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 «Өнегелі ұстаз» энциклопедиясы мұғалімдер туралы мәліметтердің маңызды 

дереккөзі болып табылады. Ол "ZIAT" ғылыми-әдістемелік орталығында басылып 

шығарылды. 

«Өнегелі ұстаз» энциклопедиясы мазмұны жағынан білім беру саласындағы 

адамдардың өмірбаяндық очерктерінен тұратын өз алдына құнды басылым.  

«Өнегелі ұстаз» энциклопедиясы – бұл тек жеке тұлғаның ғана энциклопедиясы 

емес, мазмұны қысқаша өмірбаяндар мен қажетті мағлұматтардан, еркін бағалаудан 

тұратын, ең бастысы педагогтың танымал болуына ықпал етуші құрал. Бұл ғалымдар 

мен журналистер үшін құнды анықтамалық, сонымен қатар адамдар туралы ақпараттар 

дереккөзі, әртүрлі қызмет көрсету саласындағы жауапты шешімдер қабылдайтын 

мұғалімдер туралы мағлұматтар жинағы.  

 

Энциклопедия «Өнегелі ұстаз» издается научно-методическим центром "ZIAT"  

и является серьезным источником информации об учителях. 

Энциклопедия «Өнегелі ұстаз» представляет собой уникальное издание, в котором 

содержатся автобиографические очерки людей из сферы образования.  

Энциклопедия «Өнегелі ұстаз» - это не только энциклопедия личностей, 

содержащая короткие актуальные автобиографии и важную информацию, свободную 

от оценок, а прежде всего популизация роли педагога. Это ценный справочник для 

журналистов и ученых, кроме того, ценный источник информации о людях, 

принимающих важные решения в различных сферах деятельности, учителях. 

Энциклопедия становится неотъемлемым атрибутом каждого рабочего кабинета, 

незаменимым помощником в личных и профессиональных контактах. 
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«Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 

тағдыры – ұстаздардың қолында» 

Н.Ә. Назарбаев 

 

 

Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы талпынысына 

тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер 

деңгейіне көтеру - заман талабы. Мектеп құрылымында болып жатқан 

өзгерістер, білім беру заңдылықтарының алмасуы, оның дамытушылық 

сипаттарының бекітілуі, көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты мәселелер 

орындаушылардан шығармашылық бастамалық, жұмыстың жоғары сапасын 

және кәсібилікті талап етеді. Ашық қоғамдағы жылдам уақыттың тамыр 

соғысын үнемі бақылауда ұстау, келешектің аяқ алысын бағдарлап, жаңа заманға 

сай қимыл жасау ұстаздың ұрпақ санасына сіңірер білімімен ұштасады. Ең 

алдымен ұлтжанды азамат тәрбиелеуде мұғалімнің рөлі зор. Сол орайда 

педагогикалық қызмет ұлттың ғана емес, тегіс бір мемлекеттің тағдырына 

жауапты тұлғалардың, яғни ұстаздардың сара жолы. Тәрбие отбасынан дейміз-

ау, алайда білім оқытушының жас ұрпақ санасына сіңірген жемісті еңбегінен 

таралмақ. Білімнің озаттығы - діңгектің мықтылығы.  

"ZIAT" ғылыми-әдістемелік орталығының ұстаздық жолындағы 

жандардың жұмысын жариялауы, осы жолдағы жеке мұғалімдердің тәлімдік 

қасиеттерін насихаттауы, үлгі болар аға-апаларымызды оқырманмен 

қауыштыруы - нұрлы сәт. Себебі Сіздер, құрметті оқырман, дара жолдағы 

еліміздің дарынды азаматтарының елеулі еңбектерін "ZIAT" ғылыми-әдістемелік 

орталығынан басылып шыққан энциклопедия арқылы білетін боласыздар.  
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АБДРАХМАНОВА  
Гузель  
Тургановна 
учитель математики 

 

 

Есть тысячи профессий, все они 

нужные и интересные. Но каждый человек 

должен выбрать ту, которая наиболее 

соответствует его природным способностям и 

наклонностям, то есть найти свое призвание. 

 Желание быть учителем, было 

заложено у нее с детства. Она, как и многие 

девчонки, любила играть в школу, 

представляла себя учителем: учила своих 

кукол, плюшевых зверушек. Но тогда даже не 

предполагала, что учитель – это ее будущая профессия. И с годами это представление 

не прошло. 

Сегодня мне хотелось бы рассказать об удивительном человеке, педагоге с 

большой буквы, моей сестре, Абдрахмановой Гузель Тургановне. 

 Абдрахманова Гузель Тургановна родилась 15 декабря 1962 г. В селе Корам 

Шелекского района Алматинской области. В нулевой класс восьмилетней школы №2 

села Чилик пошла в 1969 году. Проучилась в данной школе до 1975 года. С 7 класса по 

10 класс училась в средней школе имени 50 -летия Октября того же (ныне сш. имени 

Вихрева) села. 

 По окончании школы поступила в Иссыкское педагогическое училище в 1980 

году, на отделение начальных классов. По окончании училища в 1982 году поехала в 

родное село, где устроилась в среднюю школу имени Кирова ныне (сш имени А. 

Молдагуловой) старшей пионервожатой. 

 В 1983 году поступила в Казахский Государственный институт имени Абая на 

физико-математический факультет и в том же году перевелась в среднюю школу. 

имени 50-летия Октября учителем математики. В первые же годы работы проявила 

себя активным, творчески работающим учителем. И в 1987 была назначена 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 Гузель Тургановна, находясь в должности заместителя директора по УВР, 

проявила такие качества как ответственность, требовательность к себе и другим. В 1999 

году по собственному желанию перевелась в среднюю школу имени Ленина (ныне СШ 

имени Х.Бижанова) учителем математики, где работает по сей день. 

 Годы работы в данной школе учителем математики были для нее интересными 

и плодотворными. Являясь постоянным участником различных семинаров, 

конференций, педагогических чтений показывала открытые уроки, делилась опытом с 

коллегами и начинающими учителями. Она имеет публикации в журнале «Мұғалім 

КҒ», в книге «Организация продолжительного обучения», в книге «Развитие 

познавательной активности учащихся в условиях личностно-ориентированного 

образования».  

 Многие годы Гузель Тургановна занимается подготовкой выпускников к ЕНТ. 

Среди ее выпускников-шесть обладателей знака «Алтын белгі»: Кожабеков Р., 

Шихотова Т., Тю В.-2005г., Махпирова Д-2010г., Кутлуш Н.-2011 г. Результаты ЕНТ 
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последних лет по математике говорят сами за себя: качество знаний -98,2%, средний 

балл-18. Выпускники школы Де С, Махпирова Д, Кутлуш Н., Киселев Н., Мусажанов 

Ф., Кутлуш Н. и много других учащихся набрали по 24-25 баллов, из 25, Маметьярова 

Д.-37. 

Абдрахманова Г.Т. много внимания уделяет работе с одаренными детьми, как на 

уроках, так и во внеурочное время. Ее ученики становились призерами различных 

районных соревнований, конкурсов «Кенгуру» - Де Александр, участниками 

конференций МҒН и «Дарын»: «Неслибай А., Лозыченко А., Абдиева К. и другие.  

Отдыхая в лагере «Балдаурен», ученик 10 класса Киселев Н. в 2012 участвовал в 

олимпиаде и был награжден грамотой «За особые успехи в изучении математики». Де 

А. (11 кл.) занял II место в «Республиканской дистанционной олимпиаде школьников, 

Ибрагим А. (7кл.) выиграл золотую медаль международного математического конкурса 

«Мathematcs without borders”, Абдрахманов Т.(9кл.) - бронзовую медаль того же 

конкурса. 

Ученики Абдрахмановой Г.Т. являются выпускниками физико-математических 

школ – Мухаметали Ә., в данный момент в физико-математической школе учится 

Абдиева К.(7кл.) 

Ее труд отмечается многократно грамотами районного отдела образования, 

областного отдела образования, Министерства образования и науки РК, Президента 

малой академии РК. 

Гузель Тургановна сама является мамой троих детей. Дочери пошли по стопам 

своей матери - работают психологами в общеобразовательной школе и в дошкольном 

учебном учреждении, сын-инженер-электрик. Еще у нее есть внук и внучка. Все свое 

свободное время она посвящает им. 

Хотелось бы закончить следующими словами:  

«Горжусь профессией своей 

За то, что душу человека согреваю, 

За то, что я могу понять детей 

И детство с ними проживаю». 

Эти слова в полной мере описывают весь внутренний мир и чувства настоящего 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исламова Гульбанум Тургановна  

 преподаватель специальных дисциплин 

АО «Академия Гражданской Авиации»  

Авиационный колледж 
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АБИШЕВА 
Ғалия  
Абиловна 
Әдіскер 
 

 

Абишева Ғалия Абиловна, 1959 

жылы  09 қаңтарда Қарағанды 

облысы Жезқазған кентінде дүниеге 

келді, ұлты – қазақ, білімі – жоғары. 

Әкесі Абишев Абил зейнеткер, тыл 

ардагері.  

Ө.А. Байқоңыров атындағы 

Жезқазған университетіне сырттай 

түсіп, аталған университеттің 

«Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың педагогикасы және әдістемесі» мамандығы 

бойынша үздік дипломмен аяқтаған. Тәрбиешілік қызметті ЖММ №12 «Гүлдер» 

бөбекжай балабақшасында 16 жыл атқарса, қазіргі таңда 2015 жылдан бері «Сәтбаев 

қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің №36 «Ақбота» бөбекжай 

балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнында әдіскер қызмет 

атқарғанына 11 жыл. Педагогикалық еңбек өтілі 27 жыл. 

Ғалия Абиловна балабақшамыздағы тәрбиешілердің заман талабына сай 

білімдерін жетілдіріп, шығармашылықпен жұмыс жасауына бағыт, бағдар беріп 

қолынан келгенше көмектеседі. Оның ұстанымы тәрбиешілерге кеңес беру, барынша 

жан жақты ізденіп ақпараттар алып, балабақша тәжірибесінде қолдану жолдарын 

іздестіріп ұсыну. «Әрбір педагог маман шеберлігін, шығармашылығын, талантын 

жаңғыртып, өз ісінің шебері атанса мен үшін үлкен мәртебе» - дейді Ғалия Абиловна. 

Педагогикалық жұмыстың нәтижесінде әдіскер мынадай жетістіктер мен 

марапаттарға ие болды. 

1. Сәтбаев қалалық мәслихатынан құрмет грамотасы, Сәтбаев-2011 

2.«Дошкольник» ЖММ ұйымдастыруымен өткен ғылыми-практикалық 

конференциясына қатысқаным үшін Алғыс хат. Жезказған-2012 

3. Сәтбаев қалалық білім қызметкерлері кәсіподақ одағының ұйымынан кәсіби 

мереке мұғалімдер күні құрметіне Мадақтама, Сәтбаев-2015 

4. Халықаралық Педагогика және Инновациялық Технологиялар Ғылым 

Академиясынан Диплом «Білім беру мекемесінің ең үздік маманы-2017», Ақтөбе-

2017 

5. Халықаралық Педагогика және Инновациялық Технологиялар Ғылым 

Академиясынан Диплом «Лучший методист-2018», Ақтөбе-2018 

6. «SKILLS AKADEMY» ЖШС «Martebe. Kz» ақпараттық білім парталы «Үздік 

балабақша тәрбиешісі» ІІІ Республиклық мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешілері 

байқауынан Алғыс хат және «Қазақстан ұстазы» төсбелгісімен марапатталды, 

Алматы-2018 

7. Халықаралық Педагогика және Инновациялық Технологиялар Ғылым 

Академиясынан медаль «Маман мақтанышы», Ақтөбе-2019 

8. «Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның дамуын қолдау 

қоры» Педагогикалық премия 2019 Диплом в номинации «Лучший методист -2019» 

Ақтөбе-2019. 
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9. «Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның дамуын қолдау 

қоры» Медаль «Кеменгер ұстаз» және алғыс хатпен марапатталды. Ақтөбе-2019. 

10. 2019 жылы Халықаралық Педагогика және Инновациялық Технологиялар 

Ғылым Академиясы (МАНПиИТ) «Самғау» Республикалық ғылыми-әдістемелік 

журналына мақаласын ұсынғаны үшін сертификат + журнал.  

11. 2019 жылы Қарағанды облысының Білім Басқармасынан Алғыс хатпен 

марапатталды. 

12. 2020 жылы «Халықаралық ғылыми тәжірибе» Республикалық қашықтық 

олимпиадалар орталығының ұйымдастыруымен өткен Абай Құнанбайұлының 175 

жылдығына орай Республикалық «Қыс бейнесі» атты балабақша тәрбиешілері 

арасындағы эссе байқауында 2 дәрежелі дипломмен марапатталды. 

13. «ZІАТ» Ғылыми-әдістемелік орталығы «Тәжірибе инновациялық 

технологияларды қолдау» атты қашықтықтан өткізілген Республикалық 

конференциясының жинағына мақаласы жарияланғандығын растайтын сертификатқа 

ие болды. Нұр-Сұлтан қаласы, 2020 жыл 

Ғалия Абиловна жас ұрпақ тәрбиесіне елеулі үлес қосып, балабақшаның оқу-

тәрбие үрдісінің заманауи талаптарына сай қалыптасуына ықпал етіп, ұжымның және 

ата-аналар қауымының ықыласына бөленген жан. Отбасында аяулы ана, сүйікті әже, 

өнегелі ұстаз.  

 

 

 

АҚЫЛБАЕВА  
Жаңылған 
Ақылбайқызы 
Ардагер ұстаз 
(1937ж.-2008ж.) 

 

 

Ұстаз мамандығы – көп қырлы, 

қиын да, қызық, көп еңбектенуді талап 

ететін мамандық. Қай мемлекеттің де 

негізгі тірегі – білімді де, білікті, іскер де, 

белсенді адамдар. Сондай ұстаздардың 

бірі айтулы азамат, білімді де, білікті 

маман, қарапайым ұстаз болған менің 

анам - Ақылбаева Жаңылған 

Ақылбайқызы. 1937 жылы 9 наурызда 

Павлодар облысы, Ертіс ауданының Кайманачиха (қазір Луговое) совхозының, Ақбетей 

ауылында дүниеге келген. 1960 жылы Кайманачиханың №2 бөлімшесінің бастауыш 

мектебіне бастауыш сынып мұғалімі болып келді. 1962 жылы Семейдің Н.К.Крупская 

атындағы педагогикалық институтына түседі. Жоғары оқу орнына түсуіне байланысты 

1966 жылы Жаңылған Ақылбайқызы Кайманачиханың сегізжылдық мектебіне 

биология пәнінің мұғалімі болып ауысады. 1967 жылы биология мамандығы бойынша 

Семейдің пединститутын бітірген. 1969 жылы тұрмыс құрып, Ертіс аудынының, 

Северный совхозы № 5 бөлімшесіне (қазір Қараағаш ауылы) келеді де осы ауылдың 

Чапаев атындағы сегізжылдық мектебіне биология, химия мұғалімі болып ауысады. 

1974 жылы осы мектептің оқу ісінің меңгерушісі болып тағайындалады. Чапаев 



8 
 

атындағы сегізжылдық мектебінің оқушылары түрлі конференцияларға, семинарларға 

қатысып, әр түрлі көрмелерде жүлделі орындарға ие болған. Әсіресе оқу-тәжірибелі 

үлескісінің жұмыстарымен көп көрінді. Жаңылған Ақылбайқызының басқаруымен оқу-

тәжірибелі үлескісінде түрлі ағаштар, жемістер өсірілген. Осы күнге дейін таңқурай 

жайылып өсіп, жемістерін беріп жатыр. Жаңылған Ақылбайқызының оқушылары 

биология пәніне байланысты агроном, мұғалім мамандықтарын таңдап, жоғары оқу 

орындарында оқып, қазіргі уақытта ел үшін өз үлестерін қосуда. 

Тәлімгер ұстаз, өзінің ұстаздық қызметімен бірге, оқу ісінің меңгерушісі болып 

1986 жылға дейін қызмет атқарады. Бұл қызметте де 12 жыл аянбай еңбек етті. 

Жаңылған Ақылбайқызының ерен еңбегін үкімет бағалап, 1988 жылы Қаз ССР ағарту 

министрлігінің «Халық ағарту ісінің үздігі» төс белгісімен марапатталды. 

Сонымен бірге Ертіс ауданының білім бөлімі, мұғалімдер кәсіподақ аудан 

комитеті атынан көптеген құрмет грамоталарымен, алғыс хаттарымен марапатталған. 

Ардагер ұстаз, 1994 жылы зейнеткерлік демалысқа шықты. Жалпы еңбек өтілі 34 

жыл құрайды. Осы 34 жылда Жаңылған Ақылбайқызы шәкірттерге білім, тәрбие беру 

саласында қажырлы еңбек етіп, қаншама шәкірттерге білім мен тәрбие берді. 

«Ерінбегеннің еңбегі жанады, үйіне қыдыр келіп қонады» деген аталы сөз Жаңылған 

Ақылбайқызы сияқты ұстаздар еңбегіне берген бабалар батасы сияқты. Ол шәкірттер 

санасына табиғат жайлы білім нәрін септі, әрі сол әсем табиғаттың ажарын аялай 

білуге, сол арқылы экологиялық білім беруді үйретті. Осындай білікті маман, ұстаздың 

қыруар қызметінің нәтижесінде мектеп айналасы бүгінгі күнде жасыл баққа бөленуде. 

Қызы Жібек Аманжолқызы Токсанбаева Павлодар облысы, Ертіс ауданы, 

Северный жалпы орта білім беру мектебінің химия, биология мұғалімі. Ардақты 

ұстаздың ісі жалғасын табуда........... 

 

 

 

БАЙБИИСОВА 
Базаркуль 
Шамратовна 
учитель русского языка и 

литературы 
 

 

 

Байбиисова Базаркуль Шамратовна 

родилась 10 декабря 1965 года в пос. Аксу 

Денисовского района Кустанайской области. 

Приреченскую среднюю школу окончила в 1983 

году. В 1988 получила квалификацию учителя 

русского языка и литературы в Алматинском 

педагогическом институте, а в 2002 г. в 

Костанайском гуманитарном институте 

квалификацию учителя казахского языка и литературы. Имеет 32-летний стаж работы 

по занимаемой должности.  

Опыт работы: 1988-1989 - учитель русского языка и литературы Глебовской 

средней школы Денисовского района Кустанайской области;  

1990-2009 – учитель русского, казахкого языков и литературы в Чайковской  
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СШ Житикаринского района Кустанайской области;  

2000-2009 – зам. директора по учебно-воспитательной работе этой же школы;  

2009-2010 - учитель казахского языка школы "Кайнар" г. Алматы;  

2010-2014 - учитель казахского и русского языков и литературы в КГУ ОШ №84, 

Алматы;  

2014-2015 - НИШ ФМН, г. Алматы, учитель русского языка и литературы;  

2015-2020 – НИШ ХБН г. Алматы,- учитель-модератор русского языка и 

литературы; 2015-2019 –координатор педагогического подхода Lesson study 

«Исследование в 

действии» НИШ ХБН г. Алматы;  

2017-2020 - учитель-модератор;  

2018-2020 –ментор учителей НИШ ХБН г. Алматы;  

2019-2020- заведующий МО учителей русского языка и литературы НИШ ХБН 

г. Алматы. 

Курсы повышения квалификации и Сертификаты: 03.06.2006-

"Эффективные пути обучения по учебникам нового поколения 10 класс;  

02.10.2006 - "Совершенствование педобразования в условиях перехода на 12-

летнюю модель образования";  

12.01.2009 - "Научно-методическая основа мониторинга учебно-методического 

цикла; 2010 - Сертификат. Оқу үрдісінде электрондық оқулықтарды және интерактивті 

тақтаны пайдалану әдістемесі бойынша тренингтік курсын бітіргені үшін, (ҰАО АҚ);  

2012 - Сертификат НЦПК «Өрлеу» по программе третьего (базового) уровня;  

2012- Сертификат «Білім беру қызыметкерлерінің кәсіби өсуі-жаңаша білім 

берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты» тақырыбында өткізілген қалалық 

педоқуларына қатысқаны үшін;  

2015-2016 - Сертификат «Өрлеу» ББЖҚАРИ РИПКСО;  

2017-Сертификат. IX Международная НПК, Публикация в журнале;  

2017-Сертификат НЦПК«Өрлеу» по программе второго уровня;  

2018 – Сертификат Участника X Международной НПК за подписью 

Шамшидиновой К.Н., Публикация в журнале;  

03-06.09.2019 - Сертификат участника Международной конференции в 

Амстердаме «WALS - 2019»;  

19.04.2019- Сертификат за участие в Республиканской научно-практической 

конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения», 

посвященная 95-летию известного ученого-лингвиста, педагога, д.ф.н., профессора 

В.А.Исенгалиевой. КазГосЖенПУ;  

28-30.11.2019 – Сертификат и Благодарственное письмо участника 

Республиканского семинара-практикума для учителей рус яз. и лит-ры: «Фасилитация 

русского языка и литературы»; 

Почетные, похвальные грамоты и Благодарственные письма:  

1999–Грамота, Районный конкурс "Учитель года";  

2000 - Грамота, 2-е место в конкурсе "Панорама - 2000";  

2000 –Грамота, 2-е место, конкурс "Воспитание казахского патриотизма и 

гражданственности на уроках каз.языка - 2000";  

2000 –Грамота за 1-е место в областном конкурсе "Панорама-2000";  

2003-Благодарственное письмо в районном конкурсе "Завуч -2003";  

2004—Грамота за 1-е место, "Управление качеством образования", Научно-

практическая конференция;  

2005 - Благодарственное письмо президента Н.А.Назарбаева;  

2005-Грамота. Районный конкурс "Завуч-новатор"-2005 в номинации 

"Инновация в управлении";  
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2006-Грамота за творчество, инициативу и профессионализм Житикаринского 

РОО;  

01.03.2006- Грамота Житикаринского представительства «Отан»;  

15.12.2006-Благодарность Костанайского облфилиала РПП "Отан";  

2009 - Благодарственное письмо Центра ЕНТ МОиН РК;  

2009-Грамота за плодотворный труд, профессионализм и активную жизненную 

позицию, г. Алматы;  

15.01.2010 – Благодарность к 15-летию школы за плодотворный труд, 

профессионализм и активную жизненную позицию;  

07.05.2010 – Грамота за участие в мероприятий к 65-летию Победы в ВОВ;  

2010 - Грамота за подготовку учащихся к олимпиаде;  

2011-Құрмет грамотасы. Білім саласындағы жемісті қызметі мен оқушыларды 

оқытудағы және тәрбиелеудегі жоғары нәтижелерге жеткен жетістіктері үшін;  

2011-Мадақтама. ҚР Тәуелсіздігінің 20-жылдығына орай жас ұрпақты тәрбиелеу 

ісіне қосқан үлесі ушін; 

 2012-Мадақтама грамота; 

 2012- Грамота за 2-е место в Республиканском педчтений;  

 2013-Мадақтама грамота. Жас ұрпақты тәрбиелеудегі қосқан үлесі ушін және 

«Ең үздік мұғалім-2013» номинациясы;  

2013-Грамота за труд, профессионализм и активную жизненную позицию, 

Алматы;  

2014-Мақтау қағазы. Оқу-тәрбие жұмысындағы жетістіктері мен білім беру 

жүйсесіндегі шығармашылық еңбегі үшін;  

2017 октябрь- Благодарственное письмо АОО НИШ за подписью 

К.Шамшидиновой;  

2017-2018-Медаль к 10-летию АОО НИШ;  

2018, октябрь-Благодарственное Письмо АОО НИШ;  

2019-Благодарственное письмо Гендиректора за обучение преподавателей 

Республиканского высшего медицинского колледжа по совершенствованию 

образовательного процесса, форм и методов обучения;  

29.02.20-Алғыс Хат пен Құрмет грамотасы-Ұлы Абайдың 175 жылдығына 

өткізілген Үкілі Үміт атты Халықаралық өнер көрсетіп, қатысқан үшін. 

Участие в проектах и форумах. Научные и методические 

исследования/публикации:  

2015-2016 - Семинар для учителей г. Талгар Алматинской обл.;  

2015-2016 - Семинар. Тема исследования «Action research» и уровень ее 

представления «Защита мини-проектов по русскому языку и литературе» Создание 

мини-книг «Знаменитые люди. Чем они интересны? На уровне Интеллектуальной 

школы:  

2015-2016 - Брифинг «О роли языка в жизни человека»; Открытый урок 

«Лидером может быть каждый» в 9 «С» кл. ко Дню Президента;  

30.03.2016 – Проведение мастер-класса по предметам в филиалах АОО «НИШ" 

«Рефлексия деятельности учащихся на уроках рус. яз и лит-ры». Интегрированный 

урок рус, яз. и искусства: «Когда дружат народы-дружат языки», конкурс рисунков 

худмастерства «Лучший портрет из слов» (на основе притчи «Вавилонская башня»); 

Сценическая постановка «Эзопов язык». 11 кл.;  

18-22.04.2016 -Тренинг для учителей языковедов «Организация рефлексии на 

уроках». На республиканском уровне/тренинги уровневых курсов: 2016- Назарбаев 

Зияткерлік мектептердің тәжірибесін тарату бойынша мектеп директорларының тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасарларына арналған республикалык семинар-практикумы 

«Организация исследовательской деятельности учащихся». Тренинг; 

2016-Семинар для учителей школы «Жас ұлан;  
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2016-Тренинг для учителей «Организация рефлексии на уроках»;  

2017-Слушатель IX Международного НПК, Астана;  

25.10.18 - Участие в Х Международной НПК. Постер-сессия: «Развитие 

академического языка учащихся», Астана;  

2018-Конференция филиала ЧУ «Центр педмастерства», Алматы, АОО «НИШ: 

«Исследование урока-опыт казахстанских школ». Диалоговая площадка: выставка 

постеров по Исследованию урока;  

2019 – Подготовка ученика 10 кл. для сетевой олимпиады в Шымкент, I место;  

2018-2020-организация и проведение Конкурса «Лучший менти – 2019, 2020», 

НИШ ХБН, Алматы. Статья в газете NIS NEW, «Кала мен Дала», журнале НИШ, в 

«Инстаграм»;  

2018-Организация,проведение и участие ученицы 10 кл. в междунар. конкурсе 

юных чтецов «Живая классика». Гран-при за разработку научной и журналистской 

работы: «Космос. Черные дыры». Поездка в Артек;  

28.11.18-Семинар по трансляции опыта для общеобразовательных школ 

Енбекшиказахского, Талгарского, Илийского и других районов и школ города: 

«Эффективное планирование и проведение Lesson Study;  

2018- Семинары, тренинги, коучинги для учителей МО математики, русского 

языка литературы;  

26.12.18 - День открытых дверей «Мотивация учителей к обмену опытом через 

факторы организац. уровня» для ОШ, Круглый стол «Жаңартылған білім мазмұны-

жаңаша көзқарас»;  

2018-Семинар для учителей в НИШ. Навык Чтения;  

2018- 2019 - Семинар по Lesson Study для учителей НИШ;  

28.11.2018-Семинар по Lesson Study. ОШ «Исследование урока»-теория и 

практика. Город. семинар;  

2016- Чиналиева А.-2-е м. в сетевых науч. проектах среди учащихся НИШ;  

2017-Казыбек И., Кульмахамбетова И.- сетевые научные проекты;  

2018-учащиеся 10 Д кл.- призовое участие в научных проектах: «Влияние 

современной литературы на формирование личностных качеств подростка»;  

2018 участие в X Междун.научно-практичекой конференции;  

25-26.10.18-Участник постер-сессии «Взаимосвязь «Исследования в действии» и 

«Исследования урока» - теория и практика. Модератор–профессор Университета 

Восточной Англии Джон Эллиот, «Развитие академического языка учащихся», Астана,  

2018 -Региональная конференция филиала ЧУ«Центр педмастерства» АОО 

«НИШ»: «Исследование урока (Lesson Study);  

2018-2019-Участие в международной аккредитации СIS в НИШ ХБН, Алматы;  

2019-участие в конференции по теме: «Педагогический диалог-Исследование 

урока (Lesson Study)», проведении открытых уроков, семинаров;  

2017-статья в газете «Білімді ел»;  

2018 - «Интеграция предметов «Химия» и «Русский язык»; В Концепции 

образования и развития ученика XXI в. «Заманауи білім беру ғылымы және 

психология» атты Халық.ғылыми-тәжірибелік конф. Жинақ, Астана:РНПЦ «Білім-

Образование-Education»;  

02.06.2018-Статья в журнале АОО НИШ «Учитель-исследователь», 

«Инструменты для развития академязыка на уроках химии с русским языком 

обучения»; 

2019-Разработка КСП, дидактического и ресурсного материала 

(«Бесприданница» А.Осттровского - 6 уроков), Ф.Достоевского «Преступление и 

наказание, А.Вампилова «Старший сын»;  

2014-2020-Разработка и экспертиза материалов ВСО по рус яз и литературе (7-11 

кл.); СМК. Самостоятельная работа 7 кл. «Если бы я был правителем». 
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БӘКІРБАЕВА 
Күлпаш 
Рақымжанқызы 
Ардагер ұстаз 

 

Ұстазым менің... 

 

Мінеки жолымыз түсіп Өскемен 

қаласынан Асу-Бұлақ кентіне жол 

тартып келеміз. Мақсатымыз – мектеп 

табалдырығын аттағанда құшақ жая 

қарсы алған алғашқы ұстазымызбен 

кездесу. Төрт қыз жол бойы талай 

жылдар бұрын артта қалған жарқын 

мектеп өмірін еске алып, балғын 

балалық шақтың қызықтарын жарыса 

айтып бітіре алар емеспіз. Бұл әр адамның жүрегінің түкпірінде қалатын 

жағымды естеліктер. Осы естеліктердің ішіндегі ең қасиеттісі - 

әрқайсымыздың жүрегімізге жылу сеуіп, нұр құйған алғашқы ұстазымыз 

Бәкірбаева Күлпаш Рақымжанқызы туралы. Мектеп бітіргенімізге 35 жыл 

өтсе де, алғашқы ұстазымыздың аяулы бейнесі біздің жүрегіміздің түбінде 

сақтаулы. Әр оқушысының бойына білім дәнін себе білген, адамгершілікке 

баулыған, алғаш «Әліппенің» бетін ашып, әріп танытқан, ерінбей-

жалықпай әр балаға әрбір әріпті ежіктеп отырып үйреткен, қолымызға 

қалам ұстатып, әріпті жазып дағдыландырған, әр баланың жүрегіне жол 

таба білген ақжарқын мінезді, жылы жүзді ұстазымызды көргенде, елуді 

еңсерсек те өзімізді сонау 45 жыл бұрынғы бірінші сынып оқушысындай 

сезіндік. Ұстазымыз 90 жасқа аяқ басса да еш өзгермегендей. Сол мейірім 

шашқан жүзі, ақылға, даналыққа толы көздері, естіген сайын тыңдай 

бергің келетін әуезді дауысы... тіпті иісі де сол баяғыдай. Күлпаш 

Рақымжанқызы шәкірттеріне тәлім-тәрбие беріп, жақсы қасиеттерді 

бойына сіңіріп қана қоймай, өзінің жүріс-тұрысымен, сөйлеу шеберлігімен, 

киім киісімен, ұқыптылығымен үлгі бола білген тұлға. «Сырлы аяқтың 

сыры кетсе де, сыны кетпес» демекші ұстазымыздың бойынан әлі күнге 

шейін зиялылықтың лебі білініп тұр.  

Бәкірбаева Күлпаш Рақымжанқызы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан 

ауданына қарасты Тайынты ауылының іргесінде орналасқан Шыбынды 

деген жерде 1930 жылы 23 наурызда қарапайым шаруа отбасында дүниеге 

келген. Әкесі Суықбаев Рақымжан колхозда еңбек еткен, Ұлы Отан 

соғысына шақырылып, хабар-ошарсыз кеткен. Анасы Айша да колхозда 

еңбек еткен, жалғыз өзі 4 қыз 1 ұлды тәрбиелеп өсіріп аяқтандырған. 1968 
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жылы қайтыс болды. Балалардың үлкені болған Күлпаш Рақымжанқызы 

соғыс кезінде ересектермен бірге тылда жұмыс істеген, үй шаруасына 

көмектесіп анасына қолқабыс еткен. 7 жасқа толғанда отбасы Тайынты 

ауылына көшіп келеді, Тайынты орта мектебінде 8 сыныпты үздік бітіреді. 

Таудай талабы барын көрген мектеп әкімшілігі қолдау көрсетіп, баланы 

Өскемен қаласындағы Жамбыл Жабаев атындағы мектеп-интернатына 

орналастырады. Жамбыл атындағы мектеп-интернатты үздік бітірген соң, 

Зайсан қаласындағы қазақша оқытатын педагогикалық училищеге сырттай 

оқуға түседі. Ол кезде Өскемен қаласында қазақша оқытатын мұндай оқу 

орны жоқ болатын.  

Педагогикалық училищеде сырттай оқи жүре, Ұлан ауданындағы 

Ақтау кентінде ұстаздық еңбек жолын бастайды. 1954 жылы есепші болып 

қызмет ететін Бәкірбаев Мүбәрәк деген азаматпен тұрмыс құрды. Жұбайы 

Мүбәрәк 1982 жылы қайтыс болды. Жары екеуі бір қыз, үш ұл сүйді, 

Алланың берген немере-шөберелері бар. Қызы Сәуле медицина саласында, 

ұлдары Марат, Манарбек, Нұрлан түрлі салаларда қызмет етеді. 

Бар ғұмырын білім беруге арнап, шәкірттерінің алғысына бөленген 

ардақты мұғалім Күлпәш Рақымжанқызы «Ағарту ісінің үздігі» белгісінің 

және көптеген марапаттардың иегері. Ұлағатты ұстаз, асыл жар, аяулы 

ана, ардақты әже Күлпаш Рақымжанқызына шәкірттерінің айтар алғысы 

шексіз. Ұстаздық өмір жолы мен ізгі қасиеттері соңғы толқынға үлгі 

болған мұғалімге балаларының, немере-шөберелерінің арасында бақытқа 

бөленіп, жасай беріңіз деп тілек білдіремін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Увалиева Гүзипа Мүбәрәкқызы, 

 Өскемен қаласы әкімдігінің «Ағылшын тілін  

тереңдетіп оқытатын №38 гимназиясы» КММ-нің  

қазақ тілі және әдебиетінің мұғалімі 
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БОЖБАНБАЕВА 
Майра 
Муратбековна 
учитель русского языка и 

литературы 
 

 
 

Майра Муратбековна Божбанбаева 

родилась 05 апреля 1971 года в г. Туркестан. 

Общеобразовательную среднюю школу № 15 

совмещала с Детской музыкальной школой 

по классу фортепиано. В 1993 г. с отличием 

окончила Казахский государственный 

женский педагогический институт. После 2-х 

лет работы на кафедре русской и зарубежной 

литературы поступила в аспирантуру по 

шифру: 10.01.00– казахская литература.  

1998-2000 – старший инспектор отдела аспирантуры КазГосЖенПИ 

2000-2004 – главный специалист Управления науки и международных связей 

КазГосЖенПИ (отдел аспирантуры, магистратуры) 

2004-2005 - Ведущий специалист отдела подготовки и выпуска учебников и 

УМК Издательства «Кітап» при РГКП «Дәуір» 

2005-2007 – Специалист высшей категории «Қазақ энциклопедиясы», 

редактор, перевод 10-томной энциклопедии с казахского на русский язык 

2006-2008 – Международный Казахско-Турецкий университет им Х.А.Ясави без 

отрыва от производства. Специальность «Финансы» 

2007- по март 2017 – координатор региональной корреспондентской сети 

еженедельника «Аргументы и Факты в Казахстане», ведущая рубрики Обратная 

связь - «Старая фотография», вопросов-ответов, афиша, народные традиции, 

геопрогноз и рубрики «Образование» 

2017 – учитель русского языка и литературы в городской физико-

математической школе «Келешек» при РФМШ им. Жаутыкова  

2017-2018 – преподаватель русского язфыка и литературы в колледже IT-

технологий при IT-университете 

2016 - 2018 - учеба в магистратуре Казахского Национального педагогического 

университета им. Абая 

2018-2019 учебный год – НИШ ХБН, г. Алматы – учитель русского языка и 

литературы 

2019 и поныне – учитель русского языка и литературы в Республиканском 

колледже спорта  

Все эти годы является внештатным корреспондентом газет «Вечерний Алматы», 

«Кала мен Дала», международной газеты «Весь мир» и сотрудником Казахского 

государственного женского педагогичсекого университета. 

Стажировки: 

1. Министерство образовани и науки РК, Стажировка Академия Поморска, 

Слупск (Польша);  
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2. Открытые уроки по исследованию: «Педагогический диалог – Исследование 

урока (Lesson Study)» (3 открытых урока в НИШ ХБН г. Алматы) 

3. Принимала участие в организации и проведении Международных научно-

практических и республиканских конференций в КазГосЖенПИ, а также была 

секретарем в ежегодных территориальных избирательных комиссиях. 

4. Участие в международной аккредитации СIS в НИШ ХБН, Алматы 

5. 2010 год – обучение преподавателей Республиканского высшего 

медицинского колледжа по совершенствованию образовательного процесса, форм и 

методов обучения 

6. 2019 учебный год – НИШ (Алматы): участие во внешкольной конференции по 

теме: «Педагогический диалог – Исследование урока (Lesson Study)»  

Сертификаты и благодарственные письма: 

1. Сертификат. «Проблемы поэтики и стиховедения - VIII». Абай атындағы 

ҚазҰПУ –дың 90 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция, 

24-26 мамыр, 2018 

2. Сертификат. Стажировка Академия Поморска, Слупск 

(Польша),16.04.2018-26.04.2018 жж.  

3. Сертификат. «Сабақты зерттеу» (Lesson Study) – педагогикалық диалог 

тақырыбы бойынша мектепішілік конференцияда тәжірибемен бөлісіп, белсенділік 

танытқаны үшін. 

4. Сертификат. «Актуальные проблемы современной лингвистики и 

литературоведения», ғалым-лингвист, филология ғылымдарының докторы, профессор 

В.А. Исенгалиеваға арналған Республикалық ғылыми-теориялық конференция. 

5. Благодарственное письмо Генерального директора за обучение 

преподавателей Республиканского высшего медицинского колледжа по 

совершенствованию образовательного процесса, форм и методов обучения, 2019 г. 

6. Благодарственное письмо директора НИШ ХБН Алматы за активное 

участие в Форуме «Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в современной школе и ВУЗе» в рамках недели методического 

объединения «Посредством слова я творю мир», 2020 г. 

Участие в проектах и форумах:  

2017 – Диплом Министра образования и науки РК (1-е место) за участие в 

республиканском научном конкурсе среди молодых ученых по психолингвистике. 

2018-2019 - 1–е место в конкурсе ментора и менти в НИШ ХБН г.Алматы. 

Опубликовано в газете «Қала мен дала», журнале Назарбаев интеллектуальные школы. 

2019 – Организация, проведение и участие ученицы 7-го класса НИШ ХБН 

г.Алматы в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика»;  

2004-2005 – Адаптация российских учебников и УМК под казахский стандарт 

образования;  

2004 – лицензиар произведения на казахском языке «Тоқта, сақтан, жол ашық»;  

2002-2004 – проведение студенческих, республиканских и международных 

конференций («Біліктілік – XXI ғасырдағы Қазақстан дамуының ең басым көрсеткіші» 

- «Профессионализм – главный приоритет развития Казахстана в XXI веке»; «Қазақ 

қызы – өткені, бүгіні, болашағы» - «Казахская девушка – прошлое настоящее будущее» 

и др.) 

Научные и методические исследования/публикации: 
Научные и газетные публикаций, в том числе «Лирика Абая в русских 

переводах», //«Iзденiс-Поиск»: серия гуманитарная, 1999, т.№4-5, с 157-162; «Границы 

свободного перевода», другие научные статьи в Сборниках научных статей 

преподавателей и соискателей, 1998 и др. гг.; «Экспресс К», Ленинская смена - 

Резонанс. «Говорите по-казахски», к 1500-летию Туркестана опубликованы статьи в 

Международной энциклопедии «Туркестан» («Тюрксой», «Тадж-Махал» и многие 
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др.), в Национальной энциклопедии «Казахстан» (в русском и казахском томах), в 

областных энциклопедиях, в еженедельнике «Аргументы и Факты в Казахстане» 

статьи «Казахстан: «Прощание с астрономией?», «Балуан Шолак - хромой», «Мир 

без чудес чёрно-белый». «Как жизнь в праздник превратить», «Классная работа 

для «АиФа», «Допелся до победы журналист», «Правдописание» (об истории 

последней войны), АиФ «Книги живут вечно», «Русский салам», газета КазНПУ им. 

Абая Абай университеті «Молодежный вектор» (№1-2 февраль, 2017г.) и т.д., и 

более 30 заметок.  

Интервью с проректором по научной и международной связи КазНПУ им. Абая 

«Дамы, смелее во власть» (2018) 

Статьи: международная газета «Весь мир» - «Судьба офицера», газета 

«Вечерний Алматы», «Комсомольская правда», «Известия» и т.д.  

В настоящее время занимается исследованием темы: «Когнитивная семантика 

глаголов зрительного и слухового восприятия в русском и казахском языковых 

картинах мира» («Орыс және қазақ тіл бейнелеріндегі көру және есту қабылдау 

етістіктердің танымдық семантикасы», «Cognitive semantics of verbs of visual and 

auditory perception in the Russian and Kazakh language pictures of the world».; 

«Студенческая молодежь Казахстана: состояние, проблемы, перспективы», 

Интервью в международаной газете «Весь мир» в рубрике «Вечные ценности» 

материал на разворот «Загляните в семейный альбом...» (сентябрь-ноябрь, 2017); 

«Сколько живут книги» на основе проведенной творческой встречи студентов 

колледжа IT технологии и студентов КазНПУ с писателями, поэтами, режисерами и 

учеными (0,5), АиФ № 46-47, 22-28 ноября, 2017; Хабаршы «Вестник», серия 

филологическая; Научный альманах LingvLit (1) «Глаголы зрительного 

восприятия как объект лингвистических исследований», Лингвистика, Алматы, 

2017; Хабаршы-Вестник Серия «Филологичесике науки» - «Когнитивный подход к 

изучению глаголов физического восприятия мира у человека» (на материале 

глаголов зрительного восприятия), А., 2017; Республиканский учебно-

методический журнал «Русский язык и литература» Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» (методическая копилка) № 1-2 (53-54), 2018; международная статья к 90-

летию КазНПУ «Проблемы поэтики и стиховедения-VIII». 24-26 vfz. 2018; Научный 

альманах LingvLit (3); «Актуальные проблемы современной лингвистики и 

литературоведения», Республиканская научно-практическая конференция, 

посвященная д.фил.н., профессору В.А. Исенгалиевой, А., 2019; «Развитие 

критического мышления учащихся на уроках русского языка», Методика 

преподавания языка и литературы, Алматы, 2019; Спортивное научно-информационное 

издание «Жас талант» - «Знание языков - путь к конкурентоспособности», № 1, 2020 

и др. 

Сын: Отемисов Адилет Маратович, лучший выпускник 2010 года РСФМСШИ 

им. О. Жаутыкова, первый выпускник с дипломом Особого образца Назарбаев 

Университета. Ныне докторант Оксфордского университета Англии. 
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ДЮСЕБЕКОВА 
Даметкен 
Рахимжановна 
Тәрбиеші 

 

 

Дюсебекова Даметкен Рахимжановна 

1965 жылы 20 тамызда Ұлытау ауданында 

қарапайым отбасында дүниеге келді. 1972 - 

1982 жылдары Ұлытау аудандық №1 орта 

мектебінде оқыды. 1983 жылы Жезқазған 

педагогикалық училищесіне мектепке 

дейінгі бала тәрбиесі мамандығына оқуға 

түсіп, 1985 жылы 4 шілдеде балалар 

бақшасының тәрбиешісі атты 

квалификация бойынша диплом алды. 1988 

жылға дейін Ұлытау аудандық балабақшада тәрбиеші болып жұмыс атқарды. 1988 

жылы Сәтбаев қаласының № 7 балабақшасына ауысып, осы балабақшада 1999 жылға 

дейін тәрбиеші болып жұмыс істеді. Даметкен Рахимжановна «Сәтбаев қаласының 

білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің №36 «Ақбота» бөбекжай балабақшасы» 

коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнында 1999 жылдан бері жұмыс істейді. 

Мектепке дейінгі тәрбиеші мамандығы бойынша бірінші біліктілік санаты бар. 

Педагогикалық еңбек өтілі 35 жыл. 

Ол өте еңбекқор, талапты да жауапкершілігі жоғары тәрбиеші. Әріптестері мен 

ата-аналардың арасында беделді. Қазіргі уақыт талабына сай жаңа стандарт талабы 

бойынша оқу-тәрбие жұмысын кешенді түрде ұйымдастырады. Педагог өз іс-

әрекеттерінің нәтижелерін тек талдап немесе сынақ түрінде бағалап қана қоймай, алғыр 

ойларымен бөлісіп, өз шығармашылық деңгейін жүйелі түрде толықтыру үшін кәсіби, 

шығармашылық байқауларға белсене қатысып отырады. 

Педагогтың жетістіктері: Бірнеше ғылыми-шығармашылық жұмыстары 

республикалық, облыстық басылымдарда жарияланған. «Тағылым» республикалық 

ғылыми-әдістемелік журналының 2017 жылғы ақпан айындағы №2 (41) санында 

материалы жарияланды. 2017 жылы Tarbie. org ұстаздар сайтында авторлық материалы 

жарияланды. 2016-2017жж. Аймақтық «Әдістемелік вернисаж» педагогикалық 

жұмыстар фестивалінде мадақтамаға ие болды. Халықаралық Педагогика және 

Инновациялық Технологиялар Ғылым Академиясынан ІV Халықаралық сайыс «10 

үздік ашық сабақ-2018» І дәрежелі Диплом 2018ж. Білімқұмар балаларға арналған 

Республикалық «Үркер» зияткерлік марафонында жүлдегер мен жеңімпаздарды 

дайындағаны үшін, Еліміздің бәсекеге қабілетті жас бүлдіршіндерін тәрбиелеуге және 

дамытуға қосқан үлесі үшін дипломмен марапатталды. 2018 жылы «Martebe. Kz» 

ақпараттық білім парталы «Үздік балабақша тәрбиешісі» ІІІ Республиклық мектепке 

дейінгі ұйымның тәрбиешілері байқауында ІІ орын-диплом және «Үздік тәрбиеші» төс 

белгісімен марапатталды, Алматы қаласы. 2018 жылы Халықаралық Педагогика және 
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Инновациялық Технологиялар Ғылым Академиясынан медаль «Маман мақтанышы» 

атты төс белгісімен марапатталды, Ақтөбе қаласы. Халықаралық педагогика және 

инновациялық технологиялар ғылым академиясы (ХП және ИТҒА) «Үздік тәрбиеші 

портфолиосы-2019» Халықаралық байқауының жеңімпазы І дәрежелі Дипломмен 

марапатталды. Халықаралық Педагогика және Инновациялық Технологиялар Ғылым 

Академиясы (МАНПиИТ) «Ашық сабақтар фестивалі - 2019» атты ІІ Халықаралық 

байқауында І дәрежелі Дипломмен марапатталды. «Халықаралық педагогикалық 

шығармашылық пен ғылымның дамуын қолдау қоры» Педагогикалық премия 2019 

Диплом в номинации «Лучший специалист-2019». «Тәуелсіз ел жастары» қоғамдық 

қорының ұйымдастыруымен өткен балабақшалар арасындағы республикалық «Менің 

отбасым» атты онлайн сурет байқауына шәкірттерді дайындағаны үшін алғыс хат. 

Алматы-2019ж. 2019 жылы «Тәуелсіздік-тұғырым» атты республикалық өлең оқу 

байқауына дарынды шәкірт дайындағаны үшін алғыс хатпен марататталды. 2020 жылы 

«Халықаралық ғылыми тәжірибе» Республикалық қашықтық олимпиадалар 

орталығының ұйымдастыруымен өткен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай 

Республикалық «Қыс бейнесі» атты балабақша бүлдіршіндері арасындағы сурет 

байқауына шәкірт дайындағаны үшін алғыс хатпен марататталды. 2020 жыл «ZІАТ» 

Ғылыми-әдістемелік орталығы «Тәлімі мол – тәрбиеші ұстаз» атты қашықтықтан 

өткізілетін Х Республикалық мектепке дейінгі ұйым қызметкерлерінің конкурсында І 

орынға ие болып дипломмен марапатталды. 

Отбасында үш баланың анасы, адал жар, бір немеренің сүйікті, мейірімді әжесі. 

Даметкен Рахимжановна заман талабына сай, қоғамға лайықты білімді де, білікті ұстаз 

екеніне сеніміміз мол. 

 

 

ЖҮСІПОВ  
Өмірбек 
Сейдаллыұлы 
Ардагер ұстаз 
 

 

Жүсіпов Өмірбек Сейдаллыұлы 1939 

жылдың 19 наурызыңда Түркістан қаласында 

жұмысшы отбасында дүниеге келген. Түркістан 

станциясындағы №19 темір жол министрлігіне 

қарасты қазақ орта мектебін 1956 жылы бітіріп, 

Шымкент мемлекеттік педагогикалық 

институтына оқуға түсті. 1961 жылы «Орыс тілі 

және орыс әдебиеті пәндерінің оқытушысы» 

квалификациясы берілді. Атқаратын қызметі 

бойынша 52 жылдық педагогикалық жұмыс өтілі бар. 

Жұмыс тәжірибесі: 

1957 - Мәскеу қаласындағы 6 дүниежүзілік жастар мен студенттер фестивалінің 

делегаты;  
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1961–1964 - Ленгер қаласындағы №2 орта мектепте және №17 мектеп-

интернатында орыс тілі мен орыс әдебиеті пәндерінің мұғалімі; 

1964–1965 оқу жылдарында - Қызылқұм ауданына қарасты «Балтақөл» мектеп – 

интернатында орыс тілі мен орыс әдебиеті пәндерінің мұғалімі;  

1965 – 1970 - Кентау қаласындағы №1, №9 мектептерінде орыс тілі, орыс 

әдебиеті мұғалімі қызметін атқарды;  

1970 – 1975 - оқу жылдары №1, №2-інші мектеп- интернатында директордың 

оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды;  

1975-1980 - Кентау қалалық партия комитетінің үгіт – насихат бөлімінің 

нұсқаусышы;  

1980 - 1982 - Кентау қаласындағы №18 мектеп директоры;  

1982-1984 - Кентау қалалық оқу бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды;  

1984-2002 - №6 қазақ орта мектебінің директоры  

Зейнеткерлікке шыққаннан кейін 2005-2012 - «Кентау медициналық 

колледжінде» орыс тілі және орыс әдебиетінің мұғалімі, әрі директор қызметін 

атқарды.  

Ө.С. Жүсіпов шығармашылық жүмыстары. Кентау қалалық халыққа білім 

беру бөлімі, мұғалімдердің қалалық кәсіподақ ұйымы және қалалық педагогикалық 

қоғам «№6 орта мектептің директоры Өмірбек Жүсіповтың Іс – тәжірибесінен» 

(1989 ж.), облыстық ғылыми әдістемелік кабинеті «Жас ұрпақты халықтық дәстүрде 

тәрбилеуде одақтастар ынтымақтастығы» жайында брошюра шығарды (1990 ж). 

«Қазақфильм» киностудиясы «Жаңа типті мектеп» деген деректі фильм түсірді. 

Ө.С Жүсіпов– Оңтүстік Қазақстан облысының «Директор-92» байқауының 

суперфиналисті, республикалық «Директор – 92» байқауының жүлдегері. 

1992 жылы №6 қазақ орта мектебі базасында Қазақстанның барлық облысынан 

лицей, гимназиялардың директорлары, облыстық білім беру басқарма бастығының 

орынбасарлары, Ы. Алтынсарин атындағы ғылыми зерттеу Академиясының 

ғалымдары, білім және ғылым министрлігінің өкілдерінің қатысуымен Республикалық 

семинар – кеңес өтті. Баяндама тақырыбы: «Жас ұрпақты халықтық дәстүрде 

тәрбилеуде одақтастар ынтымақтастығы». Семинар қорытындысына сай 17 мұғалім 

«Қазақ ССР халыққа білім беру ісінің үздігі» төсбелгісімен, алты ұстаз білім 

министрлігінің «Мақтау грамотасымен» бір мезгілде марапатталды. Оңтүстік Қазақстан 

облысының облыстық білім беру басқармасының 24.11.1992 жылы №435 бұйрығына 

сәйкес №6 мектепке Ө.С. Жүсіповтың авторлық мәртебесі берілді. 

Ө.С. Жүсіпов – 200-ге жуық мақалалардың, «Ұстаздық еткен жалықпас» 

(2016 ж.), «Кентау маржандары» (Ұжымдық, 2014 ж.), «Ұстаз қол жазбаларынан» 

(2018 ж.) кітаптардың авторы. Мақалалары РСФСР-дің Чебоксары, Тамбов, 

Новосибирск, Мәскеу қалаларының ғылыми орталықтарының жинақтарына енсе, 

Европа елдері: Румыния, Бухаресте(2017 ж.), Словенияда (2018 ж.), Украина, Одессада 

(2019 ж.), Азия мемлекеттерінде: Индияда (2018 ж.), Жапония, Саппорода (2019 ж.), 

Біріккен Араб Әмірлігі, Дубайда (2019 ж.) жарық көрді. 

Ө.С. Жүсіпов – қоғамдық жұмысқа белсенді. 

1988 - Мәскеуде өткен Бүкілодақтық мұғалімдер сьезінің делегаты;  

1985-89 - Кентау қаласының депутаттар кенесі; 

1989-1992 - Кентау қаласының маслихатының депутаты;  

2016 - Кентау қаласының ақсақалдар алқасының мүшесі;  

2016 - Кентау қалалық қоғамдық кеңесінің мүшесі.  

Марапаттаулары: «За трудовое отличие» (1988ж.),«Ветеран труда» (1989 ж.) 

медальдары, «Қаз ССР-нің білім беру ісінің үздігі» төсбелгісі (1990 ж.), «Астана» 

(2008 ж.), «Ерең енбегі үшін» (2002 ж.) медальдарымен, «ҚР- ның Конституциясына, 

маслихатына 20 жыл» медальдарымен, ҚР-ның «Құрмет грамотасымен» (2019 ж.), 
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Онтүстік Қазақстан облыстық маслихатының грамотасы №22/253 02.09.99 ж. 

«Онтүстік Қазақстан облысына еңбегі сіңген» төсбелгілермен марапаталған.  

2002 - Кентау қаласынын құрметті азаматы;  

2019 - Кентау қаласының жанашыры. 

 

  

 

ИЗТАЕВА  
Айсұлу  
Кушербаевна 
Тәрбиеші 

 

 

Изтаева Айсұлу Кушербаевна 1965 

жылы 1-ші шілдеде Жезқазған облысы 

Ұлытау ауданында дүниеге келді. 1982 

жылы Ұлытау ауданындағы Ұлытау орта 

мектепті бітіріп, Жезқазған педагогикалық 

училищесіне түсті. 

1985 жылы училищені ойдағыдай 

бітірген соң, жолдама бойынша туған жерге 

жол тартты. «Жылы ойым жыр сыйлаған кең 

мекенім, Білемін бақытымның сенде екенін» - деп, жыр төккенде менде туған ауылдың 

топырағын, жусан иісін аңсап, қасиетті мекен Ұлытауға келіп №1 Ұлытау орта 

мектебінде ұстаздық қызметімді бастадым, - дейді Айсұлу Кушербаевна. Сәтбаев 

қаласында 1988 жылдан тұрмыста, екі баласы бар. Екі баласынан 6 немере сүйіп отыр. 

1989 жылдан бастап Сәтбаев қаласында балабақшада тәрбиеші қызметін атқарып 

келеді. 2015 жылы Жезқазған гуманитарлық колледжінде сырттай оқып бітірді, Диплом 

бойынша мамандығы мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі. Қазіргі таңда «Сәтбаев 

қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің №36 «Ақбота» бөбекжай 

балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнында қызмет етеді. 

Жалпы педагогикалық өтілі 35 жыл. Бірнеше жыл кәсіподақ ұйымының төрайымы 

болып қызмет еткен. Айсұлу Кушербаевна қазіргі уақыт талабына сай жаңа стандарт 

талабы бойынша оқу-тәрбие жұмысын кешенді түрде ұйымдастырады. 

Айсұлу Кушербаевнаның педагогикалық жетістіктері:  

 Білімқұмар балаларға арналған Республикалық «Үркер» зияткерлік 

марафонында жүлдегер мен жеңімпаздарды дайындағаны үшін, Еліміздің бәсекеге 

қабілетті жас бүлдіршіндерін тәрбиелеуге және дамытуға қосқан үлесі үшін дипломмен 

марапатталды.  

 «Тағылым» республикалық ғылыми-әдістемелік журналының 2017 жылғы 

ақпан айындағы №2 (41) санында материалы жарияланды.  

 2017 жылы www.bilimsite.kz халықаралық сайтында «Ойлайық та, 

ойнайық!» тақырыбы бойынша әзірленген сабағының электронды нұсқасы жарияланды 

сертификат берілді. 

  Халықаралық педагогика және инновациялық технологиялар ғылым 

академиясынан номинация «Ең үздік маман 2017» дипломмен марапатталды. 

 2017 жылы «Алғашқы қадамдар» Ашық аймақтық фестиваль-байқауына 

қатысушыларды дайындағаны үшін алғыс хат  
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 2017 ж. «Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның 

дамуын қолдау қоры» ұйымдастырған «Менің қысқы демалысым» атты Халықаралық 

байқауында балабақша тәрбиеленушілеріне жетекшілік жасап І – ІІ дәрежелі 

дипломмен марапатталды.  

 2018 ж. Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның 

дамуын қолдау қорымен өткізілген студенттерге, оқушыларға және мектепке дейінгі 

балаларға арналған Халықаралық байқауында жоғары нәтиже көрсеткен 

жеңімпаздарды дайындағаны үшін мадақтама.  

 Халықаралық педагогика және инновациялық технологиялар ғылым 

академиясы (ХП және ИТҒА) ІV Халықаралық сайыс «10 үздік ашық сабақ-2018» ІІ 

дәрежелі Диплом.  

 ХП және ИТҒА-ның «Маман мақтанышы» атты төс белгісімен 

марапатталды 

  2018 ж. - «Martebe. Kz» ақпараттық білім парталы «Үздік балабақша 

тәрбиешісі» ІІІ Республиклық мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешілері байқауы І орын-

диплом және «Үздік тәрбиеші» төс белгісімен марапатталды 

  2018 ж. «Тәуелсіз ел жастары» қоғамдық қорының ұйымдастыруымен 

өткізілген Республикалық «Менің отбасым» атты онлайн сурет байқауына шәкірттерді 

дайындағаны үшін алғыс хат. 

  Халықаралық педагогика және инновациялық технологиялар ғылым 

академиясы (ХП және ИТҒА) «Ең үздік ашық сабақ-2019» Халықаралық байқауының 

жеңімпазы ІІ дәрежелі Дипломмен марапатталды.  

 Халықаралық педагогика және инновациялық технологиялар ғылым 

академиясы (ХП және ИТҒА) «Үздік тәрбиеші портфолиосы-2019» Халықаралық 

байқауының жеңімпазы І дәрежелі Дипломмен марапатталды.  

 Ақтөбе, 2019 ж. - ХП және ИТҒА-ның «Ұлағатты ұстаз» атты төс 

белгісімен марапатталды. 

 2019 ж. - «Тәуелсіздік-тұғырым» атты республикалық өлең оқу байқауына 

дарынды шәкірт дайындағаны үшін алғыс хат 

 «Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның дамуын 

қолдау қоры» Педагогикалық премия 2019 Медаль «Кеменгер ұстаз» және алғыс хат 

иегері. 

 2020 ж. - «Тәуелсіз ел жастары» қоғамдық қорының, Абай 

Құнанбайұлының 175 жылдығына орй «Әлем таныған Абай» жобасы аясында, мектеп 

оқушылары және балабақша тәрбиеленушілері арасында өткен Абай Құнанбайұлының 

«Қыс» атты өлеңін мәнерлеп оқудан республикалық байқауға дарынды шәкірт 

дайындағаны үшін алғыс хатпен марататталды. 

 2020 ж. - Республикалық ашық «Әдістемелік вернисаж» педагогикалық 

фестиваліне қатысып ІІІ – дәрежелі дипломмен марапатталды. 

 2020 ж. - «ZІАТ» Ғылыми-әдістемелік орталығы «Тәлімі мол – тәрбиеші 

ұстаз» атты қашықтықтан өткізілетін Х Республикалық мектепке дейінгі ұйым 

қызметкерлерінің конкурсында І орынға ие болып дипломмен марапатталды. 

Осындай білімді де білгір тәрбиешінің еңбегі, жеңісі, тәрбиеленушілер мен ата-

аналардың құрметіне бөленуіде. Ол туралы ұжымдастарының да айтар пікірі көп. 
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КУКЫБАЕВА  
Дина Героевна 
Преподаватель 

 иностранного языка 
 

 

Кукыбаева Дина Героевна родилась 25 марта 

1967 года в поселке Сайхин Джаныбекского района 

Западно-Казахстанской области. Отец Кукыбаев 

Герой и мама Кокыбаева Райхан в том же году 

поступили в Казахский Политехнический Институт 

им. В.И. Ленина и по окончании его по 

распределению попали на священную землю 

Мангистау. И вот в сентябре 1974 года пошла и в 

1984 году успешно закончила среднюю школу №2 

поселка Ералиево Ералиевского района Мангышлакской области. Закончив школу и 

планируя свое светлое будущее, Дина, как и все выпускники, поехала поступать в 

высшее учебное заведение в далекую Караганду. Профессия медика всегда привлекала 

Дину и свое будущее она решает связать с медициной, сдает документы и готовится 

поступать в Карагандинский медицинский университет. Но поступить туда было 

сложно… Погрустив немного в связи с неудачной сдачей последнего экзамена и с 

мыслью о тщательной подготовке и поступлении на следующий год, Дина 

возвращается домой. И в 1984 году начала трудовую деятельность оператором ЭВМ в 

комплексной экспедиции «Мангышлакнефтегазразведка» в поселке Ералиево.  

Однажды, на встрече выпускников, учительница русского языка и литературы 

Максутова Сауле Сапашевна предлагает поступать в педагогический, говоря: «такие 

неравнодушные люди должны идти в школу и воспитывать подрастающее поколение. 

Из тебя получится очень хороший учитель и наставник». Поменяв профиль подготовки, 

Дина начала готовиться к вступительным экзаменам. Раздумывая, каким педагогом 

стать, пришла с приемную комиссию и решила обойти всех представителей различных 

вузов. На окошке одной из выездных комиссий Дина увидала красивое название 

АПИИЯ. Даже толком и не зная, пошла туда сдавать документы. Блестяще сдав 

вступительные экзамены, в 1985 году поступила и в 1990 году закончила Алма-

Атинский Педагогический Институт Иностранных Языков по специальности 

английский и немецкий языки с квалификацией учитель английского и немецкого 

языков. Во время учебы в вузе Дина была активным студентом, принимала самое 

непосредственное участие во всех мероприятиях: была представителем студенческого 

совета, комиссаром линейного отряда во время сельхозработ, старшим вожатым во 

время работы в пионерском лагере (во время пионерской практики). 

По окончании вуза Дина Героевна начала свою педагогическую деятельность 

работая учителем английского языка в СШ № 1, затем в СШ № 6 и СШ № 2 поселка 

Ералиево. В 1998 году в связи с переводом места работы мужа, переехали в город 

Актау. Здесь Дина Героевна продолжила работать учителем английского языка в 

СШ№16.  

В начале 2000 года перевелась на работу в Мангистауский филиал Алматинской 

Академии Труда и Социальных Отношений старшим преподавателем английского 

языка. В сентябре 2000 года академия была переименована в Международную 

Академию Труда, где Кукыбаева Дина Героевна продолжила работать старшим 
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преподавателем, затем заведующей кафедрой языковых дисциплин и далее кафедрой 

социально-гуманитарных дисциплин.  

С сентября 2013 года Кукыбаева Дина Героевна является старшим 

преподавателем иностранного языка кафедры «Языковые дисциплины» Каспийского 

Государственного Университета Технологии и Инжиниринга имени Ш. Есенова. 

Помимо основной своей преподавательской деятельности в ее обязанности входят: 

контроль за составлением и проведением открытых занятий и уроков взаимопосещения 

преподавателей кафедры.  

В период работы в университете Кукыбаева Д.Г. проявила себя как грамотный 

специалист, на высоком уровне владеющий методикой преподавания иностранного 

языка, ответственный, дисциплинированный и исполнительный работник. Дина 

Героевна своевременно и качественно выполняет свои должностные обязанности и 

способна справляться с большим объемом работы. Всегда готова повышать свой 

уровень образования, имея необходимые для этого навыки и способности. Кукыбаева 

Дина Героевна прошла курс TKT (Teaching Knowledge Test) от British Council в 2015 г, 

прошла курс Advanced English, изучила TESOL Methodology и летом 2019 успешно 

прошла обучение по программе CELTA (Cambridge University). В целом, преподавателя 

Кукыбаеву Д.Г. можно охарактеризовать как сотрудника, стремящегося повышать свою 

профессиональную квалификацию, умеющего оперативно принимать решения для 

достижения поставленной цели. Преданна своей, когда-то выбранной профессии, и, 

продолжает обучать, воспитывать молодое поколение. 

 

 

 

МУЖЧИЛЬ 
Савелий 
Александрович 
Преподаватель 

 

 

Мужчиль Савелий Александрович 

родился 03.10.1989 года в городе 

Лениногорске (ныне-Риддере). В 1996 году 

поступил в среднюю школу №3 г. 

Лениногорска. Окончив 5 классов данной 

школы, переехал в Усть-Каменогорск, где в 

2001 году поступил в школу-лицей №34 для 

одаренных детей. Окончил школу-лицей 

№34 в 2007 году с аттестатом особого образца. Обучаясь в этой школе, был участником 

республиканских научных соревнований школьников (2007 год), занимал 1 место в 

областном этапе республиканской олимпиады школьников по истории (2007 год), 1 

место в городской олимпиаде по истории (2007 год), получил грамоту от директора 

школы-лицея №34 Кленина В.М. за активное участие в научно-исследовательской 

работе (2007 год), награжден похвальной грамотой за особые успехи в изучении 

казахского языка, истории (2007 год).  

В 2007 году поступил в Казахстанско-Американский свободный университет на 

специальность «Юриспруденция». Обучался на американской программе. В 2012 году 

окончил университет с отличием (GPA 3, 94), получив академическую степень 
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«бакалавр юриспруденции». В 2007 и 2008 годах занимал 1 место во внутривузовской 

олимпиаде по казахскому языку. В 2008 году вошел в книгу «Золотая молодежь 

Восточного Казахстана». В 2009 году занял 2 место в X Региональной Правовой 

студенческой олимпиаде, проводившейся в КазГЮИУ (г.Семей). В 2010 году вошел в 

«Почетный список Президента КАСУ» за блестящую академическую успеваемость. В 

2010 году занял 2 место в международной студенческой научно-практической 

конференции «Студенческое научное творчество: международное партнерство и 

перспективные технологии». В 2011 году занял 1 место во внутривузовской олимпиаде 

по теории государства и права. В 2011 году награжден грамотой за участие в 

пленарном заседании Международной студенческой научно-практической 

конференции «Студенческое научное творчество: опыт и перспективы развития». В 

2011 году стал победителем в конкурсе «Студент года КАСУ» в номинации «Научная 

деятельность». В 2012 году награжден сертификатом за высокий исследовательский 

уровень во II Международном форуме молодых ученых «Современные научные 

направления: от прикладных исследований до инноваций». 

С 2012 по 2014 год обучался в магистратуре КАСУ по специальности 

«Юриспруденция» (GPA 3,95). Во время обучения в магистратуре прошел стажировку 

в Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина (2013 г.). По 

окончании магистратуры получил академическую степень магистра юридических наук.  

После окончания магистратуры поступил в аспирантуру Омской гуманитарной 

академии (г.Омск) на специальность «Социальная философия». В 2017 году окончил 

аспирантуру с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению «Философия, этика и религиоведение». Во время 

обучения в аспирантуре принял очное участие в международной научной конференции 

в РГПУ им. А.И. Герцена (г.Санкт-Петербург, 2017).  

С 2007 по 2010 годы занимался общественной деятельностью. В 2008 году 

исполнял обязанности Председателя городского общественного объединения молодёжи 

«За будущее Казахстана». В 2008-2009 годах был Заместителем Председателя 

Межвузовского совета по профилактике коррупции при народно-демократической 

партии «Нур Отан». В 2009 году был депутатом Молодёжного Маслихата г. Усть-

Каменогорска, юристом Молодёжного Маслихата г.Усть-Каменогорска. В 2010 году 

был Заместителем Председателя Молодёжного Маслихата г. Усть-Каменогорска. 

С 2012 года работает в сфере образования. С 2012 по 2015 годы был сотрудником 

КАСУ. С 2015 по 2018 годы был преподавателем Казахского гуманитарно-

юридического инновационного университета (г. Семей). Награжден грамотой за 

активное участие в программе экологического образования, просвещения и воспитания 

молодежи с новым мировоззрением и подготовку команды КазГЮИУ с присвоением 

номинации «Лучший руководитель команды» городского экологического конкурса 

«ЭКО-Брейн-ринг 2016». В 2017 году награжден грамотой ректора КазГЮИУ 

Курманбаевой Ш.А. за высокий профессионализм, педагогические и научные 

достижения.  

С 2018 года работает преподавателем Высшего колледжа ВКГУ имени С. 

Аманжолова. В 2019 году награжден благодарственным письмом ректора ВКГУ им. С. 

Аманжолова, профессора Толеген М.А. за активное участие в развитии научно-

образовательной деятельности ВКГУ имени С.Аманжолова. 

На данный момент им опубликовано более 50 научно-методических работ, в том 

числе авторский «Сборник научных трудов» (2014 год) и «Практикум по философии 

права» (2017 год).  

Также им опубликованы 4 документальные книги: «Мои двадцать пять» (2014 

год), «Скоро 80…» (2015 год), «Синие горы Кавказа, приветствую вас!» (2016 год), 

«Трудиться нужно, или Мадлоба, генацвале бебия!» (2017 год).  
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В 2018 году поступил в Восточно-Казахстанский государственный университет 

имени С.Аманжолова на бакалавриат по специальности «Иностранный язык: два 

иностранных языка». 

Является педагогом в третьем поколении. Его дедушка, Романов Виктор 

Васильевич, был деканом исторического факультета Усть-Каменогорского 

педагогического института, кандидатом исторических наук. Мать - Мужчиль Марина 

Дмитриевна, более 30 лет работает в Восточно-Казахстанском государственном 

университете имени С.Аманжолова, из них более 20 лет является заведующей 

кафедрой музыкального образования, кандидат философских наук.  

Мужчиль С.А. уверен, что занимается очень важным и нужным делом – участвует 

в личностном и профессиональном становлении молодого поколения, используя 

имеющийся педагогический опыт и постоянно его совершенствуя.  

 

 

МУСАБЕКОВА  
Галия 
Абдирбековна 

Жоғары санатты  

орыс тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімі 
 

 

Ұстаз жан-жақты білімділігімен, 

балаларға деген мейірімділігімен және үнемі 

оқытудың тиімді жолдарын 

шығармашылықпен, ізденушілігімен 

ерекшеленеді, оқыту әрекетіне жаңа 

технологияларды тиімді қолдана біледі. Білімі жоғары, мектепке дейінгі педагогика 

және психология әдіскері, орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығы бойынша 36 жыл 

педагогикалық өтілі бар. 

Еңбек жолын Алматы қаласындағы «Подснежник» бала-бақшасынан бастап, 

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы Абай совхозындағы орта мектебінде 

жалғастырып, одан кейін Балқаш қаласындағы қалалық гимназияда, С.Сейфуллин 

атындағы №7 мектеп-гимназиясында және Абай атындағы №2 лицейде орыс тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі болып, кейін А. Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-

техникалық колледжінде 7 жыл директордың ғылыми-әдістемелік жұмысының 

орынбасары, әдіскер болып жұмыс жасады. Колледждің эксперименталды жобаларын 

құрып, үштілдік білім беру бойынша облыстық семинарларды, колледждер арасында 

қалалық, облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияларын ұйымдастырып, алғыс 

хаттармен марапатталды. 

Қазіргі таңда Балқаш қаласындағы С. Сейфуллин атындағы №7 мектеп-

гимназиясында орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс жасайды, 

жаңартылған білім беру бойынша педагог-зерттеуші категориясын қорғап 

аттестаттаудын өтіп, педагогикалық үрдісте зерттеу жұмыстарын жалғастыруда. 

Педагогтың жетістіктері: 

 1997 жылы орыс тілі және әдебиет пәнінен қалалық олимпиада орынға 

Қарсыбеков Ерлан – І орын, 10 сынып, гимназия), облыстық олимпиадада - ІІІ орынды 
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иеленді, қалалық олимпиадаға оқушыны дайындағаны үшін Құрмет грамотасымен 

марапатталды; 

 2002 жылы қалалық «Жыл мұғалімі - 2002» «Жаңашыл мұғалім» номинацисы 

бойынша Дипломмен марапатталды; 

 2002 жылы орыс тілі және әдебиет пәнінен қалалық олимпиадасында 

оқушысы ІІ орынға (Кутумова Жібек - 10 сынып, №7 мектеп-гимназиясы), облыстық 

олимпиадасында - ІV орынға ие болды; 

 2003 жылы орыс тілі және әдебиет пәнінен қалалық олимпиадасында 

оқушысы ІІ орынды (Кутумова Жібек - 11 сынып, №7 мектеп-гимназиясы), облыстық 

олимпиадасында - ІІІ орынды, облыстық олимпиадасында - І орынды, республикалық 

олимпиадасында - 8 орынды иеленді, 10 үздіктің ішіне кірді; 

 2004 жылы орыс тілі және әдебиет пәнінен қалалық олимпиадасында 

оқушысы ІІ орынға (Жакенова Малика - 10 сынып, №2 Абай атындағы лицей), 

облыстық олимпиадасында - ІІ орынға ие болды, ұстаз облыстық білім Департаментінің 

Құрмет грамотасымен марапатталды; 

 2005 жылы орыс тілі және әдебиет пәнінен қалалық олимпиадасында - ІІІ 

орын (Жакенова Малика - 11 сынып, №2 Абай атындағы лицей), қалалық білім 

бөлімінің алғыс хатымен марапатталды; 

 2008 жылы қалалық пән олимпиадада оқушысы (Бейсембекова Әсел-10 

сынып, №2 Абай атындағы лицей) ІІІ орынға ие болды; 

 2008 жылы 5-7 сынып арасында қалалық пән олимпиадада оқушылары 

(Кенжебекова Баян – 7А сынып, Сатбекова Диана – 6 сынып, №2 Абай атындағы 

лицей) орыс тілі мен әдебиет пәндерінен жүлделі І және ІІ орындарды иеленді; ұстаз 

шығармашылық еңбегі үшін және оқушыларға терең білім беру мен тәрбиелеудегі 

жетістіктері үшін қалалық білім бөлімінің грамотасымен марапатталды; 

 2010 жылы облыстық І «Лингвист – 2010» олимпиадасында оқушылары 

(Алимжанова Айдана – 7А сынып, Молдакаш Мади -7А сынып, қалалық гимназия) 

жүлделі І, ІІІ орындарға ие болды; «Сарыарқа дарыны» аймақтық ғылыми-әдістемелік 

орталығының жоғары деңгейде оқушыларды дайындағаны үшін алғыс хатымен 

марапатталды. 

 2010 жылы Алматы қаласындағы «Дарынды балалар – Қазақстан болашағы» 

энциклопедиясының редакциясы мен қоғамдық консультациялық кеңестің ұсынысы 

бойынша табысты және нәтижелі жұмысы үшін 2010 жылының қызмет қорытындысы 

бойынша «Ұстаз» атты номинациялық дипломға ие болды; 

 2011 жылы Алматы қаласында «12 жылдық білім беруге көшу жағдайында 

білім ұйымдары басшыларының кәсіби құзырлылығын дамыту» атты республикалық 

семинарда «Білім ұйымдары басшыларының кәсіби құзырлылығын қалыптастырудағы 

инновациялық амалдар» атты көрмені қорғағаны үшін Құрмет грамотасымен 

марапатталды. 

 2013 жылы – Мәскеу қаласының «Гуманитарлық және жаратылыстану 

ғылымдарының қазіргі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясында «Колледж білім беру үрдісінде интербелсенді оқыту әдістерін 

қолдануда ғылыми-әдістемелік сүйелдемеу» мақаласы жарияланды; 

 2014 жылы – Астана қаласында өткен «Кәсіби кадрларды даярлау 

стратегиясы: мәселелер мен перспективалар» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясында мақаласын қорғады; 

 2016 жылы – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесіне 

арналған «Қазақ елінің үздік ұстазы» «Шың» редакциясымен ұйымдастырылған 

басылымда орыс тілі және әдебиет пәнінен ашық сабақ жоспары жарияланып, ерекелік 

төсбелгісімен марапатталды; 
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 2018 жылы – «Үштілді білім беруді енгізу жағдайында жаңартылған білім 

беру факторы» облыстық семинарда үштілдік оқыту кафедрасының ашық отырысын 

жүргізгені үшін Қарағанды облысы оқу-әдістемелік орталығының алғыс хатымен 

марапатталды. 

 2019 жылы «Просвещение» Республикалық ақпараттық-әдістемелік 

орталығының орыс тілі пәнінен Республикалық олимпиададан оқушылары І, ІІ 

дәрежелі дипломға ие болды. 

 

 

 

МУСТАФИНА  
Кульай 
Балтабаевна 
Тәрбиеші 

 

 

Мустафина Кульай Балтабаевна 25 

тамызда 1962 жылы Қарағанды облысы 

Қаражал қаласында, жұмысшы отбасында 

дүниеге келді.  

Білімі орта арнаулы. 1983 жылы 

Жезқазған педагогикалық училищесін 

«Балалар мекемесінде тәрбиеші» 

мамандығы бойынша бітіріп шыққан. Педагогикалық өтілі 31жыл.  

№36 «Ақбота» бөбекжай-балабақшасында Кульай Балтабаевна 1994 жылдан бері 

қызмет етеді. Мектепке дейінгі тәрбиеші мамандығы бойынша бірінші біліктілік 

санаты бар. Кульай Балтабаевна шығармашылықпен жұмыс істейді. Тәрбиешінің әр 

сабағы қойылған мақсатқа сай өте қызықты, тартымды өтеді. Ол өзінің іс-тәжірибесін 

тәрбиешілермен бөліседі, әсіресе жас мамандармен. Кульай Балтабаевна қалалық, 

облыстық сайыстарға, семинарларға, педкеңестерге, тақырыптық апталықтарға белсене 

қатысады. Әріптестері мен ата-аналардың арасында беделді. Қазіргі уақыт талабына 

сай жаңа стандарт талабы бойынша оқу-тәрбие жұмысын кешенді түрде 

ұйымдастырады.  

Педагогтың жетістіктері мен наградалары: 

1) 2012 жылы ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысты. Ол «Математикалық 

дидактикалық ойындар» деген тақырыпта өзінің іс-тәжірибесімен бөлісті, дипломмен 

марапатталды. 

2) «Нұр Отан» партиясынан құрмет грамотасы-2012ж. 

3) Тәрбиешінің еңбегі 2016 жылы Қарағанды облысының білім басқармасының 

Алғыс хатымен марапатталынды. 

4) 2018 жылы Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның 

дамуын қолдау қорымен өткізілген студенттерге, оқушыларға және мектепке дейінгі 

балаларға арналған Халықаралық байқауында жоғары нәтиже көрсеткен 

жеңімпаздарды дайындағаны үшін мадақтама. 

5) Халықаралық Педагогика және Инновациялық Технологиялар Ғылым 

Академиясынан ІV Халықаралық сайыс «10 үздік ашық сабақ-2018» І дәрежелі 

Диплом. 
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6) Халықаралық педагогика және инновациялық технологиялар ғылым 

академиясы (ХП және ИТҒА)-ның «Маман мақтанышы» атты төс белгісінің иегері 

және Диплом в номинации «Лучший специалист - 2018». Ақтөбе қаласы. 

7) «Martebe. Kz» ақпараттық білім порталы «Үздік балабақша тәрбиешісі» ІІІ 

Республиклық мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешілері байқауында ІІІ орын-диплом 

және «Үздік тәрбиеші» төс белгісімен марапатталды, 2018 жыл Алматы қаласы. 

8) Халықаралық педагогика және инновациялық технологиялар ғылымн 

академиясы (МАНПиИТ) «Үздік тәрбиеші портфолиосы-2019» Халықаралық 

байқауының жеңімпазы І дәрежелі Дипломмен марапатталды. 

9) 2019 жыл «Тәуелсіз ел жастары» қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өткен 

балабақшалар арасындағы республикалық «Менің отбасым» атты онлайн сурет 

байқауына шәкірттерді дайындағаны үшін алғыс хат. 

10) 2019 жылы «Абай-дана, Абай-дара әлемде» атты Абай өлеңдерін оқудан 

республикалық сайысына шәкірттерді дайындағаны үшін алғыс хат. 

11) «Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның дамуын қолдау 

қоры» Педагогикалық премия 2019. Медаль «Кеменгер ұстаз» және алғыс хат. Ақтөбе 

қаласы. 

12) «Пони» халықаралық балалар зияткерлік сайысы. 2019-2020 оқу жылы 

дипломмен марапатталды. 

13) ІІ Республикалық «Үздік мектепке дейінгі ұйым қызметкері» олимпиадасына 

қатысып ІІІ – дәрежелі Диплом және Сертификатпен марататталды. Алматы, 2020 жыл. 

14) «SAMURYQ» өнер-білім орталығы «Қыс қызығы» атты балабақша 

тәрбиеленушілері арасында қолөнер және сурет салудан республикалық онлайн 

сайысына шәкірт дайындағаны үшін алғыс хат. Алматы, 2020 жыл. 

15) «Тәуелсіз ел жастары» қоғамдық қорының, Абай Құнанбайұлының 175 

жылдығына орй «Әлем таныған Абай» жобасы аясында, мектеп оқушылары және 

балабақша тәрбиеленушілері арасында өткен Абай Құнанбайұлының «Қыс» атты 

өлеңін мәнерлеп оқудан республикалық байқауға дарынды шәкірт дайындағаны үшін 

алғыс хатқа ие болды. Алматы, 2020 жыл. 

16) Қазақстан педагогтар қауымдастығының ұйымдастыруымен өткізілген 

республикалық «Педагогика майталманы – 2020» байқауына ұсынған жұмыстары үздік 

деп танылғаны үшін дипломмен марапатталды және Қазақстан педагогтар 

қауымдастығы Төралқасының шешімімен ұрпақ тәрбиесі мен еліміздің білім беру ісіне 

қосқан елеулі үлесі үшін «Педагогика майталманы» төсбелгісімен марапатталды. 

Алматы, 2020 жыл. 

Осындай жетістіктермен еңбек жолын шыңдап келеді. Обасында үш баланың 

анасы, адал жар, 5 немеренің сүйікті және мейірімді әжесі. 

Жолдасы Мустафин Мақсұт Көкенейұлы – білімі жоғары. ТОО «Надежность и 

долговечность» мекемесінде мастер болып қызмет атқарады. 

Қыздары: Айжан Максутовна – білімі жоғары. КарГУ бітірген биолог. Қарағанды 

медициналық колледжде оқытушы. Айғаным Максутовна – білімі жоғары. Нұр-Сұлтан 

қаласында Каспий банкінде Каспий гид болып қызмет атқарады. 

Ұлы: Ержан Максутович - білімі жоғары. ТОО «Надежность и долговечность» 

мекемесінде участок бастығы болып қызмет атқарады. 

  



29 
 

 

НУРУМОВА  
Фарида  
Аблаевна 
 

 

Нурумова Фарида Аблаевна (09.05.1950 – 

01.05.2010 гг.). Родилась в многодетной семье, в 

селе Кенес Павлодарского района Павлодарской 

области Казахской ССР. Отец: Нурумов Аблай 

Кучербаевич, 1926 года рождения, ветеран, 

участник Второй мировой войны. Мать: 

Нурумова Злиха Тантовна, 1927 года рождения, 

мать-героиня.  

Нурумова Фарида Аблаевна в 1967 году 

заканчивает Ямышевскую среднюю школу в селе 

Ново-Ямышево Павлодарского района, Павлодарской области. После окончания 

средней школы, Решением Районного отдела народного образования Павлодарского 

района, в 1967 году начинает работать в Ямышевской средней школе в качестве 

лаборанта.  

В 1969 году Нурумова Фарида Аблаевна назначается пионервожатым в 

Кенесскую восьмилетнюю школу Павлодарским Районным отделом народного 

образования. Фарида Аблаевна показывает себя в качестве пионервожатого и 

наставника школьников как педагог, знающий и умеющий применять педагогические 

способности в обучении и воспитании школьников и подростков. За время работы она 

неоднократно награждается грамотами и благодарственными письмами за 

педагогическую и воспитательную работу от руководства Кенесской восьмилетней 

школы. 

В 1974 году Районный отдел народного образования Павлодарского района 

переводит её заведующей в Маяковскую начальную школу Павлодарского района. В 

Маяковской начальной школе она одновременно занимается педагогической 

деятельностью, ведет уроки учебной программы для школьников начальных классов.  

В связи с расформированием села Маяк, в 1979 году Нурумову Фариду Аблаевну 

переводят в Романовскую среднюю школу Павлодарского района Павлодарской 

области, где она продолжает свою педагогическую деятельность как учитель 

начальных классов. 

Нурумовой Фариде Аблаевне, как многодетной матери, воспитавшую шестерых 

детей, в 1995 году назначают пенсию по выслуге лет. Но, она продолжает свою 

педагогическую деятельность в Романовской школе.  

Нурумова Ф.А. проработала более 40 лет в системе образования Павлодарского 

района. Любовь к детям, любовь к педагогической деятельности как учителя, всегда 

оставалась в сердце у этого замечательного человека и учителя. Бывшие воспитанники 

и ученики, благодарны за её любовь и уважение к детям, коллегам. Фарида Аблаевна 

всегда останется в памяти её учеников, коллег, родителей. 
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НУРУМОВ  
Бауржан Аблаевич 
доктор философии PhD, 

магистр психологии, 

ассоциированный профессор 

РАМ 
 

 

Нурумов Бауржан Аблаевич, родился 

08.03.1964 года. В 1981 году заканчивает 

Ямышевскую среднюю школу в селе Ново-

Ямышево Павлодарского района Павлодарской 

области Казахской ССР. После окончания 

средней школы в 1981 году, по решению районного отдела народного образования 

Павлодарского района, его принимают учителем истории и русского языка в 4 и 5 

классах в Кенесскую восьмилетнюю школу села Кенес.  

С 1982 по 1984 годы Нурумов Б.А. служит в рядах Советской Армии. В войсковой 

части 62608 Краснознаменного Сибирского военного округа, где он служит, военное 

руководство штаба войсковой части назначает его комсоргом 2-ой роты, которая 

дислоцируется на военном полигоне «Шилово» Новосибирской области РСФСР. 

Демобилизуется он из рядов Советской армии в составе сержанты. В 1984 году 

Нурумов Б.А. поступает в Семипалатинский педагогический институт имени Н.К. 

Крупской на художественно-графический факультет, где обучается 5 лет. Дипломную 

работу он выполняет в городе Томске, на заводе керамических изделий «Богашово». В 

1989 году защищает дипломный проект и заканчивает обучение в Семипалатинском 

педагогическом институте с вручением диплома специалиста учителя изобразительного 

искусства, черчения и труда. 

После окончания вуза в 1989 году, Департамент образования Павлодарской 

области распределяет Нурумова Бауржана Аблаевича методистом по эстетике в 

Успенский отдел народного образования, где курирует общеобразовательные школы 

района и проводит встречи и семинары с учителями и заведующими по воспитательной 

и учебной работе.  

В 1991 году по переводу в Павлодарский педагогический институт, Бауржан 

Аблаевич продожает педагогическую деятельность преподавателем на кафедре 

методики начального образования.  

В 2001 году он продолжает деятельность преподавателя на кафедре психологии в 

Павлодарском государственном университете имени Султанмахмута Торайгырова. В 

2003 году Бауржана Аблаевича переводят старшим преподавателем на кафедру 

социальной и практической психологии.  

Нурумов Б. А. продолжая свою педагогическую деятельность в университете в 

качестве старшего преподавателя, поступает учиться в магистратуру и защищает 

магистерскую диссертацию по специальности «Психология». 

 Нурумов Бауржан Аблаевич в 2018 году, окончив докторантуру, защищает 

докторскую диссертацию на тему «Социально-философский анализ эстетической 

проблематики на материале экспериментальных исследований (социокультурный и 

экзистенциальный подходы)» на доктора философии PhD по специальности 09.00.11 - 

Социальная философия в Международном Университете Кыргызстана в городе Бишкек. 
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За свою педагогическую деятельность Нурумов Б.А. опубликовал более 70 

научных работ, в том числе, он издал свои учебные пособия для учителей и 

преподавателей вузов: учебное пособие «Изобразительное искусство». – ПГПИ, 2009г.; 

учебное пособие «Социально-педагогическая деятельность в системе социальной 

работы» для специальности 5В012300-«социальная педагогика и самопознание». – 

ПГПИ, 2012г.; учебное пособие на казахском языке «ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ 

ЖҮЙЕСІНДЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ» для специальности 

5В012300-«социальная педагогика и самопознание». - ПГПИ, 2012г.; книгу 

«Особенности развития эстетических ценностей школьников». – Фонд национальной 

немецкой библиотеки. Германия, 2013г.; монографию «Социально-философский анализ 

эстетической проблематики на материале экспериментальных исследований». – ПГПИ, 

2015г.; учебное пособие «Изобразительное искусство. Программа по эстетическому и 

художественному развитию детей в общеобразовательной школе». - ПГПУ, г.Павлодар, 

2018г. 

Нурумов Б.А. в 2019 году участвовал в конкурсе II Республиканских 

педагогических чтений: «Модернизация системы непрерывного педагогического 

образования в условиях цифрового Казахстана» в городе Тараз. Его учебное пособие 

«Изобразительное искусство. Программа по эстетическому и художественному 

развитию детей в общеобразовательной школе» занимает второе место в номинации 

«Лучший учебник 2019 года». 

Бауржан Аблаевич в данное время продолжает работать в высшей школе 

педагогики в Павлодарском государственном педагогическом университете. 

Педагогической деятельностью Нурумова Б.А. занимается более 35 лет. За время 

работы учителем и педагогом-наставником, Нурумов Бауржан Аблаевич воспитал и 

обучил многих детей и студентов Павлодарского Прииртышья. В настоящее время 

продолжает свою педагогическую деятельность в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

 
 

 

ОТЕПОВА  
Гульфира 
Елубаевна 
доктор исторических наук, 

профессор 
 

 
Гульфира Елубаевна родилась в п. 

Качиры, Павлодарской области в 

обыкновенной со-ветской семье, 24 мая 

1963 года. Отепова Г.Е. закончила среднюю 

школу № 11 города Павлодара с золотой 

медалью. Уже в школе стали проявляться основные черты ее характера: 

организованность, дисциплинированность, настойчивость, которые необходимы во 

всякой трудовой деятельности, но в научной, исследовательской работе особенно. В 

1980 г. сразу после окончания школы она поступила на исторический факультет 

Казахского государ-ственного университета им. С.М.Кирова.  

С большим уважением и благодарностью вспоминает Гульфира Елубаевна обо 
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всех своих преподавателях, преклоняется перед их опытом, знаниями. Среди них 

ученые историки Серовайский Я.Д., Дулатова Д.И., Жумагулов К.Т., Коржева К., 

Дахшлейгер Г.Ф., Оразбаев А., Каражанов К.С., Елеуов М., Машимбаев С.М. и многие 

другие.  

В 1985 г. Отепова Г.Е. начала свою трудовую деятельность на кафедре истории 

КПСС Павлодарского индустриального института (ПИИ). В общей сложности 

трудовой педагогический стаж доктора исторических наук, профессора Отеповой Г.Е. 

составляет на сегодняшний день более 30 лет, из которых последние 15 лет она 

работает в Павлодарском государственном педагогическом институте. В середине 90-х 

годов она работала старшим преподавателем, доцентом на кафедре истории в 

Павлодарском университете (ПАУ, ИнЕУ). Прошла годичную научно-педагогическую 

стажировку на кафедре истории Московского автодорожного института (МАДИ). 

Гульфира Елубаевна стояла у истоков создания Павлодарского филиала КазГЮУ, с 

1999 г. по 2001 год работала в данном заведении заместителем директора по учебной 

части. С 2001 г. по 2003 г. находилась в должности зав. аспирантурой ПГУ им. С. 

Торайгырова. С 2004 г. по 2012 г. была зав. кафедрой экономики, права и философии 

ПГПИ. В настоящее время Отепова Г.Е. работает профессором на кафедре истории и 

Ассамблеи народа Казахстана вышеназванного вуза. 

Параллельно с педагогической деятельностью Гульфира Елубаевна совмещала и 

активную научную деятельность. В 2003 году она защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Общественно-политическая деятельность К. Тогусова» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. Гульфира Елубаевна часто говорит, 

что выбор темы докторской диссертации стал переломным и решающим в ее жизни. В 

этом она видит провидение судьбы и дальновидность своего научного консультанта, 

доктора исторических наук, профессора КазНУ им. аль-Фараби Атабаева Камбар 

Махамбетовича. Именно он привил ей любовь к историческим источникам, умение 

работать с многочисленными законодательными документами и материалами, научил 

находить в них по крупицам необходимую для ученого информацию. Именно Камбар-

ага, наставник, учитель с большой буквы, всегда поддерживал Гульфиру Елубаевну во 

всех начинаниях и исследованиях, вселял в нее надежду и уверенность. В 2009 году под 

его руководством она успешно защищает докторскую диссертацию по теме: 

«Законодательные акты Российской империи как исторический источник по 

колониальной истории Казахстана» по специальности 07.00.09 – историография, 

источниковедение и методы исторического исследования. 

Гульфира Елубаевна занимается не только научно-исследовательской работой, 

она постоянно в центре событий общественно-политической жизни института и 

общества. Она проявляет себя как организатор, руководитель, пропагандист, 

воспитатель, наставник. Ее публичные выступления и лекции интересны, 

содержательны, доступны, призывают общественность занять активную жизненную 

позицию, воспитывают чувство патриотизма и ответственности за судьбу своего 

государства. Она неоднократно принимала участие в работах международных 

конференций, семинаров, в летних выездных школах для преподавателей вузов. Ею 

разработаны и внедрены в учебный процесс несколько спецкурсов для студентов и 

магистрантов исторических факультетов.  

Гульфира Елубаевна является членом ученого совета ПГПУ, член совета 

областного историко-краеведческого музея им. Г.Потанина, входит в состав 

редакционного совета международного научного журнала Sworld, научного журнала 

«Педагогический вестник Казахстана». Отепова Г.Е. неоднократно являлась 

руководителем научных проектов, которые выполнялись при грантовом 

финансировании МОН РК. Участие в работе проектов дало ей возможность успешно и 

плодотворно продолжить свое научное исследование по законодательным источникам 

Российской империи по истории Казахстана.  
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Научная и педагогическая деятельность Отеповой Г.Е. по достоинству оценена 

Министерством образования и науки Казахстана. В 2011 году она награждена почетной 

грамотой МОН РК за вклад в развитие образования. В 2010 году Гульфира Елубаевна 

стала обладателем международной стипендии Президента РК «Болашак». Отепова Г.Е. 

награждена многочисленными грамотами и юбилейным медалями вуза и города. В 

2012 года стала академиком Академии истории и общественных наук РК. В 2017 году 

стала обладателем звания «Лучший преподаватель вуза» МОН РК. В 2019 году избрана 

членом Диссертационного совета по специальности «История» при ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева. 

 

 

СУЮМБАЕВА 
Найля  
Хамитовна 

Балабақша меңгерушісі 
 

 

Суюмбаева Найля Хамитовна 

19.06.1969 жылы Никольский қаласында 

дүниеге келді. Білімі жоғары. 1986 жылы 

Жезқазған педагогикалық институтының 

физика-математика факультетіне оқуға 

түсіп, оны 1991 жылы бітірді. 1991-1994 жж 

№19 балалар бақшасында тәрбиеші болып 

жұмыс істеді. 1994 жылдың ақпан айынан бастап №36 «Ақбота» бөбекжай 

балабақшасында тәрбиеші болып ауысты. 2015 жылы Жезқазған гуманитарлық 

колледжінде сырттай оқып бітірді, Диплом бойынша мамандығы мектепке дейінгі 

ұйымдардың тәрбиешісі. 2009 жылдың шілдесінен бастап 2015 жылдың қаңтарына 

дейін № 12 «Гүлдер» бөбекжай балабақшасында меңгерушісі болып қызмет атқарды. 

2015 жылдың қаңтарынан бастап осы уақытқа дейін «Сәтбаев қаласының білім бөлімі» 

ММ «№36 «Ақбота» бөбекжай балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазналық 

кәсіпорнында басшы қызметін атқаруда. Қазіргі заман технологияларын оқу-тәрбие 

үрдісіне енгізуде педагогикалық ұжым үшін кеңесші, бағыттаушы Найля Хамитовна 

өзінің педагогикалық іс-әрекетінде тәлімгерлікті де таныта білетін ұстаз. 

Найля Хамитовна әр баланың шығармашылық қабілетін және де әр тәрбиешінің 

бойындағы ерекшелік қабілетін бағалап, оның болашақта өз бойындағы қасиетін 

дамыта білуіне дұрыс жол сілтеп, жоғары шеберлікпен нәтижеге жетуіне қол ұшын 

бередін педагог. Балабақшада балалардың қазіргі заман талабына сай тәлім-тәрбие 

алуына көп көңіл бөледі. Ол кісінің басшылығымен балалар және балабақша 

қызметкерлері көптеген іс-шараларға қатысып, жүлдері орындарға ие болды.  

Педагогтарымыз халықаралық, республикалық, облыстық және қалалық 

байқауларға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүр. Балабақшамыздың 

жетістіктері: 

2017 жылы «Сәтбаев қаласының білім бөлімі ММ «Лучший детсадовский двор» 

Грамота ІІІ орын иелендік. 

2017 жылы ХП және ИТҒА (МАНПиИТ) Үздік білім беру мекемесі – 2017 

ПРЕМИЯ 2017 Диплом және статуэтка Үздік білім беру мекемесі - 2017 
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2018 жылы «SKILLS AKADEMY» ЖШС «Martebe. Kz» ақпараттық білім парталы 

«Үздік балабақша тәрбиешісі» ІІІ Республиклық мектепке дейінгі ұйымның 

тәрбиешілері байқауынан «Үздік ұжым» номинациясы – плакеткасы. Алматы, 2018 

2018 жылы ХП және ИТҒА (МАНПиИТ) Үздік білім беру мекемесі – 2018 

ПРЕМИЯ 2018 Диплом және статуэтка Үздік білім беру мекемесі - 2018 

2019 жылы «Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның 

дамуын қолдау қоры» Педагогикалық премия 2019 Диплом және хрусталь статуэтка 

«Үздік білім беру мекемесі – 2019» Ақтөбе, 2019 

Найля Хамитовнаның жетістіктері мен наградалары: 

Қалалық оқу бөлімінен грамота 2014 ж., 2017ж  

2017 год Международная Академия Наук Педагогики и Инновационных 

Технологий награждена медалью «Руководитель года»  

«SKILLS AKADEMY» ЖШС «Martebe. Kz» ақпараттық білім парталы «Үздік 

балабақша тәрбиешісі» ІІІ Республиклық мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешілері 

байқауынан Алғыс хат және «Қазақстан ұстазы» төсбелгісімен марапатталды, Алматы-

2018  

2018 жылы ХП және ИТҒА (МАНПиИТ) ПРЕМИЯ 2018 Медаль «Руководитель 

года» Ақтөбе қаласы. 

2019 жылы «Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның 

дамуын қолдау қоры» Педагогикалық премия 2019 Медаль «Руководитель года» 

Ақтөбе қаласы. 

Қарағанды облысының Білім Басқармасынан Мадақтама 2019 жыл. 

Найля Хамитовна - бүдіршіндерге өнегелі тәлім-тәрбие беруде іскер басшы, 

жастарға қамқоршы ұстаз, отбасында аяулы ана, немересінің әдемі әжесі. 
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«ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталығы 

Научно-методический центр «ZIAT» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ӨНЕГЕЛІ ҰСТАЗ» 

энциклопедиясы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

Басуға 25.05.2020 ж. қол қойылды. Таралымы 100 дана.  

Пішімі 60х84 1/16. Офсеттік қағаз. Бағасы келісім бойынша 

Нұр-Сұлтан қ., мамыр 2020 ж. 


