
 

Подведя итоги Генерального рейтинга  KPI -2021-2022 уч.год награждается кафедра «Педагогика, 

психология и предметной технологии» за II место в размере 100000(сто тысяч) тенге. 

KPI-2021-2022 оқу жылының бас рейтингін қорытындылай келе, "Педагогика, психология және 

пәндік технология" кафедрасы II орынмен 100000(жүз мың) теңге көлемінде марапатталады. 



  

Диплом 1 степени награждается Участник конкурса «II Международное книжное издание», 

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ-2022» среди научно-образовательных учреждений Содружества Независимых 

Государств, организованном Обьединением юридичиских лиц в форме ассоциации 

«Общенациональное движение «Бобек» Тойбазарова Нагимаш Амирхановна 

1 дәрежелі Диплом "Бөбек" Жалпыұлттық қозғалысы "Қауымдастығы нысанында заңды тұлғалар 

бірлестігі ұйымдастырған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының ғылыми-білім беру мекемелері 

арасында өткізілген II Халықаралық кітап басылымы" конкурсының қатысушысы "ҮЗДІК ПЕДАГОГ-

2022" Тойбазарова Нагимаш Амирхановна марапатталады. 



 

Поздравляем с дипломом I степени обучающегося Баишевского университета Албанова 

Турсынбая, проявившего высокую эрудицию по вопросам исследований на научном семинаре «А. 

Байтурсынулы и Казахское общество» на Неделе языков, посвященной 150-летию Ахмета 

Байтурсынова, прошедшего на кафедре гуманитарных дисциплин Казахско-Русского 

Международного университета! 

Қазақ-Орыс Халықаралық университетінің гуманитарлық пәндер кафедрасында өткен Ахмет 

Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналған тілдер апталығында "А. Байтұрсынұлы және қазақ 

қоғамы" ғылыми семинарында зерттеу мәселелері бойынша жоғары эрудиция көрсеткен Баишев 

университетінің білім алушысы Албанов Тұрсынбайды I дәрежелі дипломымен құттықтаймыз! 



 



 



 

Шерхан Мұртазаның 90 жылдық мерейтойына орай өткізілген «Қазақ тарихындағы белесті 

шығарма» атты оқырмандар конференциясына белсене қатысып, Шерхан Мұртазаның соғыс 

жылдарында тылдағы адамдардың еңбегін баяндаған шығармаларының бірі – «Мылтықсыз 

майдан» романына толықтай тоқталып, ерекше көзге түсіп атап өтілгендері үшін «Бастауышта 

оқыту педагогикасы мен әдістемесі» білім беру бағдарламасының 4 курс білім алушылары 

Нұрмұқанбет Жаннұр Нұрғалиқызы және Қуанышева Индира Талғатқызын шын жүректен 

құттықтаймыз! Ғылыми жетекшісі: магистр, оқытушы Пірімжанова Алтынай Пірімжанқызы 

В связи с 90 – летним юбилеем Шерхана Муртазы учащиеся 4 курса образовательной программы 

«Педагогика и методика начального обучения» Нурмуканбет Жаннур приняли активное участие в 

читательской конференции «белесое сочинение в казахской истории», где подробно 

остановились на одном из произведений Шерхана Муртазы, рассказывающих о труде людей в 

тылу в годы войны-романе «Майдан без винтовки От всей души поздравляем нургалиевну и 

Куанышеву Индиру Талгатовну! Научный руководитель: магистр, преподаватель Примжанова 

Алтынай Пиримжановна 

 





 



Баишев университетінің спорт кешенінің ашылу салтанатына орай профессор-оқытушылар құрамы 

мен қызметкерлер арасында өткізілген волейбол турнирінде жүлделі III орынды жеңіп алғаны 

үшін «Орда» командасы марапатталады. 

В честь открытия спортивного комплекса Баишевского университета в турнире по волейболу 

среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников будет награждена команда 

«Орда» за завоевание призового III места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 қараша 2022 жылы Халықаралық студенттер күніне орай "Педагогика, психология және пәндік 

технологиялар" кафедрасының "Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі" білім беру 

бағдарламасының БОПмӘ-201 топ білім алушысы Жанатаева Дильназ Серікқызы  Білім мен  

Ғылым  саласында үздіктер қатарынан көрініп, Ақтөбе өңірінің жастар саясатын дамытуға  зор үлес 

қосқаны үшін Ақтөбе облысының әкімі Тоғжанов Ералы Лұқпанұлының алғыс хатымен 

марапатталды. 

17 ноября 2022 года в честь Международного дня студентов обучающаяся группы Бопма-201 

"педагогика и методика начального обучения" кафедры "Педагогика, психология и предметные 

технологии" Жанатаева Дильназ Сериковна стала лучшей в сфере образования и науки и 

поблагодарила акима Актюбинской области Тугжанова Ералы Лукпановича за большой вклад в 

развитие молодежной политики Актюбинского региона награжден письмом. 

 

 

 

 

 

 



 

Старший преподаватель кафедры «Дошкольное и начальное образование» Изтлеуова 

Саманта Шекернаевна была признана лучшей и награждена нагрудным знаком «Лучший 

педагог-2020» за работу, представленную на республиканский конкурс «Лучшие учителя 

независимого Казахстана-2020», организованный Ассоциацией педагогов Казахстана.От 

имени коллектива кафедры желаем вам профессиональных достижений и творческих 

успехов. 

«Мектепке дейінгі және бастауыш білім» кафедрасының аға оқытушысы Изтлеуова Саманта 

Шекернайқызы Қазақстан педагогтар қауымдастығының ұйымдастыруымен өткізілген 

республикалық «Тәуелсіз Қазақстанның үздік ұстаздары-2020» байқауына ұсынған жұмыстары 

үздік деп танылып, «Үздік педагог-2020» төсбелгісімен марапатталды.Кафедра ұжымы атынан сізге 

кәсіби жетістіктер және шығармашылық табыс тілейміз. 



 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Сейтенова С. С.,К. П. н.,профессор член-корреспондент Международной 

академии КАНКОРД «Лучший преподаватель вуза». Коллектив Баишевского университета 

поздравляет заведующую кафедрой «Дошкольное и начальное образование» К. П. н.,профессора 

Сейтенову Салиму Сагиновну с избранием академиком Академии Педагогических Наук 

Казахстана! 

Уважаемая Салима Сагиновна! Коллектив университета гордится вами. Желаем дальнейших 

творческих успехов, неиссякаемого вдохновения, неиссякаемого здоровья, уважения к 

педагогической деятельности во имя процветания нашей Родины и будущего страны! Пусть ваш 

труд в университете будет плодотворным, а авторитет среди профессорско-преподавательского 

состава и студентов будет расти! 

 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! Сейтенова С.С.,п.ғ.к.,профессор «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» 
Халықаралық КАНКОРД академиясының корреспондент мүшесі. Мемлекеттік ғылыми стипендия 
иегері Баишев университетінің ұжымы «Мектепке дейінгі және бастауыш білім» кафедрасының 
меңгерушісі п.ғ.к.,профессор Сейтенова Салима Сағынқызын Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар 
Академиясының АКАДЕМИГІ болып сайлануымен құттықтайды! 
Құрметті Салима Сағынқызы! Университет ұжымы сізді мақтан тұтады. Ел болашағы мен 
Отанымызды көркейту жолындағы педагогикалық қызметіңізге абырой, мықты денсаулық, 
сарқылмас шабыт, жаңа серпін, шығармашылық табыс тілейміз! Университеттегі еңбектеріңіз 
жемісті болып, профессор-оқытушылар мен студенттердің арасындағы абырой-беделіңіз арта 
берсін! 
 



 
 

 

В рамках декады науки и VI международной онлайн научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов «образование и наука: взгляд на современность», 

посвященной 25-летию Баишевского университета, 30-летию Независимости Республики 

Казахстан и Дню работников науки РК кафедра «дошкольное и начальное образование» 

заняла III место в конкурсе «Лучший организатор научного мероприятия». 

Баишев университетінің 25 жылдығына, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына және Қазақстан Ғылым қызметкерлері күніне арналған ғылым декадасы және 

"Білім және ғылым: қазіргі заман көзқарасы" атты жас ғалымдар мен студенттердің VI 

Халықаралық онлайн ғылыми-практикалық конференциясы аясында "Ең үздік ғылыми іс-

шара ұйымдастырушы" байқауында "Мектепке дейінгі және бастауыш білім" кафедрасы III 

орынға иеленді. 



 

 


