
   ШЖҚ «КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ  МӘНШҮК  МӘМЕТОВА  АТЫНДАҒЫ  

  АҚТӨБЕ  ЖОҒАРЫ  МЕДИЦИНАЛЫҚ  КОЛЛЕДЖІ» МКК 
 

        БАЙҚАУ  КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ 

 

 
     

ШЖҚ «ОТБАСЫЛЫҚ  МЕДИЦИНА   

ОРТАЛЫҒЫ» МКК   

БАС  ДӘРІГЕРІ 
 

ДАНЬЯРОВ  САМАТ  БАГДАТОВИЧ 
Облыстық денсаулық сақтау саласындағы 

істеген елеулі жұмыстары үшін Қазақстан 

Республикасы денсаулық сақтау Министрлігінің 

«Денсаулық сақтау ісінің үздігі» атты төсбелгі  

иегері.  

«Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» 

төсбелгі  иегері.  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

20 жылдығы   медалімен марапатталған.  

 

 

    

     Туған  жылы, күні:  27.05.1961 

     Білімі: Жоғары.  

     Бітірген оқу орны: Ақтөбе медициналық институты 1985 жыл.  

                                        С.Бәйішев атындағы  Ақтөбе университеті «Экономика» мамандығы. 2010 ж. 

     Мамандығы:  Емдеу ісі 

 
ШЖҚ «ОТБАСЫЛЫҚ МЕДИЦИНА ОРТАЛЫҒЫ» МКК 

 

  
 

ЖҰМЫС  ТӘЖІРБИЕСІ 

1985-1986 жылдары  Қызылорда облыстық қалалық емханасында оториноларингология   

мамандығы  бойынша интернатура. 

1986-1994  жылдары  Қызылорда облыстық қалалық емханасында, қалалық денсаулық сақтау 

бөлімінде инспектор, әдістемелік ұйымдастыру қызметінде басшы болып қызмет еткен. 

1994-1995 жылдары  Ақтөбе қалалық денсаулық сақтау бөлімінде дәрігер-инспектор 

қызметіне ауыстырылған. 

1995-1996  жылдары  облыстық денсаулық сақтау басқармасында төтенше жағдайлар 

жөніндегі бас маман қызметін атқарған. 

1996-2007 жылдары   облыстық денсаулық сақтау басқармасы бастығының төтенше жағдайлар 

жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарған. 

2007-2014  жылдары  облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысының экономика 

және жұмылдыру сұрақтары жөніндегі орынбасары қызметін атқарған. 

2014-2017  жылдары  Ақтөбе облыстық аурухуансының  бас дәрігері. 

2017 жылдан  бастап осы күнге дейін ШЖҚ «Отбасылық медицина орталығы» МКК   

бас дәрігері. 



ШЖҚ «КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШҮК МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ 

АҚТӨБЕ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКК    

 

БАЙҚАУ КЕҢЕСІНІҢ  МҮШЕСІ 

 

 

 

 

 

АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ  ДЕНСАУЛЫҚ  САҚТАУ  

БАСҚАРМА  БАСШЫСЫНЫҢ  

ОРЫНБАСАРЫ 

 

МАМБЕТЖАНОВА ГУЛЬНАР 

ШУКИРОВНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Туған жылы,айы: 24.07.1962 

Білімі: Жоғары, Ақтөбе мемлекеттік  медициналық  институты. 1989 жыл. 

Мамандығы: Дәрігер-педиатр 

 

ЖҰМЫС  ТӘЖІРБИЕСІ 

 

1989 жылы   Ақтөбе Мемлекеттік медициналық  институты педиатриялық  

факультетін аяқтаған. 

1990-1994 жылдары Интернатурадан кейін, Қызылорда қаласының медициналық 

училищесінде «Педиатрия» мамандығы бойынша оқытушы қызметін атқарған. 

1994-2002  жылдары  Ақтөбе  қалалық №4 емханасының аймақтық дәрігері 

болып мұмыс жасаған. 

2002-2003 жылдары «Айгерім» клиникасында  «Педиатрия» бөлімінің 

меңгерушісі қызметін  атқарды. 

2003-2008 жылдары  Ақтөбе қалалық №1 емханасы  «Педиатрия» бөлімінің  

меңгерушісі қызметін  атқарды. 

2008-2010 жылдары  «Шипагер» медициналық орталығында «Педиатрия» 

бөлімінде меңгерушісі қызметін атқарды. 

2010-2011  жылдары  облыстық  денсаулық  сақтау  басқармасында «Ана мен 

бала денсаулығын қорғау»  бөлімінің  бас маманы  қызметін  атқарды. 

2011 жылдан  бастап облыстық денсаулық сақтау басқарма басшысының 

орынбасары қызметін атқарып келеді. 

 
Бүкіл еңбек жолы барысында өзін мақсатты және жауапты адам ретінде көрсетті, 

аймақтық педиатрдан басқарма басшысының орынбасарына дейін кәсіби өсудің барлық 

сатыларынан өтті. 

 



        ШЖҚ «КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШҮК МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ 

         АҚТӨБЕ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКК    ДИРЕКТОРЫ 
 

                                                                 БАЙҚАУ  КЕҢЕСІНІҢ  МҮШЕСІ 

 

 

 

 

КУЗБАКОВ   МАЖИТ  ХАМИТОВИЧ 

Медицина ғылымдарының кандидаты 

Доцент  

Жоғары санатты дәрігер-хирург. 

«Денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі үшін» 

медалі және «Қазақстан Республикасы медицина 

қызметкерлері      кәсіподағының үздігі»   төсбелгі  

иегері. 

Ақтөбе облысының  әкімінің  дипломы және 

облыстық денсаулық сақтау басқармасының 

құрмет грамотасының иегері. 

 

 

            

           Туған жылы, күні: 21.09.1959  

Білімі: Жоғары.  

Бітірген оқу орны: Ақтөбе мемлекеттік медициналық институты. 1987 жыл.  

Мамандығы:  Емдеу ісі 

 
           КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШҮК  МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ 

АҚТӨБЕ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ  КОЛЛЕДЖІ 

                           
ЖҰМЫС  ТӘЖІРБИЕСІ 

 

   1987 жылы Ақтөбе медицина институтын бітіріп, хирургиядан кейін тағылымдамадан өтті. 

   1993 жылы  Ақтөбе мемлекеттік медициналық институтында болашақ дәрігерлерді даярлауда     

   госпитальдік хирургия кафедрасында оқытушы болып қызмет атқарды. 

   2000 жылы  М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік медициналық академиясы   

   клиникалық медицина орталығының хирургия кафедрасының меңгерушісі және хирургия   

   кафедрасының доценті болып тағайындалды.кейіннен медицина қызметінің бас дәрігерінің   

   орынбасары болып тағайындалды.содан кейін М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік   

   медициналық академиясы медициналық орталығының басшысы болды. 

   2009 жылы Мартук орталық аудандық ауруханасының бас дәрігері, содан кейін қалалық жедел   

   жәрдем станциясының бас дәрігері  болды. 

   2012 жылдан бастап медицина ғылымдарының кандидаты, доцент. Жоғары санатты хирург. 

   Ресей эндоскопиялық хирургия ғылыми қоғамының мүшесі. 

                                                    45-тен астам ғылыми еңбектің авторы. 

   Өзінің бастамасы бойынша, 2014 жылы колледжде «Мейіргер ісі» мамандығы бойынша   

   «Массажист» біліктілігіне мүмкіндігі шектеулі студенттерді қабылдауды бастады.  



      ШЖҚ «КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШҮК МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ 

              АҚТӨБЕ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКК    
 

            БАЙҚАУ  КЕҢЕСІНІҢ  МҮШЕСІ 
 

 

 
 

ШЖҚ «№1 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ»МКК 

БАС ДӘРІГЕРІ 

 

БИХАНОВ  МАРАТ  ЖУСУПБЕКОВИЧ 
Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздігінің  

20 жылдығына орай Денсаулық сақтау 

министрлігінің «Құрмет грамотасының» иегері. 

Ақтөбе облысы әкімінің орынбасарының  

«Құрмет грамотасы» иегері. 

 

 

 
 

 

 

 

Туған  жылы, күні: 29.08.1958 

Білімі: Жоғары  

Бітірген оқу орны: Ақтөбе мемлекеттік медициналық институты  

Мамандығы: Емдеу ісі-нейрохирург 

 

 
«№1 ҚАЛАЛЫҚ ЕМХАНАСЫ 

 
ЖҰМЫС  ТӘЖІРБИЕСІ 

 

1983-1984 жылдары неврология бойынша интернатура.(Қарабұтақ аудандық ауруханасы)  

1990 жылы Ресей Федерациясының Мәскеу қаласындағы ЦОЛИУВ-та «Нейрохирургиялық 

ауруларды диагностикалау және емдеу» тақырыбы бойынша қайта даярлаудан өткен. 

1984-1993 жылдары Ақтөбе қалалық жедел дәрігерлік көмек ауруханасы-нейрохирургы. 

2008-2010 жылдары  №2 қалалық емханасының бас дәрігерінің емдеу ісі жөніндегі орынбасаыры. 

2010 жылданбастап, ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «100 мектеп-100 аурухана» бағдарламасы  

шеңберінде салынған  №1 қалалық емханасының бас дәрігері қызметін атқаруда. 

 
 

 



ШЖҚ «КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШҮК МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ 

АҚТӨБЕ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКК    
 

БАЙҚАУ  КЕҢЕСІНІҢ  МҮШЕСІ 

 

 

 

 

   

ШЖҚ «МЕДИЦИНАЛЫҚ  ЖЕДЕЛ  ЖӘРДЕМ    

       АУРУХАНАСЫ» МКК  БАС  ДӘРІГЕРІ 
 

 

КАПАНОВ  САКЕН  ТАЖИГЕРЕЕВИЧ 

 

Медицина  ғылымдарының  

кандидаты 

 
 

 

 

 

           Туған жылы, күні: 15.10.1963 

Білімі: Жоғары 

Бітірген оқу орны: Ақтөбе  мемлекеттік медициналық институты. 1991 жыл.  

Мамандығы:  Емдеу ісі 

 
ШЖҚ «МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ 

АУРУХАНАСЫ» МКК 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ЖҰМЫС  ТӘЖІРБИЕСІ 

1992-1996  жылдары Ақтөбе аудандық ауруханасында  дәрігер – хирург  болып қызмет атқарды. 

1996-1998 жылдары Ақтөбе мемлекеттік медицина институты. Ординатура. 

1998-2001 жылдары Ақтөбе мемлекеттік медицина институты. Аспирантура. 

2001 жылы  Ақтөбе  облыстық  клиникалық  ауруханасы  дәрігер-хирургы. 

2001-2005 жылдары Ақтөбе Мемлекеттік медицина академиясы, хирургия  кафедрасының   

стажер-оқытушысы. 

2005-2016 жылдары  Қарғалы қалалық ауруханасының  бас дәрігері. 

2016-2018 жылдары  Ақтөбе облсының психоневрологиялық диспансерінің бас дәрігері 

қызметін  атқарды. 

2018 жылдан  бастап осы  күнге дейін  ШЖҚ «Медициналық жедел жәрдем  ауруханасы» МКК   

бас  дәрігері қызметін атқарады. 



ШЖҚ «КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШҮК МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ 

АҚТӨБЕ  ЖОҒАРЫ  МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКК    

 

              БАЙҚАУ  КЕҢЕСІНІҢ  МҮШЕСІ 

 

 

 

  

                                                             АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  «АТАМЕКЕН»                                                           

                                                              КӘСІПКЕРЛЕР  ПАЛАТАСЫ 

                                                         АДАМИ  КАПИТАЛДЫ    ДАМЫТУ  БӨЛІМІНІҢ   

                                                              БАСШЫСЫ 

 

                                          КУНАНОВА  ДАМИЛЯ  

                                           БАХИТКЕРЕЕВНА 
 

 

 

 

Ақтөбе облысының әкімдігі мен Білім басқармасының Құрмет грамоталары және  

алғыс хаттары  және   2015 жылы сәуір айында   президенттік сайлауға  белсенді қатысқаны үшін 

Қазақстан Республикасының Президенті  Нұрсұлтан  Әбішұлы Назарбаевтың  алғыс хатымен  

марапатталған. 

 

 

Туған жылы, айы:  26.10. 1967  

Білімі:  
1982-1985 –  Ақтөбе  кооперативтік  техникумы 

1988-1993 –  Қарағанды тұтынушылар кооперативтер институты  

2000-2003 -  Қарағанды  экономика  университеті  

2009-2010 – Халықаралақ Бизнес университеті 

2010-2012 – Халықаралық  қазақ – орыс  университеті   

 

ЖҰМЫС  ТӘЖІРБИЕСІ 

 

11.2013 -               жылдан  осы күнге  дейін    Ақтөбе облысының Кәсіпкерлер  Палатасы,     

                              директордың  әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары, адами капиталды  

                               дамыту  бөлімінің басшысы 

10.2012-11.2013   Ақтөбе облысының білім басқармасы, техникалық және кәсіптік,  

                              орта білімнен   кейінгі білім беру бөлімінің басшысы 

10.2012-11.2009   Ақтөбе экономикалық-құқықтық колледжі, колледж директоры 

11.2009-02.2007   Ақтөбе экономикалық-құқықтық колледжі, директордың оқу-тәрбие ісі           

                               жөніндегі   орынбасары 

02.2007-02.1999   Ақтөбе кооперативтік колледжі, оқытушы, бөлім меңгерушісі, директордың 

                               орынбасары 

02.1999-07.1985   (Хобдинскийрапотребсоюз),  тауартанушы, басқарма төрағасы, аудандық 

                               тұтынушылар одағы Басқармасы  төрағасының  орынбасары 

 

ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР 

 

-   Жоғары деңгейдегі жоғары санатты арнайы пәндер оқытушысы, Ақтөбе облысының білім 

басқармасының 26.06.2013 жылғы № 626, тіркеу № 4628 28.08.2013 ж.;  

-  Сарапшы-аудитор  сертификаты, 20.10.2016 ж. № 0865-16 (Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз 

агенттігі;  

- Жоғары оқу  орындарының және ТжКБ ұйымдарының аккредитацияларына қатысу тәжірибесі. 



ШЖҚ «КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШҮК МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ 

АҚТӨБЕ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКК    

 

              БАЙҚАУ  КЕҢЕСІНІҢ  МҮШЕСІ 

 

 
 

 

                                                           МҮСТЕКЕНОВ  ТАЛҒАТ   

ТҰРТАЙҰЛЫ 

                                                       Ақтөбе көпсалалы «Болашақ» 

                                                           колледж  директоры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

           Туған жылы, күні: 15.10.1963 

Білімі: Жоғары 

Бітірген оқу орны:  2000-2004  жылдары   Қ. Жұбанов   атындағы   Ақтөбе   

Мемлекеттік  университеті,  заң факультеті 

          2004-2006 жылдары   «Қайнар»  университеті, экономика  бакалавры.  Алматы    

          қаласы. 

 

 

 
                                    

 

ЖҰМЫС  ТӘЖІРБИЕСІ 

 

    2006-2008  жылдары     «Қайнар»  университеті  оқытушы,  Ақтөбе қаласы 

    2008-2010  жылдары     «Рауан» колледжінің директоры, Ақтөбе қаласы 

    2010            жылы           Қазақ  гуманитарлық-заң  колледжінің  арнаулы  пән   

                                               оқытушысы,  Ақтөбе қаласы 

    2010  жылдан  бастап    Көпсалалы  «Болашақ»  колледжінің   директоры, 

                                               жоғары санатты оқытушы 



 

 
 

 

 

Байқау  кеңесінің  хатшысы 

 
      АБДУЛЛИНА  ЛУИЗА  ЕДИЛОВНА 

 

      Тел: 8778-655-69-84 

      istoria103@mail.ru 

 

 
  


