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Югай Нина Лазаревна- ЦӘК төрайымы 

 

Педагогика  және бастауыш білім беру әдістемесінің жоғары  деңгейдегі  

біліктіліктің жоғары санатты оқытушысы; білімі жоғары, 1993 жылы  

К.Д.Ушинский атындағы Петропавл педагогикалық институтын 

бітірген. СҚО әкімдігінің білім басқармасының Алғысы (2014ж., 2015 

ж., 2016 ж., 2018 ж.);СҚО әкімінің Алғысымен атап өтілді. 

(2018ж.).Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасынан 

«Жаңа идеялар аумағы» TED аймақтық конференциясының 

қатысушысын дайындағаны үшін және «Бастауыш білім» құзыреттілігі 

бойынша Солтүстік Қазақстан облысының студенттері арасында 

WorldSkills Kazakhstan шеберлік аймақтық чемпионатының жеңімпазын 

дайындағаны үшін алғыс хат (2019ж.). 

Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге қосқан үлесі үшін (2015ж.), 

Жастарға тәрбие мен білім бергені үшін «Мағжан Жұмабаев» 

мерейтойлық медалімен марапатталды (2018ж.). 

 

 
 

 

Калмыкова Татьяна Васильевна - оқыту бөлімінің меңгерушісі 

 

Педагогика  және бастауыш білім беру әдістемесінің жоғары  деңгейдегі  

біліктіліктің жоғары санатты оқытушысы; білімі жоғары, 1998 жылы  

К.Д.Ушинский атындағы Петропавл педагогикалық институтын 

бітірген. СҚО әкімдігінің білім басқармасының Алғысымен атап өтілді 

(2015 ж. 2018 ж.). 

ҚР білім және ғылым Министрлігінің Құрмет грамотасымен (2018 ж.), 

Жастарға тәрбие мен білім бергені үшін  «Мағжан Жұмабаев» 

мерейтойлық медалімен марапатталды (2018ж.). 

 

 

 

Лялькова Анастасия Павловна 

 

Педагогика пәнінің оқытушысы. Білімі жоғары, 2010 ж.  

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 

бітірген; технологиялық білім магистрі , 2013 ж. Омбы мемлекеттік 

педагогикалық университетін  бітірген. СҚО әкімдігінің білім 

басқармасының Алғысымен (2015 ж.), Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің білім басқармасының  алғыс хатымен (2019 ж.)  

марапатталды 

 

https://colmagzhan.kz/public/sova_sko_km/files/2018/10/23/231018_143921_cmk-no-kaz.pdf


 

 

 

 

Тимошенко Наталья Викторовна 

 

Педагогика  және бастауыш білім беру әдістемесінің жоғары  

деңгейдегі  біліктіліктің бірінші санатты оқытушысы; білімі жоғары, 

1985 жылы  Петропавл педагогикалық институтын бітірген. СҚО 

әкімдігінің білім басқармасының Алғысы (2015, 2017.); Солтүстік 

Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасынан «Жаңа идеялар 

аумағы» TED аймақтық конференциясының қатысушысын 

дайындағаны үшін және «Бастауыш білім» құзыреттілігі бойынша 

Солтүстік Қазақстан облысының студенттері арасында WorldSkills 

Kazakhstan шеберлік аймақтық чемпионатының жеңімпазын 

дайындағаны үшін алғыс хат (2019). 

ҚР білім және ғылым Министрлігінің Құрмет грамотасымен (2018 ж.), 

Жастарға тәрбие мен білім бергені үшін  «Мағжан Жұмабаев» 

мерейтойлық медалімен марапатталды (2018ж.). 

 

 

 

 

 

Құттымбетова Торғын Науанқызы 

 

Әлеуметтік педагогика және арнайы пәндердің жоғары  

деңгейдегі  біліктіліктің жоғары санатты оқытушысы; білімі 

жоғары, 2005жылы Е.А.БукетоватындағыҚарағанды мемлекеттік 

университетінбітірген.СҚО әкімдігінің білім басқармасының 

Алғысымен (2015ж.) аталып өтілді.Жастарға тәрбие мен білім 

бергеніүшін «Мағжан Жұмабаев» мерейтойлық медалімен 

марапатталды (2018 ж.).СҚО Әкімінің білім беру жүйесіндегі 

ұзақ жылғы адал еңбегі, өскелең ұрпақты оқыту және тәрбиелеуге  

қосқан  үлесі үшін құрмет грамотасымен марапатталды(2018 ж.). 

 

 

 

 

Мақажанова Жұлдыз Мақсұтқызы 

 

Педагогика және психология пәндерінің жоғары  деңгейдегі  

біліктіліктің жоғары санатты оқытушысы; білімі жоғары, 2006 

жылы Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университетін , 2017 жылы А.Мырзахметоватындағы Көкшетау 

университетінің магистратурасын бітірген.Омбы мемлекеттік 

педагогикалық университетінің  аспирантурасындаоқиды 

(Ресей).СҚО әкімінің Алғысымен  (2015 ж.) аталып өтілді. 

Scopus ККСОН, ВАК, РИНЦ және халықаралық, шетелдік 

конференциялар мәліметтер базасына енгізілген көптеген ғылыми 

мақалалардың авторы.Жас ғалымныңбелсенділігін бағалау 

ғылыми жарияланымдар бойынша - h-автор индексі - 1. 

 



 

 

 

 

Романюк Наталья Александровна 

 

Музыка және тәрбие жұмысының әдістемесі  пәнінің жоғары 

деңгейдегі  біліктіліктің екінші  санатты оқытушысы;білімі 

жоғары, 1996 жылы Солтүстік Қазақстан университетін бітірген. 

Колледж директорыныңқұрмет грамотасымен марапатталды 

(2015ж.) СҚО әкімдігінің білім басқармасының Алғысымен  

(2015ж.,2018ж.);ЧНУ-дің «ДЕМЕУ» балалық шақ проблемаларын 

үйлестіру орталығы » алғыс хатымен  (2016ж.); М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 

алғысымен аталып өтті (2018ж.); «Талант қанаттары» конкурсына 

қатысушыларды дайындаудағы жоғары кәсібилігі үшін 

дипломмен марапатталды (2018 ж.). 

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының 

«Жаңа идеялар аумағы» TED аймақтық конференциясына 

қатысқаны үшін алғыс хат (2019 ж.) 

 

 

 
 

 

Кожакенова Самал Рамазанқызы 

 

Психология  пәнінің жоғары деңгейдегі  біліктіліктің бірінші  

санатты оқытушысы;білімі жоғары, 2008 жылы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген.СҚО әкімдігінің 

білім басқармасының Алғысымен  аталып өтті (2015 ж., 

2018ж.).«Жастарға тәрбие мен білім бергені үшін»  «Мағжан 

Жұмабаев» мерейтойлық медалімен марапатталды (2018 ж.). 

 

 

 
 

 

Нұрышева Бахыт Сәлімқызы 

 

Педагогика және психология пәндерінің жоғары  деңгейдегі  

біліктіліктің жоғары санатты оқытушысы; білімі жоғары, 1984 

жылы В.И. Ленин атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық 

институтын бітірген.«Ы.Алтынсарин» төс белгісімен 

марапатталған (2014ж.), «Жастарға тәрбие мен білім бергені 

үшін»  «Мағжан Жұмабаев» мерейтойлық медалімен 

марапатталды (2018ж.).ҚР білім және ғылым Министрлігінің Құрмет 

грамотасымен (2015 ж.),«Дарын» Республикалық ғылыми-

практикалық орталығының алғыс хатымен марапатталды (2015). 

 

 

 
 

 

Мұратова Алтыншаш Қабдоллақызы 

 

PONY халықаралық турнирінің жеңімпаздары мен 

жүлдегерлерін дайындағаны үшін дипломмен 

марапатталды,бастауыш мектепте ғылым негіздері бойынша 

халықаралық олимпиадаға қатысқаны үшін,«ЭМУ-Эрудит» 

зерттеу конкурсын ұйымдастырғаны және өткізгені үшін 

грамоталарменмарапатталды. «Мектеп ұстаздардың әлемі» 

Республикалық педагогикалық журналы Алғыс хат( 2016 ж.) 

 



 

 
 

 

Мухамедшин Фарит Рамильевич 

 

Музыка оқытушысы (музыканың қарапайым теориясы, 

үйлесімділік, сольфеджио, дирижерлау);білімі жоғары, 2019 

жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген.Музыкалық білім саласындағы білім 

бакалавры. 
 

 

 

 
 

 
Саткенов Ерғали Шәмілұлы 

 

Көркемеңбекмұғалімі ретінде мамандандырылған арнайы пәндер 

оқытушысы, бастауыш білім беру әдістемесімен технология, бастауыш 

білім берубейнелеу өнері әдістемесімен; жоғары  деңгейдегі  

біліктіліктің жоғары санатты маманы, 1989 жылы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген , тарих пәнінің мұғалімі;2012 ж. 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, кәсіптік білім беру 

бөлімі. 
Бірнеше рет облыстық білім басқармасының Алғыс хатымен 

мараппатталған, 2018 жылы Қазақстан Республикасы Білім министрінің 

құрмет грамотасымен, «НЗМ-ге 10 жыл» төсбелгісімен марапатталған 

 

 
 

 

Капенова НазгульАлпысбайқызы 

 

Педагогика және психология пәндерінің оқытушысы; білімі жоғары, 

2018 жылы А.Мырзахметов атындағы университетін бітірген;  

 

 

 

 

Воронина Анна Григорьевна 

 
Фортепиано класы бойынша музыка пәнінің оқытушысы. Білімі 

жоғары, 2016 жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген. 



 

 
 

 

Логвиненко Светлана Юрьевна 

 
Дауыс қою бойынша музыка пәнінің оқытушысы. Білімі жоғары, 2007 

жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. 2018 жылы Глинка атындағы Магнитогорск 

Мемлекеттік консерваториясын бітірген. 

 

 

                     Мұханжар Азат Ағбайұлы  
 
2016 жылы М.Қозыбаева атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген. Білімі жоғары.  

Колледждің  Педагог-психологы, келесі пәндердің оқытушысы: 

психодиагностика және түзету негіздері, психологиялық кеңес 

беру негіздері, баланың тұлғалық дамуын бақылау әдістемесі. 

 

                      

 

 

Копеева Альбина Досжановна 

 

2010 жылы М. Қозыбаева атындағы  Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген. Білімі жоғары. Біліктілігі 

жоғары деңгейдегі екінші санатты. 

 2019 жылы "Жас кәсіпкер", "Бастау Бизнес" пилоттық 

жобасының тұлғалық өсу бойынша кеңесшісі. Қазақстан 

психологтар Одағының мүшесі. Гештальт және психодраманың 

Мәскеу институтының 1-сатысының студенті. 

Колледждің Педагог-психологы. Акмеология  және 

педагогикалық шеберлік негіздері пәнінің оқытушысы.  

 

 

 

 

 


