
 

«Педагогика және психология» пәндік-циклдік комиссиясы 

 

Пәндік-циклдік комиссияның әдістемелік тақырыбы: «Кәсіби 

әдістемелік құзыретттіліктің жоғары тенденциясы-жаңартылған білім 

беру идеологиясын дамытуда инновациялық технологиялардың 

жетістіктерін оқу-тәрбие үрдісінде тиімді қолдану» 

 

ПЦК  құрамы: 

Барлығы Доцент Магистр Жоғары 

санатты 

Бірінші 

санатты 

Екінші 

санатты 

Санаты 

жоқ 

20 - 5 2 3 5 10 

 

№ Аты-жөні Туған 

жылы

,айы, 

күні 

Лауазымы 

Жүргізетін 

пәні 

Білімі 

Санаты 

Бітірген 

оқу орны, 

жылы 

Еңбек өтілі Марапаттары  

Жал

пы 

Педа

гогті

к 

1 Нурдавлето

ва Зауреш 

Нурсеятовна 

12.10. 

1964 

ПЦК 

төрайымы, 

оқытушы 

Педагогика, 

психология 

Жоғарғы 

деңгейлі 

жоғары 

санатты 

1.1988 ж 

ҚМҚП 

институты. 

2.2007 ж- 

Абай 

атындағы 

ҚазҰПУ. 

3.2021 ж- 

Абай 

атындағы 

ҚазҰПУ  

магистратур

а 

38 

жыл 

38 

жыл 

1.Алматы қаласы білім 

басқармасының «Құрмет 

грамотасы» 2012 ж. 

2. «Нұр Отан» Халықтық 

Демократиялық партисының 

«Алғыс хаты» 2013 

3.№1 АҚМГПК дирекциясы  

«Алғыс хаты». 2013 ж. 

4. Алматы қаласының білім  

басқармасының  «Алғыс 

хат» 2015 ж  

5.«Ең, үздік» кабинет 

байқауында 3-орын. «Құрмет 

грамотасы»  2014 ж. 

6.«Ең, үздік топ» 

байқауында Гран при, 1 – 

орын. 2014 ж. 

7.Bilimger.kz сайтының  

«Құрмет грамотасы» 

2017жыл 

8.Алматы қаласы білім 

басқармасы: «Техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдары арасында өткен 

«Абыройлы ұстаз» қалалық 

байқауының "Заманауи 

ұстаз"номинациясы 

бойынша «Мадақтама»2017 

ж 

9.Қоғамдық марапаттар мен 

атақтар жөніндегі 

Республикалық Кеңес «Білім 

беру саласының үздігі» төс 

белгісі.  

10.ҚР Білім және ғылым 



министрінің «Құрмет 

грамотасы» Министр 

А.Аймағамбетов . Нұрсұлтан 

2020ж 

2 

 

Габдиев 

Жанибек 

Напиевич  

12.01.

1964 

Оқытушы 

Бейнелеу 

өнері 

негіздері 

және оқыту 

әдістемесі 

Жоғарғы 

деңгейлі 

жоғары 

санатты 

 Абай 

атындағы 

Қазақ 

Ұлттық 

педагогикал

ық 

университет

і, 2002 ж.  

23 

жыл 

23 

жыл 

Алғыс хат, №1 АҚМГП 

колледжі, 2013ж., 2014 

ж.,2016 ж., 2019 ж. 

2.Құрмет грамотасы, 

Алматы қаласы Білім 

Басқармасы, 2019 ж.  

3. Диплом, «Жұлдызы 

жанған Қазақстан» 

фотокөрмесі, НМЛ «ГМК», 

2016ж. 

4. Құрмет грамотасы, «Ustaz 

tilegi» Республикалық 

ғылыми-әдістемелік сайты, 

04.05.2020ж.  

5. Диплом  I орын. 

«Педагогикалық шеберлік»        

I Халықаралық 

педагогикалық байқауы, 

«Менің шығармашылығым» 

номинациясы.. «Be Clever» 

Халықаралық дамыту 

орталығы, 2020ж.  

6. Диплом  I орын., 

Республикалық «Бейнелеу 

өнері» Блиц-турнир. 

«Ustaz tilegi» Республикалық 

ғылыми-әдістемелік сайты, 

02.05.2020ж.  

7. Медаль, «Патриоттық 

тәрбие үшін», Алматы 

қаласы, «Боевое  братство» 

ҚФ, 2017ж. 

8.  Медаль, «Білім беру 

саласының үздігі», 

Қоғамдық марапаттар мен  

атақтар жөніндегі 

Республикалық кеңес, 

2018ж. 

9.  Медаль, Бауыржан 

Момышұлының «Батыр 

шапағаты», Ұлы Отан және 

Ауған соғысы ардагерлер 

ұйымдарының «Қазақстан 

Ардагерлері»  

қауымдастығы, 2018 ж. 

10. Диплом I степени в 

номинации «Педагогическая 

слава», Президиум  

межгосударственного 

экспертного совета редакции 

международной   

энциклопедии «Лучшие в 

образовании», 2019 ж.  

11.  Медаль, «За вклад в 



развитие образования», 

Президиум      

межгосударственной 

энциклопедии «Лучшие в 

образовании», 2019 ж. 

12. «Құрмет грамотасы» 

Алматы қаласы Білім  

басқармасы. 2019 ж. 

3 Ташиева 

Э.А. 

11.04.

1982 

 

Оқытушы 

Педагогика 

Жаңа 

педагогикал

ық 

технология 

 

Жоғарғы 

деңгейлі 

бірінші 

санатты 

1. Есік 

педагогикал

ық 

колледжі, 

2002ж 

2. Қаза

қ 

мемлекеттік 

қыздар 

педагогикал

ық 

институты, 

2005ж. 

3. Қаза

қ 

мемлекеттік 

қыздар 

педагогикал

ық 

институты 

(магистрату

ра), 2007ж 

11 

жыл 

11 

жыл 

“Құрмет Грамотасы”  

Алматы қаласы білім 

басқармасы 2011ж.; 

«Ұстаз»қоғамдық бірлестігі 

Алматы қалалық жергілікті 

кәсіптік одағы Алғыс 

хат,2016ж. 

№1АҚМГПК «Құрмет 

грамотасы».2017ж. 

РГУ «Казахская 

Национальная 

Консерватория имени 

Курмангазы» малой 

олимпияда. Грамота,2017г. 

2017жыл «Құрмет 

грамотасы» «Сайтқа 

әдістемелік материал және 

сабақ жоспарларын салып, 

әдістемелік тәжірибе 

алмасып, белсенділік  

танықаны» үшін. Bilimger.kz  

Директор Н.Ә.Жайлауов. 

2017 жыл «Сертификат»  

«Сайтқа материал жарилау 

туралы» Тақырыбы:Менің 

өмірімдегі өзін-өзі тану.  

Bilimger.kz  Директор 

Н.Ә.Жайлауов. 

Сертификат. Еліміздің оқу-

ағарту ісіне сіңірген еңбегі 

үшін «Білім беру саласының 

үздігі» құрметті атағымен 

марапатталады. 

Қоғамдық марапаттар мен 

атақтар жөніндегі 

Республикалық Кеңес 

Төрағасы М.Тоқашбаев. 12 

наурыз 2018 жыл 

Колледж бойынша 2018 ж.  

«Құрмет грамотасы»   «8-

наурыз Халықаралық 

әйелдер күні» Директоры 

Ж.С.Джунсалиев 

USTAZ tilegi Республикалық 

ұстаздар сайтына материал 

жариялау туралы 

Сертификат берілді. 

Тақырыбы: «Шебер-сынып 

«Студент, ұстаз және ата-ана 

үштігі- тәрбие жүйесінің 



негізгі ұйытқысы». Алматы, 

2018 

2018 жыл. «Сыныптан тыс 

шараның ең  жақсы 

құрылымы» атты 

республикалық байқауына 

қатысқаны үшін. Тақырыбы: 

«Екі жұлдыз» сазды 

құттықтау кеші. 

«Просвещение» 

республикалық ақпараттық-

әдістемелік орталығының 

басшысы Баезов С.В. 

2018 жыл №1АҚМГПК  

МАДАҚТАМА - білім беру 

саласының өркендеуі 

жолында адал қызмет етіп, 

жас ұрпақты оқыту мен 

тәрбиелеудегі ерен еңбегі 

үшін. Директоры 

Ж.С.Джунсалиев 

Абай атындағы ҚҰПУ 

«Алғыс хат»,2019ж 

Диплом. I дәрежелі «Сынып 

сағатының жақсы өңдеуі» 

атты республикалық 

байқауына қатысқаны үшін. 

Жұмыстың атауы: 

«Патриотизм-ұлттық рухтың 

асқақ белгісі» 

.«Просвещение» 

республикалық ақпараттық-

әдістемелік орталығының 

басшысы Баезов С.В. Астана 

23.01.2019ж 

4 

 

 

Бекузакова 

Ақбота 

Курмангази

евна 

13.10.

1985  

Оқытушы 

Педагогика 

Жоғары 

Педагог 

модерато

р 

1.Тараз 

мемлекеттік 

педагогикал

ық 

институты 

(Бакалавр), 

2006 ж. 

2.Тараз 

мемлекеттік 

педагогикал

ық 

институты 

(магистрату

ра), 2008 ж. 

14 

жыл 

14 

жыл 

№1 АҚМГПК «Үздік 

педагог – 2015» І орын, 2015 

жыл 

 «Алтын қыран» 

Республикалық білімді 

дамыту және мәдени 

шығармашылық  орталығы 

«Білім беру саласының 

үздігі» төсбелгісімен 

марапатталды, 2018 жыл 

ККО (Конкрустар 

Конференциялар 

Олимпиадалар), 

«Педагогика» пәнінен өткен 

Республикалық олимпиядаға 

жетекшілік еткені үшін,2018 

жыл 

№1 АҚМГПК «Алғыс хат» 

2018 жыл 

№ 76 ЖББМ «Мадақтама», 

2019 жыл  

«Ұстаз» Алматы қалалық 

жергілікті кәсіптік одағы 



қоғамдық бірлестігі «Құрмет 

грамотасы», 2019 жыл 

Абай атындағы ҚҰПУ 

«Алғыс хат», 2019 жыл 

Халықаралық ғылыми 

педагогикалық білімді 

дамыту академиясы  «XXI 

ғасыр педагогі» атты 

халықаралық педагогтарға 

арналған байқаудың 

жеңімпазы,1 дәрежелі 

«Диплом»,2019 жыл 

№1 АҚМГПК «Үздік 

педагог-2019» байқауының 

гран при иегері,2019 жыл 

Алматы қаласы Білім 

басқармасы.Алматы 

қалалық «Үздік педагог-

2019» байқауының 3 орын 

иегері,2019 жыл 

№1 АҚМГПК «Мақтау 

қағазы» 2019 жыл 

№1 АҚМГПК «Ұстазым, 

мені шығармашылыққа 

шабыттандыр!» 

педагогикалық оқуларға 

үздік баяндамамен студентке 

жетекшілік еткені үшін 

«Алғыс хат» 2019 жыл 

 

5 Избаева 

Назгул 

Жиенбаевна 

17.01.

1986 

оқытушы 

Психология 

Жоғарғы

деңгейлі 

бірінші 

санатты 

ЖЕНПИ 

2007ж  

Магистр 

13 

жыл 

11 

жыл 

2015 ж. «Мадақтама»  №1 

АҚМГПК «Ұрпаққа сапалы 

білім бере отырып, 

шығармашылық белсенділігі 

үшін. Колледж 

директорының міндетін 

уақытша атқарушы:  Ж.С. 

Джунисалиев. 

2017 г. «Благодарственное 

писмо»  «Ұстаз» 

Председатель К.Назарбетов 

- Абай атындағы ҚҰПУ 

«Алғыс хат»,2019ж -

«Диплом»  «Үздік педагог-

психолог-2019» байқауына 

ұсынылған жұмыстары үздік 

деп танылған үшін. 

Қазақстан педагогтар 

қауымдастығының құрметті 

төрағасы Ә.Көшербай . 

Алматы 2019ж 

-Куәлік. «Үздік педагог-

психолог-2019» 

байқауынапедагогика 

саласының өркендеуіне 

өосқан үлесі үшін. Қазақстан 

педагогтар 



қауымдастығының құрметті 

төрағасы Ә.Көшербай . 

Алматы 2019ж 

Алғысхат 

-Устаз тілегі Республикалық 

ғылыми-әдістемелік 

орталығы 

№ZH-0334914 

13.01.21ж 

6 

 

 

 

 

 

Байсбаев 

Ердос 

Абилкаиров

ич 

16.10.

1986 

оқытушы 

Педагогика, 

психология 

Жоғарғы 

деңгейлі 

екінші 

санатты 

1. 2002-2006 

-  Жаркент 

педагогикал

ық колледжі 

2. 2006-2009 

– Абай 

атындағы 

ҚазҰПУ, 

бакалавр 

3. 2009-2011 

– 

магистратур

а ҚазҰПУ 

«Магистрат

ура және 

PhD 

докторантур

а 

институты» 

11 

жыл 

11 

жыл 

 1. Алғыс хат Абай атындағы 

қазақ ұлттық  педагогикалық 

университетінен берілген 

алғыс хат. Алматы 2019 

жыл. 

2. Мақтау қағазы 

"Әдістемелік шеберлікпен 

атқарған табысты қызметіңіз 

үшін" №1 Алматы қазақ 

мемлекеттік гуманитарлық-

педагогтік колледжі Алматы 

- 2019жыл 

3. Төсбелгі "Таңдаулы ұстаз 

- 2018" «Тәуелсіз ел 

жастары» жобасының 

сараптама нәтижесі 

бойынша, есіміңіз 

Республикадағы 100 

таңдаулы ұстаз қатарына 

енгендігін  растайды  

4. Құрмет грамотасы "Ұстаз" 

АҚЖКО 06.10.2017 жыл 

5. Мадақтама Н.Ә.Назарбаев 

зияткерлік дербес білім беру 

«Педагогикалық шеберлік 

орталығы» ерекше 

белсенділікпен 

шығармашылық танытқаны 

үшін марапатталады. 

18.05.2017 жыл 

6. Алғыс хат «Нұр Отан» 

партиясының Түрксіб 

аудандық филиалы шынайы 

алғыс білдіреді. Алматы - 

2017 жыл 

7. Мадақтама Қалалық білім 

беру жүйесіндегі іс-

шараларға қосқан үлесі мен 

шығармашылық табыстары 

үшін. Алматы - 2016 жыл 

8. Алғыс хат конференция 

баяндамашысына ғылыми 

жетекшілік жасағаны үшін 

27 желтоқсан 2016 жыл 

8. Мадақтама «Үздік педагог 

- 2015» байқауының  III 

орын иегері 

9.Алматы қаласы білім 

басқармасы. Құрмет 



грамотасы, 2020 ж. 

10. Алғыс хат 

А.Құнанбаевтың 175 

жылдығына орай «Абай 

әлемі» қалалық әдеби 

танымдық-интеллектуалды 

ойынға қатысқаны үшін, 

2020 ж. 

7 Каласова 

Г.Б. 

 

13.05.

1990 

 

оқытушы 

Педагогика, 

Этнопедагог

ика,  

Ғылыми 

педагогикал

ық зерттеу 

әдістемесі. 

Жоғарғы 

деңгейлі 

екінші 

санатты 

1.Қорқыт 

Ата 

атындағы 

Қызылорда 

мемлекеттік 

университет

і колледжі 

2010ж. 

2.Қорқыт 

Ата 

атындағы 

Қызылорда 

мемлекеттік 

университет

і 2103ж  

3. Абай 

атындағы 

Қазақ 

ұлттық 

педагогикал

ық 

университет

і 2015ж  

5 

жыл 

5 

жыл 

Колледж бойынша 2017 ж. 

«Құрмет грамотасы»   «8-

наурыз Халықаралық 

әйелдер күні» 

2017 ж. «Алғыс хат». №1 

АҚМГПК дирекциясы  

Қазақстан Республикасы 

Отан қорғаушылар күніне 

«Ұлан» Спартакиадасында 

өткізілген жарыста ат 

салысқаны үшін. 

2017жыл «Құрмет 

грамотасы» «Сайтқа 

әдістемелік материал және 

сабақ жоспарларын салып, 

әдістемелік тәжірибе 

алмасып, белсенділік  

танықаны» үшін. Bilimger.kz  

Директор Н.Ә.Жайлауов. 

 «Ұстаз» Алматы қалалық 

кәсіптік одағы қоғамдық 

бірлестігінен Құрмет 

грамотасы 7. 03 .2018ж 

Грамота Награждается за 

активное участие и 

качественную подгогтовку 

команды в военно-

спортивном соревнавании 

«Айбын» по Турксибскому 

району города Алматы 

21.04.2018г 

8 Ауелова 

Молдир 

Мухтаровна 

05.02.

1989 

оқытушы 

ЖПТ, ҒПӘ, 

педагогика, 

психология, 

этнопедагог

ика 

Жоғарғы 

деңгейлі 

екінші 

санатты 

Қазақ 

мемлекеттік 

қыздар 

педагогикал

ық 

университет

і, 2009 ж.  

5 

жыл 

5 

жыл 

Алғыс хат.. 

11.06.2019ж. №A595-161630 

Ust.kz.  

Алғыс хат. 

12.01.2018ж. 

№002817. 

www.bilimger.kz. 

Алғыс хат. 

№1 Алматы Қазақ 

Мемлекеттік Гуманитарлық 

-Педагогтік Колледжі. 

9 Жарылқапов

а Айгерім 

Серікқызы 

01.10.

1992 

Оқытушы 

Педагогика, 

психология 

- Абай 

атындағы 

Қазақ 

Ұлттық 

педагогикал

ық 

университет

і, бакалавр 

4 

жыл 

4 

жыл 

Ақтөбе гуманитарлық 

колледжінің техникалық 

және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының студенттері 

арасында ұйымдастырылған 

«Латын әліпбиіне көшу – 

болашаққа табысты қадам» 

атты республикалық 

http://www.bilimger.kz/


2014 ж.,  

Абай 

атындағы 

Қазақ 

Ұлттық 

педагогикал

ық 

университет

і, 

магистратур

а 2016 ж. 

студенттердің  ғылыми – 

практикалық 

конференциясында жоғары 

деңгейде белсенділік 

танытқаны үшін 

дипломдармен 

марапатталды. Абдулхамид 

Амира Хамзақызы – ІІ 

дәрежелі диплом. 2020 ж. 

1

0 

Тұрсынбеко

ва Н.Б 

18.03.

1993 

оқытушы Жоғарғы 

деңгейлі 

екінші 

санатты 

Бакалавр 

Қазақ 

мемлекеттік 

қыздар 

педагогикал

ық 

университет

і 

«Педагогика 

және 

психология» 

2014 ж.  

Қазақ 

мемлекеттік 

қыздар 

педагогикал

ық 

университет

і 

«Психологи

я»мамандығ

ы бойынша 

Әлеуметтікғ

ылымдар 

магистрі,201

6ж. 

5жы

л 4 

ай 

5 

жыл 

4 ай  

Алғыс хат. Талғар 

медициналық 

колледжі.24желтоқсан,2015

жыл. 

Сертификат. СДУ қазақ-

түрік колледжі. 11 

наурыз,2016жыл. 

Алғыс хат. Есік 

гуманитарлық-

экономикалық колледжі.14 

сәуір,2016жыл. 

2017жыл «Құрмет 

грамотасы» «Сайтқа 

әдістемелік материал және 

сабақ жоспарларын салып, 

әдістемелік тәжірибе 

алмасып, белсенділік  

танықаны» үшін. Bilimger.kz  

Директор Н.Ә.Жайлауов. 

1

1 

Әбдіхан 

А.П. 

 

24.08.

1993 

 

оқытушы 

педагогика 

Жоғарғы

Педагог 

модерато

р 

Қазақ 

мемлекеттік 

қыздар 

педагогикал

ық 

университет

і, 2014 ж. 

6 

жыл 

6 

жыл 

2017жыл «Құрмет 

грамотасы» «Сайтқа 

әдістемелік материал және 

сабақ жоспарларын салып, 

әдістемелік тәжірибе 

алмасып, белсенділік  

танықаны» үшін. Bilimger.kz  

Директор Н.Ә.Жайлауов 

1

2 

Мышан 

Жұлдыз 

Бақытбекқы

зы 

27.08.

1995 

оқытушы 

Өзін-өзі 

тану 

- Әл-Фараби 

атындағы 

Қазақ 

Ұлттық 

Университе

ті, 2017ж. 

3 

жыл 

3 

жыл 

Алғыс хат. Мұғалімдер 

күнінің құрметіне ауданның 

әлеуметтік, саяси және 

партиялық өміріне белсене 

қатысқаны үшін. «Нұр 

Отан» партиясы Түрксіб 

аудандық филиалы 

төрағасының бірінші 

орынбасары  Н.Әжібаев. 

Алматы, 2018 жыл 

1

3 

Камет Еңлік 

Есілжанқыз

ы 

01.08.

96 

оқытушы 

Өзін-өзі 

тану 

- Әл-Фараби 

атындағы 

Қазақ 

2 

жыл 

2 

жыл 

 1.Қалалық білім берудегі 

жаңа технлогиялардың 

ғылыми-әдістемелік 



Ұлттық 

Университе

ті, 2019 ж.  

орталығынан қалалық білім 

беру жүйесіндегі іс-

шараларға қосқан үлесі мен 

шығармашылық табыстары 

үшін марапат. Директор: 

А.Дупик 

2. Алғыс хат, «Nur Otan»  

партияның сайлауалды 

іріктеуі-праймеризге белсене 

атсалысқаны үшін, 2020 ж. 

1. Алғыс хат, «Nur 

Otan» партия сайлауына 

белсене атсалысқаны үшін, 

2021 ж. 

1

4 

Үкібай А.А 26.11.

97 

оқытушы 

Педагогика, 

Тәрбие 

жұмысының 

әдістемесі, 

Этнопедагог

ика, 

Ғылыми 

педагогикал

ық 

зерттеулер 

- Өмірзақ 

Сұлтанғазин 

атындығы 

Қостанай 

мемлекеттік 

педагогикал

ық 

университет

і  

2019ж 

2 

жыл 

2 

жыл 

 

1

5 

Серикжанов

а Мөлдір 

Серікжанқы

зы 

04.01.

1997 

Педагог-

психолог 

- 1. Есік 

гуманитарл

ық-

экономинал

ық 

колледжі, 

2017 ж. 

2. Абай 

атындағы 

Қазақ 

Ұлттық 

педагогикал

ық 

университет

і, 2020ж. 

7 ай 7 ай 1. 2020ж. Құрмет 

грамотасы 

Қалалық «Ұстаз» 

Кәсіподағы 

«Абай әлемі» онлайн 

байқауы 

2. 2021 ж. Алғыс хат,  

Қазақстанның Азаматтық 

Альянсы ҚР-ның Парламент 

Мәжілісі мен мәслихат 

депутаттарының сайлауында 

белсенділік танытқаны үшін  
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