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ЦӘК төрайымы 

Құқық, экономика негіздері, балалардың өмірін қорғау және қорғау, 

философия, саясаттану және әлеуметтану, кәсіпкерлік қызмет негіздері 

оқытушысы. Білімі-жоғары. 2013 жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін "Құқық және экономика 

негіздері"мамандығы бойынша бітірген. 2021 жылы "саясаттану: білім беру 

ұйымында оқыту теориясы мен әдістемесі" бағдарламасы бойынша кәсіби 

қайта даярлау курстарын бітірді. 

Қазақстандағы жастар жылына арналған "жаңа идеялар аумағы" 

облыстық TED-конференциясына қатысушыны дайындағаны үшін СҚО 

әкімдігі білім басқармасының алғыс хат сертификатының иегері (2019 ж.). 

"Жастар: кәсіби болашақ траекториясы" облыстық студенттік форумына 

қатысқаны үшін Сертификат (2019 ж.).  

Жоғары колледждің 100 жылдығы аясында өткізілетін "Үздік эссе" 

номинациясы бойынша шығармашылық конкурста III дәрежелі дипломмен 

марапатталған. М. Жұмабаева. 

 

Жакина Әсем Марланқызы 

директордың оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі орынбасары 
Жоғары біліктілік санатты тарих, қоғамтану және құқықтану 

пәндерінің оқытушысы. Білімі-жоғары, 1993 жылы Қазақ қыздар 

педагогикалық институтын бітірген.  

"Дарын" республикалық ғылыми-практикалық орталығының 

Алғысымен (2015 ж.), Халықаралық ғылыми конференцияның 3 дәрежелі 

жеңімпазы дипломының иегері (2013 ж.), "Облыстың білім беру жүйесіндегі 

көп жылдық еңбегі үшін" СҚО Білім басқармасының Құрмет грамотасымен 

(2016 ж.), ҚР БҒМ Құрмет грамотасымен (2018 ж.), мерейтойлық медальмен 

марапатталған "М. Жұмабаев" жастарды тәрбиелеу және оқыту үшін (2018 

ж.). "Студенттің ғылыми ізденісі: талдау және проблемалар" студенттердің III 

Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының Гран-при дипломы 

(2019 ж.).  

"Қазақстан Ұстаздары" қоғамы ұйымдастырған қоғамтану бойынша 

республикалық қашықтықтан олимпиадада II дәрежелі диплом иегері (2019 

ж.). "Заманауи білім беруді дамыту: инновациялар мен дәстүрлер" 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясын ұйымдастыруға 

қатысқаны үшін, "СҚО әкімдігінің білім басқармасы" КММ (2020 ж.). "Білім 

алу мен тәрбиені дамыту: өзекті сұрақтар, тәжірибе, инновация" Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция, ІІ дәрежелі Диплом (2022 ж.). "Ғылым 

әлемін студент" техникалық және кәсіптік білім беру студенттері арасында 

инновациялық жобалар конкурсын ұйымдастырғаны және өткізгені үшін 

(2022 ж). 

 

Бекенова Гүлмира Тасболатова 

Тарих жетекшісі, Білімі жоғары, 1999 жылы Алматы мемлекеттік 

университетін бітірген. А.Құнанбаев Қазақстан тарихы бойынша 

Республикалық олимпиадада (2019) 2 дәрежелі сертификатпен, "Мирзо 

Турсунзаде-ұлы ақын,гуманист, бейбітшілік пен сабырлылық жолындағы 

белсенді күрескер" ғылыми – практикалық конференциясының 

дипломымен,"арттыру курстарында оқудан менің тілектерім"тақырыбында 

эссе жариялаумен марапатталған. Қазақстандағы жастар жылына арналған 

"жаңа тұлғалар аумағы" облыстық TED-конференциясының II дәрежелі 

дипломы. II дәрежелі диплом рег.№ 72332 "Қазақстан мұғалімдері" 

жұртшылығы ұйымдастырған"Қазақстан тарихы" пәні бойынша 

республикалық олимпиададағы жоғары көрсеткіштері үшін 27.05.19 ж. 

"Өнерлі ұстаз" қашықтық байқауында "Педагогикалық шеберлік" 

номинациясы бойынша II орын алған Диплом 2019 жылғы 11 желтоқсан 

қазіргі заманғы білім беруді дамыту инновациялар мен дәстүрлер сертификат 

1920 ж.Атырау облыстық білім басқармасы.  Атырау гуманитарлық колледжі. 

Даутова" Күнған баламын, Жарқыраймын, жаңым" республикалық ашық 

кездесуі Алғыс хат17. 02. 202 ж 

 



 Нурахметова Асылжан Марлановна  
Нурахметова Асылжан Марлановна – 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.  

2019 ж. – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігінен Қазақстан Республикасының  білім беру жүйесін дамытуға 

қосқан үесі үшін Алғыс хат;  

2020 ж. – Солтүстік Қазақстан Облысы әкімінің  Сыйақысы; 

2021 ж. – Солтүстік Қазақстан Облысы әкімінің Құрмет грамотасы; 

2020 ж. - Алғыс хат. М. Жұмабаев атындағы жоғары колледждің 100 

жылдығы аясында өткізілген шығармашылық байқаудың әділқазылар алқасы 

құрамында сапалы жұмысы үшін; 

2020 ж. - Алғыс хат. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерей 

тойы және Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледждің 100 жылдығына 

орай «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты облыстық ғылыми-

практикалық конференциясын ұйымдастыруға белсене ат салысқаны үшін; 

2021 ж. - ІІ дәрежелі Диплом. Педагогтардың біліктілігін арттыру 

мақсатныда ұйымдастырылған ІІ Республикалық «Үздік педагог» 

олимпиадасында жоғары нәтиже көрсеткені үшін; 

2021 ж. - Диплом. Республикалық BILIM  JOLY порталы 

педагогтардың шығармашылық қабілетін дамытуға, заман талабына сай 

жаңартылған мазмұндағы әдіс-тәсілдерді меңгеруге өз үлесін қосуға 

ұйымдастырылған «Цифрлы Қазақстан» жаңашылдық пен тың идеялар 

байқауына қатысып «Үздік сабақ» көрсеткені үшін 

 Сұлтанова Нұрлыгүл Сайлауқызы 
Қазақстан тарихы және Дүниежүзілік тарих пәнінің оқытушысы Білімі 

– жоғары. 2013 жылы А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетін 

"Тарих"мамандығы бойынша бітірген. 2021 жылы "білім беру ұйымы 

педагогінің тиімді тәжірибесін жинақтау технологиясы" тақырыбы бойынша 

семинарда оқыды, "білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында тарих 

сабақтарында оқу процесін ұйымдастыру" тақырыбы бойынша семинарда 

оқыды.  

"ХХІ ғасыр педагогы: кәсіби дамудың өзекті бағыттары. 2021 жыл 

Орал қ. "Білім беру мұғалімінің ерекшілігі мен педагогтарының 

кәсіпқойлығын арттыру"тақырыбындағы республикалық семинарға 

қатысушы. 

 

Сыздықова Дина Сайлауқызы 
Бірінші біліктілік санатты әлеуметтік пәндер оқытушысы. Білімі – 

жоғары, 2005 жылы Қарағанды мемлекеттік университетін «Әлеуметтік 

педагогика» мамандығы бойынша бітірген. 2015 жылы педагогика 

ғылымдарының магистрі біліктілігін алды.  

«Оқу-тәрбие үдерісін тиімді ұйымдастыруда мұғалімнің кәсіби 

шеберлігінің рөлі» Педагогикалық оқуларында 1 орын алғаны үшін, Оқу-

тәрбие процесін жетілдіруге қосқан зор үлесі, шеберлігі мен жоғары кәсібилігі 

үшін Диплом, 2016 жыл; Қазақстан Республикасы Қызыл Жарты Ай 

филиалының Алғыс хаты, 2019 ж.; Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 

білім басқармасының Алғыс хаты -2019 ж., «Ардос-Жүрек» мүгедектер 

бірлестігінің Алғыс хаты -2022.  

. 



 

Тлеуова Жазира Думановна 
Тарих және әлеуметтік-экономикалық пәндер оқытушысы. Білімі жоғары. 

2010 жылы Солтүстік Қазақстан университетін бітірген. М. Қозыбаева. ҚР 

орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде "Тарих" жалпы білім беру пәндері 

бойынша колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарынан өткені 

туралы Сертификат. 2020 жылы "саясаттану" бағдарламасы бойынша кәсіптік 

қайта даярлау курстарын және "Философия"бағдарламасы бойынша кәсіптік 

қайта даярлау курстарын бітірді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың 110 

жылдығына арналған "Үздік ЭССЕ" республикалық байқауының Алғыс хаты 

(2022). "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру жүйесінің 

педагогы: еңбек функцияларын жетілдіру" біліктілікті арттыру курстарынан 

өткені туралы Сертификат (2022) "кәсіпкерлік қызмет негіздері" педагог 

кадрлардың біліктілігін арттыру курстарынан өткені туралы Сертификат 

(2021 ж.). "Педагогтердің IT-құзыреттерін дамыту және жетілдіру" 

курстарынан өткені туралы Сертификат (2020 ж.) 

 

Малғаждарова Құндыз Ғабдуллқызы 
Құқық, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік қызмет негіздерінің оқытушысы. 

Білімі-жоғары. 2016 жылы М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін "Құқық және экономика негіздері"мамандығы 

бойынша бітірген. 2017 жылы Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университетінің магистратурасын "Педагог және психолог"мамандығы 

бойынша бітірген. СҚО әкімдігі білім басқармасының Қазақстандағы жастар 

жылына арналған "жаңа идеялар аумағы" облыстық Тед конференциясын 

дайындауға және өткізуге қатысқаны үшін Алғыс хатымен (2019 ж.), "Мирзо 

Тұрсынзаде-ұлы ақын, гуманист, белсенді күрескер, бейбітшілік пен 

тыныштық жолында" халықаралық ғылыми – практикалық 

конференцияларына қатысушы дипломымен марапатталды (2019 г.). 

"Өзін-өзі тану "адамгершілік-рухани білім беру бағдарламасы 

негізінде тәрбие мен оқыту жүйесінің жұмыс істеуі (2019 ж.) семинарын 

дайындауға және өткізуге қатысқаны үшін сертификат иегері болып 

табылады. 

 


