
Жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының педагогтері, 

 сондай-ақ оқушылары арасында Мұғалімдер күніне арналған  

«Ұстаз - ұлы тұлға» республикалық сыртай байқауының 

қорытындысы 
 

Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім беру 

оқу-әдістемелік орталығы 2015 жылғы 10 тамыз - 28 қыркүйек аралығында 

жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының  педагогтері, сондай-ақ 

оқушылары арасында Мұғалімдер күніне арналған «Ұстаз - ұлы тұлға» 

республикалық сырттай байқауы www.ziyatker.org ғылыми-танымдық сайтында 

өткізілді. 

Байқау дарынды балаларды, жастарды және педагогтерді анықтау және 

қолдау, сондай-ақ ғылыми-зерттеу қызметтерінің нәтижелілігін арттыру, 

шығармашылық жұмыспен айналысатын педагогтердің іс-тәжірибелерін 

жалпылау және тарату мақсатында жүргізілді.  

Байқау міндеттері:  

- шығармашыл педагогтерге, әдіскерлерге, тәрбиешілерге, ата-аналарға, 

білім алушыларға өскелең ұрпақ білімі және тәрбиесі туралы өз ой-

толғауларын, көзқарастарын және идеяларын білдіруге мүмкіндік беру; 

- білім беру саласындағы новаторлық идеялар, кәсіби атқарымдар, 

идеяларды тарату; 

- Қазақстандағы дарынды педагогтерді анықтау, олардың тәжірибелерін 

жинақтау үшін жағдай жасау; 

- кәсіби қызметтерде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану. 

Байқауға жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының  

педагогтері, сондай-ақ оқушылары қатысты.  

Байқауға бес номинация бойынша барлығы 192 жұмыс келіп түсті: 

1. «Педагогтің үздік портфолиосы» номинациясы. 

2. «Үздік әдістемелік жұмыс» номинациясы. 

3. «Үздік педагогикалық жоба» номинациясы. 

4. «Менің үздік жазба туындым» номинациясы. 

5. «Менің сүйікті ұстазым» номинациясы. 

Жұмыстарды Астана қаласы Білім басқармасының әдіскерлері, 

мектептердің, қазақ түрік-лицейі директорының орынбасарлары, алдыңғы 

қатарлы ұстаздары құрайтын әділ қазылар алқасы қарады: О.Сулейменов, 

М.Гришина, С.Терещук, Б.Каримбаева, Б.Рысмамбетова.  

Ұсынылған шығармашылық жұмыстар келесі критерийлер бойынша 10 

баллдық жүйемен бағаланды: байқау тақырыбына сәйкестігі; жұмыстың 

сонылығы; өзектілігі; жұмыстың сапасы және мазмұндылығы; жаңашылдығы. 

«Ұстаз - ұлы тұлға» республикалық сырттай байқауының әділ қазылар 

алқасының шешімі негізінде әр түрлі номинациялардағы байқау жеңімпаздары 

ретінде келесі қатысушылар мақұлданды. 

 

 

http://www.ziyatker.org/


«Педагогтің үздік портфолиосы» номинациясы 

І орын – Михновец Людмила Александровна (Ақмола облысы, Жарқайың  

ауданы, Н.Крупская атындағы орта мектеп); 

І орын – Жексенаева Майгуль Калибековна (ШҚО, Семей  қаласының  

білім бөлімі, «№ 8 «Балбөбек»  ясли-балабақшасы»  КМҚК); 

ІІ орын – Тухватулина Минугул Рафиковна (сш №18, г.Тараз 

Жамбылской области);  

ІІ орын – Калиева Айгуль Бектасовна (Қарағанды қ., № 82 жалпы орта 

мектебі); 

ІІ орын – Музалева Лидия Ивановна (Ақтөбе көлік, коммуникация және 

жаңа технологиялар колледжі);  

ІІІ орын – Володин Александр Николаевич (БҚО, Орал қ., Мектептен тыс 

жұмыс орталығы); 

ІІІ орын – Бримбетова Мадина Тыныштыкбаевна (Ақтөбе қаласы, 

Мұғылжан ауданы, Саға негізгі мектебі); 

ІІІ орын – Чакеева Алмагүл Манапқызы (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл 

атындағы дарынды балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-гимназия-

интернаты). 

 

«Үздік әдістемелік жұмыс» номинациясы 

 

І орын – Қайрамбаева Сәуле Тоқтарғалиқызы, Нұрсейітова Ақерке 

Төлеутайқызы (ШҚО, Күршім ауданы, Күршім ауылы, № 3 гимназия); 

І орын – Рамазанов Александр Рафаильевич (Петропавл қ., БЭСТ 

гимназия). 

ІІ орын – Қаражанова Гүлжауар  Жұмабайқызы (БҚО, Орал қ. Мектептен 

тыс жұмыс орталығы); 

ІІ орын - Гончарова Светлана Николаевна (БҚО, Орал қ., Мектептен тыс 

жұмыс орталығы); 

ІІ орын – Қызылбаева Эльмира Ермұхамедқызы (ШҚО, Аягөз қ., №1 ясли 

– балабақшасы);  

ІІІ орын – Новикова Галина Владимировна (БҚО, Орал қ., Мектептен тыс 

жұмыс орталығы); 

ІІІ орын – Патутина Наталья Михайловна (Ақмола облысы, Степногорск 

қ.); 

ІІІ орын – Конышева Елена Владимировна (Қостанай облысы, "Қостанай 

автомобиль көлігі колледжі" МКҚК). 

 

«Менің үздік жазба туындым» номинациясы 

 
Бас жүлде – Жантасова Ләйлә Әнесқызы ( «ДАНА» жекеменшік мектебі);  

І орын – Беришбаева Ақбидай (Маңғыстау облысы, Түпқарай ауданы, 

Форт-Шевченко қаласы, Е. Өмірбаев атындағы орта мектеп); 

ІІ орын – Тараракова Т.Н. (Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Крупская 

атындағы орта мектеп); 



ІІ орын – Чакеева Алмагүл (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл атындағы 

дарынды балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-гимназия-интернаты);  

ІІІ орын - Ахметкаримова Гульнар Мурзашовна (Лисаковск қ., №6 орта 

мектеп). 

 

«Үздік педагогикалық жоба» номинациясы 
 

Бас жүлде – Аятказиева Гулзада Бактыбекова («Еркем-Ай Алматы» 

балаларды оқыту және тәрбиелеу орталығы); 

І орын – Нысанова Маргарита Кязымовна (Ақтөбе облысы, Қарғалы 

ауданы, Жосалы орта мектеп-балабақшасы); 

ІІ орын – Смағұлова Аяулым Сайдесовна (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл 

атындағы дарынды балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-гимназия-

интернаты);  

ІІ орын – Семёнова Светлана Анатольевна (Ақмола облысы, Шортанды 

ауданы, Новокубанск орта мектебі);  

ІІ орын – Салыкова Алла Ермекпаевна (Федеров ауданы, М.Мәметова 

атындағы №4 орта мектеп); 

ІІ орын – Тлепова Эмилия Калимжановна (БҚО, Орал қ., Мектептен тыс 

жұмыс орталығы); 

ІІІ орын – Жоламанова Акнур Хамитовна (Ақмола облысы, Бурабай 

ауданы, Первомай ауылы); 

ІІІ орын – Жүнісова Гүлнар Жумагалиевна (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл 

атындағы дарынды балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-гимназия-

интернаты). 

 

«Менің үздік жазба туындым» номинациясы 

 
Бас жүлде – Бағдатова Нұрайым (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл атындағы 

дарынды балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-гимназия-интернаты);  

І орын – Бейбіт Диана (Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы, 

Асықата кенті, «Қайнар» мектеп-гимназиясы); 

І орын – Шалхарова Риза (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл атындағы дарынды 

балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-гимназия-интернаты); 

І орын – Жанғабыл Ұлдана (Алматы облысы, Көксу ауданы, Еңбекші 

ауылы, Еңбекші қазақ мектебі); 

ІІ орын – Рамазанова Алида (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл атындағы 

дарынды балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-гимназия-интернаты); 

ІІ орын – Ерханат Нурсулу (Қарағанды агротехникалық колледжі); 

ІІ орын – Куанганова Ардана (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл атындағы 

дарынды балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-гимназия-интернаты); 

ІІІ орын – Сасенова Дильназ (ШҚО, Семей қ., №11 орта жалпы білім беру 

мектебі); 

ІІІ орын – Алибекұлы Тамерлан (Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, 

№ 8 гимназия); 



ІІІ орын – Шәріпжанова Гаухар (ШҚО, Өскемен қ., Жамбыл атындағы 

дарынды балаларға арналған облыстық арнайы мектеп-гимназия-интернаты);  

ІІІ орын – Жақсыбаева Тлеужан (Қарағанды облысы, Балқаш қ., № 8 орта 

мектеп);  

ІІІ орын – Байжанова Мейрамкүл (Н.Бекежанов атындағы средняя школа 

№ 156 орта мектеп). 

 

 

Директор                                                                                            Р. Шер  


