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Новикова Елизавета Владимировна – ЦӘК төрағасы 

Бірінші біліктілік санатындағы құқық, экономика, менеджмент, философия, 

саясаттану және әлеуметтану негіздерінің оқытушысы. Білімі – жоғары. 2009 

жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің  

«Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша бітірді. 

2015 жылы «Құқықтану» мамандығы бойынша Тюмень мемлекеттік 

университетінің магистратурасын.  

 2018 жылы «Саясаттану» бағдарламасы бойынша кәсіби қайта даярлау 

курстарын,  

 2019 жылы «Философия» бағдарламасы бойынша кәсіптік қайта даярлау 

курстарын аяқтады. 

 «Қазақстан-2050» Стратегиясы – болашаққа серпіліс атты студенттердің 

аймақтық конференциясын ұйымдастырушысы сертификатының иегері (2013 

ж.),  

 М.Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған «Мағжан Жұмабаев және заманауи 

білім» Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысушының 

дипломы (2018 ж.), 

  магистранттарға, аспиранттарға, докторанттарға және жас ғалымдарға 

арналған Халықаралық конференцияға қатысушының сертификаты (Астана, 

2019 ж.),  

 «ZAMANAUI MҰҒALIM-2019» қашықтық фестиваліне қатысушының 

дипломы,  

 АКТ құзыреттілігі туралы сертификат (2019), 

 Әдістемелік семинарға қатысқаны үшін Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің «Бөбек» NNPOOC сертификаты (2019). 

 Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын дайындауға және 

өткізуге қатысқаны үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім 

бөлімінің алғыс хатымен марапатталды, 

 «Жаңа идеялар аумағы» аймақтық TED-конференциясына қатысқаны 

үшін. «Қазақстандағы Жастар жылына арналған (2019) сертификатымен 

марапатталды. 

 

 

 

 

Солтанова Бахытгуль Темировна –  

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

Бірінші біліктілік санатындағы әлеуметтік пәндер оқытушысы. Білімі -жоғары. 

2005 жылы ҚарМУ Е.Букетованы әлеуметтік педагог мамандығы бойынша 

бітірді. 2017 жылы ол ОмМПУ магистратурасын «Педагогикалық өлшеулер» 

мамандығы бойынша аяқтады. 

 Жастарды оқыту мен тәрбиелеудегі елеулі жетістіктері үшін «М.Жұмабаев» 

мерейтойлық медалінің иегері (2018 ж.). 

 «Бөбек» ҰҒПОО республикалық әдістемелік семинарына қатысушы 

сертификатының иегері (2019 ж.), 

  «Қазақстан Республикалық  колледждерінің ТОП-100 студент» жобасына 

қатысушыларды дайындауда қосқан жеке үлесі үшін Солтүстік Қазақстан 

облысы әкімдігінің білім бөлімінің сертификаты (2019 ж.). 

 Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуындағы қол жеткізген 

табыстары мен өркендеуіне қосқан зор үлесі, СҚО әкімдігінің білім бөлімі, 

облыстың білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамоталарымен 

марапатталды (2017). 

Солтанова Б.Т. көптеген алғыс хаттармен марапатталды:  

 СҚО әкімдігінің білім бөлімі, Петропавл қаласы әкімі; 

 СҚО кәсіпкерлер палатасы;  

 Қазақстан Республикасының Қызыл Жарты Ай қоғамы;  

 СҚО Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

департаменті; 

  Абылайхан резиденциясы мұражай кешені; 



 

 
 

Жакина Асем Марлановна –  

Директордың оқу-өндірістік практика жөніндегі орынбасары 

Жоғары санатты тарих, қоғамтану және құқықтану пәндерінің оқытушысы. 

Білімі жоғары, 1993 жылы Қазақ қыздар педагогикалық институтын бітірген. 

 "Дарын" республикалық ғылыми-практикалық орталығының алғыс 

хатымен марапатталған (2015 ж.); 

 Халықаралық ғылыми конференцияның 3 дәрежелі жеңімпаз 

дипломының иегері (2013 ж.); 

 "Облыстың білім беру жүйесіндегі көпжылдық еңбегі үшін" СҚО Білім 

басқармасының Құрмет грамотасымен марапатталған (2015 ж.) 

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен (2018 ж.); 

 Жастарды тәрбиелегені және оқытқаны үшін "М.Жұмабаев" 

мерейтойлық медалімен (2018 ж.) марапатталған. 

 

 
 

Нурахметова Асылжан Марлановна –  

негізгі орта білім бөлімінің меңгерушісі 

Бірінші санатты тарих және география пәні оқытушысы, магистр («білім саласы 

менеджменті»). Білімі – жоғары 2007 ж. М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін, 2019 жылы РФ Омбы мемлекеттік 

педагогикалық университетін бітірген. 

 "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік 

орталығы әзірлеген Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын 

жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлауды жүзеге асыратын 

колледж оқытушыларының біліктілігін арттырудың білім беру 

бағдарламасы бойынша курстарды аяқтады 2018 ж.; 

 Солтүстік қазақстан облысы техникалық және кәсіптік білім беру оқу 

орындарының студенттері арасында гуманитарлық пәндер және 

информатика бойынша облыстық олимпиадаға қатысушылардың 

жетекшісі. 2018 ж.; 

 ҚР Білім беру жүйесін дамытуға қосқанүлесі үшін Білім Министрлігінің 

Алғысхатымен, 2019 ж.; 

 Үздік тарихшы – 2018 «байқауына қатысқаны үшін II дәрежелі 

дипломмен марапатталды» 2018 ж.; 

 ІІІ дәрежелі дипломмен "Мағжан Жұмабаев өмірі мен шығармашылығы 

– ұлттық пен руханилықтың үлгісі" атты ғылыми-практикалық 

конференцияға қатысқаны үшін»  

 Англиядағы "Халықаралық ғылыми конференция" қатысушысының 

сертификатымен марапатталды (Шеффилд қаласы 2018 ж); 



 Бердогулова Алма Аксаевна 

Жоғары біліктілік санатындағы Қазақстан тарихы, қоғамтану, 

мәдениеттану және экономика негіздері пәнінің оқытушысы. 

Білімі – жоғары. 2006 жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. 2009 жылы 

Қазақстан-Ресей ашық білім беру университетін аяқтаған. 

 Кәсіптік білімберудің дуалды жүйесін қалыптастыруға қосқан 

үлесі үшін кадрларды даярлау,қайта даярлау және олардың 

біліктілігін арттыру бойынша тиімді жұмысы үшін Солтүстік 

Қазақстан облысы Аатамекен палатасы директорының 

алғысымен марапатталды (2017 ж.). 

  Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

департаментінің алғысхаты (2018 ж.)  

 Қазақстан тарихы пәнінен республикалық қашықтықтағы онлайн 

олимпиаданың жеңімпазын дайындағаны үшін Дипломмен 

марапатталды (2017 ж. наурыз)  

 «Үздік әдістемелік құрал» халықаралық қатысуымен 

Бүкілресейлік қашықтық байқауының 1 дәрежелі дипломы (2017 

ж.). 

«Қоғамдық бастама-2018» аймақтық әлеуметтік жобалар 

байқауына қатысқаны үшін – дәрежелі диплом, 

 Облыстық TED-конференциясының жүлдегерлерін (2-орын)   

дайындағаны үшін Дипломмен марапатталды (2019 ж.) 

 

 

 

Сыздыкова Дина Сайлауовна 

Біліктілігі бірінші санатты әлеуметтік пәндер оқытушысы. Білімі – 

жоғары, 2005 жылы «Әлеуметтік педагогика» мамандығы 

бойынша Қарағанды мемлекеттік университетін аяқтады. 2015 

жылы педагогика ғылымдарының магистрі біліктілігі берілді. 

 Балалардың мүддесін құқық қорғау қызметіне қосқан жеке 

үлесі және қатысқаны үшін СҚО Балалардың құқықтарын 

қорғау департаментінің Құрмет грамотасымен, 2011 ж; 

  «Дарынды балаларға – талантты ұстаз» Х Халықаралық 

педагогикалық олимпиадасының қатысушылары 

командасын дайындағаны үшін СҚО Білім басқармасының 

Алғыс хатымен (2015 ж).;  

 СҚО Ішкі саясат басқармасының Жастар бастамалары 

орталығының Алғыс хатымен (2015 ж); 

  «Оқу процесін тиімді ұйымдастырудағы педагогтің кәсіби 

шеберлігінің рөлі» тақырыбындағы педагогикалық 

оқуларда І орын алғаны үшін грамотамен (2016 ж). 

 Тұңғыш Президент күніне арналған инновациялық 

жобалар сайысында ІІІ орын алғаны үшін грамотамен 

(2016 ж);  

 Оқу-тәрбие процесін жетілдіруге қосқан зор үлесі, 

шеберлігі мен кәсіпқойлығы үшін Құрмет грамотасымен 

(2016 ж); 

 ҚР Қызыл Жарты Ай филиалының Алғыс хатымен (2016 

және 2017 жж);  

 «Солтүстік Қазақстан облысының кәмелетке 

толмағандарды бейімдеу орталығы» КММ-нің Алғыс 

хатымен (2017 ж); 

 СҚО Кәсіпкерлер палатасының алғысымен (2017 ж); 

  Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Қ.Ақсақаловтың 

Алғыс хатымен,   2018 ж. марапатталды. 



 

 

Бекенова Гульмира Тасбулатовна 

Тарих пәнінің мұғалімі, жоғары білім, 1999 жылы Абай Құнанбаев 

атындағы Алматы мемлекеттік университетін бітірген.  

 Қазақстан тарихы пәнінен республикалық олимпиаданың 2-ші 

дәрежелі сертификатымен марапатталды (2019 ж.),  

 «Мирзо Турсунзаде – ұлы ақын, гуманист, бейбітшілік 

жолындағы белсенді күрескер» атты ғылыми-тәжірибелік 

конференцияның дипломы, «Мен курстарда оқудан алған 

әсерім» тақырыбында эссе жарияланды.  

 Қазақстандағы Жастар жылына арналған «Жаңа идеялар 

аумағы» аймақтық TED-конференциясының II дәрежелі 

дипломы. 

 «Кәсіпкерлік негіздері» курсының оқытушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту» (2019 ж.)  

 Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын 

аяқтағаны туралы сертификат.  

 «Педагогикалық IT-Озиреттіліктердің дамуын жетілдіру» 

(2020 ж. 19.08) сертификатымен марапатталды. 

 

Шарипов Жан Бокенбаевич 

Құқық және экономика негіздері пәнінің оқытушысы. Білімі – 

жоғары, 2013 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін "Құқық және экономика негіздері" 

мамандығы бойынша бітірген. 

 Қазақстандағы жастар жылына арналған "Жаңа идеялар аумағы" 

облыстық TED-конференциясына қатысушыны дайындағаны 

үшін СҚО әкімдігі білім басқармасының алғыс хаты (2019 ж.).  

 "Жастар: кәсіби болашақтың траекториясы" атты облыстық 

студенттік форумға қатысқаны үшін Сертификат (2019 ж.). 

 "ҚР техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

кәсіпкерлік қызмет жүйесін және қаржылық-құқықтық 

сауаттылықты дамыту" тақырыбына халықаралық талаптар 

бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарының инженерлік-педагогикалық қызметкерлері 

мен басшыларының біліктілігін арттыру курстарынан өткені 

туралы Сертификат (2019 ж.).  

 "Кәсіпкерлік қызмет негіздері "курсы оқытушысының кәсіби 

құзыреттілігін дамыту" педагог кадрлардың біліктілігін арттыру 

курсынан өткені туралы Сертификат (2019 ж.).  

 "Педагогтердің IT-құзыреттерін дамыту және жетілдіру" 

курсынан өткені туралы сертификатымен марапатталды. (2020 

ж.). 



 

 

 

Малгаждарова Кундыз Габдулловна 

Құқық, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік негіздерінің 

оқытушысы. Білімі – жоғары. 2016 жылы М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 

«Құқық және экономика негіздері» мамандығы бойынша 

аяқтаған. 2017 жылы Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау  

университетінің «Педагог және психолог» магистранты. 

 Қазақстан жастары жылына арналған «Жаңа идеялар 

аумағы» облыстық TED конференциясын 

ұйымдастырушысы Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің білім басқармасының алғыс хатымен (2019),  

 «Мирзо Турсанзаде - ұлы ақын, гуманист, белсенді 

күрескер, бейбітшілік пен тыныштық жолында» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

қатысушының дипломы (2019). 

 «Өзін-өзі тану» «Адамгершілік-рухани білім беру 

бағдарламасы негізінде оқыту жүйесінің қызметі» бойынша 

семинарды ұйымдастырушы сертификатымен 

марапатталды. (2019 ж.). 

 

Насырова Юлия Олеговна 

Қазақстан тарихы, қоғамтану, мәдениеттану және кәсіпкерлік 

қызмет негіздері пәндерінің оқытушысы. Білімі – жоғары, 

2016 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген.  

 "Кәсіпкерлік қызмет негіздері "курсы оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігін дамыту" педагогикалық кадрлардың 

біліктілігі нарттыру курстарынан өткені туралы 

сертификаттың иегері (2019 ж.). 

 "Қазақстан Республикасында орта білім берудің 

жаңартылған мазмұнышең берінде колледж 

оқытушыларының" біліктілігі нарттыру курстарынан 

өткені туралы Сертификат (2020 ж). 

 "Педагогтердің IT-құзыреттерін дамыту және жетілдіру" 

курсынан өткені туралы Сертификат (2020 ж.).  

 "Тәлімгерлік шеберлік" тренерлік курстарынан өткені 

туралы сертификатымен марапатталды. (2020 ж.) 

 

 
 

Тлеуова Жазира Думановна 

Тарих, мәдениеттану, өлкетану, философия негіздерін 

оқытушысы.  Білімі – жоғары.  2010 жылы – Манаш Қозыбаев  

атындағы Солтүстік Қазақстан Мемлекттік  университетін 

бітірдім,  «Тарих» мамандығы бойынша.  

 2020 жылы – Қазақстан Республикасында орта білім 

мазмұнын жаңарту шеңберінде жалпы білім беретін пәндер 

бойынша колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру 

курстарын аяқтаған туралы сертификаттың иегері.   

 2020 жылы - «Кәсіпкерлік негіздері» курсының 

оқытушысының кәсіби құзыреттіліктерін дамыту,   

біліктілігін арттыру курстарын аяқтағаны туралы 

сертификат. 

 

 


