
Губайдуллина Баян Нурахметовна, жоғары білікті санатты қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Өскемен қаласы әкімдігінің «№26 орта 

мектебі» КММ. 

Жұмыс жасап жүрген өзекті тақырыбы: «Қазақ тілі және әдебиеті 

сабақтарында әртүрлі технологиялардың элементтерін қолдану арқылы 

оқушылардың ауызекі сөйлеу дағдысын қалыптастыру». 

2011-2012 оқу жылы «Қазақ тілі және қазақ әдебиеті сабақтарында 

ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану» атты Облыстық біліктілікті 

жоғарылату курсанттарына тәжірибе алмасу мақсатында облыстық 

семинарда баяндама жасалды және ашық сабақ өткізділді. 

Оқушылары облыстық «Интернет олимпиада», «Дамыта оқыту жүйесі 

жөніндегі қалалық интеллектуалды-шығармашылық олимпиада», «Қазақ тілі 

пәнінен бастауыш сынып оқушыларының қалалық олимпиада»  жүлдегерлері 

болды. 

«Педагогическое взаимодействие педагогов и родителей как фактор 

эффективности воспитательной системы класса» атты баяндама «Воспитание 

школьника. Оқушы тәрбиесі» атты республикалық ғылыми-әдістемелік 

журналда жарық көрді. 

«Ұлттық ойындардың тәрбиелік мәні» атты баяндама «Чистяков 

оқулары» деп аталатын аймақтық семинардың мақалалар жинағына 

жарияланды. 

2012-2013 оқу жылы оқушылары «Айналайын» интеллектуалдық 

олимпиадаға, «Заңғар жазушы – Мұхтар Әуезов» атты қалалық меретойлық 

әдеби сайысына, қазақ тілінен қалалық олимпиадаға қатысып, жүлделі 3 

орынға ие болды. 

«Қазақ тілі сабақтарында оқушылардың функционалдық сауттылығын 

дамыту» тақырыбы бойынша қалалық семинарда «Сұхбаттағы 

функционалдық сауаттылық» видеокөрініс бойынша баяндама жасалды. 



«Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде» республикалық ғылыми-

педагогикалық басылымда «Қазақ тілі сабағында мектеп оқушыларының 

функционалды сауаттылығын қалыптастыру» атты мақала жарияланды. 

2013-2014 оқу жылы «Айналайын» интеллектуалдық олимпиадаға, 

Республикалық қашықтан тыс олимпиадаға оқушылары қатысып, 1,2,3 орын 

жүлдегерлері болды. 

ҰБТ нәтижесі бойынша оқушылары 100% білім сапасын көрсетті. 

Сынып оқушылары сабақтан тыс жұмыс бойынша Тәуелсіздік күніне 

арналған қалалық сайысқа қатысты және оның жүлдегерлері болды. 

Сынып жетекші ретінде «Развитие творческих способностей 

школьников во внеклассной воспитательной работе» атты мақала 

республикалық ғылыми-әдістемелік «Воспитание школьника. Оқушы 

тәрбиесі» журналда жарияланды. 

2014-2015 оқу жылы Оқушылары қалалық «Тілдер шеруі» байқауына, 

Тәуелсіздік күніне арналған қалалық мәнерлеп оқу сайысына, Абай 

Құнанбаевтың 170-жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған, «Абай 

оқулары» атты қалалық байқауына, «Менің қалам – шебер қолдар жемісі» 

қалалық-көрме байқауына қатысып, мадақтама және алғыс хаттармен 

марапатталды. 

Оқушылары қазақстандық интернет олимпиадаларына қатысып, 

сертификаттарға ие болды. 

Мұғалім қазақстандық интернет олимпиадаға қатысып, сертификат 

алды. 

«Совершенстование качества образования в современной школе как 

условие развития субъектов образовательного процесса» атты виртуалды 

ғылыми-практикалық конференция-2015 порталына «Қазақ тілі және қазақ 

әдебиет сабақтарында әртүрлі технологиялардың элементтерін қолдану» атты 

баяндама жарияланды. 



Тәжірибе алмасу мақсатында қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәні 

бойынша сабақ және тәрбие сағат жоспары интернет-жоба «Сабақ жинағы 

мұғалімдер сайты» порталына жарияланды және куәлікке ие болды. 

2015-2016 оқу жылы. 

«Айналайын» облыстық интеллектуалдық олимпиадаға оқушылары 

қатысып,1,2,3 орын жүлдегерлері болды. 

Абайдың 170-жылдық мерейтойына арналған «Абайдың сөзі – 

қазақтың бойтұмары» атты қалалық «Абай оқулары» сайысына оқушылары 

қатысып 4 орынға ие болды. 

ҚАЕУ ұйымдастырылған қалалық олимпиадаға оқушылары қатысты. 

Республикалық қашықтан тыс олимпиадаға оқушылары қатысып,  

сертификаттарға ие болды. 

ҰБТ-ке 11 сынып оқушыларын дайындау мақсатында  Қалалық «Күзгі 

мектеп» атты психологиялық тренингте сабақ берді. 

«Қазақ тілі қазақ сабағында әртүрлі технологиялардың элементтерін 

пайдалану арқылы оқушылардың ауызекі сөйлеу дағдыларын қалыптастыру» 

мақала «Мастерская учителя» атты журналда жарияланды. 

«Қазақстан Республикасы орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында 

оқу орыс тілінде жүретін мектептердегі» тақырыбы бойынша біліктілікті 

арттыру курсына қатысып, сертификат алды. 

2016-2017 оқу жылы. 

«Айналайын» облыстық интеллектуалдық олимпиадаға оқушылары 

қатысып,  2,3 орын жүлдегерлері  болды. 

Республикалық қашықтан тыс олимпиадаға оқушылары қатысып,  

сертификаттарға ие болды. 

«Абай оқулары» атты қалалық байқауына оқушылары қатысты. 

«Болашағы біртұтас ел» ҚР-сы тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай 

облыстық ғылыми-практикалық конференция-2016 «Правовая защита. 

Здоровый образ жизни» атты мақала жиындығында жарық көрді. 



ҚР-сы тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай 8-9 сынып оқушыларының 

арасында өткен қалалық электрондық презентация қорғау сайысында 

оқушылары жүлделі 3 орынға ие болды. 

«Қазақ тілін деңгейлік оқыту әдістемесі» атты мектеп мұғалімдерінің 

кәсіби біліктілігін арттыру курсына қатысып, сертификат алды. 


