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Жанбекова Алтынай Есенкельдиновна  

Директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары 

Жоғары біліктілік санатындағы математика және информатика 

мұғалімі; білімі жоғары, 2002 жылы М.Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген; 

Информатика және есептеу техникасы ғылымдарының магистрі 

(2014).Республикалық «Үздік педагог-2016» байқауының 

жеңімпазы, облыстық «Жылдың үздік оқытушысы-2016» 

байқауының 1- дәрежелі диплом иегері 

 

Кошанова Аимгуль Кайратовна 

Ақпараттық пәндер және қашықтықтан оқыту кафедрасының 

меңгерушісі, екінші біліктілік санатындағы физика және 

информатика мұғалімі;  білімі жоғары, 2008 жылы М.Қозыбаев 

атындағы СҚМУ, ақпараттық технологиялар факультетінің 

физика кафедрасын бітірді. 

Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің Құрмет 

грамотасымен (2020), Қазақстан Республикасы Білім 

министрлігінің Құрмет грамотасымен (2017), «Дарын» 

Республикалық ғылыми-практикалық орталығының Құрмет 

грамотасымен (2015), облыс білім беру жүйесін дамытуға қосқан  

жеке үлесі үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім 

бөлімінің Құрмет грамотасымен марапатталды.  

Облыстық семинарды дайындағаны үшін Солтүстік Қазақстан 

облысы Білім басқармасының алғысына ие (2016 ж.), Солтүстік 

Қазақстан облысы Кәсіпкерлер палатасының алғысы (2017 ж.). 

М.Жұмабаевтың медалімен марапатталған (2018 ж.) 

 

 

 

 

 

 

 

Маденова Бахыткуль Ерсыновна -  ЦӘК төрайымы 

Информатика мұғалімі; білімі жоғары, 2009 жылы М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 

бітірген. 

«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша техникалық 

ғылымдар магистрі (2013). Жұмыс өтілі: жалпы - 10 жыл. 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы әзірлеген Қазақстан Республикасындағы 

орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде колледж 

оқытушыларының біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы 

бойынша курстар, 

«ТжКБ жүйесінің әдіскерлері мен педагогтерінің кәсіби 

құзыреттілігін жетілдіру» тақырыбында инженерлік-

педагогикалық қызметкерлердің және техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары басшыларының 

халықаралық талаптарға сәйкес біліктіліктілігін арттыру 

курстары, 

Әр түрлі деңгейдегі конференциялар мен семинарлардың 

белсенді қатысушысы. 



 

 

Ергалиева Гульмира Хабдурашитовна 

Біліктілігі жоғары санаттағы физика мұғалімі; білімі жоғары, 

1992 жылы Петропавл педагогикалық институтын «физика 

пәнінің мұғалімі және тәрбие жұмысының әдіскері» мамандығы 

бойынша бітірді. 

2018ж – «М. Жұмабаев және қазіргі білім» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференцияға қатысушының дипломы. 

2019ж – Қазақстандағы жастар жылына арналған «Жаңа 

идеялар аумағы» облыстық TED-конференциясына қатысқаны 

және өткізгені үшін СҚО әкімдігінің ББ Алғыс хаты  

           2019ж - «Өзін-өзі тану» адамгершілік-рухани білім беру 

негізінде тәрбие мен оқыту жүйесінің қызметі » семинарының 

қатысушысы. 

2019 - «ТжКБ ұйымдарының білім беру үдерісіне IT 

технологияларды енгізу» курстары. 

 

 

 

 

Рябова Надежда Юрьевна 

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты математика 

мұғалімі. 

2015 жылы- Х Халықаралық педагогикалық олимпиаданы 

ұйымдастырғаны және өткізгені үшін Солтүстік Қазақстан 

облысының білім басқармасының алғыс хаты, 2015 - жас 

ұрпаққа білім мен тәрбие беру ісіне қосқан зор үлесі үшін 

«Мағжан Жұмабаев» мерейтойлық медалімен марапатталды. 

«Үздік әдістемелік әзірлеме» халықаралық қатысуымен 

Бүкілресейлік байқауының жүлдегері (2 орын - 2015); 

«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған оқу үдерісін тиімді ұйымдастырудағы мұғалімнің 

кәсіби шеберлігінің рөлі» педагогикалық оқуларының 

жеңімпазы (2016) 

Халықаралық деңгейдегі конференция қатысушысы: «Білім мен 

шексіз ғылым» конференциясы, тақырыбы «Студенттердің 

өзіндік жұмысы танымдық белсенділікті дамыту факторы 

ретінде» (2014ж, Польша, Прземисл қ); «Өзекті ғылыми 

әзірлемелер» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясы, «Математикалық цикл пәндерін оқытудағы 

студенттердің өзіндік жұмысы» тақырыбы (2015 ж., Болгария, 

София қ) 

 

Рамазанова Аида Бауржановна 

Биология пәнінің мұғалімі;білімі жоғары, Ш.Уалиханов 

атындағы Көкшетау мемлекеттік университетін 2018 жылы 

бітірген. Биология ғылымдарының магистрі (2020). 

Студенттер мен жас ғалымдардың «Халықаралық биологияның 

методологиясы, теориясы және практикасы» атты V 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдар жинағына енгізілген ғылыми мақаланың авторы. 



 

 

Шарипова Гульмира Каратаевна 

Бірінші біліктілік санатындағы химия мұғалімі;білімі жоғары, 

2000 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық 

университетін бітірген. 

2003-2006 жж. М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетінің «Органикалық химия және ӘТК 

химиясы» кафедрасының аспирантурасында оқыды 

Халықаралық конференциялардың қатысушысы: 

М.Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған «Мағжан Жұмабаев жане 

заманауи білім» Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясына қатысушының дипломы (2018) «Биология және 

химия мұғалімдерінің I Халықаралық форумы» қатысушысының 

сертификаты (2019) 

«Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» аймақтық 

ғылыми-практикалық конференциясына қатысушының дипломы 

(2020) 

 

 

 

 

Нурпеисова Жулдызай Канаткызы  

           Математика мұғалімі; білімі жоғары, 2018 жылы М Қозыбаев  

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірді. 

Жұмыс өтілі: жалпы - 5 жыл, педагогикалық - 1 жыл. 

Қазақстандағы жастар жылына арналған жаңа «жаңа идеялар 

аумағы» облыстық TED конференциясының қатысушысын 

дайындағаны үшін СҚО әкімдігі білім басқармасының алғыс хатымен 

марапатталған (2019). 

«Kлил әдістемесі» тақырыбында халықаралық талаптарға 

сәйкес орта білімнен кейінгі білім беруді біліктілікті арттыру 

курсынан өтті  (2019). 

 

Сатыбалдиева Лаура Уткировна 

Инфоматика пәнінің мұғалімі; білімі жоғары, 201жылы  М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірді, 

информатика мамандығы бойынша білім бакалавры. Жұмыс өтілі: 

жалпы - 2 жыл. 

ҚР Президентінің бес әлеуметтік бастамасының іске асырылуын 

бақылау жөніндегі өңірлік Қоғамдық кеңес отырысының қатысушысы 

30.05.2018 ж. (2018 ж.) 

«Жастар және ғылым» ғылыми студенттер конференциясына 

енгізілген ғылыми мақалалардың авторы (2019). 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы әзірлеген (2020) Қазақстан Республикасындағы 

орта білім мазмұнын жаңарту аясында колледж оқытушыларының 

біліктілігін арттыру  білім беру бағдарламасы бойынша курстардан 

өтті (2020). 

               Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл және 

М.Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің 100 жылдығына арналған 

«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ мен БОЛАШАҒЫ» атты 

облыстық ғылыми-практикалық конференцияны ұйымдастырғаны 

үшін СҚО әкімдігінің білім бөлімінің алғыс хатымен марапатталды. 



 

Хаиржанов Азамат Акылбекович 

 

Информатика мұғалімі; білімі жоғары, 2017 жылы М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. 

Жұмыс өтілі: жалпы - 6 жыл, педагогикалық - 2 жыл. 

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім бөлімінің алғыс 

хаттарымен және мақтау қағаздарымен марапатталған (2017 ж.). 

 

Абдрахманова Айнур Томарбаевна 

Информатика мұғалімі; білімі жоғары , 2009 жылы М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген 

 Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім бөлімінің алғыс 

хатымен марапатталды (2017 ж.); 

 «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің алғыс хаты (Қараша 

2017); 

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім бөлімі» КММ-

нің Құрмет грамотасы (2017); 

            Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының»  

«IT -планета» конкурсына қатысушыларды дайындағаны үшін алғыс 

хат (2016); 

Кәсіптік білім берудің дуалды жүйесін қалыптастыруға қосқан 

үлесі, кадрларды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін 

арттыру бойынша тиімді жұмысы үшін Солтүстік Қазақстан облысы 

Кәсіпкерлер палатасының алғыс хаты (желтоқсан 2017 ж.); 

 «Өрлеу» БАҰО »АҚ филиалының 50 жылдығына арналған« 

Педагогтардың біліктілігін арттыру: тәжірибе және перспективалар» 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы аясында V 

Республикалық «Алтын Диск» байқауының Құрмет грамотасы 

(Креативті педагог) колледж оқытушылары арасында; 

Asia Pacific University of Technology and Innovation Малайзияда, 

Куала-Лумпурде біліктілікті арттыру курстарынан өтті 

2017 ж. - Asia Pacific University of Technology and Innovation 

(A.P.U.) Teacher Training Internship program for Teachers of Technical 

and Vocational Educational colleges; 

 2017 ж. - Asia Pacific University of Technology and Innovation 

(A.P.U.) Intensive English Programme (IEP); 

 2017 ж. - Asia Pacific University of Technology and Innovation 

(A.P.U.) APLC Communication workshop. 

 Жұмыс өтілі: жалпы - 11 жыл. 



 

Сергазина Динаргуль Орызбековна 

Информатика мұғалімі; білімі - жоғары, 2010 жылы М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін «Аударма 

ісі» мамандығы бойынша бітірді; 2017 жылы информатика бакалавры 

дәрежесін алды. 

Жұмыс өтілі: жалпы - 6 жыл, педагогикалық  - 3 жыл. 

 Романова Рита Сабитқизы 

Инфоматика пәнінің мұғалімі; білімі жоғары, 2020 жылы 

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірді , информатика мамандығы бойынша білім 

бакалавры. 

Қосымша: 2017-2019. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 

жанындағы әскери кафедра (запастағы офицер). 

2020 - Екінші біліктілік санатындағы информатика мұғалімі; 

Басылымдар : 

1. «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018» атты V халықаралық 

студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 

2018 ж, 565-567 б. 

2. «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018» атты V халықаралық 

студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 

2018 ж, 567-569 б. 

3. "Жастар және ғылым", 12 сәуір 2019 жыл, 104-106 б. 

4. «Қозыбаев оқулары-2019» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары, 2019 ж., 165-168 б 

2020 - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Қоры 

сыйлығының иегері Qaztest.kz, олимпиада веб-сайты колледждер 

мен мектеп мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында 

ұйымдастырылған «Үздік оқытушы» ІІІ Республикалық 

олимпиаданың іріктеу кезеңіне қатысқандығын растайды. 

 

 



 

Касибаева Жибек Айтжановна 

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты математика 

мұғалімі. 

«облыстық тамыз секцияларындағы шығармашылық көзқарасы 

және белсенді ынтымақтастығы үшін» ЦМР және ИТО Алыс хаты 

(2012);«11 сынып оқушылары арасында физика пәнінен және 

математика мен физика пәндері бойынша Петропавл қаласы мен 

Солтүстік Қазақстан облысының мектептері арасындағы қашықтық 

олимпиадасына студенттерді сапалы дайындағаны үшін СҚМУ-нің 

грамотасы  (2012, 2016); 

«Өскелен ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге лайықты үлес 

қосқаны үшін» аудан әкімінің Алғыс хаты (2013 ж.); АББ Алыс хат  

«аудандық білім беру жүйесіндегі көпжылдық шығармашылық еңбегі 

және өскелен ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде қол жеткізген 

жетістіктері үшін» (2016); Мадақтама Қазақстан Оқу 

қауымдастықтары (2015). 

Математика пәнінен мұғалімдерге арналған республикалық 

олимпиада жүлдегері (1 дәрежелі диплом, 2017ж, 2019ж); - «Қазіргі 

білім беру технологиялары» халықаралық олимпиадасы (диплом 2 

орын 2017 ж.); - «Жаңа педагогикалық технологиялар және оқыту 

әдістемесі» республикалық конкурсы (2017 ж. 1 дәрежелі диплом); - 

«Оқыту мен тәрбиелеудегі инновациялық тәсілдер» республикалық 

ғылыми-практикалық конференциясы (диплом 2017 ж.); - 

математикадан KИO мұғалімдеріне арналған республикалық 

қашықтықтан оқыту олимпиадасы, 2015 жылғы қаланың үздік 

нәтижесі, өте жақсы нәтиже, 2014 ж. 

 

 

 

Дуйсенғали Бибигуль Жумагалиқызы 

Инфоматика пәнінің мұғалімі;білімі жоғары, 2020 жылы М.Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірді, 

«Информатика» мамандығы бойынша білім бакалавры дәрежесі. 

2020 - екінші біліктілік санатындағы информатика 

мұғалімі; 

Иегері 

1. Мұғалімдер арасындағы информатика пәні бойынша  

Халықаралық   олимпиаданың 1 дәрежелі дипломы; 

2. Республикалық «Информатика» Блиц-турнирінің 2-

дәрежелі дипломы; 

3. Мұғалімдер арасындағы информатика пәнінен облыстық 

олимпиаданың 1 дәрежели дипломы; 

4. Сынып жетекшілер арасындағы облыстық 

олимпиаданың 3- дәрежелі дипломы; 

 


