






Атауы Дәрежесі Мерзімі

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық «Алтын 

тұғыр» математикалық олимпиадасының жүлдегері 

3-орын Қаңтар 2021

«Ұстаз тілегі» республикалық ғылыми-әдістемелік орталық 

Халықаралық Дүниетану пәнінен ұстаздар арасындағы олимпиада

Сертификат Желтоқсан  2020

«Ұстаз тілегі» республикалық ғылыми-әдістемелік орталық 

Халықаралық «Жас дарын» 4- сыныптар арасындағы олимпиада

Алғыс хат Желтоқсан  2020

Атамбаева Назгул Социалқызы

«Ұстаз тілегі» республикалық ғылыми-әдістемелік орталық 

Халықаралық Сауат ашу пәнінен ұстаздар арасындағы олимпиада

ІІІ-дәреже

Диплом

Желтоқсан  2020

Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиада сайты Бастауыш сынып 

мұғалімдер арасында ұйымдастырған қашықтық олимпиадасы 

Сертификат Желтоқсан 2020

Республикалық педагогикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Қазақстан 

ұстазы»  «Сындарлы оқыту теориясын сапалы меңгерту –Білім 

сапасының арттырудың кепілі

Мақала Қаңтар 2021

Қазақстан интернет олимпиада KIO Дүниетану бойынша 

республикалық олимпиадасы

Сертификат Желтоқсан 2020



Название Результаты Сроки 

Выпуск учебно – методического пособия «Инновационные стратегии 

обучения в контексте обновлённого содержания начального 

образования» в соавторстве с Гадильшиновой М.Г., учитель начальных 

классов КГУ СОШ №25

Методическое пособие Январь 2021

Участие в работе республиканского семинара «Дистанционные 

технологии в обучении детей с особыми потребностями. О готовности 

к школьному обучению детей с особыми образовательными 

потребностями»

Сертификат Август 2020

Участие в работе республиканского онлайн – семинара «Педагог и 

социальные сети: удалить нельзя сохранить»

Сертификат  Ноябрь 2020

Белоусова Оксана Петровна

Участие в работе Форума учителей начальной школы 

общеобразовательных организаций ВКО «Функциональная 

грамотность: вызовы и эффективные практики»

Сертификат Январь  2021

Республиканский научно - методический педагогический журнал 

«Қазақстан ұстазы» - статья «Критериальное оценивание в начальной 

школе»

Диплом

Сертификат

Январь 2021

Проведение серии видео уроков для Регионального центра «Шығыс» Уроки Февраль 2021

Диплом за подготовку победителей и призёров Международного 

конкурса «ПОНИ»

Диплом Февраль 2021



Болесова Гүлназ Ерсінғазықызы

Атауы Дәрежесі Мерзімі

Облыстық форум «Функционалдық сауаттылық:  Міндеттер 

мен тиімді тәжірибелер»

Блиц – баяндама «Бастауыш сынып 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру мақсатында әдебиеттік оқу 

сабағында қолданылатын әдіс-тәсілдер»

Ақпан 2021

ҚР Білім және ғылым министрлігі «Оқулық» 

республикалық ғылыми-практикалық орталығының 

жетекшілігімен өткізілген бастауыш сынып оқулықтарының 

мазмұнын педагогикалық қауым арасында талқылау 

бойынша өңірлік жұмыс тобы 

Әліппе оқулығына сарапшы  Наурыз 2021

Қалалаық ТЖБ құрастыру тобы Шығармашылық топ мүшесі 2020-2021 оқу жылы

Қалалық әдістемелік бірлестік Бірлестік жетекшісі 2020 жыл қараша 

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық 

«Алтын тұғыр» математикалық олимпиадасының жүлдегері 

2-орын

Грамота

Қаңтар 2021

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Оқулық»  республикалық ғылыми-практикалық  

орталығының оқулықтар мазмұнын педагогикалық қауым 

арасында  қатысқаны үшін

Алғыс хат Наурыз 2021

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық 

«Алтын тұғыр» математикалық олимпиадасының 

жүлдегері 

2-орын

Грамота

Диплом

Қаңтар 2021



Педагогикалық шеберлік оталығының Өскемен қ . Филиалы  ШҚО жалпы 

білім беру ұйымдарының  бастауыш мектеп мұғалімдерінің 

«Функционалды сауаттылық: Міндеттер  мен тиімді тәжірбиелер» 

форумында  тәжібие алмасу

Алғыс хат Ақпан 2021

«Ұстаз тілегі» республикалық ғылыми-әдістемелік орталық Халықаралық 

Бастауыш сынып ұстаздар арасындағы олимпиада

ІІ дәреже 

диплом

Қыркүйек 2020

Республикалық Ұлттық Интернет Олимпиада сайты Бастауыш сынып 

мұғалімдер арасында ұйымдастырған қашықтық олимпиадасы 

ІІІ дәреже 

диплом

Желтоқсан 2020

«Семей қаласының орталықтандырылған  кітапхана жүйесі»  «Зияткерлік 

күніне» орай инстаграм әлеуметтік желі қолдаушылары арасында өткен 

«Алпамыс батыр»,  «Қобланды батыр» эпостарынан шәкірт шыңдауда 

жетістіктері

Алғыс хат Қаңтар 2021



Название Результаты Сроки 

Выпуск учебно – методического пособия «Инновационные стратегии 

обучения в контексте обновлённого содержания начального 

образования» в соавторстве с Белоусовой О.П., учитель начальных 

классов КГУ СОШ №25

Методическое пособие Январь 2021

Участие в работе  Форума  учителей начальной школы 

общеобразовательных организаций ВКО «Функциональная 

грамотность»

Сертификат Август 2020

Участие в работе республиканского   семинара «Педагог и социальные 

сети: удалить нельзя сохранить»

Сертификат  Ноябрь 2020

Гадильшинова Мархабат Галиповна

Участие в работе Форума учителей начальной школы 

общеобразовательных организаций ВКО «Функциональная 

грамотность: вызовы и эффективные практики»

Сертификат Январь  2021

Республиканский педагогический  научно- методический журнал

«Қазақстан   ұстазы» статья «Диалог в обучении» 

Диплом

Сертификат

Январь 2021

Проведение серии видео уроков для Регионального центра «Шығыс» Уроки Февраль 2021

Диплом за подготовку победителей и призёров Международного 

конкурса «ПОНИ»

Диплом Февраль 2021



Название Результаты Сроки 

ҚР Білім және ғылым министрлігі «Оқулық» республикалық ғылыми-

практикалық орталығының жетекшілігімен өткізілген бастауыш сынып 

оқулықтарының мазмұнын педагогикалық қауым арасында талқылау 

бойынша өңірлік жұмыс тобы 

Әліппе оқулығына сарапшы  Март 2021

Участие в работе республиканской научно – практической 

конференции «Модернизация общественного сознания: состояние и 

перспективы»

Сертификат 

Благодарственное письмо 

Март 2021

Участие в работе Форума учителей начальной школы 

общеобразовательных организаций ВКО «Функциональная 

грамотность: вызовы и эффективные практики»

Сертификат 

Благодарственное письмо

Январь  2021

Выступление на городском собрании с родительской общественностью 
по организации учебного процесса в дежурных классах

Выступление Сентябрь 2020

Участие в областном семинаре по международным исследованиям 
PIRLS - 2021

Сертификат Ноябрь 2020

Участие на международном семинаре по проведению международных 
исследований «Международная - онлайн конференция для тех, кто 
учит и учится»

Сертификат Декабрь 2020

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық «Алтын 

тұғыр» математикалық олимпиадасының жүлдегері 

3-орын

Грамота

Сертификат

Январь 2021

Жайсанбаева Жибек Далелхановна



Название Результаты Сроки 

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық «Алтын 

тұғыр» математикалық олимпиадасының жүлдегері 

Сертификат

Грамота

Январь 2021

ҚР Білім және ғылым министрлігі «Оқулық» республикалық ғылыми-

практикалық орталығының жетекшілігімен өткізілген бастауыш сынып 

оқулықтарының мазмұнын педагогикалық қауым арасында талқылау 

бойынша өңірлік жұмыс тобы 

Әліппе оқулығына сарапшы  Март 2021

Участие в работе республиканского   семинара «Педагог и социальные 

сети: удалить нельзя сохранить»

Сертификат  Ноябрь 2020

Жетимекова Анаргуль Жексембековна

Участие в работе Форума учителей начальной школы 

общеобразовательных организаций ВКО «Функциональная 

грамотность: вызовы и эффективные практики»

Сертификат Январь  2021



Калембекова Толқын Сейілқызы

Атауы Дәрежесі Мерзімі

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық «Алтын 

тұғыр» математикалық олимпиадасы

Диплом Қаңтар 2021

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық «Алтын 

тұғыр» математикалық олимпиадасы

Сертификат Қаңтар 2021

«Ұстаз тілегі» республикалық ғылыми-әдістемелік орталық 

Халықаралық Бастауыш сынып ұстаздар арасындағы олимпиада

ІІІ дәреже 

диплом

Қыркүйек 2020

«Ұстаз тілегі» республикалық ғылыми-әдістемелік орталық 

«Желтоқсан» айында өткен Республикалық « Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен әдістемелік  «Блиц-турнирі»

1-орын

грамота

Желтоқсан 2020

«Аброй» Республикалық интеллектуалды білім парталы 

шығармашылық жұмыс

Алғыс хат Желтоқсан 2020

Қазақстан интернет олимпиада KIO Дүниетану бойынша 

республикалық олимпиадасы

Сертификат Желтоқсан 2020

Қазақстан интернет олимпиада KIO бастауыш сынып мұғалімдер 

арасында республикалық олимпиадасы

Сертификат Қаңтар 2021

І Республикалық «Кемеңгер ұстаз» олимпиадасы ІІІ дәреже

диплом

Қыркүйек 2020

Республикалық педагогикалық ғылыми-әдістемелік журнал 

«Қазақстан ұстазы»  «Бастауыш  сыныпта оқытудың жаңа 

технологияларын қолдану»

Мақала 

Диплом

Сертификат

Қаңтар 2021



Қанағатова Қарлығаш Мәулетханқызы

Атауы Дәрежесі Мерзімі

Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған республикалық «Алтын тұғыр» 

математикалық олимпиадасы

3-орын Қаңтар 2021

«Ұстаз тілегі» республикалық ғылыми-әдістемелік орталық Халықаралық 

Бастауыш сынып ұстаздар арасындағы олимпиада

ІІІ дәреже 

диплом

Қыркүйек 2020

Қазақстан интернет олимпиада KIO Дүниетану бойынша республикалық

олимпиадасы

Сертификат Желтоқсан 2020

Reo.kz сайты бастауыш сынып мұғалімдер арасында ұйымдастырған  

Республикалық онлайн-олимпиада

Сертификат Сәуір 2021

VPO KZ сайты бастауыш сынып мұғалімдер арасында ұйымдастырған  

Республикалық виртуалды-олимпиада

Сертификат Сәуір 2021



Название Результаты Сроки 

Участие в работе семинара – тренинга «Современные методы 

коррекционно – педагогической работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями»

Сертификат Декабрь 2020

Участие в Республиканской дистанционной олимпиаде КИО для 

учителей начальных классов

Грамота 3 место в области

Грамота 3 место в районе

Декабрь 2020

Участие в работе республиканского   семинара «Педагог и социальные 

сети: удалить нельзя сохранить»

Сертификат  Ноябрь 2020

Ларионова Марина Ильинична

Участие в работе Форума учителей начальной школы 

общеобразовательных организаций ВКО «Функциональная 

грамотность: вызовы и эффективные практики»

Сертификат Январь  2021

Проведение видео уроков на канале «YouTube» Видео уроки В течение года



Самообразование



ФИО Тема

Атамбаева Назгүл Социалқызы «Математика сабағында оқушылардың  функционалдық  

сауаттылығын дамыту»

Белоусова Оксана Петровна «Использование инновационных технологий как средство 

активизации учебной деятельности младших школьников»

Болесова Гүлназ Ерсінғазіқызы «Оқушылардың оқу және жазудағы функционалдық  

сауаттылықтарын арттыру»

Гадильшинова Мархабат Галиповна «Развитие поисковой деятельности учащихся на уроках 

естествознания»

Жайсанбаева Жибек Далелхановна «Активизация познавательной деятельности и 

исследовательской культуры на уроках познания мира»

Жетимекова Анаргуль Жексембековна «Взаимодействие игровой и учебно – познавательной 

деятельности на уроках русского и английского языков»

Кажегулова Бияш Сахановна «Развитие исследовательской и познавательной деятельности на 

уроках естествознания»

Калембекова Толқын Сейілқызы «Бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын 

артыруда қолданылатын тиімді тәсілдер»

Канағатова Қарлығаш Мәулетханқызы «Бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын 

артыруда қолданылатын тиімді әдістер»

Ларионова Марина Ильинична «Проектно – исследовательская деятельность на уроках 

литературного чтения»






