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 Савельева Юлия Олеговна – ЦӘК төрайымы 

Психология пәнінің оқытушысы, санаты педагог – эксперт. 

Білімі жоғары, 2015 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген.; 2021 жылы Омбы 

мемлекеттік педагогикалық университетін 44.04.02 

Психологиялық-педагогикалық білім бағыты бойынша 

магистратураны бітірген. 

Қазақстандағы Жастар жылына арналған «Жаңа идеялар 

аумағы» аймақтық TED конференциясын ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысқаны үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 

білім басқармасының Алғыс хатымен марапатталды. (2019 ж.); 

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының 

облыстың білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін 

алғысы (2020); Солтүстік Қазақстан облысының оқушылары 

арасында кәсіптік шеберлік бойынша WorldSkills Kazakhstan 

аймақтық чемпионатын ұйымдастыруға қатысқаны үшін Солтүстік 

Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының Алғыс хаты 

(2022 ж.). 

 Калмыкова Татьяна Васильевна - бөлім меңгерушісі 

Бірінші біліктілік санатындағы  Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесінің оқытушысы; білімі жоғары, 1998 жылы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. 

Қазақстандағы жастар жылына арналған «Жаңа идеялар аумағы» 

облыстық Ted конференциясын ұйымдастыруға және өткізуге 

қатысқаны үшін СҚО әкімдігі білім басқармасының алғыс хатымен 

марапатталды (2019 ж.); М.Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің 

100 жылдық мерейтойы аясында өткен шығармашылық байқаудың 

қазылар алқасының мүшесі ретінде сапалы жұмысы үшін «Білім 

берудегі әдістемелік жұмыс және ақпараттық технологиялар 

орталығы» КММ-нің алғыс хат (2020 ж.); «Ғылым әлеміндегі Студент»  

республикалық инновациялық жобалар байқауында жеңімпазды 

дайындағаны үшін алғыс хат (2022 ж.);  «Бастауыш сыныптарда 

оқыту» құзыреттілігі бойынша СҚО студенттері арасында WorldSkills 

Kazakhstan өңірлік кәсіби шеберлік чемпионатында жеңімпаз 

дайындағаны үшін әкімдік білім басқармасының Алғысымен 

марапатталды. (2019 ж., 2022 ж.); 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен (2018 ж., 

2021 ж.), Жастарды тәрбиелегені және оқытқаны үшін «М. Жұмабаев» 

мерейтойлық медалімен  марапатталды.(2018 ж). 

 

Тимошенко Наталья Викторовна 

Бірінші біліктілік санатындағы Педагогика және бастауыш оқыту 

әдістемесінің оқытушысы; біліміжоғары, 1985 жылы Петропавл 

педагогикалық институтын бітірген.  

СҚО әкімдігі білім басқармасының Алғысы (2015 ж., 2017 ж.). СҚО 

әкімдігі білім басқармасынан "жаңа идеялар аумағы" атты 

облыстық Ted конференциясына қатысушыны дайындағаны үшін 

(2019 ж.); "Бастауыш білім беру"құзыреті бойынша СҚО 

студенттері арасында WorldSkills Kazakhstan өңірлік кәсіби 

шеберлік чемпионатының жеңімпазын дайындағаны үшін алғыс 

хат. (2019, 2020, 2022)  

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен 

(2018 ж.), Жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісінде елеулі 

табыстары үшін «М. Жұмабаев»  мерейтойлық медалімен 

марапатталған. (2018 ж.) 



 Мухамадиева Алия Данияровна 

Колледж әдіскері, "педагог-зерттеуші" біліктілік санатындағы 

жалпы кәсіптік пәндер оқытушысы, 6М010300 "Педагогика және 

психология"мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының 

магистрі (2014 ж.). 

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін дамытуға қосқан 

үлесі үшін Қазақстан Республикасы БҒМ Алғыс хаты (2021 ж.), 

"Ғылым әлеміндегі студент" техникалық және кәсіптік білім беру 

студенттері арасында инновациялық жобалар конкурсын 

ұйымдастырғаны және өткізгені үшін СҚО әкімдігі білім 

басқармасының Алғыс хатымен (2022 ж.) марапатталды. 

"PISA-2022 халықаралық зерттеу шеңберінде студенттердің 

функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы жүйелі тәсіл" 

атты баяндамасымен Облыс әдіскерлері отырысы тамыз 

конференциясының қатысушысы; А. Байтұрсыновтың 150 

жылдығына және М. Әуезовтің 125 жылдығына арналған "Ұлы 

мұра: заманауи білім беруді дамытудың жаңа мүмкіндіктері" 

республикалық ғылыми-практикалық конференциясында 

"Әдістемелік жұмысты жоспарлаудың аналогтық және цифрлық 

құралдары" атты мақаласы; "Колледжді дамытудың инновациялық 

бағыттары: тәжірибе, проблемалар мен жетістіктер"облыстық 

семинарының қатысушысы (2022 ж.). 

"Білім беру ұйымының әдіскері" онлайн-курсын әзірлеуші (2022 

ж.). 

 

Кожакенова Самал Рамазановна 

 

Психология пәнінің оқытушысы, санаты педагог - эксперт, жоғары 

білім, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан Мемлекеттік 

университеті, педагог-психолог мамандығы бойынша. Педагогика 

ғылымының магистрі, РФ «ОмГПУ». 

 (2018 ж.) Жастарды тәрбиелеу мен оқытуға қосқан үлесі 

үшін «М. Жұмабаев» мерейтойлық медалімен марапатталған, (2021 

ж.) «Атамекен» ҚР ҰКП Алғыс хатымен марапатталды, (2022 ж.) 

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының 

хатымен марапатталды, (2022 ж.) «Халықаралық гуманитарлық 

педагогика орталығы» қоғамдық бірлестіктердің халықаралық 

қауымдастығының хатымен марапатталды. 

 

Құттымбетова Торғын Науановна 

 

Әлеуметтік педагогика және арнайы пәндер оқытушысы,  біліктілік 

санаты: жоғары; білімі жоғары, 2005 жылы  академик Е. А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін, 2018 жылы Ресей 

Федерациясы Омбымемлекеттік педагогикалық университетін 

педагогика ғылымдарының магистрі бойынша аяқтады. 

2018 ж.Білім беру жүйесіндегі ұзақ жылғы, адал еңбегі, өскелең 

ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге қосқан зор үлесі үшін Солтүстік 

Қазақстан облысының әкімінен Құрмет граматосымен; 

2018 ж. – Жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісінде елеулі 

табыстары үшін «М. Жұмабаев»  мерейтойлық медалімен;  

СҚО әкімдігінің білім басқармасы КММ 2020 ж .Облыстық білім 

жүйесін дамытуға зор үлес қосқаны үшін Алғыс хатпен 

марапатталды.  



 Макажанова Жулдыз Максутовна 

Педагогика және психология пәндерінің оқытушысы, категориясы: 

педагог-сарапшы, білімі – жоғары: А.Е. Бөкетов атындағы 

Қарағанды мемлекеттік университеті – 2006 ж. мамандығы 

«Әлеуметтік педагогика», А.Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университеті- магистратура 2017 ж. мамандығы «Педагогика және 

психология», Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті  

(Ресей) - аспирантура  2017 ж. мамандығы «Білім беру және 

педагогикалық ғылымдар», біліктілігі: Педагог- зерттеуші.  

Scopus, KKCOН, ВАК, РИНЦ базаларына енген журналдарда, 

халықаралық және шетелдік (Қазақстан, Ресей Федерациясы, 

Қытай, Тәжікстан) конференцияларының жинақтарында  көптеген 

ғылыми мақалалары жарияланған автор. Бүгінгі таңда автордың 

жас ғалым ретіндегі мақалаларына сілтеме жасау рейтингі 

бойынша - h-индекс РИНЦ – 3, h-индекс Scopus – 1, бұл 

көрсеткіштер автордың мақалалары әлемдік деңгейдегі  

зерттеушілердің қызығушылығын тудырады дегенді білдіреді. 

Scopus және Вак базаларында тіркелген журналдарда жарияланған 

мақалалардың басқа ғалымдармен қаралымы, оның еңбектеріне 

сілтеме жасалуы, Ж.М. Макажанованың зерттеуші ретінде рейтинг 

деңгейін өсіреді. 

 

Муратова Алтыншаш Кабдолловна 

         Бастауыш білім беру әдістемесінің оқытушысы,  білімі 

жоғары.  Манаш Қозыбаев атындағы мемлекеттік университетін 

2006 жылы аяқтады. Сала қызметкерлерінің әлеуметтік 

құқықтарын қорғау бойынша белсенді жұмысы және білім  

жүйесіндегі адал еңбегі үшін марапатталды. (Құрмет грамотасы)   

«Ғылым әлеміндегі студент » техникалық кәсіптік білім беру 

студенттері арасындағы иновациялық жобалар байқауына 

қатысушыны дайындағаны үшін (Алғыс хат 2022 ж). 

 «Бастауыш сыныптарда оқыту» құзіреттілігі бойынша СҚО 

студенттері арасында WorldSkills Kazakhstan кәсіби шеберлігі 

Аймақтық Чемпионатына жеңімпаздарды дайындаған  үшін СҚО 

әкімдігінің Білім басқармасы (Алғыс хат 2022ж.)  

Облыстық білім беру жүйесін дамытуға зор жеке үлесін қосқаны 

үшін «СҚО облыс әкімдігінің білім басқармасы» КММ (Алғыс 

хат). 

 

 

Жукенова Болдырган Гомаровна 

 

        Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі мұғалімі. 

1994 жылы Петропавл педагогикалық институтын бітірген. Қ.Д. 

Ушинский. Білімі жоғары, біліктілік санаты мұғалім-зерттеуші. 

«Бастауыш сыныптарда білім беру» құзыреттілігі бойынша 

Оңтүстік Қазақстан облысы оқушыларының кәсіби шеберліктері 

бойынша WorldSkills Kazakhstan аймақтық чемпионатының 

жеңімпаздарын дайындағаны үшін Оңтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің білім бөлімімен марапатталған (Алғыс хат 2022 ж.) 

 



 Лялькова Анастасия Павловна 

Педагогика мұғалімі. Білімі жоғары, 2010 жылы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. М. Қозыбаева; 

технологиялық білім магистрі, 2013 жылы Омбы мемлекеттік 

педагогикалық университетін бітірген. 

СҚ облысы әкімдігі ББ (2015 ж.) Алғысымен, "жаңа идеялар 

аумағы" облыстық Ted конференциясына қатысушыны 

дайындағаны үшін СҚО әкімдігі білім басқармасының Алғыс 

хатымен (2019 ж.); Облыстың білім беру жүйесін дамытуға қосқан 

зор жеке үлесі үшін СҚО әкімдігі ББ алғыс хатымен (2019 ж.) алғыс 

хатпен марапатталды "Бастауыш білім беру" құзыреттілігі 

бойынша СҚО студенттері арасында WS өңірлік кәсіби шеберлік 

чемпионатының жеңімпазын дайындағаны үшін хат. (2019 ж., 2020 

ж., 2022 ж.), "Шекарасыз өнер" конкурсын ұйымдастыруға 

көмектескені үшін "АРДОС - Жүрек" мүгедектер бірлестігі ЗТБ 

алғыс хаты (2022 ж.), білім беру жүйесіндегі адал еңбегі және сала 

қызметкерлерін әлеуметтік қорғау жөніндегі белсенді жұмысы 

үшін "Білім және ғылым қызметкерлерінің Қазақстандық салалық 

кәсіптік одағының Солтүстік Қазақстан облыстық ұйымы" 

қоғамдық бірлестігінің жүйедегі адал еңбегі үшін Құрмет 

грамотасы (2022 ж.) білім беру және әлеуметтік қорғау бойынша 

белсенді жұмыс. 

"Колледждің әдістемелік қызметін дамытудың 

инновациялық бағыттары: тәжірибе, проблемалар және 

жетістіктер" әдіскерлері үшін облыстық семинарға қатысушы 

сертификаты бар "СҚО әкімдігінің білім басқармасы" КММ "білім 

беру саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық 

технологиялар орталығы" КММ (2022ж.), облыстық тамыз 

конференциясы шеңберінде мұғалімдердің панельдік секциясында 

тәжірибе алмасқаны үшін сертификат берілді "СҚО әкімдігінің 

білім басқармасы" КММ "білім беру саласындағы әдістемелік 

жұмыс және ақпараттық технологиялар орталығы" КММ (2022ж.). 

 

 

Саткенов Ергали Шамильевич 
    Көркем еңбек мұғалімі, технология оқыту әдістемесі мен, 
бейнелеу өнері оқыту әдістемесі мен, көркем еңбек және оқыту 
әдістемесі арнайы пәндер оқытушысы: соңғы аттестациясы 
бойынша жоғарғы категория; білім деңгейі жоғарғы, 1989 жылы 
Петропавл педагогикалық институтті бітірген, мамандық тарих 
мұғалімі;; 2012 жылы Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институттің физика-математика факультетінің кәсіби оқыту 
кафедрасын тәмәмдаған, мамандық кәсіби оқыту. Бірнеше мәрте 
облыстық Білім Басқармасының алғыс хаты мен 
марапатталған,2018 жылы ҚР Білім Министірінің құрмет 
грамотасы мен марапатталған, «НИШ 10 жыл» Төс белгісі мен 
марапатталған. Ғылыми дәрежесі бакалавр. 

 

 


