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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

1980 жыл 19 сәуір

қазақ

Түркістан облысы, Төлеби ауданы

Көксәйек  ауылы

Білімі: жоғары

Бір ұлым бар

ОҚМУ университеті  2000 - 2007 жыл

Ағылшын тілі 

15 жыл

сарапшы

2021 жыл





1.«Ағылшын тілі сабағында түрлі ойындармен әдіс –

тәсілдерді пайдалана отырып, оқушылардың тілге деген 

қызығушылығын арттыру».

2. Ағылшын тілі пәніне әдістемелік нұсқаулық.

3.«The  definite article» 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. Ұстаз тілегі республикалық сайт «Muz life» атты танымдық ойыны.

6. «Мектептегі мерекелер: тәрбие жұмыстарының сценарийлері»

республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық журналға

«Қазақстаным - жүрегім, Түркістаным - тірегім! атты мақаламды»

7. Білім кілті - ключ знаний" республикалық ғылыми - әдістемелік

педагогикалық журналға "The princess and prince" ертегі қойылымы

ретінде жазылған мақалам шықты.

Баспа жұмыстары, публикация, мақала



Ағылшын тілі сабағында түрлі 

ойындармен әдіс – тәсілдерді пайдалана 

отырып, оқушылардың тілге деген 

қызығушылығын арттыру.

Әдістемелік тақырыбы



1.«Conditional sentences».

2. «The phrasal verb with –look-».

3. «Environmental problems». 

4. «Modal verbs». 

5. «Nauryz». 

6. «My favourite hobby».

7. «Types of films»

8. «Proverbs»

Ашық сабақтар



1.«Мектеп презентациясы». 

2. «Что? Где? Когда?». Интеллектуальная игра.

3.«Music - шоу» танымдық ойыны.

4. «Полиглот» зияткерлік сайысы.

5. «Түркістаным - тірегім»  атты өлкемен танысу кеші.

6 .«Muz - life». танымдық ойыны.
8. «Fill Word» танымдық ойыны.

9. «Балдәурен көшбасшысы» зияткерлік ойыны.

10. «Өнегелі оқушы» атты зияткерлік сайысы.

Сабақтан тыс іс-шаралар



Педагогикалық  қызметтегі жетістіктерім



Педагогикалық  қызметтегі жетістіктерім


