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Жалпы мәлімет

Туылған жылы

Ұлты
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Педагогикалық өтілі
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Санаты
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қазақ

Өзбекістан 

Ташкент облысы

Бекабад ауданы

Білімі: жоғары

«МИРАС» университеті 2009 жыл

Информатика

3 жыл

2020 жыл





1.«Информатика сабағында деңгейлік тапсырмалар арқылы, 

оқушылардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін арттыру».

2.Информатика пәніне әдістемелік нұсқаулық.

3.«HTML тілі көмегімен WEB-беттерді құру» атты авторлық 

бағдарлама.

Әдістемелік жинақтар



1. Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналы

«Интеллектуальная игра».

2. «Мұғалім – мәртебелі мамандық.

3. Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналы «Fill Word»

танымдық ойыны.

4. Ұлы дала ұстазы international scientific-educational journal «Жүзден-

жүйрік» зияткерлік ойыны.

5. Компьютердің адамға әсері.

6. Ұстаз тілегі республикалық сайт «Muz life» атты танымдық ойыны.

7. «Білім шыңы – ғылым сыры» Педагогтар мен оқушыларға арналған

республикалық ғылыми-әдістемелік, танымдық, мәдени-рухани журналы

«Қырандай ұшып қалықтар, Педагогикалық топ – «New Zhastar»

8. «Балдәурен-Түркістан» балалардық бақыт ордасы.

Баспа жұмыстары, публикация, мақала



Информатика сабағында деңгейлік 

тапсырмалар арқылы, оқушылардың 

ойлау, есте сақтау қабілеттерін 

арттыру.

Әдістемелік тақырыбы



1.«Кестеде берілген функцияның графигін тұрғызу».

2. «Мәтіндік процессордағы кестелер».

3. «Электронды кестені қолдана отырып есептерді 

шешуде кіріктірілген функциясын қолдану». 

4. «Нысандардың үшөлшемді модельдері». 

5. «Объектілерді және оқиғаларды модельдеу». 

6. «Әртүрлі форматтағы файлдардың архивтерін құру 

және архивтен шығару».

7. «Электронды кестеде мәліметтердің әртүрлі 

пішіндерін қолдану».   

8. «Үшөлшемді модельдер». 

Ашық сабақтар



1.«Мектеп презентациясы». 

2. «IQ games зияткерлік ойыны». 

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

4. «Білгірлер бәйгесі» зияткерлік сайысы.

5. «Ақыл ой»  атты зияткерлік ойыны.

6 .«Мектеп презентациясы». 

7. «Миллион кімге бұйырады» танымдық ойыны.
8. «Тәуелсіз таңының жұлдызы»

9. «Балдәурен көшбасшысы» зияткерлік ойыны.

10. «Өнегелі оқушы» атты зияткерлік сайысы.

Сабақтан тыс іс-шаралар



Педагогикалық  қызметтегі жетістіктерім



Педагогикалық  қызметтегі жетістіктерім


