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Білімі: 

 

Негізгі орта білім  

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі (4 курс) 

Жұмыс 

тәжірибесі: 

 

2022 жылы Зерде оқу орталығында тәрбиеші-педагог 

Жетістіктері: 

 

Қызылорда көпсалалы «Ұлағат Қызылорда» колледжінің 

«Экономикалық-техникалық және арнайы пәндер» 

бірлестігінің ұйымдастыруымен «Цифрлық Қазақстан» 

мемлекеттік бағдарламасының экономикаға тигізер әсері» 

тақырыбындағы қалалық ғылыми-теориялық 

конференциядан ІІІ орын; 

«Жеке тұлғаның рухани-адамгершілік қасиеттерінің 

дамуына ықпал ететін ізгілікті білім беру ортасын құру: 

ізденіс және ортақ тәжірибе» тақырыбындағы облыстық 

ғылыми-практикалық конференция қатысушысы; 

Республикалық «Туған жер-алтын бесігім» блиц-турнирінен 

І орын; 

Феникс халықаралық орталығының ұйымдастыруымен 

Қазақстан тарихы пәнінен І орын; 

«Ұстаз тілегі» Республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы 

ұйымдастыруымен өткізілген  Республикалық «Ең үздік 

эссе» байқауынан І орын; 

«Қазіргі білім мен тәрбие жүйесіндегі ұлттық және 

жалпыадамзаттық құндылықтардың өзекті мәселелері» атты 

ғылыми-пракикалық конференцияға қатысушысы; 

«Тәуелсіздік-киелі ұғым» атты республикалық байқауға 

қатысып, мақала республикалық жинаққа шықты; 

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары арасында 

өткізілген Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған «Тәуелсіздік жолы: қалыптасуы, 

дамуы және келешегі» тақырыбындағы облыстық ғылыми-

теориялық конференцияда ІІ орын; 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

орай өткізілген «Қазақстан – табыс пен өркендеу символы» 

тақырыбындағы республикалық эсселер байқауында ІІІ 



орын; 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 

бірліктің қазақстандық үлгісіне арналған үздік ғылыми 

жобалардың республикалық конкурсының өңірлік кезеңіне 

қатысушы; 

2021-2022 оқу жылының жыл қорытындысы бойынша 

«Үздік менеджер» номинациясы; 

Кеңес Одағының батыры М.Мәметованың 100 жылдық, 

М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары 

колледжінің 90 жылдық мерейтойына орай 

ұйымдастырылған «Жастық жалынымыз – Сүйікті 

Отанымызға» тақрыбындағы жастардың Республикалық 

патриоттық форумында Инновациялық педагогикалық үздік 

жоба көрсеткені үшін алғыс. 

Кәсіби 

дағдылары: 

 

Ұйымдастыру қабілеті 

Қазіргі заманғы оқу әдістерін қолдану 

Жеке қасиеттері: 

 

Жауапкершілік, ұқыптылық, еңбекқорлық, балаларда деген 

сүйіспеншілік, ізденімпаздық, сабырлылық  

Компьютерді 

игеруі: 

 

Интернеттің кез-келген браузерін қолдану, интерактивті 

тақтамен жұмыс жасау  

Тілді білуі: 

 

Ана тілім – қазақ тілін жетік білемін. Орыс тілі -еркін түрде. 

Ағылшын тілі- базалық білім 

Құштарлығы: 

 

Кітап оқу, аспаздық жұмыстар  

 

 

 

 

 


