
Оразбаева Жұмабике Қаймолдақызы – біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Оқу орнының атауы, аудан/қала: «Бірінші қалалық жалпы білім беретін лицей» КММ  

Петропавл қаласы 

Туған жылы мен күні: 22.03.1963. Ұлты: қазақ 

Білімі: жоғары, «Көкше» академиясы. 2013 ж., қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 

 

Педагогтің кәсіби жетістіктері туралы мәлімет: 

Педагогикалық тәжірибе алмасу 
1. «Өрлеу» БАҰО» акционерлік филиалы «Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» облыстық қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдері үшін ұйымдастырылған біліктілік арттыру курс тыңдаушылармен 

тәжірибе алмастым. «Функционалдық оқу сауаттылығы мен құзыреттілік тәсіліне 

бағыттылған сабақ» тақырыбында 8 сағат көлемінде көшпелі тәжірибелік сабақ 

өткіздім.Сертификат № 10-08-3425 (07.11.2017 ж.)  

2. Қазақ тілі пәні бойынша жиынтық  және қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар 

жинағы мен сабақ үлгілері (оқыту қазақ тілді емес мектептеріндегі қазақ тілі пәнінің  

мұғалімдеріне арналған көмекші оқу құралы 2-сынып) «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы 

«Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ПҚ БАИ (2017 ж.) 

 

Педагогтің ғылыми-әдістемелік іс-әрекеті 
1. «Балабақша-мектеп-колледж-жоғары оқу орны» жүйесіндегі қазақ тілін үздіксіз деңгейлеп 

оқытудың жаңа моделі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференцияда  «Отбасы – 

алтын бесік» тақырыбында 3-сыныпта ашық сабақ (21.05.2015 ж.) 

2. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының 5 жылдығына орай 

«Педагогтердің біліктілігін арттыру жүйесінде оқытудың инновациялық технологиялары»  

тақырыбындағы Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатыстым (қыркүйек, 

2017 ж.)   

3. «Өрлеу» БАҰО» АҚФ СҚО бойынша ПҚ БАИ облыстық сертификатталан мұғалімдері үшін 

ұйымдастырылған «Жаңа толқын» республикалық әдістемелік шеберханада «Оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатында белсенді оқыту ортасын құруда 

мұғалімнің ролі» тақырыбында шеберлік сынып (28.08.2017 ж.) 

4. Республикалық. «Оқу мен оқудағы 7 модуль» сертификатталған мұғалімдерге арналған 

республикалық  интернет-олимпиада. Сертификат(қыркүйек, 2017 ж.) 

5. «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» республикалық ғылыми-әдістемелік журналында 

«Отбасы-алтын бесік» атты сабақ жоспары ( №11, 2016 ж.) 

6. «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» республикалық ғылыми-әдістемелік журналында 

«Қазақтың ұлттық киімдері» атты сабақ жоспары (№12, 2016 ж.) 

7. «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» республикалық ғылыми-әдістемелік журналында 

«Мультфильм еліне саяхат» атты сабақ жоспары (№12, 2017 ж.) 

8. Қалалық пән олимпиадасының әділқазылар мүшесі (2017 ж.) 

9. Жаңартылған білім беру бойынша қалалық 1-сынып оқушылардың арасында қазақ тілінен 

тәуелсіз экспертиза өткізу  үшін  арналған тест жұмыстарының авторы (мамыр, 2017ж.) 

10.«Педагогикалық ізденіс» ақпараттық ғылыми-әдістемелік журналы «Қазіргі заман талабына 

сай жаңартылған сабақ жоспары» атты мақала (№3, 2017ж.) 

11.«Қазақстанның қалалары» атты ашық сабақ жоспары«Азбука.kz » www.azbуka.kz.  

Интернет-ресурсында информациялық-ағартушылық порталы. (01.02.2013 ж.) 

12.«Шығыс арулары» атты сайыстың сценарийі «Азбука.kz » www.azbуka.kz. Интернет-  

ресурсында информациялық-ағартушылық порталы. (09.02.2013 ж.) 

13.«Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың басты құзыреттіліктерін  

қалыптастыру» тақырыбында өткен қалалық семинарда 5- сыныпта қазақ тілінен «Біздің 

Отанымыз»  атты ашық сабақ (20.11.2014 ж.) 

14.Өзінің кәсіби іс-әрекетін өзі талдауы қазақ тілі мен әдебиеті әдістемелік комиссия 

отырысында ұсынылды (хаттама №3, 20.11.2017 ж.) 

 

http://www.azb�ka.kz/
http://www.azb�ka.kz/


Педагогикалық қызметтің нәтижелері 

1. Республикалық қашықтықтан өткізілетін «»Мәнерлеп оқу» атты байқау:  (Засимук Даниил  

    І орын  5- сынып, 2017 ж.) 

2. Қалалық ашық интеллектуалдық «Престиж» турнирі: (Верблюдова Елизавета ІI орын, 

    4- сынып, сәуір, 2014 ж.) 

3. Қалалық ашық интеллектуалдық «Престиж» турнирі: (Абаев Диас І орын 4- сынып, 

    сәуір, 2015 ж.) 

4. Қалалық ашық интеллектуалдық «Престиж» турнирі: (Майоров Кирилл І орын 4- сынып,     

    сәуір, 2016 ж.) 

 

Педагогикалық қызметкерді марапаттау туралы мәлімет 

1. Солтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының Алғыс хаты (мамыр, 2015 ж.)  

2. Петропавл қаласының әкімінің  Алғыс хаты (қаңтар, 2016 ж.) 

3.«Өрлеу» БАҰО» акционерлік филиалы «Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» грамотасы  (қаңтар, 2014 

ж.) 

4. Петропавл қаласының білім бөлімінің Құрмет грамотасы (наурыз, 2013 ж.) 

 

Қызметкердің соңғы үш жылдағы кәсіби қызметі нәтижелілігінің динамикасы 

 

Қазақ тілінен оқу үрдісінің нәтижесі 

 

Оқу жылы Пән Үлгерім Сапа 

2014 -2015 Қазақ тілі 100 % 87 % 

2015-2016 Қазақ тілі 100 % 89 % 

2016-2017 Қазақ тілі  100 % 93% 

Қазақ тілінен үлгерім пайызы 100, ал сапа пайызы жоғарлауда. 

 


