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№ Құжаттың аты Беті
І РЕЗЮМЕ (оқытушы туралы ақпарат) 5

ІІ МЕНІҢ ҚҰЖАТТАРЫМ 7

2 Жеке басты куәландыру құжаты 8

3 Білімі туралы диплом көшірмесі 9

4 Еңбек кітапшасының көшірмесі 13

5 Өзінде бар біліктілік санаты туралы куәліктің көшірмесі (МОББ 14.06.2016ж №104-нқ

бұйрығымен)

14

ІІІ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫНАН ӨТКЕНДІГІ ТУРАЛЫ КУӘЛІКТЕР 

КӨШІРМЕЛЕРІ

17

6 Сертификат. Матенова Дана Жалгасбаевна, 14.03 - 08.04.2022 ж. аралығында икемді

құзыреттіліктерді SKILLFOLIO техногиясы арқылы сыни креативті, жүйелі, цифрлық

ойлануды, коммуникацияны, коллабарацияны, эмоциялық интелекті дамыту

бойынша "Заманауи педагогтың тьторлық құзыреттілігін дамыту" тақырыбында 72 сағат

көлемінде өткен курсын сәтті аяқтағаны үшін берілді. № 003153

18

7 Сертификат. Матенова Дана Жалгасбаевна , 2022 жылғы 16-25 ақпан аралығында 36

академялық сағат көлемінде "Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында

инклюзивті оқыту процесінің негізгі аспектілері мен шарттары" ҚР педагогтерінің

біліктілігін арттырудың білім беру бағдарламасы бойынша курсты аяқтады. Серия №22П

00395. берілген күні: 25.02.2022

19

8 Сертификат Подтверждает, что НАО «Talap» №2020-00675 Матенова Дана Жалғасбайқызы

прошел(ла) обучение экспертов в рамках проведения регионального чемпионата

профессионального мастерства Мангистауской области «Worldskills Kazakhstan 2020», в

объеме 8 академических часов. НАО «Talap», № 2020-00675

20

9 SKLAD орталығының ұйымдастыруымен "Цифровые технологии как условие

трансформации профессиогального образования. Зарубежные практики" атты 72 сағаттық

курсынан өтті. № 00689

21

10 "Назарбаев Зияткерліу мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген

"Тәжірибедегі рефлексия" жалпы білім беретін мектептердегі педагогика кадрларының

кәсіби даму бағдарламасы бойынша 100 академиялық сағат мектепшілік курсын аяқтадым.

24.06.2018 ж, серия М №056

23

11 "INTERPRESS EXAMS CENTR LTD" орталығында 6 айлық ағылшын курсын оқып,

"АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ БІЛІКТІЛІГІН ТЕКСЕРУ" мақсатында эмтихан тапсырдым.

18.12.2019 ж, серия №776467

24

ІV АШЫҚ САБАҚ, АШЫҚ ТӘРБИЕ САҒАТЫ, САБАҚТАН ТЫС ШАРАЛАР 

ЖОСПАРЛАРЫ

25

12 «Technology of production of nitrogen fertilizers» тақырыбында үш тілдік облыстық семинарда 

ашық сабақ өттім. Ақтау-2022 ж.

26

13 «Мұнай өңдеу аппараттарын әдеби тілде сипаттау» тақырыбында интербелсенді сабақ өттім. 

Ақтау-2021 ж.

27

14 «Chemical industry of Kazakhstan» тақырыбында интербелсенді сабқа өттім. Ақтау-2021 ж. 28

15 «1-ЖЕЛТОҚСАН ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ» орай колледжішілік мәдени-

танымдық шара өткіздім. Ақтау-2020 ж.

29

V БАҚ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 31

16 ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУГЕ АРНАЛҒАН ОҚУ ҚҰРАЛЫ. 0816000 – «Химиялық

технология және өндіріс» мамандығы бойынша «Техникалық талдау және өндірісті

бақылау» пәніне арналған дәрістер мен тапсырмалар жинағы. Ақтау-2022 ж.

32

17 Сертификат. Матенова Дана Жалгасбаевна «Мега Білім» журналының 2021 жылғы №10

санында жарияланған «Химия» және «ХТП мпен А» пәндегі интегративті танымдық

тапсырмаларды «Кейс» әдісі арқылы шешу жолдары атты шығармашылық еңбегі үшін

берілді. Алматы-2021.

33

18 Сертификат. Республикалық ғылыми-педагогикалық «Білім бағы» журналында «Суды

тазартудың заманауи әдістері» тақырыбында мақала жариялағаны үшін алғыс хат алды.

Тіркеу №0012. Ақтау, 2021 ж.

34



VІ КӘСІБИ ЖЕТІСТІКТЕРДІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕНІ ҚОРЫТУДЫ РАСТАЙТЫН 

ҚҰЖАТТАР

35

19 Құрмет грамотасы. Берекелі елдігіміз бен бірлігіміздің нығаюына және өскелең ұрпаққа

білім мен тәрбие берудегі қосқан еңбегі үшін Матенова Дана Жалгасбайқызы

марапатталады. Басқарма басшысы – Д. Жұмашева. Ақтау қаласы, 2022 жыл. №24934

36

20 Грамота. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының

педагогтері арасында білім беру саласы бойынша өткен кәсіби шеберліктің

республикалық конкурсының облыстық кезеңінде ІІ орын иеленгені үшін Матенова

Дана Жалгасбаевна марапатталады. Басқарма басшысы – Д. Жұмашева. Ақтау қаласы,

2022 жыл. №24934

37

21 Сертификат. Матенова Дана Жалгасбаевна «WorldSkills Aktau – 2022» VII өңірлік кәсіби

шеберлік чемпионатына «Зертханалық және химиялық талдау» бойынша сарапшы

ретінде қатысқандығын растайды. Маңғыстау облысының білім басқармасы

басшысының м.а. Д.Н. Жұмашева

38

22 Грамота. Маңғыстау облысының техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары

педагогтары мен қызметкерлерінің спартакиадасында волейболдан әйелдер жарысында І

орын алған Матенова Дана Жалгасбаевна марапатталады. Төрайымы: Т.А. Баймбетова,

Ақтау 2022 ж.

39

23 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған

«Тұғыры биік-Тәуелсіздік» атты облыстық әдістемелік семинарына қатысқандығын

растайды. Ақтау 2021.

40

24 Сертификат, Матенова Дана Жалгасбаевна приняла участие на VI Республиканском

Чемпионате профессионального мастерства – «WorldSkills Kazakhstan 2021» в качестве

эксперта-компатриота по компетенции «Лабораторный и химический анализ».

Президент НАО «Talap» – А.Е. Бектурганов.

41

25 Алғыс хат, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Манғыстау

облысының жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өткен «Jastar Startup-

2021» инновациялық жобалар байқауына қатысып, ғылыми және инновация

1саласындағы жастардың үлесін арттыруға қосқан үлесі үшін. Ақтау, 2021 ж. Маңғыстау

облысы әкімінің орынбасары – Г. Қалмұратова.

42

26 Колледжішілік «Үздік куратор» оқытушылар арасындағы байқауыдан 2 орын алдым.

Ақтау, 2021 ж.

43

27 Колледжішілік «Жас маман» мұғалімдер арасындағы сайыстан 3 орын алдым. Ақтау,

2021 ж.

44

28 Қүрмет грамотасы. Жас ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беріп, бәсекеге қабілетті

тұлға қалыптастырудағы ұстаздық өнегелі еңбегі үшін Матенова Дана Жалгасбаевна

марапатталады. «Мега білім» жұрналы, Алматы-2021.

45

29 Алғыс хат. Білім беру саласындағы үздіксіз ізденіс пен кәсіби шеберлікті ұштастыра

отырып, озық тәжірибемен жаңашыл бағыттағы үздік мақала жариялағаны үшін

Матенова Дана Жалгасбаевна марапатталады. Тіркеу №0012

46

30 «WorldSkills Aktau-2021» аймақтық кәсіби шеберлік чемпионатына «Компатриот –

сарапшы» сертификаты. Ақтау, 2021 ж.

47

31 "Химия" пәні бойынша мұғалімдерге арналған "Республикалық қашықтық

олимпиадасы" қатысып І - орын иеленді. Астана қ., 2018 ж. Сериясы №01228959-2918

48



VІІ СТУДЕНТЕРІНІҢ  ЖЕТІСТІКТЕРІН РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР 49

32 Сертификат Габитов Имамәди «WorldSkills Аktau-2022» VII өңірлік кәсіби шеберлік

чемпионатына «Зертханалық және химиялық талдау» бойынша қатысқандығын растайды. «І

орын» иеленіп марапатталып 30000 тг көлемінде сыйақы берілді. Маңғыстау облысының білім

басқармасы басшысының м.а. Д.Н. Жұмашева.

51

33 Сертификат Абила Гүлнур «WorldSkills Аktau-2022» VII өңірлік кәсіби шеберлік

чемпионатына «Зертханалық және химиялық талдау» бойынша қатысқандығын растайды.

«Үздік маман» номинациясымен марапатталып 15000 тг көлемінде сыйақы берілді. Маңғыстау

облысының білім басқармасы басшысының м.а. Д.Н. Жұмашева

53

34 Алғыс хат. Ақтау қалалық «Білім додасы-2022» зияткерлік сайысына қатысып белсенділік

танытқаны үшін «Шамшырақ» тобына алғыс жарияланады. Директор м.а. Г. Арықбан. Ақтау

қаласы, 2022 жыл.
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35 Сертификат. Айтбаева Қыдыргүл Маратқызы приняла участие на VI Республиканском

Чемпионате профессионального мастерства - «WorldSkills Kazakhstan 2021» в качестве

конкурсанта по компетенции «Лабораторный и химический анализ». Президент НАО «Talap»

Бектурганов А.Е.

55

36 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарының

ұйымдастыруымен мектеп оқушылары арасында «Үздік кәсіби бағдар беруші» облыстық

байқауы мен «WorldSkills Аktau» өңірлік құрамасымен «Көр де жаса» облыстық жобасында

«Сарапшының таңдауы» номинациясының «Зертханалық және химиялық талдау» құзыреттілігі

бойынша І орын алған Матенова Венера. Жетекшісі: Матенова Дана. Ақтау-2021.

56

37 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарының

ұйымдастыруымен мектеп оқушылары арасында «Үздік кәсіби бағдар беруші» облыстық

байқауы мен «WorldSkills Аktau» өңірлік құрамасымен «Көр де жаса» облыстық жобасында

«Көрермендер таңдауы» номинациясының «Зертханалық және химиялық талдау» құзыреттілігі

бойынша І орын алған Матенова Венера. Жетекшісі: Матенова Дана. Ақтау-2021.

57

38 Ақтау қалалық әкімдігінің қоғамдық даму орталығының ұйымдастыруымен өткен Ақтау

қалалық «Интелект – 2021» зияткерлік сайысында ұйымшылдық танытып, тапқырлығымен

финалдық кезеңінде үздік командалық ойын көрсетіп, ақтық бәсекеде жоғары нәтижеге

жеткені үшін «Есенов колледж» «Эверест» тобы ІІІ орын дипломмен марапатталады.

Директор: Д. Сағынтаев. Ақтау қаласы, 2021 жыл.

58

39 Ақтау қалалық әкімдігінің қоғамдық даму орталығының ұйымдастыруымен өткен Ақтау

қалалық «Интелект – 2021» зияткерлік сайысында ұйымшылдық танытып, 1/2 алғашқы

ойынында үздік командалық ойын көрсетіп, финалға жолдама алған «Есенов колледж»

«Эверест» тобына беріледі. Директор Д. Сағынтаев. Ақтау қаласы, 2021 жыл.

59

40 Ақтау қалалық әкімдігінің қоғамдық даму орталығының ұйымдастыруымен өткен Ақтау

қалалық «Интелект – 2021» зияткерлік сайысында ұйымшылдық танытып, 1/4 алғашқы

ойынында үздік командалық ойын көрсетіп, жартылай финалға жолдама алған «Есенов

колледж» «Эверест» тобына беріледі. Директор Д. Сағынтаев. Ақтау қаласы, 2021 жыл.

60

41 Ақтау қалалық әкімдігінің қоғамдық даму орталығының ұйымдастыруымен өткен Ақтау

қалалық «Интелект – 2021» зияткерлік сайысында ұйымшылдық танытып, 1/8 алғашқы

ойынында үздік командалық ойын көрсетіп, 1/4 кезеңіне жолдама алған «Есенов колледж»

«Эверест» тобына беріледі. Директор Д. Сағынтаев. Ақтау қаласы, 2021 жыл.

61

42 WorldSkills Aktau-2020 өңірлік кәсіби шеберлік чемпионатында "Зертханалық және химиялық

талдау" құзыреттілігі бойынша І-орын алған "Есенов колледжі" студенты Айтбаева Қыдыргүл.

62

43 WorldSkills Aktau-2020 өңірлік кәсіби шеберлік чемпионатында "Зертханалық және химиялық

талдау" құзыреттілігі бойынша "Үздік маман" алған "Есенов колледжі" студенты Утепова

Жанат

63

44 Сертификат подверждает что Кулмуханбетова Ақдана Тәңірбергенқызы студент из ТОО

«Колледж Есенова» приняла участие в олимпиада по химии. Директор Мангистауского

областного учебно-методического кабинета ТиПО Ф.Юлдашов. № 11-12-2020

64

45 Жалпы білім беретін пәндер бойынша оқушылардың республикалық пәндік олимпиадасының

аудандық кезеңінде "Химия" пәнінен ІІІ-орын алған №4 орта мектебінің 8-сынып

оқушысы Мұқат айдос. 2017 ж.
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Телефон:  +7 (778) 008-70-01

Электрондық почтасы:  
dana.matenova@yu.edu.kz

Байланыс 

деректері

Меңгерген 
тілдері

Хобби

Бакалаврь: 2013 – 2017 ж., Әл – Фараби атындағы ҚҰУ,

Мамандығы: 5В060600 – Химия (GPA – 3.49 из 4, бағасы 4 – 5)

ЖБ–Б №1140210 Тіркеу номері №1447

Магистрант: 2018 – 2020 ж., Әл – Фараби атындағы ҚҰУ,

Мамандығы: 6M060600 – Химия (GPA – 3.63 из 4, бағасы 4 – 5)

ЖООК–М №0189357 Тіркеу номері 4741

Ағылшын тілі

Орыс тілі

Қазақ тілі

2017 – 2018 ж    Химия пәні оқытушысы

«Мұнайлы ауданының №4 ЖББ орта мектебі» 

2019 – 2020 ж   Ғылыми қызметкер (зертханашы)

Әл – Фараби атындағы ҚҰУ, 

«Химия және химиялық  технологиялар  факультеті»

2020 – 2022 ж    Химия және арнайы пәні оқытушысы

«Есенов колледж» ЖШС

MS Office

Origin Pro

Gaussian 09

ChemOffice

ИК-спектроскопия

УК-спектроскопия

Хромоматограф

Спектрофотометр

Бағдарламалық қамтамасыз ету

mailto:dana.matenova@yu.edu.kz


ЖЕКЕ БАСТЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ҚҰЖАТ



Бакалаврь: 2013 – 2017 ж., Әл – Фараби атындағы ҚҰУ,

Мамандығы: 5В060600 – Химия (GPA – 3.49 из 4, бағасы 4 – 5)

ЖБ–Б №1140210 Тіркеу номері №1447

БІЛІМІ ТУРАЛЫ ДИПЛОМ КӨШІРМЕСІ



Магистрант: 2018 – 2020 ж., Әл – Фараби атындағы ҚҰУ,

Мамандығы: 6M060600 – Химия (GPA – 3.63 из 4, бағасы 4 – 5)

ЖООК–М №0189357 Тіркеу номері 4741



ЕҢБЕК КІТАПШАСЫНЫҢ КӨШІРМЕСІ



ӨЗІНДЕ БАР БІЛІКТІЛІК САНАТЫ ТУРАЛЫ 

КУӘЛІКТІҢ КӨШІРМЕСІ 

(МОББ 14.06.2016ж №104-нқ бұйрығымен )

Химия пәнінің «Педагог-модератор»

Арнайы пәнінің «Педагог-модератор»



БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫНАН ӨТКЕНДІГІ 

ТУРАЛЫ КУӘЛІКТЕР КӨШІРМЕЛЕРІ









АШЫҚ САБАҚ, АШЫҚ ТӘРБИЕ САҒАТЫ, 

САБАҚТАН ТЫС ШАРАЛАР ЖОСПАРЛАРЫ













БАҚ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ







КӘСІБИ ЖЕТІСТІКТЕРДІ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕНІ 

ҚОРЫТУДЫ РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР

















СТУДЕНТЕРІНІҢ  ЖЕТІСТІКТЕРІН 

РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР





























НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА

РАХМЕТ


