
Қазақ тілі мен әдебиеті ЦӘК 
 

 

 

Искакова Жанна Жумабековна  
 

Қазақ және шет тілдері мұғалімі, педагог- сарапшы; білімі жоғары, 2005 

жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 

бітірген. 

Еңбек өтілі: жалпы – 20 жыл, педагогикалық – 12 жыл. 

Қазақстан Республикасы Оку-ағарту министрлiгiнiң Алғыс хаты (2022 

ж.), Солтүстік Қазақстан облысы Білім басқармасының алғыс хаты (2022ж.) 

 

Омарова Баглан Советовна 

Филология ғылымдарының магистрі, арнайы пәндер оқытушысы,. педагог 

– сарапшы  біліктілік санатындағы қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы; білімі 

жоғары, 2001 жылы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген, 

филология ғылымдарының магистрі (2003 ж.). Еңбек өтілі: жалпы -26 жыл, 

педагогикалық - 22 жыл. 

Облыстық «Жүзден жүйрік» байқауының жеңімпазы (2017 ж.), «Мағжан 

Жұмабаев» мерейтойлық медалімен (2018 ж.), М.Жұмабаев атындағы колледждің 

100 жылдығы аясында өткізілген шығармаылық байқаудың «Үздік эссе» 

номинациясы бойынша жеңімпазы (2020 ж) СҚО әкімдігі білім басқармасының 

Құрмет грамотасымен (2018 ж.), Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірлігінің Құрмет грамотасымен (2021 ж) , СҚО әкімдігі білім 

басқармасының Алғыс хаттарымен (2015,2016, 2017, 2018,2019, 2020,2021, 2022 

ж.) марапатталды.  

 

Касенова Айман Капеновна 

 
        Педагог-сарапшы санатты қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы; білімі жоғары, 

1997 жылы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген, педагогика 

ғылымдарының магистрі (2015ж.). Еңбек өтілі: жалпы - 29 жыл, педагогикалық - 

29 жыл. 

       Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының Құрмет грамотасымен 

марапатталды (2021 ж.), Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының алғыс 

хатымен марапатталды ( 2020, 2021, 2022 жж.). 

 Кудыкенова Жулдыз Маратовна 

       Қазақ  тілі мен әдебиеті пәндерінің оқытушысы; білімі жоғары, педагог-

сарапшы. 2007 жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы, «Қазақ тілі мен әдебиетінің 

мұғалімі»  біліктілігін,  2014 жылы  М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті «Филология» мамандығы, «гуманитарлық 

ғылымдарының магистрі»  академиялық дәрежесін алды.  

Еңбек өтілі: жалпы – 19 жыл, педагогикалық -15 жыл. 

Марапаттары: Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Білім басқармасынан 

алғыс хаттар Республикалық қашықтықтан өткізілетін шығармашылық 

байқауларға шәкірттер дайындаған үшін (2020 ж.), «Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының студенттері арасында өткізілген «Асыл сөзді іздесең, 

Абайды оқы ерінбе» атты облыстық Абай оқулары байқауын ұйымдастырғаны 

үшін (2020 ж.), «Ұлылар мұрасы және заманауи білім» атты қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдерінің І халықаралық форумы аясында терең білім мен 

шеберлігін танытқаны үшін  (2020 ж.), Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары 

колледждің 100 жылдығына арналған «Заманауи білім беруді дамыту: инновация 

және дәстүр» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын 

ұйымдастыруға атсалысқаны үшін (2020 ж.).  Облыстық білім беру жүйесінде 

атқарған көпжылдық еңбегі үшін  Құрмет грамтотасы (2020) 

https://colmagzhan.kz/public/sova_sko_km/files/2018/10/20/201018_203921_cmk-kazyaz-i-literatury.pdf


 

Искакова Лина Кудабаевна 
 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің оқытушысы, педагог-зерттеуші, 

гуманитарлық ғылымдарының магистрі; білімі – жоғары (Солтүстік Қазақстан 

университеті (1996 ж.), Манаш Қозыбаев атындағы СҚМУ(2020 ж.)) Еңбек өтілі: 

жалпы - 31 жыл, педагогикалық - 31 жыл. 

Марапаттары: 

 «Білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін» медаль Мемлекетаралық 

Кеңес Президенті (2018 жыл), «Мағжан Жұмабаев» мерейтойлық медаль (2015 

жыл, 2018 ж) 

Бүкілресейлік «Өлең, поэма ұйымдастыру туралы» блиц олимпиадасының 

ІІІ дәрежелі, «Ұстаз – ұлы есім – 2020» Республикалық байқауының «Үздік оқу 

уақыты» номинациясы бойынша І дәрежелі дипломмен марапатталды. 

 Мусин Бахыт Алпысбаевич 
Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, біліктілік санаты – педагог-модератор, 

білімі жоғары, 2015 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін тәмәмдаған, педагогика ғылымдарының магистрі. 

Еңбек өтілі: жалпы - 11 жыл, педагогикалық – 9 жыл.  

СҚО Тимирязев ауданы әкімінің Алғыс хатымен марапатталды (2017 ж.) 

«ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ» атты облыстық ғылыми-

практикалық конференциясын ұйымдастыруға белсене ат салысқаны үшін СҚО 

әкімдігі білім басқармасының Алғыс хаты (2020 ж.). Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының студенттері арасында өткізілген «Асыл сөзді іздесең, 

Абайды оқы ерінбе» атты облыстық Абай оқулары байқауын ұйымдастырғаны 

үшін үшін СҚО әкімдігі білім басқармасының Алғыс хаты (2020 ж.). Облыстың 

білім беру жүйесін дамытуға зор үлес қосқаны үшін СҚО әкімдігі білім 

басқармасының Алғыс хаты (2020 ж.). М.Жұмабаев атындағы жоғары колледждің 

100 жылдығы аясында өткізілген Облыстық шығармашылық байқаудың «Үздік 

эссе» номинациясы бойынша Білім саласындағы әдістемелік жұмыс және 

ақпараттық технологиялар орталығының ІІ дәрежелі Дипломы (2020 ж.). 

М.Жұмабаевтың туғанына 128 жыл толуына орай ұйымдастырлған «Күннен туған 

баламын, жарқыраймын, жанамын» тақырыбындағы Республикалық ашық 

кездесуде баяндама оқығаны үшін Атырау облыстық Білім басқармасы Қ.Дүтбаева 

атындағы Атырау гуманитарлық колледжі директоры атынан Алғыс хат (2021). ҚР 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 

орындары студенттерінің арасында «Жастар және қазіргі ғылым» облыстық дебат 

турнирін ұйымдастыруға атсалысқаны үшін Білім саласындағы әдістемелік жұмыс 

және ақпараттық технологиялар орталығынан Алғыс хат (2021). «Білім беру 

мазмұнын жаңарту шеңберінде оқытудың ерекшеліктері мен педагогтердің кәсіби 

құзыреттілігін арттыру» тақырыбында семинарға қатысқаны үшін Орал 

гуманитарлық-техникалық колледжі директоры атынан Сертификат (2021). Сала 

қызметкерлерінің әлеуметтік құқықтарын қорғау бойынша белсенді жұмысы және 

білім жүйесіндегі адал еңбегі үшін Қазақстандық салалық білім және ғылым 

қызметкерлері кәсіптік одағының СҚО ұйымы – қоғамдық бірлестігінің Құрмет 

грамотасы (2021). 

 

 

Рсаева Жанаргуль Серикбаевна 

     
      Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы, екінші біліктілік санаты; 

білімі жоғары, 2010 жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген.. 
 



 

 

Кабдуллов Казбек Омирбекович 

 

Қазақ тілі мен әдебиеті оқытушысы, педагог-модератор; білімі жоғары, 

2020 жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 

бітірген. Еңбек өтілі: жалпы - 6 жыл, педагогикалық - 6 жыл. 

 «Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз» ІІІ Республикалық байқауының 

облыстық және республикалық деңгейінің  ІІ дәрежелі дипломымен  

марапатталды» (2019ж.).  

 

 


