
Ақпараттық және жаратылыстану-математикалық 

 пәндер ЦӘК 
 

 Маденова Бахыткуль Ерсыновна 

ЦӘК төрағасы 

 

Педагог-модератор санатындағы ақпараттық пәндер 

оқытушысы; білімі жоғары, 2009 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген, Техника ғылымдарының 

магистрі (2013).  

Солтүстік Қазақстан облысынан "желілік және жүйелік 

әкімшілендіру" құзыреті бойынша WorldSkills чемпионатының өңірлік 

сарапшысы. Облыстың білім беру жүйесіндегі көпжылдық және адал 

еңбегі үшін Құрмет грамотасы, 2020 ж. "Графикалық дизайн" 

құзыреттілігі бойынша Солтүстік Қазақстан облысының студенттері 

арасында WSK Өңірлік кәсіби шеберлік чемпионатына қатысушыны 

дайындағаны үшін Алғыс хат, 2021. 

 

 Жанбекова Алтынай Есенкельдиновна 

Директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары 

 

Педагог-мастер біліктілік санатындағы ақпараттық пәндер 

оқытушысы; “Talap” КАҚ-ң штаттан тыс тренері, 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. бойынша WorldSkills чемпионатының «Графикалық 

дизайн» құзыреттілігі бойынша Солтүстік-Қазақстан облысының 

аймақтық сарапшысы. "Графикалық дизайн" құзыреттілігі бойынша 

Солтүстік Қазақстан облысының студенттері арасында WSK Өңірлік 

кәсіби шеберлік чемпионатына қатысушыны дайындағаны үшін алғыс 

хатпен 2022 ж., «Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік 

дамуындағы қол жеткізген жетістіктері және білімге қосқан үлесі үшін» 

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту Министрлігінің Құрмет 

грамотасымен марапатталған, 2022 ж. 

  

Абдрахманова Айнур Томарбаевна 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 

 

2 санатты ақпараттық пәндер оқытушысы, Білімі жоғары, 2009 

жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. 

Солтүстік Қазақстан облысынан "WEB-жобалау" құзыреттілігі 

бойынша WorldSkills чемпионатының өңірлік сарапшысы.  

Марапаттары: Облыстың білім беру жүйесіндегі көпжылдық 

және адал еңбегі үшін Құрмет грамотасы, 2020 ж. "Веб-технология" 

құзыреттілігі бойынша Солтүстік Қазақстан облысының студенттері 

арасында WSK Өңірлік кәсіби шеберлік чемпионатына қатысушыны 

дайындағаны үшін алғыс хат, 2021. 

 



 Хаиржанов Азамат Акылбекович 

Құзыреттіліктер орталығының меңгерушісі 

 

Ақпараттық пәндер оқытушысы; педагог-сарапшы, білімі 

жоғары, 2017 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген. 

Солтүстік Қазақстан облысынан "Веб-технологиялар" құзыреті 

бойынша WorldSkills чемпионатының өңірлік сарапшысы. 

"Веб-технология" құзыреттілігі бойынша Солтүстік Қазақстан 

облысының студенттері арасында WSK Өңірлік кәсіби шеберлік 

чемпионатына қатысушыны дайындағаны үшін алғыс хат, 2022. 

Облыстың білім беру жүйесін дамытуға үлкен үлес қосқаны үшін Құрмет 

грамотасымен марапатталған, 2022 ж. 

 

  

Кошанова Аимгуль Кайратовна 

Ақпараттық пәндер және қашықтықтан оқыту бөлімінің 

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) 

 Серғазина Динаргүл Оразбекқызы 

Негізгі орта білім беру бөлімінің меңгерушісі 

 

Ақпараттық пәндер оқытушысы, білімі жоғары, 2010 жылы 

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 

"Аударма ісі" мамандығы бойынша, 2017 жылы-М. Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін "Информатика" 

мамандығы бойынша, 2020 жылы - ақпараттық пәндер магистрі, "Талап" 

КЕАҚ штаттан тыс тренері. 

Солтүстік Қазақстан облысынан "WEB-дизайн" құзыреттілігі 

бойынша WorldSkills чемпионатының өңірлік сарапшысы, 2021. 

"Мобильді қосымшаларды әзірлеу" құзыреттілігі бойынша Солтүстік 

Қазақстан облысының студенттері арасында WSK Өңірлік кәсіби 

шеберлік чемпионатына қатысушыны дайындағаны үшін Алғыс хатпен 

марапатталды, 2022. 

 Ергалиева  Гульмира  Хабдурашидовна 

 

Физика пәнінің оқытушысы, педагог -зерттеуші; білімі жоғары, 

1992 жылы К.Д.Ушинский атындағы Петропавл педагогикалық 

институтын аяқтаған.  

2020ж. –«Заманауи білім беруді дамыту: дәстүрлер мен 

инновациялар» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының қатысушысы.  

2021ж. – «Жалпыпәндік мәселеге заманауи көзқарастар» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының қатысушысы. 

2022ж.- «Қоғамдық - гуманитарлық цикл, арнайы жән 

жаратыластану - математика пәндері бойынша өзін–өзі тануды 

интеграциялау» областық семинар-практикумының қатысушысы  

2022ж. – облыстың білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі 

үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі Білім басқармасының Құрмет 

грамотасымен марапатталды. 



 Касибаева Жибек Айтжановна 

 

Біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты математика 

пәнінің мұғалімі; білімі жоғары, 1989 жылы К.Д.Ушинский атындағы 

Петропавл педагогикалық институтын бітірген. 

Педагогикалық қызметтің нәтижелері: 

- Әдістемелік құрал – «Білім беру мазмұнын жаңартудың жаңа 

идеяларын жүзеге асыру шеңберінде мұғалімнің педагогикалық 

шеберлігін арттыру» жинағы, ЦМР және ИТО, Петропавл, 2017 ж.; 

- «Математика» пәні бойынша мұғалімдер арасындағы 

республикалық онлайн олимпиада, 2 дәрежелі диплом, 2020 ж.; 

- Қазақстандық интернет олимпиадалары (математикадан 

мұғалімдерге арналған республикалық қашықтық олимпиадасы), 2-

дәрежелі диплом, 2020 ж.; 

- 2020 жылғы Республикалық онлайн олимпиада жеңімпаздарын 

тәрбиелеу мен оқытуға қосқан зор үлесі үшін алғыс хат 

 
 

Шарипова Гүлмира Қаратайқызы 

 

Бірінші біліктілік санатты химия және жаратылыстану, 

дүниетануды оқыту әдістемесі мұғалімі; білімі жоғары, 2000 жылы әл-

Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірді, 2003-

2006 жылдары «Жоғары молекулалық қосылыстар» мамандығы 

бойынша аспирантурада оқыды.  

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының 

Құрмет грамотасымен марапатталған (2022); Солтүстік Қазақстан 

облысы әкімдігінің білім басқармасының алғысы (2022 ж.) 

 

 

 

 
 

Науризбаева Әсел Сабыржанқызы 

 

Екінші біліктілік санатындағы биология пәнінің оқытушысы; 

білімі жоғары, 2009 жылы М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-ің бітірген.  

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығын мерекелеу құрметіне оқу-тәрбие 

процесін жетілдіруге, шеберлігі мен жоғары кәсібилігіне қосқан зор үлесі 

үшін колледж директоры Е. Б. Жанділдин алғыс білдірді (2017 ж.). 

"Табиғатты аяла" Республикалық Жас өлкетанушылар, экологтар және 

натуралистер форумының облыстық кезеңінің қазылар алқасы 

құрамындағы сапалы жұмысы үшін СҚО Білім басқармасының алғыс 

хаты (2018 ж.). 

 

 
 

Биржанова Бакытжан Бекмагамбетовна 

 

Екінші біліктілік санатындағы физика және ақпараттық пәндер 

оқытушысы; білімі жоғары, 2007 жылы «Физика және информатика» 

мамандығы бойынша М. Қозыбаев атындағы  Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген. 

 «Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы Алғысымен марапатталды. 

«Мобильді қосымшаларды әзірлеу» құзыреттілігі бойынша Солтүстік 

Қазақстан облысының студенттері арасында WSK Өңірлік кәсіби 

шеберлік чемпионатына қатысушыны дайындағаны үшін Алғыс хат, 

2021. "Үлкен сын-қатерлер"облыстық ғылыми-технологиялық жобалар 

конкурсын дайындағаны үшін Грамота, 2022. 

 



 

Курмангужинова Альбина Рустамовна 

 

Ақпараттық пәндер оқытушысы; білімі жоғарғы, 2017 жылы 

TИЭИ инженерия және технологиялар, қолданбалы информатика 

мамандығы бойынша бітірді. 2020 жылы Мәскеу қаржы-өндірістік 

университетінің «Синергия» «Қолданбалы информатика магистрі» 

мамандығы бойынша бітірді. 

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасының 

Алғыс хаттарымен марапатталған (2017, 2018, 2022). Солтүстік 

Қазақстан облысы – 2022 оқушылары арасындағы кәсіптік шеберлік 

бойынша WorldSkills Kazakhstan аймақтық чемпионатын ұйымдастыруға 

қатысқаны үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім 

басқармасының Алғыс хаты. 

 Шынтемір Лаура Уткировна 

 

Инфоматика пәнінің оқытушысы; білімі жоғары, 2019 жылы М. 

Қозыбаева атыдағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 

бітірген. «Информатика» мамандығы бойынша білім бакалавры 

дәрежесі. 7М01501 Информатика мамандығы бойынша Педагогика 

ғылымдарының магистрі, «М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

университеті» КЕАҚ, 2021 жыл. Жұмыс өтілі: 4 жыл.  

 «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты облыстық 

ғылыми – практикалық конференциясын ұйымдастырғаны үшін СҚО 

әкімдігі білім басқармасының алғыс хатымен марапатталды. 

Облыстың білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі үшін 

СҚО әкімдігі білім басқармасының алғыс хатымен марапатталған. 

Тұңғыш Президент Қоры мен Елбасы академиясының «Ел Үміті» 

бастамасы аясында жастар арасындағы «Елбасы медалі» республикалық 

жобасының «Қола медаль» жүлдегері. 

 Казенова Жулдыз Бесембаевна 

 

Биология оқытушысы; санаты педагог-модератор; білімі жоғары, 

2020 жылы Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін «Биология мұғалімі» мамандығы бойынша бітірген.  

2021 жылы облыстық "Шеберлік" биология мұғалімдері 

олимпиадасының аудандық кезеңінде 3-орын алды; 2022 жылы 

техникалық және кәсіптік білім беру студенттері арасында "Ғылым 

әлеміндегі Студент" инновациялық жобалар конкурсын 

ұйымдастырғаны үшін республикалық қатысуымен Алғыс хатпен 

марапатталды. 

 

 Жакенова Бибігуль Жұмағалиқызы 

 

Инфоматика пәнінің мұғалімі; педагог-модератор, білімі жоғары, 

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

«Информатика» мамандығы бойынша білім бакалавры дәрежесі, 2020 ж. 

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан  университеті педагогика 

ғылымдарының магистр дәрежесі, 2022 ж.  

"Желілік және жүйелік әкімшілендіру" құзыреттілігі бойынша 

Солтүстік Қазақстан облысының студенттері арасында WSK Өңірлік 

кәсіби шеберлік чемпионатына қатысушыны дайындағаны үшін алғыс 

хат, 2021. 



 Есингалиева Жанар Сапарбековна 

 

Математика пәнінің оқытушысы, педагог-модератор; білімі 

жоғары, 2018 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетін 

бітірді; 2021 жылы «М. Қозыбаев ат. Солтүстік Қазақстан университеті» 

КЕАҚ магистратурасын бітірді. Жұмыс тәжірибесі: жалпы – 7 жыл, 

педагогикалық – 2 жыл. 

Солтүстік Қазақстан облысының студенттері арасында 

WorldSkills Kazakhstan кәсіби шеберлігі Аймақтық Чемпионатын 

ұйымдастыруға атсалысқаны үшін Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің Білім басқармасынан алғыс хат иегері (2022 ж.). «Ғылым 

әлеміндегі студент» техникалық және кәсіптік білім беру студенттері 

арасындағы инновациялық жобалар байқауына жеңімпазды 

дайындағаны үшін «М. Жұмабаев ат. жоғары колледж» және «Орал 

гуманитарлық-техникалық колледжден» алғыс хатпен марапатталған 

(2022 ж.).  

 

 

 
 

Морев Иван Андреевич  

 

Ақпараттық пәндер оқытушысы, біліктілік санаты – оқытушы, 

білімі жоғары, 2009 жылы А.Мырзахметов атындағы мемлекеттік 

университетін «Педагогика және психология» мамандығы бойынша 

бітірді. 2017 жылы Көкшетау гуманитарлық-техникалық академиясын 

бітірді – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша бітірді. 

«Оқушылар сарайы» МКҚК-ның Алғыс хатымен марапатталды. 

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» КММ, 

«Территория IT» оқушылар мен студенттерге арналған облыстық IT 

күнінің қазылар алқасының жұмысына қатысқаны үшін, Петропавл, 2022 

ж. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  


