
    

                                                                                                                                                                                                                                 
            Байдилдаева   Ажар Шайзадаевна 1998 жылы Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогтік 

институтының тарих және құқық факультетін  бітірген.  

Ұстаздық ету жолын 1998  жылы Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы 

Мәдениет колледжінде тарих пәнінің мұғалімі және жатақхана тәрбиешісі болып бастады.  

2000-2009  жыл аралығында Алматы қаласындағы №126  аралас орта мектебінде тарих 

және құқық пәндерінің оқытушысы болды. 

2009-2015  жыл аралығында Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінде қоғамдық 

пәндер оқытушысы. 

2015-2016 жыл аралығында Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінде 

директордың кәсіптік білім беру жұмысы жөніндегі орынбасары қызметін атқарды. 

2016 жылдың қазан айынан бастап Алматы электрмеханикалық колледжінде директордың 

оқу жұмысы жөніндегі орынбасары қызметін атқарып келеді.  

 Марапат, Құрмет грамота, Алғыс хаттары: 

 Құрмет грамотасы, Алматы қаласы білім басқармасы, Басшының орынбасары 

Жылқыбаева Л.А. Алматы 

 Алғыс хат, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі,                        

министр  А.Аймағамбетов, Нұр- Сұлтан -2019  

 Құрмет грамотасы, Білім times Республткалық ғылыми әдістемелік педагогикалық 

журнал 2020 ж 

 Алғыс хат, Алматы қаласы аумақтық сайлау комиссиясы, Алматы 2021ж 

 Құрмет грамотасы, Салалық қауымдастықтар мен кәсіби білім беретін ұйымдар 

одағының Президенті Нурмуханбетов Алматы 2022 ж 

 Диплом, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күніне арналған «Тәуелсіздік – 

тәңірден келетін тәтті сый» атты балалар байқауы, » Республикалық «Жас дарын» 

орталығы 23.12.2022 ж №170440013881 

 Алғыс хат Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Төрағасы,  

Астана қ 2022 ж  

 Төсбелгілері: 

 Төсбелгі «Жылдың жүз үздік директор орынбасары» «BILIM-ORKENIET» ұлттық 

инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы Нұр- Сұлтан 30.10.2019 ж №0363 

 Төсбелгі «Педагогика саласының үздік қызматкері» Республикалық «Жас дарын» 

орталығы 23.12.2022 ж № 0480 

 Авторлық бағдарлама: 

 Авторлық бағдарлама «Тұлғатану» Куәлік 12.12.2022 ж №31027  

 Білім алушыларының жетістіктері: 

 Грамота Республикалық «Жас дарын» ғылыми жоба және инновациялық журналының 

ұйымдастыруымен «Ең үздік» ғылыми жоба номинациясын жеңіп алған Данияров М.Б, 

ғылыми жетекшісі Байдилдаева А.Ш Нұр-Сұлтан 2019 ж Тіркеу №465 

 Диплом «USTAZ TILEGI» Республикалық Блиц-турнирі «Қазақстан тарихы» 2 орын  

жеңілпазы Балық Бақдәулет 2020 ж Тіркеу №Т-0185003  

 Грамота Колледж қабырғасында «Қазақстан тарихы» пәнінен ұйымдастырылған 

колледжішілік олимпиаданың I дәрежелі диплом иегері ЭМ-114 топ білім алушысы 

Думанұлы Ерасыл  2021ж.  



 Грамота Колледж қабырғасында «Қазақстан тарихы» пәнінен ұйымдастырылған 

колледжішілік олимпиаданың IІ дәрежелі диплом иегері ЭМ-114 топ білім алушысы 

Сүлеймәді Рүстем Ерболұлы  2021ж 

 Диплом «Интеллект» білім және ғылым орталығының ұйымдастыруымен колледж 

студенттері арасында өткен «Ұлы дала баласы» Республикалық пәндік 

олимпиадасының облыстық кезеңінен 1-орын, ЭМ-114 топ білім алушысы Сүлеймәді 

Рүстем Ерболұлы, жетекшісі Байдилдаева А.Ш Алматы 2022-2023 Тіркеу №13659 

 Диплом «Интеллект» білім және ғылым орталығының ұйымдастыруымен колледж 

студенттері арасында өткен «Ұлы дала баласы» Республикалық пәндік 

олимпиадасының облыстық кезеңінен 1-орын, ЭМ-114 топ білім алушысы Думанұлы 

Ерасыл, жетекшісі Байдилдаева А.Ш  Алматы 2022-2023 Тіркеу №13660 

 Диплом «Интеллект» білім және ғылым орталығының ұйымдастыруымен колледж 

студенттері арасында өткен «Ұлы дала баласы» Республикалық пәндік 

олимпиадасының республикалық кезеңінен 1-орын, ЭМ-114 топ білім алушысы 

Думанұлы Ерасыл, жетекшісі Байдилдаева А.Ш Алматы 2022-2023 Тіркеу №23503 

 Диплом «Интеллект» білім және ғылым орталығының ұйымдастыруымен колледж 

студенттері арасында өткен «Ұлы дала баласы» Республикалық пәндік 

олимпиадасының республикалық кезеңінен 1-орын, ЭМ-114 топ білім алушысы 

Сүлеймәді Рүстем Ерболұлы, жетекшісі Байдилдаева А.Ш Алматы 2022-2023 Тіркеу 

№23504 

 Біліктілік көтеру сертификаттары: 

 Certificate of attendance for completing the seminar on «Modern educational technologies in 

the context of challenges of 21 st century» Almaty 11.01.2019 

 Сертификат «Внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный 

процесс» Присвоена тьютор ТОО «ИнфоТех Сервис» 16.03-30.04.2020 ж 72 сағ 

 Сертификат NIS қашықтықтан оқытуды үйренемін 40 сағ 2020 ж 

 Сертификат «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік 

орталығы» жекеменшік мекемесі әзірлеген Қазақстан Республикасында орта білім 

мазмұнын жаңарту аясында «ТАРИХ» жалпы білім беру пәнінен колледж 

оқытушыларының біліктілігін арттыру (аймақтық тренерлер) білім беру бағдарламасы 

бойынша  80 академиялық сағат 07.08.2020 ж 

 Сертификат «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ Орта білім мазмұнын 

жаңарту аясында «ТАРИХ» жалпы білім беру пәні бойынша колледж 

оқытушыларының біліктілігін арттыру 80 сағ 24.05 - 04.06.2021 ж №0400822 

 Сертификат «Жас маман»жобасы шеңберінде «Техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын трансформациялау процесіндегі басшының 

рөлі: халықаралық тәжербие» тақырыбы бойынша, басшылардың біліктілігін арттыру 

курсы 135 сағ 01.11-24.11.2021 ж №30964 

 Сертификат ТОО «Smart Center» Практика и методология внедрения стандартов 

Worldskills в образовательные программы ТиПО, современные технологии 

обеспечения учебного процесса с применением IT-технологий 2021 ж 


