
Қазақ тілі мен әдебиеті ЦӘК 

 

Омарова Бағлан Советқызы – ЦӘК төрайымы 

Бірінші біліктілік санатты қазақ тілі мен әдебиеті 

оқытушысы; білімі жоғары, 2001 жылы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген, филология 

ғылымдарының магистрі (2003 ж.). Еңбек өтілі: жалпы -20 

жыл, педагогикалық - 20 жыл. 

Облыстық «Жүзден жүйрік» байқауының жеңімпазы 

(2017 ж.), «Мағжан Жұмабаев» мерейтойлық медалімен (2018 

ж.), СҚО әкімдігі білім басқармасының Құрмет 

грамотасымен (2018 ж.), СҚО әкімдігі білім басқармасының 

Алғыс хаттарымен (2015,2016, 2017, 2018,2019 ж.) 

марапатталды. 

Солтүстік Қазақстан облысының техникалық және 

кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттері арасында 

информатика және гуманитарлық пәндер бойынша олимпиада  

жеңімпазы жетекшісі (2018 ж.); 

"Жаңартылған білім мазмұны аясында Мағжан ақын 

шығармашылығын  оқытудың тиімді жолдары" тақырыбында 

облыстық ғылыми-әдістемелік семинарды ұйымдастырғаны 

үшін СҚО әкімдігінің Білім басқармасынан алғыс хат (2018 

ж); 

М.Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған "М.Жұмабаев 

және заманауи білім" Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясын ұйымдастыруға белсене атсалысқаны үшін 

СҚО әкімдігінің Білім басқармасынан алғыс хат (2018 ж.); 

 

 

Саурбаева Салтанат Бүркітқызы 

Жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы; білімі 

жоғары, 1986-2001 жж. СҚМУ, 2014-2016 жж. Қарағанды қ. 

Орталық Қазақстан академиясын аяқтаған, педагогика 

ғылымдарының магистрі (2016 ж.). Еңбек өтілі: жалпы - 30 

жыл, педагогикалық - 26 жыл. 

Облыстық «Здесь живет мастер» байқауының І дәрежелі 

дипломының, «OQU-ZAMAN.KZ» Алтын сертификатының 

иегері; «Үздік педагог – 2017» облыстық байқауының 

жеңімпазы. 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет 

грамоталарымен (2017 ж., 2019 ж.), СҚО әкімдігі Білім 
басқармасының алғыс хаттарымен (2017 ж.,2018 ж, 2019 ж., 

2020 ж.) «Мағжан Жұмабаев» мерейтойлық медалімен (2018 
ж.) марапатталды. 

https://colmagzhan.kz/public/sova_sko_km/files/2018/10/23/231018_144052_cmk-kazyaz-i-literatury-kaz.pdf


 

Қасенова Айман Қапенқызы 

Жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы; 

білімі жоғары, 1997 жылы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген, педагогика ғылымдарының магистрі 

(2015ж.). Еңбек өтілі: жалпы - 26 жыл, педагогикалық - 26 

жыл. 

Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының 

Құрмет грамотасымен марапатталды (2018 ж.), Солтүстік 

Қазақстан облысы білім басқармасының алғыс хатымен 

марапатталды ( 2017,2018, 2019, 2020 жж.). 

 

Құдыкенова Жұлдыз Маратқызы 

Бірінші санатты қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы; 

білімі жоғары, 2007 ж. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірді; гуманитарлық ғылымдар магистрі. 

Еңбек өтілі: жалпы - 16 жыл, педагогикалық-12 жыл. 

"Педагог тұлғасы-техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесінде инновациялық қызметті дамыту факторы" 

облыстық педагогикалық идеялар фестивалінің жеңімпазы 

(2017 ж.). 

"Қазақстан ұстаздары" қоғамдастығы ұйымдастырған 

"Қазақ тілі" пәні мұғалімдеріне арналған Республикалық 

олимпиадасынан   І орын (2017 ж); 

СҚО әкімдігінің Білім басқармасы коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі "Ақын, педагог, қоғам қайраткері 

М.Жұмабаевтың 125 жылдық мерейтойына арналған 

техникалық және кәсіптік оқу орындары студенттері 

арасында сайт құру бойынша өткізілген Халықаралық web-

олимпиадада І дәрежелі диплом иегері атанған "Поколонение 

NEXT" командасының жаттықтырушысы       (2018 ж); 

Солтүстік Қазақстан облысының техникалық және 

кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттері арасында 

информатика және гуманитарлық пәндер бойынша олимпиада  

жеңімпазы жетекшісі (2018 ж.); 

"Жаңартылған білім мазмұны аясында Мағжан ақын 

шығармашылығын  оқытудың тиімді жолдары" тақырыбында 

облыстық ғылыми-әдістемелік семинарды ұйымдастырғаны 

үшін СҚО әкімдігінің Білім басқармасынан алғыс хат (2018 

ж); 

М.Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған "М.Жұмабаев 

және заманауи білім" Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясын ұйымдастыруға белсене атсалысқаны үшін 

СҚО әкімдігінің Білім басқармасынан алғыс хат (2018 ж.); 

 



 

Абуталимова Шолпан Амангелдіқызы 

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі; Гуманитарлық 

білімдер магистрі білімі жоғары, 2020 жылы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірді. Еңбек өтілі: 

жалпы - 7 жыл, педагогикалық - 3 жыл. 

 

 

Ысқақова Жанна Жұмабекқызы 

Екінші санатты қазақ  және шетел тілі мұғалімі; білімі 

жоғары, 2005 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. Еңбек өтілі: 

жалпы - 14 жыл, педагогикалық - 10 жыл. 

 

 

Қабдуллов Қазбек Өмірбекұлы 

Қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы, педагог-

модератор; білімі жоғары, 2017 жылы М.Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. 

Еңбек өтілі: жалпы - 4 жыл, педагогикалық - 4 жыл. 

«Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз» ІІІ Республикалық 

байқауының облыстық және республикалық деңгейінің  ІІ 

дәрежелі дипломымен  марапатталды» (2019ж.). 

 

 

Матина Аксара Бериковна 

Қазақ тілі мен әжебиеті пәнінің мұғалімі; білімі жоғары, 2017 

жылы Қостанай Мемлекеттік Педагогикалық институт 

бітірген. Еңбек өтілімі: жалпы - 4 жыл, педагогикалық – 18 

ай. 

 



 

Ысқақова Лина Құдабайқызы 

Жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы. 

Білімі жоғары. 1996 жылы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығы 

бойынша тәмамдап, 2020 жылы М.Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 6М020500 

«Филология» мамандығы бойынша Гуманитарлық 

ғылымдарының магистрі дәрежесін алды. Еңбек өтілі: жалпы 

- 28 жыл, педагогикалық - 28 жыл. 

Мемлекетаралық Кеңес Президентінің ұсынысы 

бойынша «Қазақстан Республикасының ұлттық мақтанышы» 

номинациясының І дәрежелі, «Өлең, өлең айтуды 

ұйымдастыру туралы» Бүкілресейлік блиц-олимпиадасының 

ІІІ дәрежелі, "ZIAT" ғылыми-зерттеу орталығының «Менің 

инновациялық сабағым» IV Халықаралық конкурсының І 

дәрежелі (2015 ж.), Республикалық «Ұстаз – ұлы есім - 2020» 

байқауының «Ең үздік тәрбие сағаты» номинациясы 

бойынша - І Дәрежелі дипломдарының иегері. 

Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің Құрмет 

грамотасымен (2015 ж.), Солтүстік Қазақстан облысы Білім 

басқармасының Құрмет грамотасымен (2017 ж.), Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің Құрмет 

грамотасымен (2017 ж.),  Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым Министрлігінің Алғыс хатымен (2015 ж.), Солтүстік 

Қазақстан облысы әкімдігі Білім басқармасының Алғыс 

хаттарымен (2015-2020 жж.) марапатталған. 

«Білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін» медаль 

Мемлекетаралық Кеңес Президенті (2018 жыл),  «Мағжан 

Жұмабаев» мерейтойлық медаль( 2015 жыл, 2018 ж. 

 



 

Мусин Бахыт Алпысбайұлы 

Екінші санатты қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі; білімі 

жоғары, 2015 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген, педагогика 

ғылымдарының магистрі. Еңбек өтілі: жалпы - 8 жыл, 

педагогикалық –7 жыл. 

 

СҚО Тимирязев ауданы әкімінің Алғыс хатымен 

марапатталды (2017 ж.) 

Ұлы ақын А.Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойын 

және М.Жұмабаев атындағы жоғары колледждің 100 

жылдығына орай «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН 

БОЛАШАҒЫ» атты облыстық ғылыми-практикалық 

конференциясын ұйымдастыруға белсене ат салысқаны үшін 

СҚО әкімдігі білім басқармасының алғыс хаты (2020 ж.). 

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

студенттері арасында өткізілген «Асыл сөзді іздесең, Абайды 

оқы ерінбе» атты облыстық Абай оқулары байқауын 

ұйымдастырғаны үшін үшін СҚО әкімдігі білім 

басқармасының алғыс хаты (2020 ж.). 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген Қазақстан 

Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

педагог кадрларды даярлайтын колледждер 

оқытушыларының біліктілігін арттыру білім беру 

бағдарламасы бойынша оқу курсын өткен туралы 

Сертификат (Нұр-Сұлтан қ. 2019 ж). "Педагогтердің IT-

құзыреттерін дамыту және жетілдіру" курсынан өткені 

туралы Сертификат (2020 ж.) 

 


