
Ағылшын, орыс тілдері және әдебиет ЦӘК 

 
 

 

Завертяева Ирина Васильевна 

Ағылшын тілі мұғалімі. Біліктілігі педагог-зерттеуші,; білімі 

жоғары, 1987 жылы Пятигорск мемлекеттік шет тілдер педагогикалық 

институтын бітірген. 

Еңбек өтілі: жалпы – 36 жыл, педагогикалық – 27 жыл. Бүкіләлемдік 

1-дәрежелі «Ең жақсы заманауи сабақ» халықаралық қатысуымен ресейлік 

қашықтық байқауының Құрмет грамотасы - (2018 ж.), Техникалық және 

техникалық білім беру ұйымдарының студенттері арасындағы халықаралық 

веб-олимпиаданың 1-дәрежелі жеңімпаз дипломы. Веб-сайт әзірлеу бойынша 

кәсіби білім (2018 ж.), Республикалық олимпиаданың 1-дәрежелі Дипломы 

«Кәсіптік құзыреттілік: ағылшын тілі мұғалімі» (2019 ж.), «БІЛІМ БЕРУ 

МАРАФОНЫ» халықаралық қашықтықтан білім беру байқауларының V 

маусымында жеңімпаз (1 орын) дипломы (2020 ж.). Солтүстік Қазақстан 

облысы әкімдігінің білім басқармасының Құрмет грамотасымен 

марапатталған (2018 ж.) 

 

Лысенко Елена Юрьевна 

Ағылшын тілі мұғалімі; біліктілігі педагог-зерттеуші; білімі жоғары, 
1987 жылы Кемерово мемлекеттік университетін бітірген. Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын 

қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Балалардың 
құқықтарын қорғау департаментінің «АДАМҒА ЖЕКЕ ҮЛЕСІ МЕН 
ҚАТЫСУЫ ҮШІН» Құрмет грамотасымен марапатталды. Облыстық 

педагогикалық идеялар фестивалін дайындауға және өткізуге белсенді 
қатысқаны үшін Солтүстік Қазақстан облысының білім басқармасының 
Алғыс хатымен (2017 ж.), Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім 

басқармасының Алғыс хатымен марапатталған. Республикалық 
студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізгені үшін (2018), 
Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының Алғыс хаты, 

«Жаңа идеялар аумағы» атты облыстық TED-конференциясын 
ұйымдастыруға және өткізуге қатысқаны үшін. Қазақстандағы Жастар жылы 
(2019). 

 

 

Алпысбаева Ардак Есендиковна 

 

Біліктілігі жоғары санатты ағылшын тілі мұғалімі. Білімі жоғары, 

1990 жылы Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

институтын бітірген. Еңбек өтілі: жалпы – 33 жыл, педагогикалық – 27 жыл. 

Білім беру саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық технологиялар 

орталығының Алғыс хатымен (2017 ж.), Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің білім басқармасының Алғыс хатымен (2017 ж.) марапатталды. 

«Инновациялық белсенділік ТжКБ жүйесіндегі педагог тұлғасын дамыту 

факторы ретінде» облыстық педагогикалық идеялар фестивалінің «Үздік 

шебер педагог» номинациясы бойынша ІІ дәрежелі дипломымен 

марапатталды. 

 



 Яушева Елена Геннадьевна 

Ағылшын тілі мұғалімі. Білімі жоғары, 1985 жылы Петропавл 

педагогикалық институтын бітірген. 

Облыстың білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін 

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының Алғыс 

хатымен марапатталды; «Инновациялық іс-әрекет жүйедегі мұғалім 

тұлғасын дамыту факторы ретінде техникалық және кәсіптік білім беру»; 

М.Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференцияны дайындауға және өткізуге белсенді қатысқаны 

үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының Алғыс 

хаты; Жеңімпаздарды дайындағаны үшін шет тілі бойынша республикалық 

олимпиаданы ұйымдастыру комитетінің алғыс хаты; «Халықаралық 

таланттарды дамыту орталығы» ЖШС дипломы «PRIMUS Даму Орталығы» 

жоғары кәсіпқойлық, адал еңбегі үшін, білім беру саласындағы 

халықаралық қашықтық конкурстарының жеңімпаздарын дайындағаны 

үшін. 

 

 

Тасмагамбетова Асемгуль Мухтаровна  

 

Ағылшын тілі пәні мұғалімі; білімі жоғары, педагог-модератор, 2019 

жылы М Қозыбаев Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 

бітірген.., «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша білім беру 

бакалавры. Лодзь университетінде оқу сертификатының иегері 2019 ж.; «Тіл 

шебері» байқауының 1-дәрежелі жеңімпазы дипломымен марапатталды 

2019 ж. 

 

  
Жуланова Асель Муратовна 

 

Ағылшын тілі мұғалімі; білімі жоғары, педагог-модератор, 2019 

жылы М Қозыбаев Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 

бітірген.., «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша білім беру 

бакалавры.  

 Тулепова Алтын Акпановна 

Біліктілігі жоғары санатты орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі; білімі 
жоғары, 1984 жылы Петропавл педагогикалық институтын бітірген. 

 Еңбек өтілі: жалпы – 37 жыл, педагогикалық – 34 жыл. «Дарын» 

республикалық ғылыми-практикалық орталығы (2010 ж.) 2015.) алғыс хат, 
Республикалық қашықтық олимпиадалар орталығы (2017 ж.), «Солтүстік 

Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» (2018 ж.); Солтүстік 
Қазақстан облысы білім басқармасының Құрмет грамотасымен (2010 ж.), 

«Қазақстан Республикасы Солтүстік Қазақстан облысы білім және ғылым 

қызметкерлерінің кәсіподағы» ҚБ Құрмет грамотасымен (2013 ж.) 
марапатталған. , АҚ Құрмет грамотасы «Өрлеу» Солтүстік Қазақстан 

облысы (2015 ж.), «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім 
басқармасы» КММ Құрмет грамотасы (2017 ж.), Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы (2017 ж.) . 



 

Бежик Людмила Петровна 

 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Жоғарғы білім; Педагогика 

ғылымдарының магистрі, Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 
бітірген. 

Облыстық Педагогикалық идеялар фестивалін дайындауға және 

өткізуге белсене қатысқаны үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 
білім басқармасының Алғыс хатымен марапатталды. «Инновациялық қызмет 
техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде педагог тұлғасын дамыту 

факторы ретінде»; Облыстың білім беру жүйесіндегі көп жылғы адал еңбегі 
үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының Құрмет 
грамотасы; М.Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференцияны дайындауға және өткізуге белсенді 
қатысқаны үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім 
басқармасының Алғыс хаты. 

  

Ұлан Альмира Русланқызы 

 

Ағылшын тілі мұғалімі; білімі жоғары, 2009 жылы Қазақстан 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университетін, Алматы қ. «Шет тілі: екі 

шет тілі» мамандығы бойынша білім беру бакалавры. 

 

Мамбетова Динара Сериковна 

 

Ағылшын тілі мұғалімі; білімі жоғары, 2012 жылы М. Қозыбаева 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген.., «Шетел тілі: екі 

шет тілі» мамандығы бойынша білім беру бакалавры. 

 

 
Кулдаева Лаура Тюлеужановна 

 

Ағылшын тілі мұғалімі; білімі жоғары, 2008 жылы М Қозыбаев 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген.., «Шетел тілі: екі 

шет тілі» мамандығы бойынша білім беру бакалавры. 

 



 

  
Умарова Алия Булатовна 
 

Орыс тілі және әдебиет мұғалімі; білімі жоғары,педагог-модератор 
2004 жылы М Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетін бітірген, мамандығы «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі», 
біліктілігі «Филолог» бойынша білім беру бакалавры. 

 

 

 

Кожакиева Гаухар Бейбитовна 

 

Ағылшын тілі мұғалімі; білімі жоғары, 2019 жылы М Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген.., «Шетел 

тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша білім беру бакалавры. 

 

 

 

 

Какимова Карлыгаш Серикбаевна 

 

Ағылшын тілі мұғалімі; білімі жоғары, 2016 жылы М.Қозыбаева 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген., «Шетел 

тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша білім беру бакалавр дәрежелі, 2018 

жылы Солтүстік Қазақстан М.Қозыбаева атындағы мемлекеттік 

университетінің педагогика магистрі дәрежесін алды.  

 

 

 

Касымова Мадина Аскаровна 

 

Ағылшын тілі мұғалімі; білімі жоғары, 2021 жылы М Қозыбаев 

атындағы  Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген.., «Шетел 

тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша білім беру бакалавры. 

 



 

 

 

 

Бабанова Наталья Александаровна 

 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі; білімі жоғары, 2022 жылы 

Солтүстік Қазақстан университетінің «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» 

мамандығы бойынша білім беру бакалавры дәрежесін бітірді. 

 

 

 

Бобик Анастасия Николаевна 

 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі; білімі жоғары, 2022 жылы 

Солтүстік Қазақстан университетінің «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» 

мамандығы бойынша білім беру бакалавры дәрежесін бітірді. 

 

 


