
Ағылшын, орыс тілдері және әдебиет ЦӘК  
 

 
 

 

 

Завертяева Ирина Васильевна 

Жоғары санаттағы шет тілі оқытушысы. Білімі жоғары. 1987 

жылы Пятигорск мемлекеттік педагогикалық шет тілдер 

институтының түлегі. Орыс және ағылшын тілдерінің үздік 

мұғалімдері мен оқытушыларына берілген облыс әкімінің 

грант иегері (2008 ж.), Солтүстік Қазақстан облысы Білім 

басқармасының Алғыс хатымен марапатталды(2015 ж.). 

СҚО әкімдігі Білім басқармасының грамотасының иегері 

(2018 ж.). 

Zavertyaeva Irina Vasilievna 

English teacher of the highest qualification category; higher 

education, in 1987 she graduated from the Pyatigorsk State 

Pedagogical Institute of Foreign Languages. The holder of a grant 

from the akim of the region to the best teachers and teachers of 

Russian and English languages (2008), has a Letter of 

Appreciation from the Education Department of the North 

Kazakhstan Region (2015) 

Awarded the Certificate of the Education Department of the 

Akimat of the North-Kazakhstan region (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Айтенова Күляш Жалауқызы 

 

Орыс тілінің оқытушысы. Білімі жоғары, 1984 жылы Өскемен 

педагогикалық институтын бітірген. 

Петропавл қаласы Білім басқармасының Құрмет 

грамотасымен марапатталды (2016 ж.) 

 

Aytenova Kulas Zhalauovna 

Russian language Teacher of  the highest qualification 

category. Higher education, in 1984 graduated from Ust-

Kamenogorsk pedagogical Institute. 

Grateful letter of Northern region Department of education  (2016). 

 



                                  Лысенко Елена Юрьевна 

Білімі жоғары, 1987 жылы Кемерово мемлекеттік 

университетін бітірген. "Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің білім басқармасы" КММ Құрмет грамотасымен 

марапатталды (2017 ж.). "Инновациялық қызмет-техникалық 

және кәсіптік білім беру жүйесінде педагог тұлғасын дамыту 

факторы" облыстық педагогикалық идеялар фестивалін 

дайындауға және өткізуге белсенді қатысқаны үшін СҚО Білім 

басқармасының Алғыс хаты (2017 ж.), М. Жұмабаевтың 125 

жылдығына арналған Республикалық студенттік ғылыми-

практикалық конференциясын өткізгені үшін Солтүстік 

Қазақстан облысы әкімдігі Білім басқармасының Алғыс хаты 

(2018 ж.), Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі Білім 

басқармасының Алғыс хаты (2018 ж.); "And lines come easily 

without barriers..." конкурсын өткізуге қатысқаны үшін Сәбит 

Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан кітапханасының 

алғыс хаты (2018 ж.); Қазақстандағы жастар жылына арналған 

"жаңа идеялар аумағы" облыстық Ted-конференциясын 

ұйымдастыруға және өткізуге қатысқаны үшін СҚО әкімдігі 

Білім басқармасының Алғыс хатының иегері (2019 ж.). 

Lysenko Elena Yurevna 

The teacher of English of the highest qualification category; 

Higher education, in 1987 graduated from Kemerovo State 

University. She was awarded the Honorary Diploma of the 

Department of Education of the Governor's Office of the North 

Kazakhstan Region for her great personal contribution to the 

development of the education system of the region (2017). She has 

a Letter of Gratitude from the Education Department of the North 

Kazakhstan region for her active participation in the preparation 

and holding of the regional Festival of Pedagogical Ideas 

"Innovative Activity as a Factor in the Development of the Teacher 

's Personality in the System of Technical and Vocational 

Education" (2017), Gratitude of the Department of Education of 

the Governor's Office of North Kazakhstan region for holding the 

Republican Student Scientific and Practical Conference dedicated 

to the 125th anniversary of M. Zhumabayev (2018), Gratitude of 

the Department of Education of the Governor's Office of North 

Kazakhstan region for holding the International Scientific and 

Practical Conference dedicated to the 125th anniversary of M. 

Zhumabayev (2018); Gratitude to the North Kazakhstan library 

named after Sabit Mukanov for participation in the contest "And 

lines come easily without barriers..." (2018); A letter of gratitude 

from the Department of Education of the Governor's Office of 

North Kazakhstan region for participation in the organization and 

holding of the regional TED-conference “Territory of New Ideas” 

dedicated to the Year of Youth in Kazakhstan (2019). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алпысбаева Ардак Есендиковна 
Жоғары санатты ағылшын тілі оқытушысы. Білімі 

жоғары, 1990 жылы Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық институтын бітірді. Еңбек өтілі: 

Жалпы-33 жыл, педагогикалық-27 жыл. Білім беру 

саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық 

технологиялар орталығының алғыс хатымен (2017 ж.), СҚО 

әкімдігі Білім басқармасының Алғыс хатымен (2017 ж.) 

марапатталды. "Үздік шебер-оқытушы" номинациясы 

бойынша "Инновациялық қызмет ТжКБ жүйесінде педагог 

тұлғасының даму факторы ретінде" облыстық педагогикалық 

идеялар фестивалінің ІІ дәрежелі жеңімпазы дипломымен 

марапатталды. 

 

Alpysbayeva Ardak Esendikovna 

English language Teacher of  the highest qualification 

category. Higher education, in 1990 graduated from Kazakh state 

women's pedagogical Institute, Alma-ata.  

Work experience: General-33 years, pedagogical-27 years. 

Awarded by grateful letter of the Centre of methodical work and 

information technologies in education (2017); Grateful letter of 

Northern region Department of education  (2017);Diploma of the 

winner of the 2 nd degree of the regional Festival of pedagogical 

ideas "Innovative activity as a factor in the development of the 

teacher's personality in vocational and professional education 

system" /the category " Best master-teacher». 
 

 

Бопанова Жулдыз Азаматовна 

Ағылшын тілі оқытушысы. Білімі жоғары, 2019 жылы М. 

Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. "Шет тілі: екі шет тілі" мамандығының 

бакалавры. 

 

Bopanova Zhuldyz Azamatovna 

English language teacher. Higher education, in 2019 graduated 

from North Kazakhstan State University named after M. 

Kozybayev. The bachelor degree of education on specialty 

"Foreign language: two foreign languages". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яушева Елена Геннадьевна 

Ағылшын тілі мұғалімі. Білімі жоғары, 1985 жылы Петропавл 

педагогикалық институтын бітірген. 

М. Жұмабаев атындағы  колледж директорының Құрмет 

грамотасымен  оқу-тәрбие үдерісін жетілдіруге қосқан зор 

үлесі, шеберлігі мен жоғары кәсібилігі үшін марапатталған.  

Мінсіз адал еңбегі мен жоғары кәсібилігі үшін "Продленка" 

білім беру порталының құрмет грамотасы.  

Облыстың білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі 

үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі білім 

басқармасының Алғыс хатымен марапатталған; 

«Инновациялық қызмет техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесінде педагог тұлғасының даму факторы ретінде» 

Педагогикалық идеялардың облыстық фестивалін дайындауға 

және өткізуге белсенді қатысқаны үшін СҚО әкімдігі білім 

басқармасының алғыс хатымен марапатталды»;  

М. Жұмабаевтың 125-жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми-практикалық конференцияны дайындауға және 

өткізуге белсенді қатысқаны үшін СҚО әкімдігі білім 

басқармасының алғыс хатымен марапатталды; 

Жеңімпаздарды дайындағаны үшін шет тілінен 

республикалық олимпиада ұйымдастыру комитетінің Алғыс 

хатымен марапатталды; 

«PRIMUS Development Center» ЖШС халықаралық 

таланттарды дамыту орталығының жоғары кәсібилігі, адал 

еңбегі, білім беру саласындағы халықаралық қашықтық 

конкурстарының жеңімпаздарын дайындағаны үшін 

грамотамен марапатталды. 

 

Yausheva Yelena Gennadyevna 

 

The teacher of English of the highest qualification category; has 

higher education: in 1985 graduated from Petropavlovsk 

Pedagogical Institute. She has  Letter of Gratitude of the North 

Kazakhstan Region Department of Education for her great personal 

contribution to the development of the region educational system 

(2017). She has  Letter of Gratitude from the Education 

Department of the North Kazakhstan region for her active 

participation in the preparation and holding of the regional Festival 

of Pedagogical Ideas "Innovative Activity as a Factor in the 

Development of the Teacher 's Personality in the System of 

Technical and Vocational Education" (2017), Gratitude of the 

Department of Education of the North Kazakhstan region for 

holding the Republican Student Scientific and Practical 

Conference dedicated to the 125th anniversary of M. Zhumabayev 

(2018); Diploma of the Participant in the International Scientific 

and Practical Conference «Magzhan  Zhumabayev and modern 

education»  (2018); was awarded Letter of Appreciation from the 

North Kazakhstan universal scientific library named after Sabit 

Mukanov for holding the regional poetry contest «We’re reading 

Shakespeare» (2019). 



 

Бежик  Людмила Петровна 

Орыс тілі мен әдебиеті оқытушысы. Білімі жоғары; педагогика 

ғылымдарының магистрі, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. 

"Инновациялық қызмет-техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесінде педагог тұлғасының даму факторы" облыстық 

педагогикалық идеялар фестивалін дайындау және өткізуге 

белсенді қатысқаны үшін СҚО әкімдігі Білім басқармасының 

Алғыс хатымен марапатталды»; 

М. Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми-практикалық конференцияны дайындау және өткізуге 

белсенді қатысқаны үшін СҚО әкімдігі Білім басқармасының 

Алғыс хатымен марапатталды. 

 

Bezhik Lyudmila Petrovna 

Teacher of Russian language and literature. Higher education; 

master of pedagogical sciences, graduated from North Kazakhstan 

state University. 

She has  Letter of Gratitude from the Education Department of the 

North Kazakhstan region for her active participation in the 

preparation and holding of the regional Festival of Pedagogical 

Ideas "Innovative Activity as a Factor in the Development of the 

Teacher 's Personality in the System of Technical and Vocational 

Education" . Gratitude of the Department of Education of the 

North Kazakhstan region for holding the Republican Student 

Scientific and Practical Conference dedicated to the 125th 

anniversary of M. Zhumabayev; Diploma of the Participant in the 

International Scientific and Practical Conference «Magzhan  

Zhumabayev and modern education»  (2018); 

 

 

Алтын Ақпанқызы Төлепова 

Жоғары біліктілік санатындағы орыс тілі мен 

әдебиетінің оқытушысы; білімі жоғары, 1984 жылы 

Петропавл педагогикалық институтын бітірді. 

Жұмыс өтілі: жалпы - 37 жыл, педагогикалық - 34 жыл. 

«Нұр-Отан» Халықтық-Демократиялық партиясы 

қалалық филиалының (2010 ж.), Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу 

орталығының (2015 ж.), Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімінің (2010 ж.), «Дарын» республикалық ғылыми-

практикалық орталығының (2015 ж.), республикалық 

қашықтық олимпиадалар орталығының (2017ж.), 

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Білім 

басқармасы» (2018ж.) алғыс хаттары бар); Солтүстік 

Қазақстан облысы Білім басқармасының Құрмет 

грамотасымен (2010ж.), «ҚР СҚО Білім және ғылым 

қызметкерлерінің кәсіподағы» қоғамдық бірлестігінің 

Құрмет грамотасымен (2013ж.), СҚО «Өрлеу» АҚ 

грамотасымен (2015ж.), «Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің білім басқармасы» КММ Құрмет 

грамотасымен (2017ж.), ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің Құрмет грамотасымен (2017ж.) 

марапатталған. 

 

 



 

Жуланова Асель Муратовна 

Ағылшын тілі оқытушысы. Білімі жоғары, 2019 жылы М. 

Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. "Шет тілі: екі шет тілі" мамандығының 

бакалавры. 

Zhulanova Assel Muratovna 

English language teacher. Higher education, in 2019 graduated 

from North Kazakhstan State University named after M. 

Kozybayev. The bachelor degree of education on specialty 

"Foreign language: two foreign languages". 

 

 

 

 

Тасмагамбетова Асемгуль Мухтаровна 

Ағылшын тілі оқытушысы. Білімі жоғары, 2019 жылы М. 

Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. "Шет тілі: екі шет тілі" мамандығының 

бакалавры. Лодзь университеті сертификатының иегері. Үш 

тілді жетік меңгерген “Тіл шебері” конкурсының І дәрежелі 

жеңімпазы дипломымен марапатталды 2019. 

Tasmagambetova Assemgul Mukhtarovna 

English language teacher. Higher education, in 2019 graduated 

from North Kazakhstan State University named after M. 

Kozybayev. The bachelor degree of education on specialty 

"Foreign language: two foreign languages". Owner of the 

certificate of study at the University of Lodz 2019; Diploma of 

the winner of the 1st degree of the contest “Тіл шебері”2019. 

 

Ұлан Альмира Русланқызы 

Ағылшын тілі оқытушысы. Білімі жоғары, 2009 жылы Алматы 

қаласы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетін бітірген. "Шет тілі: екі шет тілі" мамандығының 

бакалавры. 

Ulan Almira Ruslankyzy 

Teacher of English; higher education, in 2020 graduated from the 

Kazakhstan State Women's Pedagogical University, Almaty, 

bachelor of education in "Foreign language: two foreign 

languages". 

 



 

 

Нурсаитова Асия Кайржановна  

Ағылшын тілі оқытушысы. Білімі жоғары, 2020 жылы Абылай 

Хан атындағы Халықаралық және Әлем тілдер қазақ 

университетін бітірген. "Шет тілі: екі шет тілі" мамандығының 

бакалавры. 

 

Nurseitova Asiya Kairzhanovna 

 

Teacher of English; higher education, in 2020 graduated from the 

Kazakh Ablai Khan University of international relations and world 

languages, bachelor of education in "Foreign language: two foreign 

languages". 

 

 

Шаймерденова Зияда Кайратовна 

Ағылшын тілі оқытушысы. Білімі жоғары, 2020 жылы М. 

Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. "Шет тілі: екі шет тілі" мамандығының 

бакалавры. 

 

Shaimerdenova Ziyada Kairatovna 

 

Teacher of English; higher education, in 2020 graduated from the 

North Kazakhstan state named after M. Kozybayev University, 

bachelor of education in "Foreign language: two foreign 

languages".  

 

 

Басагаринова Евгения Владимировна 

Орыс тілі мен әдебиеті оқытушысы. Білімі жоғары, 2010 жылы 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. "Орыс тілі және әдебиет" 

мамандығының бакалавры. 

 

Basagarinova Evgenia Vladimirovna 

 

Teacher of Russian language and literature, higher education. In 

2010 graduated from North Kazakhstan state named after M. 

Kozybaev University, bachelor of education in "Russian Language 

and Literature". 



 

Есенбаева Назгүл Газезовна 

 Ағылшын тілі оқытушысы. Білімі жоғары, 2020 жылы М. 

Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. "Шет тілі: екі шет тілі" мамандығының 

бакалавры. 

Yessenbayeva Nazgul Gazezovna 

 

Teacher of English; higher education, in 2020 graduated from the 

North Kazakhstan state named after M. Kozybayev University, 

bachelor of education in "Foreign language: two foreign 

languages".  

 

 


