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Жалпы мәлімет

Туылған жылы

Ұлты

Білімі

Отбасылық жағдайы

Туылған жері

Не және қашан бітірді

Пәні

Жалпы өтілі

Педагогикалық өтілі

Осы мектепте қанша жыл 
жұмыс істейді

Санаты

Аттестаттаудан өткен жылы

19857жыл 27 сәуір

қазақ

Түркістан облысы

Төлеби ауданы

Жаңатұрмыс ауылы

Білімі: жоғары

М.Әуезов атындағы ОҚМУ 2008 жыл

Тарих және география

4 жыл

2019 жыл





1. «Тарих сабағында қолданылатын әдіс-тәсілдер жинағы»

2. Тарих пәніне әдістемелік нұсқаулық.

3. «Жас турист»  авторлық бағдарлама.

4. География пәніне әдістемелік нұсқаулық.

Әдістемелік жинақтар



Баспа жұмыстары, публикация, мақала

1. «Қазақстан тарихы» Республикалық ғылыми-әдістемелік 

және педагогикалық басылым

* Ерлер есімі – ел есінде

* Абай әлемі – мәңгілік құндылық

* Елін сүйген - Елбасы

* Мұзтаудың мұзбалағы – Мұқағали

* Бала тәрбиесі – басты байлық

2. «Білім жолы Нұрлы жол» Республикалық басылым

* Балардың арманы – Балдәурен-Шымкент

* Ордақонған тауы

* Табиғаты мен тарихы үндескен құт мекен – Төлеби

3. Ұстаз тілегі

4. Тағылым журналы

5. Қазақ білімі журналы



«Тарих сабағында жаңа әдіс-

тәсілдерді қолдану арқылы 

оқушылардың қызығушылығын 

арттыру».

Әдістемелік тақырыбы



Ашық сабақтар

1. ХХғ. Қазақ зилылары

2. Заңды білгім келеді?

3. Б.Момышұлы

4. Абылай хан. 

5. Тың игеру саясаты. 

6. Түркия. 



1.«Мектеп презентациясы». 

2. «Балдәурен көшбасшысы» зияткерлік ойыны. 

3.«Сен өз құқығыңды білесің бе?» танымдық ойыны.

4. «Білгірлер бәйгесі» зияткерлік сайысы.

5. «Түркістан – киелі мекен» 

6 .«Мектеп презентациясы». 

7. «Туған жер» тарихи-танымдық ойыны.
8. «Тәуелсіз таңының жұлдызы»

9. «Балдәурен көшбасшысы» зияткерлік ойыны.

10. «Өнегелі оқушы» атты зияткерлік сайысы.

Сабақтан тыс іс-шаралар



Педагогикалық  қызметтегі жетістіктерім

 2016 жылы МАДАҚТАМА “Өрлеу”  БАҰО АҚФ ОҚО Тиімді оқыту 

бағдарламасы бойынша жоғары нәтиже көрсеткені үшін

 2016ж Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 

Төлеби аудандық мәслихатының ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ

 2016 жылы ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ «Қазақстандық салалық білім және 

ғылым қызметкерлер одағының ОҚО ұйымы» Қоғамдық бірлестігі

 2019 жылы «Балдәурен» Республикалық оқу сауықтыру орталығы 

филиалының ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ

 2019 жылы РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ақпараттық сараптамалық орталығының 

«ЗАМАНАУИ ҰСТАЗ» төсбелгісі

 2020 жылы Төлеби аудандық білім бөлімі АЛҒЫС ХАТ «Туған жер» 

бағдарламасы аясында туризм мен өлкетану саласын дамытуға қосқан үлесі 

үшін

 2021 жылы «Балдәурен» Республикалық оқу сауықтыру орталығы 

филиалының ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ

 2022 жылы «АМАНАТ» партиясының Түркістан облысы филиалының 

АЛҒЫС ХАТЫ

 2022 жылы Қазақстан педагогикалық академиясының АЛҒЫС ХАТЫ


