марапатталды.,               
2014 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық мерекесі - Тәуелсіздік күніне 
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орай өткізілген “Жыл үздігі - 2014” байқауында ауданымыздың әлеуметтік-
экономикалық, мәдени дамуына қосқан елеулі еңбегі және қызметі үшін 
“Үздік балабақша меңгерушісі” аталымы бойынша марапатталды.

*  *  *  *  *
МУЗАППАРОВА ОРЫНГУЛЬ ХИСАЕВНА

Туған күні, айы, жылы: 21 мамыр 1984ж
Білімі: Жоғары, 2001-2006жж БҚГА /бастауыш сынып мұғалімі/
Мамандығы: Бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі
Санаты:  ІІ санат  Жұмыс өтілі: 8 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 2007-2016жж Қаракөл бастауыш жалпы білім беретін 
мектебі – бастауыш сынып мұғалімі
Жетістігі: Мадақтау «Алматы кітап баспасы» -2011ж, 
Диплом «Ең үздік сабақ»-2013ж, 
Диплом «НЦМ ZIAT» 2016ж, 
Алғыс хат және Диплом – Республикалық ұстаздар басылымы «45minut.kz»
Оқушылардың жетістігі:
«Зерде» -2013ж -1 орын, Инфоурок олимпиадасы – 2015ж – 1 орын /
математика, логика; Пони -2015ж –сертификат
Таратылымы: Республикалық ұстаздарға арналған 45minut.kz басылымы 
топтамасы Оқушы: «Білім жастан» оқушылар шығармашылығының 
топтама жинағы –«Мейірімдік жан шуағы» 
Өмірлік ұстанымы: Көп білем десең, аздан бастап үйрен

*  *  *  *  *
КУШКИНБАЕВА БАЛЖАН СЕЙФУЛЛИЕВНА

Туған күні, айы, жылы: 2 наурыз 1982ж
Білімі: Жоғары, 1999-2003жж БҚМУ /математика және физика мұғалімі/
Жоғары, 2010-2013жж БҚМУ /бастауыш сынып мұғалімі/
Мамандығы: Бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі
Санаты: І санат   Жұмыс өтілі:  12 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 2003-2007 жж Ақсуат орта жалпы білім беретін мектебі 
– математика пәнінің мұғалімі
2008-2016жж Қаракөл бастауыш жалпы білім беретін мектебі – бастауыш 
сынып мұғалімі
Жетістігі: БҚО Казталов ауданының білім беру бөлімі «Құрмет грамотасы»- 
2015ж Пони Халықаралық байқауы «Алғыс хаты» -2015ж
Проект для учителей «Инфоурок» Благодарность 2014-2015г  
Проект для учителей «Кругозор» Благодарность – 2015г
Аудандық «Шағын жинақты мектеп және мен» байқауы Мадақтау -2014ж, 
Аудандық «Үздік авторлық бағдарлама» байқауы Мадақтау -2013ж,
Интелектуальный центр «Базис» Диплом -2016ж
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Педагогикалық дамыту орталығы BS-PRESS Диплом – 2016ж; ККО 
орталығы Диплом -2016ж
«Нұрлы болашақ» Республикалық орталығы Алғыс хат және Диплом 
-2016ж:Диплом «НЦМ ZIAT» 2015ж, 
Алғыс хат және Диплом «45minut.kz»
Оқушылардың жетістігі: Инфоурок олимпиадасы – 2015ж –  /математика, 
логика; Пони -2015ж –Диплом және Сертификат: «Нұрлы Болашақ 
орталығы» Диплом -2016ж: Педагогикалық дамыту орталығы BS-PRESS 
Диплом – 2016ж: ККО орталығы Диплом -2016ж
«Нұрлы болашақ» Республикалық орталығы Диплом -2016ж: Диплом 
«НЦМ ZIAT» 2015ж,  Диплом «45minut.kz»
Таратылымы: Республикалық ұстаздарға арналған 45minut.kz басылымы 
топтамасы; «Жайық ұстазы» газеті;  «Логика әлемі» кітапшасы -2013ж
«Математика бізбіен бірге» -2015ж Оқушы: «Білім жастан» оқушылар 
шығармашылығының топтама жинағы –«Мен қазақстандықпын»
Самал газеті;  Республикалық ұстаздарға арналған 45minut.kz басылымы 
газеті;
Өмірлік ұстанымы: Білім берудің қай түрі болмасын — тәрбие

*  *  *  *  *
ИБАТОВА НУРИЯ ЗИНЕТОЛЛАҚЫЗЫ

Мамандығы:  математика – физика пәнінің  мұғалімі
 Туған жылы,айы,күні:  8 шілде 1964 жыл
 Жұмыс өтілі:  30 жыл   
 Жұмыс орны:  Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы, Қараоба ауылы
Ғ. Қараш атындағы  Қараоба  мектеп – гимназиясы
Қызметі:  Директордың бағдарлы оқыту жөніндегі орынбасары
Білімі:  Жоғары. А.С.  Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты
Наградалары:  2013 ж Батыс Қазақстан облысының білім басқармасының 
Құрмет грамотасымен 2013ж Казталов аудандық білім бөлімінің Құрмет 
грамотасымен 2009 ж облыс әкімінің  Алғыс хатымен
   2007 ж    ББЖКБАРИ мақтау қағазы    Облыстық құрмет тақтасы -2006 ж
  Аудандық құрмет тақтасы 2012 ж    Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-
гимназиясының,   мектеп-гимназия ата-аналары мен түлектерінің алғыс 
хаттары
Жетістіктері: Ұстаз жолын қуған шәкірттері:.
      1. Сатқанова Н.Ғ.            2. Сапарова Г.С.     3. Бектелеуова М.Е
ҰБТ қорытындысы: 2007-2008о.ж.1 оқушы, 2008-2009 о.ж. 4 оқушы,2009-
2010о.ж. 
6 оқушы, 2012-2013о.ж.1 оқушы «Алтын белгі» иегері.
Ұстанымы:  «Тәрбиесіз берілген білім –бос білім»

*  *  *  *  *
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ЖУБАНОВА   БИБИГУЛЬ  ОМИРЗАКОВНА
 
Туған күні, айы, жылы:        19.11.1977 жыл.
Білімі туралы мәлімет:  Жоғары білім. Батыс Қазақстан инженерлік-
гуманитарлық университет 2016 жыл
Еңбек өтілі:  5 ж педагогикалық, оның ішіндегі осы мекемедегі өтілі  5 ж
Мамандығы бойынша санаты:   ІІ санат 
Мамандығы:  Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу
Әдістемелік тақырыбы:  Мектепке дейінгі баланың құзіреттілік 
қабілеттерін рухани- адамгершілік тұрғыдан тәрбиелеу мен оқыту арқылы 
дамыту
Мамандығын  жетілдіру туралы  мәліметі:  «Мектепке дейінгі ұйымдарда   
денсаулық сақтау ортасын жасау»  (06.04. 2013 жыл) 
Өмірлік ұстанымы: «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» демекші, бала 
бойына ұлтжандылық  пен  ұстамдылықты  сіңіріп, тарихын білетін азамат 
қалыптастыру.
Жетістіктері: Балабақша ішілік  «Озат тәрбиеші -2012» «Жаңашыл 
тәрбиеші» номинациясы, Аудандық «Ең үздік ұйымдастырылған оқу іс-
әрекет» байқауы қатысушы, Сертификат «Мектепке дейінгі ұйымдарда 
денсаулық сақтау ортасын жасау» 2013ж,
Сертификат «Step by Step»    “21ғасырдың білікті педагогы»,  2014ж ,Диплом 
аудандық «Үздік жобалық жұмыс» ІІІ-жүлде 2015жыл, 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту журналы «Уй жануарлары мен төлдері»
2014ж, 
Аудандық іс тәжірибе кітабы «Балаларға қазақтың тұрмыс –салт дәстүрлерін 
ұлттық тұрғыда тәрбиелеудің маңызы» 2014ж
«Мектепке дейінгі білім -тәрбие»  2015ж «Болашақты нұрландырған 
Тәуелсіздік» , 
Мектепке дейінгі білім мен тәрбие  «Отбасы мен балабақша ынтымақтастығы»  
2015ж, Алғыс хат БҚ облысының әкімі Н.Ноғаев 2015жыл
Мектепке дейінгі білім –тәрбие  «Қош бол, сүйікті балабақшам» 2016жыл.

*  *  *  *  *
КАРИМОВА АЙГҮЛ ҚИНЕШҚЫЗЫ

                                                             
Туған жылы,   23.02.1961ж   Білімі:  жоғары
Бітірген оқу орыны:  Қазақтың мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институты
Мамандығы: Педагогика және психология мұғалімі,мектепке дейінгі 
тәрбие әдіскері
Қазіргі қызметі: меңгеруші    Еңбек өтілі: 35 жыл
Жұмыс орыны:  1988 жылдан бастап «Ертегі» бөбекжайы» МКҚК  
меңгеруші
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Біліктілік арттыру курсы: «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын  
басқарудың жаңа тәсілдері», 2010 жыл
Мадақтаулары:   БҚО Білім басқармасының «Құрмет грамотасы», 2010 
жыл Казталов аудан әкімінің «Алғыс хаты»    2015ж БҚО әкімінің «Алғыс 
хаты» 2016 жыл, Республикалық www.biIim-qyiym.kz Білім-ғылым порталы 
баспасының  «Алғыс хаты» 2016ж   Жалпақтал  ауылдық округі әкімінің  
«Алғыс хаты» 2016 жыл
Жетістіктері: Аудандық білім бөлімінің «Ертегі» бөбекжайы ұжымы 
«Мектепке   дейінгі ұйымдарында оқу -әдістемелік жұмысты   үздік 
ұйымдастырғаны үшін»  диплом ,  Республикалық- педагогикалық «Бала 
мен балабақша» журналында  жарияланған «Нұрлы ісімен нұрландырған -            
Ертегі » атты мақаласы,  2016жыл
Өмірлік ұстанымы:  Ынталы, салуатты тұлғаны қалыптастыратын ортаны 
құру  

*  *  *  *  *
КҮЗЕНБАЕВА ЛЕНА РИЗУАНҚЫЗЫ

Туған жылы, 29.05.1966ж
Білімі: арнаулы орта
Бітірген оқу орыны:  Орал қаласы, «Мәдени-ағарту училещесі»  
Мамандығы:  Халық аспаптар оркестрінің жетекшісі
Қазіргі қызметі:   саз жетекшісі   Еңбек өтілі:  26 жыл
 Жұмыс орыны:  «Ертегі» бөбекжайы»  МКҚК  
Біліктілік арттыру курсы: «Мектепке дейінгі ұйымдарда  тәрбие мен 
білім берудің педагогикалық- психологиялық аспектілері       
Мадақтаулары:   Аудандық білім бөлімінің «Алғыс хаты»  2012ж
Ауыл әкімінің «Алғыс хаты» 2012ж, 2014ж, 2015 ж
Жетістіктері: Аудан көлемінде «Сазбен байланыстырылған сырлы әлем 
» тақырыбында іс-тәжірибесі  таратылды. Республикалық- педагогикалық  
«Бала мен балабақша» журналында  жарияланған ««Көктем келді»  
тақырыбындағы іс-тәжірибесі,2016 жыл
Өмірлік ұстанымы:  Шындыққа жүру, адал болу

*  *  *  *  *
ТІЛЕГЕНОВА  ЗӘУРЕ ЖЕКСЕНҒАЛИҚЫЗЫ

                                                        
Туған жылы, 16.09.1972ж      
Білімі: арнаулы орта
Бітірген оқу орыны:  Орал педагогикалық колледжі   
Мамандығы: Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі
Қазіргі қызметі: тәрбиеші    Еңбек өтілі:  8 жыл
Жұмыс орыны:  «Ертегі» бөбекжайы» МКҚК
Біліктілік арттыру курсы:  «Мектепке дейінгі  ұйымдарда денсаулық 
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ортасын жасау», 2013 жыл
Мадақтаулары: Жалпақтал  ауылдық округі әкімінің «Алғыс хаты» 2015 
жыл
Жетістіктері:  Бөбекжай ішілік  «Жыл үздігі-2016» байқауының жеңімпазы
Республикалық- педагогикалық «Бала мен балабақша» журналында     
жарияланған «Күн сәулесі» тақырыбындағы іс-тәжірибесі, 2016 жыл
Өмірлік ұстанымы:  Білімді, парасатты ұрпақ тәрбиесі үшін қызмет ету.

*  *  *  *  *
АБУҒАЛИЕВА  ОРЫНША ҚАНАТҚАЛИҚЫЗЫ

                                                        
Туған жылы,  10.11.1962ж
Білімі: жоғары
Бітірген оқу орыны:   Батыс Қазақстан Гуманитарлық Академиясы   
Мамандығы:  Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі
Қазіргі қызметі: тәрбиеші
Еңбек өтілі: 28 жыл 
Жұмыс орыны: «Ертегі» бөбекжайы»  МКҚК тәрбиеші
Біліктілік  арттыру курсы: «Мектепке дейінгі  ұйымдарда денсаулық 
ортасын жасау», 2013 жыл
Мадақтаулары: Казталов аудан әкімінің «Алғыс хаты» 2013ж
Жалпақтал  ауылдық округі әкімінің «Алғыс хаты» 2012 жыл
Жетістіктері:  Аудан көлемінде «Имандылық – адамгершілік тәрбиесінің 
бастауы» тақырыбында іс-тәжірибесі  таратылған. Республикалық- 
педагогикалық  «Бала мен балабақша» журналында жарияланған «Заттың 
пішінін геометриялық  фигурамен сәйкестендіру» тақырыбындағы  іс-
тәжірибесі, 2016 ж
Өмірлік ұстанымы:  Өз күш-жігерімен  өмірді сүре білу.

*  *  *  *  *
ГАББАСОВА САЛТАНАТ ТАСЖАНҚЫЗЫ

Туған жылы,               01.05.1977 жыл
Білімі:  жоғары
Бітірген оқу орыны:  Батыс Қазақстан Гуманитарлық Академиясы   
Мамандығы: Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі
Қазіргі қызметі:  әдіскер   Еңбек өтілі: 13 жыл
Жұмыс орыны: «Ертегі» бөбекжайы»  МКҚК
Біліктілік арттыру курсы: « Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы 
әдісткмелік қызметті  ұйымдастыру ерекшеліктері », 2011 жыл
Мадақтаулары:  Казталов ауданы әкімдігінің «Ауданның дамуы мен 
өркендеуіне өз үлесін қосқаны үшін» алғыс хат, 2011ж
Аудандық білім бөлімінің «Алғыс хаты» 2012ж
Жетістіктері: Аудандық   «Үздік әдіскер -2012 ж» байқауында, ІІ-орын 
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«Шығармашыл әдіскер» номинациясы
Аудан көлемінде «Этнопедагогика түрлері арқылы бала 
тілін дамыту» тақырыбындаіс-тәжірибесі  таратылды.                                                                                                   
Республикалық- педагогикалық  «Бала мен балабақша» журналында   
жарияланған «Тәрбие тал бесіктен»  тақырыбындағы іс-тәжірибесі, 2016 ж
Өмірлік ұстанымы:  Мақсат қоя білу және тәрбие беру үрдісінде білім мен 
сауаттылықты, әдеп пен адамгершілікті ұдайы ұштастыру.

*  *  *  *  *
ҒИНИЯТОВА ДАНА САПАРҒАЛИҚЫЗЫ

Туған күні, айы, жылы: 30.11.1977 ж
Білімі А.С.Пушкин  ат. Орал  педагогикалық институты 1994-1998 ж
Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті  пәнінің мұғалімі
Санаты: І санат    Жұмыс өтілі: 18 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1998 - 2016 жылдар аралығында  Бірік орта жалпы 
білім беретін мектебінде тарих пәнінің мұғалімі.
Жетістігі: Аудан әкімдігінің «Алғыс хаты » 2010 жыл, Аудандық білім 
бөлімінің  «Сынып жетекшісі – 2006» байқауында « Ұлттық дәстүрді 
насихаттаушы» бағамы-2006жыл,  «infourok» сайтының  сертификаты -2015 
жыл, Республикалық «Білім-ғылым» порталының «Алғыс хаты» 2016 жыл.
Таратылымы: Республикалық «Білім жолы –нұрлы жол» журналы «Құтты 
білік»  Жүсіп Баласағұни №7 жинақ, 2015  жыл , InfoUrok.RU сайты «Қос 
сөздер» жарыс сабақ 5 сынып №0345024, 28 қаңтар  2015 ж, InfoUrok.RU 
сайты «Отыз бірінші сөз» Абай Құанабайұлы №0345029 28 қаңтар  2015 
жыл, «Далада өлеңі» С.Сейфуллин 6 сынып №0345037, 28 қаңтар 2015 
жыл, «Сан есімдер»а шық сабақ 6 сынып, №0345019, 28 қаңтар  2015 
жыл, «Адамдық борышың» Ш.Құдайбердіұлы  6 сынып, №0345015, 28 
қаңтар  2015 жыл, «Құтты білік»  Жүсіп Баласағұни, ашық сабақ 8 сынып, 
Республикалық «Білім-ғылым» порталы, 09.12.2015 жыл
Ұстанымы: «Тәрбие беру мен білім беру – ажырағысыз ұғым. Білім 
бермей тұрып, тәрбиелеуге болмайды, ал берген әр білімің тәрбиелік ықпал 
жасайды.»  Л.Н.Толстой

*  *  *  *  *
АДИЛЬГЕРЕЕВА ГУЛЖАН САПИЕВНА

Туған күні, айы, жылы: 6 мамыр 1976жыл
Мамандығы: педагог-психолог
Білімі: жоғары  Бітірген оқу орны: БҚГА
Еңбек өтілі: 19 жыл   Санаты: І санатты
Тілді білуі: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі
Өмірлік ұстанымы: «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар еңбегің мен ақылың екі 
жақтап.»
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Жетістіктері
1. Құрмет грамотасы Аудандық білім беру бөлімі, 2012 жыл
2. «Сабақта тренингтерді пайдаланудың маңызы» тақырыбында облыс 
көлемінде таратылған әдістемелік құралы, 2014ж
3. «Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметтегі терапиялардың 
қолданылуы» тақырыбында аудан көлемінде таратылған әдістемелік құрал, 
2016ж
4. Ғылыми жоба. «Ғылымға алғашқы қадам» II орын 2016 ж
5. Аудандық «Жылдың үздік психологі» сырттай байқауында II  орын
6. Диплом III орын. «Қола жүлдеге сай нәтиже» КИО олимпиадасы. 2015ж. 
«Психологтар арасындағы республикалық қашықтық олимпиадасы» 
Астана, 2015ж
7. Құрмет грамотасы «За активное участие в Республиканской родительской 
конференции «Психологическая помощь родителям  при подготовке 
подростков к сдаче ЕНТ» состоявшейся в Казахстане 16 мая 2015 года» 
Астана, 2015жыл
8. Мектепішілік Алғыс хат  
9. Басылым. Республикалық «Мектептегі психология»журналы №4,2016ж  
«Бала тәрбиесі-мәңгілік мәселе», «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы №7, 
2013 ж «12 жылдық білім беруде оқушы тұлғасын дамытудың мүмкіндіктері»
10. Диплом. Аудандық ғылыми жобалар сайысында, этномәдениеттану 
секциясы бойынша Бекболова Мирзада I орын , Тлепбергенова Аяулым 10 
сынып оқушысы II  орын «Ғылымға алғашқы қадам» 

*  *  *  *  *
КУСАИНОВ АКЫЛБЕК АПАЛЧЕНОВИЧ

Туған күні, айы, жылы: 28 маусым 1974жыл
Мамандығы: физика, химия, инфоратика пәнінің мұғалімі
Білімі: жоғары Бітірген оқу орны: А.С.Пушкин атындағы БҚГУ
Еңбек өтілі: 20 жыл   Санаты: І санатты
Тілді білуі: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі
Өмірлік ұстанымы: «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы»
Әл - Фараби
Жетістіктері
1. Аудандық «Үздік информатика кабинеті - 2014» байқауынан І орын
2. Облыстық «Үздік информатика кабинеті - 2014» байқауынан      Алғыс хат
3. Аудандық информатикадан пән олимпиадасы І орын, 2014жыл
4. Информатикадан ҚИО олимпиадасынан Сертификат, 2015жыл
5. Республикалық он-лайн конференцияға қатысушы Сертификат, 2016жыл 
Секция атауы: «Қазақстандық білім беру мазмұны, әдістемесі және сапасы»
Тақырыбы: «Информатика пәнін оқытуда ойын технологияларын қолдану» 
6. Сағынгереева Алтынзер информатикадан аудандық олимпиададан 
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ІІІорын, 2014жыл
7. Сағынгереева Алтынзер информатикадан ҚИО олимпиадасынан 
Сертификат, 2015жыл
8.Ажгереев Бахтияр информатикадан аудандық конференция І орын, 
2015жыл
9. Мақтау қағазы «Аймақтарды ҰБТ-ны ұйымдастыру мен өткізудегі елеулі 
еңбегі үшін» Астана-2009жыл  
10. Аудандық Құрмет грамотасы, 2015жыл

*  *  *  *  *
ХАМИТОВА ЛУНАРА МАКСОТОВНА

Туған күні, айы, жылы: 23 ақпан 1979жыл
Мамандығы: физика, информатика пәнінің мұғалімі
Білімі: жоғары Бітірген оқу орны: М.Өтемісұлы атындағы БҚГУ
Еңбек өтілі: 16 жыл   Санаты: жоғары
Тілді білуі: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі
Өмірлік ұстанымы: «Атаңның баласы болма, адамның баласы бол»
Абай Құнанбаев
Жетістіктері
1. Аудандық «Үздік педагог-2016» байқауына қатысушы 
2. «Қазақстандық білім беру мазмұны, әдістемесі және сапасы» секциясы 
бойынша республикалық он-лайн конференцияға қатысушы 2016жыл
Тақырыбы: «Жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушылардың 
физикадан пәнге деген қызығушылықтары мен білім сапасын арттыру» 
3. Золотая грамота «За активное использование информационных 
технологий в образовательной деятельности в рамках проекта Инфоурок» 
2015жыл
4. Благодарность «За активное участие в работе проекта для учителей 
Инфоурок», 2015жыл
5. Куәлік «Инфоурок жобасында физика және информатикадан халықаралық 
олимпиадаға дайындағаны үшін», 2015жыл
6. Республикалық 45minut.kz сайтынан Грамота, 2015жыл
7. Сертификат. КИО олимпиадасы. 2014ж. «Лучший результат города-
района»Аудан бойынша үздік нәтиже, 2014жыл
8. Аудандық Мадақтама «Өз ісінің шебері» оқу ісі орынбасарларының 
байқауының  «Шебер ұйымдастырушы» номинациясының иегері, 2011жыл
9. Аудандық Алғыс хат, 2010жыл
10. Мектепішілік Алғыс хат.
11. Ауыл әкімінің  Алғыс хаты.
12. «НұрОтан»БПҰ-ның Алғыс хаты
13. Даулетияров Райымбек Дарханұлы 11 сынып оқушысы «Ғылым әлемін 
ашамыз» аудандық көрме-байқауынан ІІ орын, 2014жыл
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14. Ибраемов Елдос Еркінұлы 11 сынып оқушысы  «Ғылым әлемін ашамыз» 
аудандық көрме-байқауынан І орын, облыстық байқаудан ІІ орын, 2014жыл
15. Қазиоллина Фариза Қазиоллақызы  8,9-сыныптарда І орын,  (2013-
2014, 2014-2015оқу жылы) «Ақ бота-2014» интеллектуалдық марафонында 
физика пәнінен ІІ орын, 2014жыл 
16. Тлепбергенова Аяулым Манарбекқызы «Апельсин – 2015» XI облыстық 
физика-техникалық турнирінен «Үздік физик-теоретик» турынан Диплом 
ІІІорын, 2015жыл
17. Қазиоллина Фариза Қазиоллақызы, Тлепбергенова Аяулым 
Манарбекқызы, Марксов Сейілжан Миржанұлы, Сагналиев Елшат 
Замирұлы «Апельсин – 2015» XI облыстық физика-техникалық турнирінен 
«Үздік физик-экспериментші» турынан Диплом ІІІорын, 2015жыл
18. Тыныштықова Сыйлық Бейбітқызы облыстық кезеңінде «Ынталандыру» 
дипломымен марапатталды, 2013-2014оқу жылы
19. Жамбылов Төрежан Ерболұлы  8-сынып оқушысы физикадан 
Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде І орын, 2016жыл
20. Қадырбекова Асия Сүлейменқызы 9-сынып оқушысы физикадан 
Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде ІІІ орын, 2016жыл
21. Жақсыбаева Динара Қадырбекқызы 10-сынып оқушысы физикадан 
Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде ІІІ орын, 2016жыл
22. Байкенова Тоғжан Манарбекқызы «Ғылымға алғашқы қадам» аудандық 
ғылыми жобалар сайысында  этномәдениет секциясы бойынша «Есімдер 
сыры» жұмысымен I орын, 2016жыл
23. Ермекбаев Қолғанат Ермекбайұлы Информатикадан ҚИО 
олимпиадасынан Сертификат «Аудан бойынша үздік нәтиже», 2012жыл
24. Қадержанов Ұлан Амантайұлы 7-сынып, Есенов Наурызбек 
Асылбекұлы, Қалиев Тұрарбек Қайыржанұлы 8-сынып, Қазиоллина Фариза 
Қазиоллақызы 9-сынып физикадан ҚИО олимпиадасынан Сертификат 
«Аудан бойынша үздік нәтиже», 2015жыл
25. Х аудандық ашық интеллектуалдық «INFORMAN» компьютерлік 
турнирінде «Дарынды бала – дарабоз бала» аталымы бойынша марапатталды, 
2014жыл
26. Аудандық шығармашылық топтың мүшесі
27. Облыстық «Зерде» озат тәжірибе алмасу мектебінің тыңдаушысы

*  *  *  *  *
МАЖЕКЕРОВА НУРГУЛЬ УМУРЗАКОВНА

Туған күні, айы, жылы: 20.08.1977 ж
Білімі Ж.Досмұхамбетов атындағы педагогикалық колледжі
(1998 -2001 жылы  орыс сыныптарындағы қазақ тілі пәнінің мұғалімі)
Батыс Қазақстан  Гуманитарлық академиясы  2007 ж 
(қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі)
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Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті  пәнінің мұғалімі
Санаты: ІІ    Жұмыс өтілі: 20 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 2001-2007  жылдар аралығында  Тереңкөл орта білім 
беретін мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі,
2007 – 2016 ж Бірік орта жалпы білім беретін мектебінде қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі.
Жетістігі: “Оқу мен жазу арқылы Сын Тұрғысынан  Ойлауды Дамыту“ 
жобасы бойынша Қазақстан Оқу Ассоциациясы ұйымдастырған семинары 
Сертификат 2011 ж  «Оқыту үдерісінде интерактивтік тақтаны қолдану 
әдістемесі» Сертификат 2012 ж.   ІІІ /базалық» деңгей бағдарламасы 
бойынша мұғалімдерді оқыту курсы Сертификат 2014 ж.
 Аудандық «Ұшқын -2014» байқауы ІІІ орын, Аудандық «Ең үздік сынып 
жетекші – 2016»  байқауы ІІІ орын. 
Таратылымы: «Антонимдер» ашық сабақ Қазақ әдебиеті және мемлекеттік 
тіл журналының  № 8 қазан 2014 жылы жарияланды.
М.Жұмабаев  «Сүйемін»  атты ашық сабағы «Білім болашаққа жеткізетін 
нұрлы жол» Республикалық ұстаздарға арналған басылымның
 Х жинағында  / 45 минут/  2015 жылы  жарияланды.
«Әдебиет пәніне арналған бейнекөріністер жиынтығы» атты 
 (әдістемелік көмекші құрал) іс – тәжірибе таратылды  2016 ж
Ұстанымы: «Іздесең табасың, талаптансаң жетесің, зейін салсаң ұғасың»  
Ә.Ысқақ

*  *  *  *  *
БАКТЫГАЛИЕВА АЯГУЛЬ НОХАТОВНА

Туған күні,айы,жылы: 18.12.1970 жыл.
Білімі: Жоғары.2001-2004 жылдары М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
Мемлекеттік Университеті.
Мамандығы: Педагог-психолог және өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі
Санаты: І санат    Жұмыс өтілі: 14 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 2005 жылдан қазіргі уақытқа дейін Көктерек орта 
жалпы білім беретін мектебінде «Өзін-өзі тану» пәнінің мұғалімі.
2014 жылдан педагог-психолог қызметінде.
Жетістігі: Диплом.«Ең үздік сабақ-2013».аймақтық сырттай байқауына 
белсене қатысып,жүлделі ІІ орын алғаны үшін.
2013 жыл.Казталовка.
Грамота.Аудандық «Өзін-өзі тану» пәні мұғалімдер арасында өткізілген 
сырттай байқауында ІІ орын алғаны үшін. 2014ж.Казталовка. 
WWW.45minut-kz, сайты Мадақтама.2015жыл.«Құрмет грамотасы».
Аудандық Жеңімпаздар шеруі.2016 жыл.Казталовка. Диплом.
«Озық педагог-психолог-2015» аудандық байқауында ІІорын алғаны үшін.
Казталовка.2015 жыл.
Почетная грамота. За активное участие в Республиканской родительской 



102

конференции«Психологическая помощь родителям при подготовке 
подростков к сдаче ЕНТ». Астана қаласы.2015 жыл.
Таратылымы: Республикалық ұстаздарға арналған 45 минут кz басылымы 
топтамасы. «Өзін-өзі тану пәні мен халықтық педагогиканың өзара 
үйлесімділігі».
 «Таза болса табиғат,аман болар адамзат!». Самопознание .kz. №10(46). 
 «Өзін-өзі тану пәні рухани-адамгершілік тәрбиенің негізі» Самопознание 
.kz. №11(47).
«Ұрпақ тәрбиесі-келешек қоғам тәрбиесі.»«Ауыл айнасы» газеті.
13-наурыз.2015жыл.
Өмірлік ұстаным: «Тұлғаны рухани-адамгершілікке тәрбиелеу».

*  *  *  *  *
ӘНУАР АЙГУЛ ӘНУАРҚЫЗЫ

Туған күні, айы,  жылы: 30.09.1979 жыл
Білімі: Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі ( 1996-1999 
жылы бастауыш сынып және орыс сыныптарындағы қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі)
Жоғары, 2007-2010 жылы Батыс Қазақстан инженерлік –гуманитарлық 
университеті
Мамандығы: Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі
Санаты: І санат Жұмыс өтілі: 16 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1999 жылдан қазіргі уақытқа дейін А.Оразбаева 
атындағы орта жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 
қызметінде
Жетістігі: Облыстық: Облыстық бастауыш сынып пәні мұғалімдерінің 
арасында өткізілген пән олимпиадасы, ІІ орын, 2016жыл.
Республикалық: Дүниетану пәні бойынша І Республикалық қашықтық 
олимпиадаға қатысушы куәлігі, 2012ж;
Республикалық қашықтық олимпиадаға қатысушы куәлігі, 2015ж;
Республикалық қашықтық олимпиадаға қатысушы куәлігі, «Аудан бойынша 
үздік көрсеткіш» 2016ж;
Оқушы жетістігі: 2009-2010 оқу жылының түлегі Сүлейменова Мөлдір 
«Алтын белгі» иегері;2010-2011 оқу жылында «Русский медвежонок» 
сайысында ІІІ –орын Кенжегалиева Динара; 2011-12 оқу жылында аудандық 
бастауыш  сынып  пән олимпиадасында ІІІ-орын Нариманова Нагима;
2014-2015 оқу жылында «Ақбота» Республикалық интеллектуалды 
марафонында ІІ- орын Даулеткалиева Дильнара; 2015-2016 оқу жылында 
аудандық бастауыш сынып  пән олимпиадасында  І-орын Гильманов Әділет;
2015-2016 оқу жылында облыстық бастауыш пән олимпиадасының 
қатысушысы Гильманов Әділет.
Таратылымы: Оқуға арналған ІХ  облыстық конференция «Использование 
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технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» на 
родительских собраниях»; 2015ж;
«Білім беру мазмұның жаңарту жағдайында бастауыш сыныптарда 
оқытудың жаңа тұрғысы» тақырыбындағы облыстық ғылыми – тәжірибелік 
интернет – конференция жұмысына қатысып мақаласы zkoipk.kz сайтында 
жарияланды, 2015ж.
Өмірлік ұстанымы: «Творить, пробовать, искать и развиваться»

*  *  *  *  *
БАЛГАЗИЕВА ВЕНЕРА АМАНГЕЛЬДИЕВНА

Туған күні, айы, жылы: 18.10.1976 ж
Білімі Орал педагогикалық колледжі (2002 жыл,бастауыш сынып  мұғалімі)
Махамбет Өтемісұлы атындағы  Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті-2005 (Бастауыш сынып мұғалімі)
Мамандығы: Жоғары кәсіби білімді бастауыш сынып мұғалімі
Санаты: І  Жұмыс өтілі: 21 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1995-2016  жылдар аралығында  Аққурай бастауыш 
жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Жетістігі: «Сын тұрғысынан ойлау  технологиясы» Сертификат 2012 ж.
Аймақтық бастауыш сынып мұғалімдерінің олимпиадасы 2012 ж  1-орын  
 «Аудандық бастауыш сынып мұғалімдерінің олимпиадасы» ІІІ орын,2012-
жыл «Ең үздік бастауыш мектеп- 2013» сырттай байқауы І-орын
Құрмет тақтасы 2014 ж Аудандық «Ең үздік бастауыш сынып кабинеті – 
2015 номинация
Таратылымы: «Ж дыбысы мен әрпі »  атты ашық сабағы 45 минут 2014 
жылы  жарияланды. Математика пәні бойынша 3-4 сынып оқушыларына 
арналған өзіндік жұмыстар жинағы. Аудан көлемінде-2013 жыл
Ұстанымы: «Өзіңе істегенін қаламаған нәрсеңді, сен де өзгеге жасама »

*  *  *  *  *
ЖАПАҚОВА ХАМҚА МАРЛЕНҚЫЗЫ

Туған  жылы,  21.03.1986ж
Білімі:  арнаулы орта
Бітірген оқу орны: Ж.Досмұхамедов атындағы педогогикалық колледжі
Мамандығы:  Мектепке дейінгі тәрбие.
Қазіргі қызметі: Тәрбиеші    Еңбек өтілі: 7 жыл
Жұмыс орны: 2009 жылдан бастап «Айгөлек» бөбекжайы МКҚК тәрбиеші
Біліктілік арттыру курсы: «12 жылдық білім беруге көшудегі  мектепке 
дейінгі шағын орталықтардың білім беру үрдісін ұйымдастыру» 
2009ж  «Мектепке дейінгі ұйымдағы  педогогикалық үрдістегі дамыту 
технологиялары» 2014ж  
Мадақтаулары: Республикалық www.bilim-qyiym.kz Білім-ғылым порталы 
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баспасының «Алғыс хаты» 2016жыл
Республикалық www.bilim-qyiym.kz Білім-ғылым порталы баспасының  
«Сертификат» 2016жыл
Бөбекжай ішілік және ауылдық марапаттаулар  «Ардақты ана, сүйікті келін»                
байқауында  ІІІ орын, «Көрермен көзайымы» номинациясымен  
марапатталдым. 2015ж «Үздік тәрбиеші» байқауында жүлделі ІІІ орын 2016ж 
«Жұлдызды сәт» психологиялық  сайысында «Ізденімпаз» номинациясын   
иелендім.
Жетістіктері: 2013жыл «Ұлттық тәрбие-болашақ кепілі» атты мақала «Ауыл 
айнасы»  басылымына  шықты. «Білім жолы-Нұрлы жол» ІІ жинақ  ұстаз 
шығармашылығы 45minut.orq  топтамасы энциклопедиясына «Көктемгі 
саяхат» атты оқу үрдісі. «Тәрбиелік мақсатты қолдана отырып,  балалардың 
зейінін арттыру арқылы түстерді ажырату және есте сақтау қабілеттерін 
дамыту» кітапша.
Өмірлік ұстанымы:  Заман талабына сай жан-жақты зерделі  ұрпақ 
тәрбиелеу.     

*  *  *  *  *
ҚАЖМҰРАТОВА ГҮЛСІМ  САРСЕНҒАЛИҚЫЗЫ

 
Туған  жылы, 11.06.1984ж
Білімі:   арнаулы орта
Бітірген оқу орны:  Құрманғазы атындағы Орал саз колледжі

Мамандығы:  Хорға дирежерлік ету.
Қазіргі қызметі: Бөбекжай саз жетекшісі
Еңбек өтілі:  11жыл
Жұмыс орны:  2010 жылдан бастап «Айгөлек» бөбекжайы МКҚК саз 
жетекшісі
Біліктілік  арттыру курсы: «Баланың эстетикалық - эмоционалдық 
дамуындағы музыканың рөлі» 2012ж
Мадақтаулары:  Республикалық www.bilim-qyiym.kz Білім-ғылым порталы 
баспасының «Алғыс хаты» 2016жыл 
Республикалық www.bilim-qyiym.kz Білім-ғылым порталы баспасының  
«Сертификат» 2016жыл
Бөбекжай ішілік және ауылдық марапаттаулар 2011-2016жж  
Бостандық ауылдық округі әкімінің «Алғыс хаты»  Бостандық ауылдық 
мәдениет үйі директорының «Алғыс хаты» Казталов ауданының мәдениет 
үйі  басшысының «Алғыс хаты»
Жетістіктері:  2014жыл «Ел іші-өнер кеніші» атты мақала «Ауыл айнасы»    
басылымы шықты. «Білім жолы-Нұрлы жол» ІІ жинақ  ұстаз шығармашылығы 
45minut.orq топтамасы энциклопедиясына «Наурыз -жыл басы» атты 
мерекелік шарасы. «Балаларға арналған музыкалық  шығармаларды 
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пайдалана отырып,  мектеп жасына дейінгі баланың музыканы тыңдау, 
қабылдау, есте сақтау қабілеттерін арттыру»  кітапша.
Өмірлік ұстанымы:  Балаларға саналы да, сапалы тәрбие беру.   

*  *  *  *  *
САТҚАНОВА ГУЛСАРА ТУЛЕПОВНА 

Туған күні,айы,жылы: 01.01.1962
Білімі: Жоғары,  1980-1985 жылы  УПИ
Мамандығы: Математика және физика пәні мұғалімі
Санаты: I санат   Жұмыс өтілі: 30 жыл 
Жұмыс тәжірибесі:  1985 жылы № 67 Қароба  орта жалпы білім беретін 
мектебінен бастады. 1985-2015 оқу жылдарында Тереңкөл орта жалпы 
білім беретін мектебінде математика пәні мұғалімі. 
Жетістігі:  2013-2014 жыл түлектері   оқушылары Қалиолла Нарұл 
Құрманғалиұлы  мен Шынтас Олжас Қамбарұлы Л.Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлттық университеті, «Құрылыс» факультетінде білім алуда.   
2013-2014 оқу жылында  оқушысы Абай Дарын  «Кенгуру» республикалық 
сайысында ІІІ орын. 2013 оқу жылы VI облыстық «Зерде-2013» көпбағытты 
интеллектуалды турнирінде 10-сынып оқушысы Кенже Гулайхан жеңімпаз. 
2013-2014 оқу жылы  11- сынып оқушысы Шынтас Олжас аудандық 
9-11 сынып аралығында өткізілген «Intel Logic-2013» интеллектуалды 
турнирінде І орын.  2013-2014 оқу жылында 11-сынып оқушысы Шынтас 
Олжас IV облыстық «Intel Logic-2013» логикондар, логикалық есептер, 
софизмдер шешу интеллектуалды турнирінде ІІІ орын . 
2015-2016 оқу жылында «Кенгуру математика бәрі үшін» халықаралық 
математикалық интеллектуалдық сайысында 5-сынып оқушылары 
Бақтыгерей Талант,Шамұратова Алида 
I  орын, Алматов Мейрамбек, Батырбаева Айнамкөз II  орын. 
2015-2016 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша «Ғылымға 
алғашқы қадам» атты ғылыми жобалар байқауында байқауында 5- сынып 
оқушысы  Батырбаева Айнамкөз  III орын. 
Таратылымы:  2012-2013  оқу жылында  Ұстаздар сайтында, www.45minut.
kz  Интернет  ресурсында 9- сыныпта  алгебрадан  өткізген «Алгебра және 
анализ бастамалары»  тақырыбындағы ашық сабақ.
2013-2014 оқу жылында «Мұғалімнің кәсіптік шеберлігін жетілдіру 
арқылы жеке тұлғаны дамытудағы оқытудың құндылығы» тақырыбындағы 
аудандық семинарда «Математика пәнінен ҰБТ-ға дайындаудың тиімді 
жолдары» тақырыбындағы іс-тәжірибесімен бөлісті. 
Ұстанымы:  «Еліміздің ертеңі-бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас 
ұрпақтың тағдыры-ұстаздың қолында»

*  *  *  *  *
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БЕКТЕНОВА ЛАЗЗАТ БАЗАРБАЕВНА 

Туған күні,айы,жылы: 28.05.1979
Білімі:Жоғары,  1997-20 01 жылы БҚМУ
Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті, араб тілі мұғалімі
Санаты: I санат   Жұмыс өтілі: 14 жыл 
Жұмыс тәжірибесі: 2001-2003  жылы Қайыңды орта жалпы білім беретін 
мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. 
2004-2008 жылы Тереңкөл орта жалпы білім беретін мектебінде қазақ тілі 
мен әдебиеті пәні мұғалімі. 
2008 жылдан қазіргі уақытқа дейін  Тереңкөл орта жалпы білім беретін 
мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі және директордың оқу ісі 
орынбасары.  
Жетістігі:  2014 жылы Казталов ауданының білім беру бөлімінің  «Құрмет 
грамотасы» . 2016 жылы  ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Республикалық 
қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығынан «Алғыс хат» .
 2016 жылы аудандық қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің арасында 
өткізілген  пән олимпиадасында I орын. 
 2012-2013 оқу жылында  оқушысы Абдолла Жазира «Алтын белгі» иегері  . 
2013-2014, 2014-2015 оқу жылында  ҰБТ-дан 100% пайыз білім сапасы.     
2014-2015 оқу жылында қазақ әдебиеті пәнін таңдаған оқушысы Еслям 
Әйгерім грантқа түсіп, қазіргі таңда М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ –да 
білімін жалғастыруда.   
 2011-2012 оқу жылында «Ақ бота» интеллектуалдық марафонынан  5-       
сынып оқушылары Уәли Айсана, Бақтыгерей Табиғат, Еслям Ақжан, Ғаллам       
Аманбектер III орын. 6-сынып оқушылары Мүтиғолла Ақторғын, Руслан 
Надя, Самат Әсел, Ғаллам Алмагүлдер III орын .
 2014-2015 оқу жылында  жалпы білім беретін пәндер бойынша 
республикалық олимпиаданың аудандық кезеңінде 9- сынып оқушысы 
Жексенғали Жұлдыз III орын.
2015-2016 оқу жылында  XVII республикалық Абай оқуларының аудандық 
кезеңіне  «Көңілім әнді ұғады» номинациясында  10-сынып оқушысы 
Жексенғали Жұлдыз II орын.
2016 жылы II  Халықаралық қашықтық конкурсы,   10- сынып оқушысы 
Жексенғали Жұлдыз   «Тәуелсіздік –еркіндігің, елдігің, Елің дербес өзге 
елдермен тең бүгін» тақырыбындағы шығармасы  «Лучшее сочинение» 
номинациясы. 
2015-2016 оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша «Ғылымға 
алғашқы қадам» атты ғылыми жобалар байқауында байқауында 5- сынып 
оқушысы Ғаббасов Нұрлыхан II орын. 
ҚР Білім және Ғылым министрлігі, Республикалық қосымша білім беру оқу-
әдістемелік орталығы, «Болашақтың балалары» қашықтықтан өткізілген 
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республикалық интернет байқауында              5- сынып оқушысы Ғаббасов 
Нұрлыхан   III дәрежелі диплом. 
Таратылымы: 2011-2012 оқу жылында  «Қазақ тілі мен әдебиеті 
сабақтарында оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлау технологиясын 
қолдана отырып, шығармашылық қабілеттерін арттыру» тақырыбындағы 
іс-тәжірибесі аудан көлемінде таратылды. 
2011-2012 оқу жылында   Республикалық Ұстаздар сайтында, www.45minut.
kz  Интернет  ресурсында 5- сыныпта әдебиет пәнінен өткізген «Аяз би» 
ертегісі, 7- сыныпта өткен «Ашық рай» сабағы, Республикалық ғылыми-
әдістемелік «Педагог» журналында 9-сыныпта өткізген «Ленинградтық 
өренім» тақырыбындағы ашық сабақтары жарияланды.
2013-2014 оқу жылында 7-сыныпта өткен «Кәрі қыран» сабағы аудандық 
Тамыз кеңесінде аудан мұғалімдеріне таратылды. 
 2016 жылы Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында 
«Біліктілікті арттыру жүйесіндегі Smart технологиялар: халықаралық 
тәжірибе және отандық практика» тақырыбындағы республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференцияға қатысып, іс-тәжірибесін таратты. 
Ұстанымы:
Ақырын жүріп,анық бас,
Еңбегің кетпес далаға,
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға. 

*  *  *  *  *

БОПИШЕВА БАЛЫМ СУЙНГАЛИЕВНА

Туған күні, айы, жылы: 25.09.1986 
Білімі: Жоғары, 2013-2015  жылы Батыс Қазақстан инженерлік-
гуманитарлық университеті
Мамандығы: Информатика пәні мұғалімі
Санаты: ІІ санат  Жұмыс өтілі: 8 жыл 
Жұмыс тәжірибесі: 2008 жылдан қазіргі уақытқа дейін Тереңкөл орта 
жалпы білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі
Жетістігі: 2013 ж. www.45minut.kz республикалық ұстаздар сайтының 
«Алғыс хаты» 2014 ж. Аудандық «Шағын жинақты мектеп және мен» 
байқауы ІІІ орын 2014 ж. информатика пәні бойынша республикалық 
қашықтық олимпиадаға қатысушы сертификаты 2016 ж. аудандық «Ең 
үздік сынып жетекші-2016» байқауында «Шығармашыл сынып жетекші» 
номинациясы
Оқушысының жетістіктері: 2012 ж. Аудандық «Өзіңді таныт» туры 
жеңімпазы грамотасы (командалық Ғайса Н., Қалиолла Н., Шынтас О.)
2013 ж. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың 
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аудандық кезеңінен 11-сынып оқушысы Ғайса Н. ІІІ орын 2015 ж. «Bebras» 
(халықаралық ойын конкурсы) республикалық қашықтық олимпиадаға 
қатысушы сертификаты      5-сынып оқушысы Айтжанова А.
2015 ж. Х аудандық ашық интеллектуалдық «Infoman» турнирі ІІІ орын 
(командалық Абай И., Галлам А., Жексенғали Ж.)
2016 ж. Қазақ хандығының 550 ж. арналған аудандық мультимедиалық 
жобаға қатысушы грамотасы (Ишанғали Д., Тлеуғали А.)
2016 ж. «Менің есімім» республикалық қашықтық байқауға қатысушы 
сертификаты (10-сынып оқушысы Жексенғали Ж.)
2016 ж. «Ғылымға алғашқы қадам» аудандық ғылыми жобалар байқауы ІІ 
орын (10-сынып оқушысы Тлеуғали А.)
Таратылымы:  2012 ж. www.45minut.kz республикалық ұстаздар сайтына 
«Құжат беттерін рәсімдеу» сабағы және «Менің денсаулығым – менің 
болашағым» тәрбие сағаты 2013 ж. «Сызықтық алгортимді программалау» 
сабағы www.45minut.kz республикалық ұстаздар сайтына және www.45minut.
kz аудандық онлайн көрсетілім арқылы өткізілген ғылыми әдістемелік 
семинарда таратылды. 2014 ж. Аудандық семинар «АКТ-ны оқу-тәрбие 
үрдісінде тиімді пайдалану» баяндамасы. 2015 ж. аудандық тамыз кеңесі 
бағдарламасында «3D бағдарына кіріспе» тақырыбында сабақ 
Ұстанымы: «Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады»

*  *  *  *  *
УТЕШЕВ  МИРБУЛАТ РАШИДОВИЧ

Туған күні, айы, жылы: 09.04.1966 жыл
Білімі: Жоғары, 1983 –1991 жж. «Құрмет  белгісі» орденді А.С.Пушкин  
атындағы  Орал  педагогика  институты 
Мамандығы: Сызу,  бейнелеу өнері  және  еңбек
Санаты: I санат Жұмыс өтілі: 26 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 1989 –1990 жылы Богатырево орта мектебінде бейнелеу 
өнері, сызу пәндерінің мұғалімі.
1990 жылдан қазіргі уақытқа дейін Г.Бегалиев атындағы орта жалпы білім 
беретін мектебінде сызу, бейнелеу өнері және технология пәндерінің 
мұғалімі 
Жетістігі: Аудандық «Алау» жазғы  демалыс  лагерінде  балалардың 
демалысын, сауықтырылуын үздік ұйымдастырғаны үшін  – «ГРАМОТА»  
– 2008 ж  /Тәрбие жұмыс орталығы/
  Аудандық – «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына 
орай оқушылар мен мұғалімдер арасында ұйымдастырылған «Атамекен» 
қолөнер туындыларының көрме байқауына белсене қатысқаны үшін – 
 «ДИПЛОМ» 2011ж 
   Мектепішілік – «Бала тәрбиелеу жолындағы  ерен  еңбек теріңізбен  ата 
– аналық  парыздарыңызды өтеу мақсатында балаңызды  тәрбиелеп жақсы 
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нәтиже көрсетуіне үлес қосқан дарыңыз үшін» – «АЛҒЫС ХАТ» 2014ж   
   Республикалық – Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25жылдығына 
орай «Тәуелсіздік–тынысым!» атты республи калық  көркем сурет байқауына 
шәкірттерін қатыстырып, белсенділік танытқаны үшін  – «ДИПЛОМ» 2016 
ж 
Таратылымы: Республикалық  ұстаздарға  арналған  «Ғылым – білім» 
басылым  топтамасы

*  *  *  *  *
ТАЛПАКОВА ЭЛЬВИРА АСКАРОВНА

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Қайыңды ауылы
 Қайыңды орта жалпы білім беретін мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
                                          
Мұғалімнің өмірлік ұстанымы: « Өмірдің екі тірегі бар: үйренуден 
жалықпау мен үйретуден аянбау»
Шәкірттер жетістігі
1. Жұматай Нарқыз - Аудандық “Махамбет оқулары” байқауында ІІІ орын  
2011 жыл сәуір
2. Имақаева Альбина - аудандық қазақ тілінен олимпиада ІІІ орын 2011 жыл 
желтоқсан
3. Молдағали Айсұлу - аудандық олимпиада қазақ тілінен ІІІ орын 2011 жыл 
желтоқсан
4. Имақаева Альбина - ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған аудандық 
шығармалар байқауына белсене қатысқаны үшін мақтау қағазы, шығармалар 
жинағына енгізілді.
5. Жұматай Нарғыз - Аудандық “Жарқын болашақ” Ү республикалық 
“Катеv” қазақ тілі олимпиадасы ІІІ орын  2012 жыл желтоқсан
6.Қуан Айзада - Аудандық “Жарқын болашақ” Ү республикалық “Катеv” 
қазақ тілі олимпиадасы ІІІ орын  2012 жыл желтоқсан
7. Молдағали Айсұлу - аудандық қазақ тілінен олимпиада ІІІ орын 2012 жыл 
желтоқсан
8. Қуан Айзада - аудандық қазақ тілінен олимпиадаға белсене қатысқаны 
үшін мадақтама 2012 жыл желтоқсан
9. Қайырғалиева Айымгүл - Аудандық “Балдәурен” байқауының “Сөз 
шебері” бағамы бойынша І орын, облыстық кезеңде ІІ орын 2013 жыл сәуір, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша аудандық олимпиадада ынталандыру 
(2014), Аймақтық мәнерлеп оқу байқауында ІІ орын (2014), Қашықтық 
интернет олимпиада(2016 ж) 
10. Насибуллина Арна - аймақтық шығармалар байқауында ІІІ орын 2015 ж.
11. Ерболатова Алина - Қашықтық интернет олимпиада (2016 ж)
12. Сарсен Мөлдір - Қашықтық интернет олимпиада(2016 ж)
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13. Қабдолова Ақбота - Қашықтық интернет олимпиада(2016 ж)
14. Жасқайратова Айнаш - Қашықтық интернет олимпиада(2016 ж)
Қуанова Айзада Жанатқызы 2012 - 2013 оқу жылының үздік аттестат иегері, 
БҚМУ филология факультеті грант иегері
Молдағали Айсұлу - 2013-2014 оқу жыл түлегі БҚГА филология факультеті
Жұматай Нарғыз - 2013-2014 оқу жыл түлегі  БҚГА филология факультеті
Мұғалім жетістіктері
1.Алғыс. Н.Назарбаевтың президенттік кандидат ретінде қолдау штабында 
атқарған қызметі үшін
2.Мектепішілік “Құрмет мадақтамасы” ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығы 
мерекесіне орай. 2011 жыл желтоқсан
3. Аудандық білім бөлімінің алғыс хаты  2012 жыл қазан
4. Мектепішілік мақтау қағазы 2012 желтоқсан
5.ҚР Білім және ғылым министрлігі “Өрлеу” Біліктілікті арттыру Ұлттық 
орталығының “Егеменді еліміздің бәсекеге қабілетті жас ұрпағын оқыту 
мен тәрбиелеудегі атқарған шығармашылық ізденістері үшін” марапаты 
2014 ж. мамыр Алматы.
6. Қашықтық олимпиадасы марапат 2016 жыл
7. Аудандық маслихат депутаттығына үміткер 2016 ж

*  *  *  *  *
НАРЕШОВА СВЕТЛАНА БАХИЕВНА

Туған жылы,күні,айы: 01 наурыз 1971 жыл
Мамандығы: Орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі
Бітірген оқу орны: А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық 
институтының филология факультеті 1993 жыл
Еңбек өтілі:  23 жыл    Білімі:   жоғары 
Білім дәрежесі және атағы:    бірінші санатты ұстаз
Жұмыс орны: Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясы
Атқаратын қызметі: директордың ғылыми-әдістемелік  жөніндегі 
орынбасары
ЖЕТІСТІКТЕРІ:  Нарешова Светлана Бахиевна 1971 жылы 01 наурызда 
БҚО, Казталов ауданында дүниеге келген. 1993 жылыА.С.Пушкин 
атындағы Орал педагогикалық институтын бітірген. Еңбек жолын Қараоба 
орта мектебінен орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып бастады. 
2002 жылдан бастап  Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп – гимназиясында  
директордың тәрбие ісі жөнінідегі орынбасары болып қызмет атқарып,2014 
жылдан бастап директордың ғылыми-әдістемелік жөніндегі орынбасары 
қызметін атқаруда. Бірінші санатты ұстаз.     
   Светлана Бахиевна –білімі терең, әдістемелік шеберлігі мол, мақсаты айқын, 
өз саласын жоғары деңгейде меңгерген, ізденіс үстінде жүретін маман. Ол –
әрдайым өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын, талантты ұстаз. Негізгі мақсаты 
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– оқушыға терең білім беру болса, сол мақсатқа жетуде оқытудың жаңа 
технологияларын меңгеру, сабақтарда жаңа әдіс-тәсілдерді жетілдіру. 2015 
жылы Орал қаласындағы Педагогикалық Шеберлік Орталығынан бірінші 
(ілгері)деңгей курсынан өтіп сертификатталды. Осы бағытта мектебімізде 
өзгеріс тобын құрып, шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдердің 
білімін жетілдіру үстінде. Сонымен қатар,мектеп-гимназиясында өзгеріс 
енгізуде,мектептің даму жоспарын құруда өз үлесін қосуда.2001 жылы 
аудандық «Жыл мұғалімі» байқауының жеңімпазы,облыстық кезеңінен 
«Жаңашыл ұстаз»номинациясына ие болды.2009 жылы аудандық «Үздік 
тәрбие сінің меңгерушісі» атағын жеңіп алды.Елеулі еңбегі үшін 2012 жылы 
аудандық,облыстық «Құрмет грамотасымен»марапатталды.
     Шәкірттері аудандық, олимпиадаларда орын алып жүр. Атап айтсақ: Хамитов 
М,Гайнуллина Ж,Қобан А. 2011-2012 оқу жылында бір оқушысы Куангалиева 
Ж «Алтын белгі»иегері атанды. 2015-2016 оқу жылында оқушысы аудандық 
«Ғылымға алғашқы қадам»атты ғылыми жобалар байқауында Кубайдолла 
А 2 орынға иеленді.Орыс тілі пәні бойынша ұйымдастырылған қашықтық 
КИО олимпиадасына қатысып сертификатталды.5 сынып оқушысы Хамит 
Селена халықаралық «Я-юный гений» атты қашықтық байқауға қатысып 2 
дәрежелі дипломмен марапатталды.
Өмірлік ұстанымы: Нашар ұстаз шындықты көрсетіп береді, ал жақсысы-
оны таба білуге үйретеді.

*  *  *  *  *

САРИЕВА РИТА САБИТОВНА

Туған күні, айы,  жылы: 30.09.1982 жыл
Білімі:  Жоғары, 1998-2002 жылы  М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
Мамандығы: «Екі шет тілі: ағылшын - неміс тілі»
Санаты: ІІ санат   Жұмыс өтілі: 13 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 2002 – 2008 жылдары Ғ.Бегалиев атындағы ожббм шет 
тілі мұғалімі  , 2009-2010 жылдары Бірік ожббм шет тілі мұғалімі , 2010-
2012 жылдары Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп - гимназиясында шет тілі 
мұғалімі, 2013 жылдан бастап  қазіргі уақытқа дейін А.Оразбаева атындағы 
ожббм шет тілі мұғалімі қызметінде
Оқушы жетістігі: 2015-2016 оқу жылында «Еnglish concourse» атты 
қашықтық олимпиададан шәкірттері орын алғаны үшін «Алғыс хатпен» 
марапатталды. 
Таратылымы: Аудан көлемінде «Travelling to the countries» іс – тәжірибе  
жұмысы таратылып, облыстық кезеңге ұсынылды , 2015ж.
Өмірлік ұстанымы: Жақсы ұстаздың жемісті еңбегі - ізденісте.

*  *  *  *  *
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АЙТКАЛИЕВА ДАРИҒА КАБДОЛҚЫЗЫ

Туған күні, айы,  жылы: 18.11.1972 жыл
Білімі: Жоғары, 2003-2006  жылы Батыс Қазақстан гуманитарлық 
академиясы
Мамандығы: Қазақ тілі ,әдебиеті 
Санаты: ІІ санат    Жұмыс өтілі:  7 жыл
Жұмыс тәжірибесі: 2009 жылдан қазіргі уақытқа дейін Ғ.Бегалиев  
атындағы орта жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні  
мұғалімі қызметінде
Жетістігі: Аудандық: Аудан әкімінің «Алғыс хаты», 2010жыл; Аудандық 
білім бөлімінің мадақтамасы, 2011жыл; Аудандық білім бөлімінің «Алғыс 
хаты», 2015ж; Аудандық пәндік олимпиадада қазақ тілі  пәнінен Қазбек Г  
- ІІ орын, 2014жыл, Жауметова А – ІІІ орын, 2015 жыл, аудандық сырттай 
шығармалар «Жасұлан әлемінде » атты байқауында Сапарғали  Б –ІІ орын, 
Хайнешева Г – ІІІ орын, 
Таратылымы: Республикалық 45minut.kz  басылымына «Жай сөйлемдер» 
тақырыбындағы  іс тәжірибесі жарияланды  - 2016 жыл, Республикалық 
ғылыми журналына  «Шешен. Шешенге қойылатын талаптар» тақырбындағы 
іс - тәжірибесі жарық көрді – 2012 жыл №4 саны,  аудандық тамыз кеңесінің 
секциялық отырысында сабақтары іс - тәжірибесі ортаға салынды.
Өмірлік ұстанымы: «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы»

*  *  *  *  *
КЕНЖЕГАЛИЕВА САЛИЯ УТЕПОВНА

Туған жылы, айы, күні: 03. 28. 1977 жыл
Білімі:  Жоғары, М. Өтемісов атындағы БҚМУ,  мамандығы-мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқыту.
Жұмыс тәжірибесі: 2006-2010 ж.ж-Тереңкөл орта жалпы білім беретін 
мектебі жанындағы «Балдырған» шағын орталығының аға тәрбиешісі.
2010-2016 ж.ж-Казталов аудандық білім беру бөлімінің «Жігер» бөбекжай-
балабақшасы меңгерушісі.
Шет тілдер: Орыс тілінде еркін, ағылшын тілі сөздікпен.
Кәсіптік дағдылары: жаңалыққа құштар,  мектепке дейінгі ұйымның 
жұмысын нормативтік құжаттарға  сәйкес ұйымдастыра біледі, жалпы 
адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатады, компьютерді жақсы меңгерген.
Жетістіктері: Нұротан» ХДП «Алғыс хат» 2013 жыл Тереңкөл ауылдық 
округ әкімінің «Алғыс хаты» 2015жыл, Аббб-нің «Құрмет грамотасы» 
2015жыл, Республикалық білім-ғылым порталының баспа редакциясы 
«Алғыс хаты» 2016жыл.
Өмірлік ұстанымы: Өз жұмысымды жақсы білу, білгенімді басқаға үйрету. 

 *  *  *  *  *
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КЫДЫРОВА ШЫНАР ЖАСКАЙРАТОВНА

Туған жылы, айы, күні: 04.08.1982 жыл
Білімі: Жоғары 2013 – 2015 ж.ж. Батыс Қазақстан инженерлік –
гуманитарлық университеті «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу»  
мамандығы бойынша бакалавры.
Жұмыс тәжірибесі: 2009 – 2010 ж.ж –Тереңкөл орта жалпы білім беретін 
мектебі жанындағы «Балдырған» шағын орталығының тәрбиешісі. 2010-
2016 ж.ж - Казталов аудандық білім беру бөлімінің «Жігер» бөбекжай-
балабақшасы тәрбиешісі.
Шет тілдер: Орыс тілінде еркін , ағылшын тілі сөздікпен
Кәсіптік дағдылары: Тәрбиешінің негізгі міндеті тәрбиелеу ұйымдастыра 
білу. 
Жетістіктері: Аудандық «Үздік жобалық жұмыс» бас жүлде  2015 жыл.
Обылыстық «Үздік жобалық жұмыс» сертификат  2015 жыл. «Жігер» 
бөбекжай -балабақшасының «Құрмет грамотосы» 2015 жыл.
Өмірлік ұстанымы: Балаға жеке тұлға ретінде қарап, дұрыс тәрбие беру.

 *  *  *  *  *
АЙМУКАШЕВА ГУЛЬНАР КАРИМУЛЛИНОВНА

БҚО Казталов ауданы  Г.Бегалиев  атындағы ОЖББМ, 
Қошанкөл ауылы. Бірінші санатты математика пәнінің мұғалімі

Математика пәнінің мұғалімі, еңбек өтілі 29 жыл. І категориялы, ІІІ деңгей 
мұғалімі. Еңбек жолында кабинет жетекшілігі, сынып жетекшілігі, бірлестік 
жетекшілігі, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, мектеп директоры 
қызметтерін үлкен жауапкершілікпен атқарды. Семинарлар мен қоғамдық 
жұмыстарға белсене қатысады. Сын тұрғысынан ойлау мен жазуды дамыту 
технологиясы бойынша курстан өтіп, жаңа технология бойынша аудандық 
семинарда өткізген ашық сабағы оң бағасын алды. Әріптестерімен ой 
бөлісіп, жас мамандарға қолдау көрсетеді. 
Гульнар Каримуллиновна өз ісіне тиянақты, шеберлігі мол,  өз пәнін 
жетік меңгерген маман. Мұғалім «Жаңа технология элементтерін қолдана 
отырып, оқушылардың өз бетімен жұмыстануын жетілдіру» тақырыбында 
жұмыстанып келеді. Сабақтарында  дамыта оқыту, Шаталов тірек-
сызбалары, СТО элементтері мен проблемалық оқытуды тұрақты қолданады. 
 «Кенгуру» халықаралық математикалық байқауда, «Ақ бота» 
интеллектуалдық марафонында оқушылары жүлделі орындарды иеленді. 
Аудандық олимпиадада   Чапаева Л. ІІорын(9с-2013), Батаева А. белсене 
қатысқаны үшін(10с-2014) дипломдарын иеленді.Ұстаздық жолын қуған 
шәкірттері Химединова З.,Супушева Т., Аманғалиева Зухра -мұғалім, 
Батай Ақылжан (IVкурс, грант иегері) БҚМУ математика факультетінің 
студенті. 2016 жылғы 11 сынып оқушысы Батаева Ақнұр Қ.А.Ясауи 
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атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ұйымдастыруымен 
өткен ІІІ Республикалық «Ясауи» пәндік олимпиадасына қатысып жүлделі 
ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды  және осы  университеттің гранты 
негізінде білім алу үшін сертификатын иеленді.  Ұстаздық еңбек жолындағы 
марапаттаулары:  Аудандық білім беру бөлімінің «Құрмет грамотасы» - 
2016ж, Аудандық диплом - 2005, 2014ж, мектепішілік мадақтамалар – 2012-
2015ж.    

 *  *  *  *  *
ТАБЫЛДИЕВА ШЫНАР НАСЕКЕНОВНА

                           
БҚО Казталов ауданы  Г.Бегалиев  атындағы ОЖББМ, 

Қошанкөл ауылы. Бірінші санатты орыс тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

1972 жылы дүниеге келген. Еңбек жолын  1991 жылы Орал педагогикалық 
училищесін бітіріп  бастауыш сынып мұғалімі мамандығы бойынша 
Казталов орта мектебінде, кейін 1993жылы Алма Оразбаева мектебінде 
бастады. 1996 жылдан бастап Гали Бегалиев атындағы орта жалпы білім 
беретін мектебінде орыс тілі және орыс әдебиеті пәні мұғалімі болып 
жұмыс жасап келеді. 2000 жылы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-не түсіп, 
2005 жылы «орыс тілі және орыс әдебиеті» мамандығы бойынша бітіріп 
шықты. Мұғалімнің назарында оқушылардың тілін дамыту және білім 
сапасын көтеру бағытында инновациялық технологияларды қолдану. І 
санаттағы тәжірибелі мұғалім ауданның білім жүйесіндегі шығармашылық 
еңбегі және жеткіншек ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі табыстары үшін 
аудандық «Құрмет грамотасы»(2008), аудандық білім бөлімінің Алғыс 
хатымен (2013), аудандық орыс тілі пәні мұғалімдерінің арасында өткізілген 
пән олимпиадасында  (қазақ сыныбы бойынша) ІІ орын алғаны үшін (2016),  
Республикалық «Мен - Қазақстан патриотымын!»  атты шығармашылық 
байқауына шәкірттерін қатыстырып, белсенділік танытқаны үшін 
дипломмен марапатталды. Республикалық Ұстаздар сайтына (www.45minut.
kz) (2013), Infourok.ru (Инфоурок) сайтына (2015)  Ұстаздың жеке еңбектер 
жинағы Интернет ресурсында жарияланды. 
«Жаңа технология тәжірибесінде» атты аудандық семинарында  тәжірибемен 
бөлісті. (СПП с придаточными обстоятельственными).
Шәкірттерінің жетістіктері: Аудандық шығармалар сайысы «Тәуелсіз 
Қазақстан» ІІІ орын – Рыскалиева А (2011-2012). 
Аудандық пәндік олимпиадасы І орын – Рашид Ж. (2014-2015) 
Аудандық пәндік олимпиадасы ІІ орын – Ильясова А . (2014-2015).
Республикалық «Мен - Қазақстан патриотымын!» шығармашылық байқауы 
І орын- Боранбаева Г.

 *  *  *  *  *
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АЙТКАЛИЕВА ГҮЛНАЗ ЗЕЙНҚЫЗЫ 

БҚО, Казталов ауданы, Қошанкөл ауылы
Г.Бегалиев атындағы ОЖББМ

Жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі, еңбек өтілі 20 
жыл. Батыс Қазақстан Гуманитарлық Университетінің түлегі. 1996 жылдан 
бері  Г. Бегалиев атындағы орта жалпы білім беретін мектебінде ұстаздық 
етіп келеді.  
2014 жылы Назарбаев зияткерлік мектептері ДББҰ педагогикалық шеберлік 
орталығы ҚР педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курсының І 
(ілгері) деңгейі бойынша сертификатталды.   
Өмірлік ұстанымы: пәндік білім негізінде бойында метасана қалыптасқан, 
еркін, өзіндік дәлел-уәждерін нанымды жеткізе алатын, ынталы, сенімді, 
сыни-көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық 
танытатын, санасына ұлттық тәрбие сіңірген оқушы даярлау.
Халықаралық деңгейде “Бейбітшілік әлемі” халықаралық қазақ 
творчестволық бірлестігі өткізген “Өшпес рух” (Абылай ханның 300 
жылдығына арналған) ғылыми-практикалық конференциясына “Жас ұрпақ 
бойына ізгілік дарытудағы қазақ әдебиетінің орны” баяндамамен қатысып, 
жинақ кітапқа енгізілді. “ХХІ ғасырдағы білім:теория, тәжірибе және даму 
бағыттары” халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына “Қазақ 
тілін оқытуда ақпараттық–коммуникативтік технологияларды қолдану 
тиімділігі” баяндамамен қатысып, zkoipk.kz сайтына жарияланды және 
жинақ кітабына енгізілді. (2014) Халықаралық ынтымақтастықты дамыту 
бағытында облыстық білім басқармасы мен ОБЖТжЭО  ұйымдастырған 
“Білім.Туризм.Интеграция” халықаралық форумына мұражай бағыты 
бойынша қатысып, “Мұражай қорын толықтыру жолдары” атты баяндама 
оқып, іс-тәжірибеммен бөлісті. Облыс көлемінде “Келешек ұрпаққа тәрбие 
берудегі  келеңсіз оқиғалардың алдын-алу барысындағы мектептің ролі” 
семинар-практикумында “Отбасының функционалдық сауаттылығын 
арттырудағы мектептің ролі”  баяндамасын оқып, “Жасөспірімдердің 
өзіне деген жауапкершілігін арттыру” коучингін өткізді. “Мемлекеттік 
тілді оқытуда ақпараттық-құжаттамалық қамтамасыз ету жолдары” 
семинарында “Қазақ тілін оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану 
тиімділігі” баяндамасын оқыды. Аудан көлемінде «Жаңа технология 
тәжірибеде» шеберлік-сыныбын, “ҰБТ-дағы кемшіліктерді болдырмау: 
білім, ізденіс, тәжірибе” семинарын және “Қазақ тіл білімі салаларын 
тәжірибемен ұштастыруда құрдастар тобында оқытудың маңыздылығы” 
(Фонетика, синтаксис салалары бойынша) шебер-сыныбын, “Ұлттық 
бірыңғай тестілеуге дайындауда қолданылатын тиімді әдіс-тәсіл жолдары”  
семинары аясында “Мұғалімнің тиімді оқытуы – сапалы білім негізі”,  
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“Қазақ тіл білімі салаларын тәжірибемен ұштастыруда құрдастар тобында 
оқытудың маңыздылығы”  (Сөз таптары бойынша) шеберлік-сыныбын 
,“Білім беру ұйымдарындағы бірлестік жетекшілері құжаттарының  
қызметін ұйымдастыру” дөңгелек үстелін, “Сындарлы оқыту арқылы 
оқушы мен мұғалімнің құзіреттілігін арттыру” семинарында “Мектептегі 
көшбасшылықты дамыту” коучингін өткізді. Республикалық “Қазақ 
тілі мен әдебиеті” журналына (2015 жыл, №12) “Қазақ тілін тереңдетіп 
оқыту – білім жолындағы ізденіс қадамдары” авторлық бағдарламасы, 
“45 minut,kz. Республикалық ұстаздарға арналған басылым “Болашақты 
бірге жасаймыз” ғылыми-практикалық семинар материалдарының № 3 
жинағына “Мектептегі көшбасшылық” коучингі, Қазақстан Республикасы 
www.bilimnur.kz  ұстаздарға арналған басылым редакциясына “С.Аронұлы 
“Жақсы мен жаманның айырмасы” сабағы жарияланды.  
Жетістіктері: ҚР Білім және ғылым министрлігіне қарасты  респубикалық  
қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының “Алғыс хаты” (2015 
жыл), облыстық білім басқармасының “Құрмет грамотасы” (2015 жыл), 
облыстық БЖТ жЭ орталығының “Алғыс хаты” (2014 жыл), аудан 
әкімінің “Құрмет грамотасы” (2014 жыл). Облыстық «Хрусталды шоқыр» 
байқауында «Үздік мұражай жетекшісі» номинациясы бойынша гран-при, 
облыстық мектеп мұражайлары фестивалінде «Үздік мектеп мұражайы» 
гран-при жүлдесіне ие болды. 2016 жылы ресейлік www.umnata сайтындағы  
мұғалімдерге арналған интернет-конкурстың “Портфолио” бөлімі бойынша 
ІІІ орын иеленді. Аудандық “Үздік педагог” байқауының және қазақ тілі мен 
«әдебиеті пәні мұғалімдерінің арасында өткізілген пән олимпиадасының ІІІ 
орын иегері.
Республикалық қашықтық олимпиадасы: күміс жүлдеге сай нәтиже  - 
Жасим Әдемі (ІІ орын), Ерланқызы Гүлім (ІІ орын), Қалмақанова Орнай 
(ІІ), Қайырлиева Мадина (ІІ).  Жұматаев Заманбек, Мағзом Назерке - үздік 
нәтиже. (2015)
 Аудандық қазақ тілі мен әдебиетінен пәндік олимпиада: Сахан Диана 
жүлделі І орын (2013-2014), Айболатова Нұрлы  - жүлделі І орын (2014-
2015), 2015-2016 оқу жылында І орын, облыстық кезең қатысушысы.
“Қазақ даласының ұлы тұлғалары” республикалық интернет байқауы: 
Жасим Әдемі ІІ орын, Айболатова Нұрлы ІІІ орын.(2015)
“Ақ бота” интеллектуалдық марафоны: Батаева Ақнұр ( ІІІ), Хамитова 
Саида ( ІІІ), Мақсұт Ақерке ( ІІІ).
Облыстық “Жас дарын” шығармашылық байқауы: Рысқали Айсана І орын, 
Битебаева Айгерим ІІ орын.

 *  *  *  *  *
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ТЕМИРБОЛАТОВА КУНСУЛУ БАТАЕВНА

БҚО, Казталов ауданы, Қошанкөл ауылы
Гали Бегалиев атындағы орта жалпы білім беретін мектебі

 I санатты бастауыш сынып мұғалімі. Еңбек өтілімі: 29 жыл. 
Негізгі жұмыс істеу бағыты, жұмыс әдісі: «Интерактивті технология 
арқылы оқушылардың ойлау қабілеттерін арттыру»
Жетістіктері:  Мектепшілік «Жаңа адамды тек жаңашыл ұстаз 
тәрбиелейді» атты тәлімгерлер мен жас мамандар онкүндігі (2013 ж), аудан 
әкім Н. Бекқайырдан алғыс хат (2014 ж), ауыл әкімінен алғыс хат (2015 ж), 
аудандық Құрмет грамотасы «Менің алғашқы ұстазым»  атты акциясында 
шығармашылық еңбегі мен ұрпақ оқытудағы табыстары үшін, аудандық 
«Ең үздік әзірленген флипчарт-сабақтар» сырттай байқауында «Әдістемелік 
дәлелдігі» номинациясы (2015 ж), облыстық «Білім беру мазмұнын жаңарту 
жағдайында бастауыш сыныптарда оқытудың жаңа тұрғысы» ғылыми- 
тәжірбиелік интернет-конференция (2015 ж), халықаралық infourok.
ru порталында «Кішкентай сұлтан -2014» еңбегі жарияланды (2015 ж), 
республикалық bilim-gylym.kz порталына еңбегі жарияланды (2015-2016 
ж.ж), мектепшілік «Педогогикалық рейтинг» шарасынан «Үлгі тұтар ұстаз» 
номинациясы (2015-2016 ж.ж), аудандық «Білім беру үрдісінде ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды қолдану» атты оқыту-практикалық 
семинарына қатысқаны үшін сертификат (2016 ж), Орал қаласы №42 
«Ақ ниет» гимназиясына «4 сыныпта жазба есептерді шығару жолдары» 
тақырыбындағы семинарға қатысушы.
Өмірлік ұстанымы: «Баланы тәрбиешінің  дәл өзіндей қылып шығармай, 
келешек заманына лайық ,білімді ұрпақ тәрбиелеп шығару».

 *  *  *  *  *
ЖҰМАҒАЗИЕВА ГАУҺАР ХАБИЖАНҚЫЗЫ

Туған жылы,айы, күні: 18 ақпан 1989 ж.
Білімі 2004-2008 ж. Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық колледжі
Мамандығы: «Шетел тілі»
Біліктілігі: «Негізгі мектептің шетел (ағылшын) тілі мұғалімі және жеке 
компьютерді пайдаланушы»
Еңбек өтілі:  11.11.2008 – қ.у. №30 «Жұмбақ» балабақшасы
Лауазымы: ағылшын тілінің оқытушысы  Санаты:  ІІ санат
Қосымша ақпарат: Орындаушы, ұқыпты, тіл тапқыш, өмірлік ұстанымы 
белсенді, әдепті, алға мақсат қоя білу, зейінді, мейірімді. Кәсіби өсу мен 
дамуға ұмтылу. Жаман әдеттерден аулақ, өнегелі, жауапты, еңбекқор, 
өзгелердің пікіріне, көзқарастарына құрметпен қарайды. Моральді-
этикалық мінез құлық иесі. Мінезі – сабырлы, төзімді. Хоббиі — кітап оқу, 
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аспаздық
Марапаттар, грамоталар, алғыс хаттар, сайыстар
2011 ж. – Балабақшаішілік кіші педагогикалық оқу – І орын;
2011 ж. – Ерен  еңбегі, шығармашылық ізденісі үшін – Грамота «Ең үздік 
балабақша оқытушысы»;
2011 ж. – Қалалық білім бөлімі - «Білім беру мазмұнын жетілдіруде 
инновациялық технологиялар арқылы жеке тұлға қалыптастыру» XII 
Қалалық педагогикалық оқу - ІІ дәрежелі диплом;
2011 ж. - Қалалық білім бөлімі - «Баламалы бағдарламалар және әдістемелік 
нұсқаулар» конкурсы - «Таңдаулы көмекші дидактикалық құрал» 
номинациясы;
2012 ж. – Балабақшаішілік «Мамандығым мақтанышым» атты конкурста 
–Гран при;
2015 ж. – «Театрлық іс-әрекетті ұйымдастыру арқылы мектеп жасына 
дейінгі баланың сөздік шығармашылығын және мәнерлеу тілін дамыту» 
атты педагогикалық шеберлік апталығында «Үздік ұйымдастырылған оқу 
іс-әрекетін» көрсеткені үшін Алғыс хатпен;
2015 ж. - «Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытуға арналған 
дидактикалық ойындарды педагогикалық процессте қолдану» атты 
педагогикалық шеберлік апталығында өз шығармашылығын көрсете білгені 
үшін Алғыс хатпен марапатталды.
Басылымдар: 2012 ж. - Республикалық, мектепке дейінгі сәби тәрбиесіне 
арналған, ғылыми әдістемелік, педагогтік «Отбасы және балабақша» атты 
журналының, наурыз-сәуір, №2 басылымына - «Ит қалай үй тұрғызды?» 
атты сабағы;
2015 ж. – Республикалық, мектепке дейінгі сәби тәрбиесіне арналған, 
ғылыми әдістемелік, педагогтік «Отбасы және балабақша» атты 
журналының, наурыз-сәуір айындағы №2 басылымына «Амандасу – «Gret-
ting» тақырыбындағы сабағы;
2015 ж. - Республикалық «45 minut.kz» газетінің сайтына – «Ағылшындар 
несімен ерекше?», «», «Ғажайып қала – Лондон» атты сабақтар;
2016 ж. - Мұғалімдерге арналған «kopilkaurokov.ru» сайтында «Санта 
Клаустың сәлемдемесі» атты авторлық жұмысы;
2016 ж. - Ұстаздар мен оқушыларға арналған «oqu-zaman.kz» қосалқы 
білімді сайтында «Санта Клаустың сәлемдемесі» тақырыбындағы жұмысы;
2016 ж. – «Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған ағылшын тілінің 
ғажайыптары» атты әдістемелік құрал жарық көрді.

 *  *  *  *  *
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АГЛЕНКИНА АҚМАРАЛ ЖУМАГУЛОВНА

Ақтөбе облысы. Ембі қалалық №7 орта мектеп жанындағы 
интернатының бастауыш сынып мұғалімі

Ұстаздық еңбек жолында оқушыларға білім берумен қатар білік 
дағдыларын қалыптастыруға назар аударып келе жатқан педагог. Қалалық, 
аудандық және республика деңгейінде марапаттарға ие болды. Аудандық 
білім бөлімінен 2010 жылы, 2012 жылы қала әкімінен Алғыс хаттарға ие 
болды. 2013жылы Республикалық «ҰБТ қортындысы» бойынша «Өте 
жоғары көрсеткені үшін» 2015 жылы мамыр айында Халықаралық Экология 
және Инженерлер Ғылыми Академиясының ұйымдастыруымен жаңа жыл 
мейрамына орай өткізілген «Ручных поделок» атты жарыста оқушысы 
(Алдашова Л 4 класс) 1 орынды жеңіп алды.

Осы қызмет еткен жылдар аралығында оқушылар жетістігі: Ең 
алғашқы түлектері: Нағиев Ізгілік Байдрахманұлы «45минут.kz» редакторы 
болса, 2012 жылы оқушысы Азатова Гүлдана «Алтын белгі» иегері атанды. 
Қазіргі таңда оқытушылық қызметін шығармашылықпен атқарып келе 
жатқан ұстаз.

Ахмет Байтұрсынұлы: «Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанша, 
қиялдың меңзеуін меңзегенше, көңілдің түйуін түйгенінше айтуға жарау.
Айта білетін адам табылса, тіл пайдалануға әрқашан жарайды. Тек айта 
білетін адам табылуы қиын», – деген.

Қазақстан әлемдік білім беру кеңістігіне енуі отандық білім дамуының 
стратегиялық жоспарын әзірлеуді және соған орай ұлттық білім жүйесінің 
жетістіктері мен білім дамуындағы жалпы әлемдік үрдестерді ескеретін 
жаңа үлгісіне көшуді талап етуде. Білім бере отырып, тиімді жолмен жаңа 
заман тұлғасын қалыптастыру әр ұстаздың мақсаты екені анық. Білім 
мазмұнын жаңартудың ғылыми негізіне оқушы белгілі бір қажетті біліктер 
мен дағдылардың иесі, оқу әрекетінің субъектісі,әр түрлі мәдениеттер мен 
өз көзқарасы тұрғысынан білімді, сауатты, өз ойын дұрыс әрі шебер жеткізе 
білетін, мәдениетті тұлға.

Сыни ойлау – ашық қоғам негізі. Сыни ойлау деген –әр жеке тұлғаның кез 
–келген жағдайдағы мәселені ойлап, зерттеп қорытып, өз ойын еркін ортаға 
жеткізе алуы.Сыни тұрғыдан ойлау, өзіндік, жеке ойлау болып табылады.Ол 
– өз алдына сұрақтар қойып және үнемі оларға жауап іздеу, шешімін табуды 
қажет ететін мәселені анықтау, әр мәселеге байланысты өз пікірін айту, оны 
дәлелдей алу, сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды 
және сол дәлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Нағыз сабақ – 
ол әрқашан диалог, іздене, дайындала, үйрене, шәкірттер болашағын ойлай 
жасалған еңбек пен тәжірибенің бірлігі.

 *  *  *  *  *
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ҚАРАСАЕВА  РАЙГҮЛ   ҚҰЛҚАЙЫРҚЫЗЫ   

Туған күні:   5 қаңтар 1979 жыл   
Мамандығы: математика және информатика пән мұғалімі
Білімі: жоғары, АУ, 1999 жыл.
Мамандығы бойынша дипломы: Математика және информатика пән   
мұғалімі
Жалпы еңбек өтілі: 17 жыл Санатты:    Бірінші
Еңбек жолы:  2001 жылдың 12 қаңтарынан бастап бүгінгі күнге дейін 
№4 облыстық мектеп-интернатта  математика және информатика                     
пәндерінің мұғалімі болып жұмыс жасаймын.
Өмірлік  ұстанымдар: 
 - Қандай жағдай болса да, әділ  шешім  қабылдау; 
- Білгеніңді   білмегендерге үйрету;
- Тек  қана  шындықпен  өмір сүру;

Жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру жолында 
шығармашылықпен жұмыс жасап келе жатқан тәжірбиелі ұстаздардың 
бірі. Ол өз пәнін теориялық толық меңгерген, білікті жаңашыл мұғалім. 
Ізденімпаз ұстаз оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалана біледі. 
Әр сабағында үлкен ізденіспен, алуан түрлі тәсілдер арқылы шәкірттердің  
өзіндік ой-пікірін қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыстануына жол 
ашады. Мысалы: интерактивті тақта арқылы өткізген жарыс сабағы «Жай 
бөлшектерге амалдар қолдану», «Алгебралық өрнектерді түрлендіру», 
«Графикалық редактордегі практикалық жұмыс» шығармашылық ізденіс  
сабағы, «Мәтіндік құжатта суреттермен жұмыс істеуде практикалық 
жұмыс», «Дыбысты жазу және ойнату бағдарламасымен практикалық 
жұмыс»  сабақтары ең үлгілі ашық  сабақтар қатарынан орын алды.

Үлкен ізденіспен жұмыс жасайтын іскер ұстаз, тәрбиеленушілердің 
жаңа ақпараттық технологиялық құралдармен жұмыс жүргізу дағдыларын 
дамытуды сабақтан тыс уақытта да жүйелі түрде өзі көркемдеуші редактор 
міндетін  атқаратын мектепшілік «Құлыншақ» газетін  оқушылармен 
бірлесе отыра жасап, нәтижелі жұмыстар жүргізуде.

Кәсіби шеберлігінің көрінісі ретінде, мектепішілік «Шығармашылық 
шыңдалу-рухани даму» шығармашылық фестивалінде «Ең үздік ашық 
сабақ» атауы бойынша бас жүлдені жеңіп алды. Дәстүрлі мектепішілік 
«Жыл оқушысы» сайысына қатысқан шәкірті Қанатов Рамазан жүлделі 1 
орынды иеленді.

Ұстаз заман талабына сай щәкірттеріне білім мен біліктілік, дағды 
қалыптастыру үшін өз білімін жетілдіріп, біліктілігін үнемі арттырып 
отырады. 2007 жылы Алматы қаласы, ҚР ПКБАРИ мамандарының 
ұйымдастыруымен өткен «21- ғасыр оқу сыныбының  технологиясымен 
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оқыту жүйесі» курсын аяқтап, сертификатын иеленді. 2009 жылы Алматы 
қаласы, ҚР ПКБАРИ мамандырының ұйымдастыруымен  өткен «12 
жылдық білім беруге көшу барысында мектеп информатикасы курсына 
жаңа технологияларды енгізу» курсының тыңдаушысы. 2014 жылдың 16-23 
қазан аралығында Атырау қаласында  «Ақпараттық  Технология Дәуірінің 
Қоғамы»  жобасы  ауқымында ақпараттық  коммуникациялық технологиялар 
бойынша  курстанөтті.  2015 жылы  сәуір айында ҚР «Өрлеу» БАҰО АҚ 
мамандырының ұйымдастыруымен  өткен «ҰБТ дайындау үдерісіндегі 
пәндерінің  оқу бағдарламасындағы  күрделі тақырыптарды оқыту мазмұны 
мен әдістемесі» және 2015 жылы  тамыз айында  ҚР «Өрлеу» БАҰО АҚ 
мамандырының ұйымдастыруымен  өткен «Smart education  үдерісін  енгізу 
жағдайында мұғалімдердің біліктілігін  арттырудың педагогикалық және 
техникалық негіздері» курстарының тыңдаушысы.

Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға 
ұмтылуы, ізденуі.  Білімді үйрену, оны басқаруға үйрету ұстаздықты 
мұрат еткен әрбір адамның қасиетті борышы десек, осындай ұлы парызды 
орындау жолында Райгүл Құлқайырқызы өзінің іс-тәжірбиесін үлгі ете 
отырып, жас мамндарды тың жетіс-тіктергежетелейді. Тәжірбиелі ұстаздың  
Республикалық әдістемелік-педагогикалық «МИФ»  журналының  2015  
жылғы №3 санында,  Республикалық ғылыми-әдістемелік, практикалық 
«Мектептегі математика және информатика» журналының 2015  жылғы 
№3-№4 сандарында мақалалары жарияланып,  республика көлеміне іс-
тәжірбиесі таратылды.

Мұғалім өзінің бірнеше тәрбиелік шаралары мен ашық сабақтарын 
биылғы оқу жылында да электрондық адрес арқылы республикалық 
сайттарға  ұсынып, Республикалық UstazUni.kz  ұстаздарға арналған  
әдістемелік сайтына ашық сабақтар топтамасы жарияланып, сайттың 
сертификатын алды, Республикалық 45  minut.kz сайтына «Смарт  
құрылғыларды белсенді түрде қолдануға бағытталған оқыту»атты 
баяндамасымен “Ең үздік баяндама”  номинациясы бойынша Диплом ІІ 
орын және ”Қызықты математика” атты  ғылымижобасымен  оқушылар 
шығармашылығынан Брянов  Шыңғыс  Арманұлы  мен Таңатаров  Жасұлан  
Асланұлы   6 а сынып оқушыларына жетекшілік етіп, “Ең үздік ғылыми 
жоба” номинациясы бойынша Диплом І орындарға иеленді. Республикалық 
ұстаздар порталы ped.kz сайтында жеке блогын, сондай-ақ ресейлік іnfourok.
ru және kapilkaurokov.ru  сайттарынан жеке бетшелерін ашып, онда  ашық 
сабақтар мен ашық тәрбие сағаттары және  баяндамалары жарияланып, 
сертификаттар берілді. 2015 жылы  сәуір айында  ҚР «Өрлеу» БАҰО АҚ 
мамандырының ұйымдастыруымен  өткен  «Оқушыларды математикадан 
ҰБТ-ға дайындаудың тиімді әдістері мен тәсілдері» атты тақырыбында  
облыстық семинардың материалы облыстық математика пән мұғалімдерімен 
бірге жинақ кітабына «Математика сабағында   ҰБТ есептерін интербелсенді 
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тақтамен шығарудың тиімді жолдары» атты тақырыбында баяндамасы еніп 
жарық көрді. Қосымша  tarbie.org республикалық ұстаздар сайтының тілшілік 
қызметін атқарады. Сонымен қатар 2016 жылдың 18-24 қаңтар аралығында 
«Білім жол нұрлы жол» bilimnur.kz  сайтының ұйымдастыруымен өткен 
Интернет арқылы ұстаздар шығармашылығын тарату акциясына қатысып, 
«Білім жаңалықтары» акциясына 12 мақалаларын жариялап, Диплом 
мен сертификат  және Алғыс хат табыс етілді. Оқушылар мен ұстаздарға 
арналған  Қосалқы білімді  oku-zaman.kz   сайтының ұйымдастыруымен 
«Ең  үздік мультимедиялы презитанция» атты онлайн-конкурсына қатысып 
І орынға ие болды. 

Әріптестерімен үнемі интернет желісінің  соңғы жаңалықтарымен 
бөлісіп, республикалық сайттарға олардың іс тәжірибиелерін жариялауға 
көмектесіп, акцияларға қатыстырып, тегін сертификаттар алып беріп 
қуанышқа бөледі.

Әріптестері мен шәкірттерінің арасында беделді,  тәжірбиелі ұстаз 
Райгүл Құлқайырқызының болашақта да шығармашылық табыстары 
үшін облыстық білім және ғылым қызметкерлері комитетінің кәсіподақ 
ұйымының «Құрмет Грамотасына»  иеленді. 2013  жылы сәуір айында 
Атырау облысы Балалар құқықтарын  қорғау департаменті балаларға  
көрсеткен  қамқорлығы үшін  Алғыс хат табыс етті. 2015 жылы желтоқсан 
айында  Республикалық әдістемелік Sabaktar.kz сайтының әкімшілігінің 
Алғыс хатымен марапатталды. bilimnur.kz  Халықаралық  Интернет 
журналының редакторының Алғыс хаты табыс етілді.

 *  *  *  *  *
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Сала бойынша мақала: Республика деңгейіндеАвто-ісі пәні, кәсіптік 
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1. М.Әуезов ат. ОҚМУ-і ғылыми еңбектерінің жинағы.
2. Қазақстан мектебі.
3. Тәрбие құралы.
4. Мектептегі технология.
5. Қазақстан мектебі.
6. Мектеп. республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журнал.
7. Қазақстан мектебі.
8. Химия мектепте. Ғылыми педагогикалық журнал.
9. Қазақстан кәсіпкері. Ғылыми әдістемелік журнал.
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