
                    Арал аудандық оқушылар Үйі МКҚК  директоры 
 
                           ТАБЫНБАЕВА НҰРСАУЛЕ ШҮКІРБАЙҚЫЗЫ 

        
 1958 жылы 4-ақпанда Арал қаласында      
дүниеге    келдім.  1976-1979 жылдары Алматы  
гидромелиоративтік техникумында оқып, 
техник-гидротехник  мамандығы   бойынша  
бітірдім. 1990-1994 жылдары  Қазақстан  
менеджмент,  экономика және болжау  
институтын (КИМЭП) оқытушы, социолог 
мамандығы бойынша бітірдім.            Байланыс 
телефоным  87016574038 
 

 
Еңбек жолымды 1975 жылы аудандық әлеуметтік қамсыздандыру 
бөлімінің аға есепшісі болып қызмет атқарудан бастадым.  
    
    1979-1983 жылдары аудандық хабарлау-есептеу станциясында 
оператор, аға бухгалтер, 
    1983-1990 жылдары аудандық комсомол комитетінде бастауыш 
ұйым хатшысы, есеп секторының меңгерушісі болып еңбек еттім. 
 
    1994-1996 жылдары аудандық жастар ісі, туризм және спорт 
комитетінде аға маман,  
    1996-1998 жылдары аудандық экономика комитетінде жетекші 
маман,  
1998-1999 жылдары шағын және орта бизнесті қолдау секторының 
меңгерушісі қызметтерін атқардым. 
 
    1999 жылдан осы уақытқа дейін Арал аудандық оқушылар Үйінің 
директорымын. 
 
   Ауданда «НұрОтан» партиясының  мүшесі, Аудандық білім бөлімі 
жанындағы кеңес мүшесі, аудандық әйелдер кеңесінің мүшесі ретінде 
қоғамдық жұмыстар атқарамын. 
 
    Аудандық, облыстық білім басқармаларының, аудан, облыс 
әкімдерінің грамоталарымен, Қазақстан Республикасы президентінің 
алғыс хатымен, Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған медальмен  
марапатталдым.  
 
 
 
 



                           Аудандық оқушылар Үйінің эмблемасы 
 

 
 
 
  Оқушылар Үйінің негізгі міндеттері :  

- Балалардың жеке басының  дамуына, кәсіптік бағдарын 
айқындауына, шығармашылық еңбегіне, өздерінің қабілеттерін 
іске асыруына қажетті жағдайларды қамтамасыз ету; 

- Балаларды қоғам өміріне  бейімдеу; 
- Олардың бос уақытын мазмұнды ұйымдастыру; 
- Өскелең ұрпақтың азаматтық сана-сезімін, жалпы мәдениетін, 

салауатты өмір салтын қалыптастыру. 
 

Бала саны – 950, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі 19 бала 
Үйірме саны-17 
Бағыттары: 
 Көркем эстетикалық, қолөнер, техникалық, экологиялық, қоғамдық 
гуманитарлық, жаратылыстану, тіл, шахмат және басқалары. 
  
 
 



Материалдық-техникалық базасы:  Ғимарат  1940 жылдары 
салынған.    
                                                                  Типтік жобада емес,     
                                                                   ыңғайластырылған.  
Жалпы алаңы                                         455 м2 
Қуаттылығы:                                         130 
Қабат саны:                                            1 
 Компьютер сыныбы                          10 компьтермен, 1 проектормен   
                                                                  жабдықталған.  
                                                                  Музыкалық аппаратура, бейне       
                                                                  камера, балалар 
тасымалдауға    
                                                                  арналған 11 орындық  «УАЗ»   
                                                                  автокөлігі бар. 
                        
Қызметкерлер саны:                    Барлығы -34, оның ішінде әкімшілік-    
                                                          басқарушылар - 4, 

   қосымша білім беру  педагогтары –  
   15, педагог-психолог -1, 

                                                         техникалық-қызметкерлер -14. 
Педагогтардың сапалық                                                                        
құрамы:                                            Педагогтар-15 , оның ішінде                                                              
                                                          жоғары білімді - 13, 

    бірінші санатты -3,                                                   
                                                          екінші санатты  - 6 педагог. 
 
2013-201жылдардағы                                                                                   
жетістіктер:                                   2013 ж. Халықаралық «Бозторғай»    

конкурсында «Ақтолқын» би 
ансамблі І орын,  

                                                        2014 ж.. Республикалық  жас  
       натуралистер    мен  экологтар  
      форумында І орын, 
                                                        облыстық «Дельфий ойындарында 

 Би өнері  бойынша І орын,  
                                                       Облыстық «Бала би» шешендер  
      сайысында  және  «Мамандықтар  
      әлеміне саяхат» бейнероликтер  
      байқауында І  орындар иеленді. 
 
 
 



 
 
 
«Ақтолқын» би ансамблінің мүшелері халықаралық «Бозторғай» 

балалар шығармашылығы байқауында 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
                                         Болашақ шеберлер 



 
 
        «Ата мұрам – асыл қазынам» спорттық-зияткерлік  сайысы 
 

 
 

«Ұялы телефонға тәуелсізбіз!» акциясы 
 
 
 



 

 
 

«Ағаш ек, гүл ек, табиғатты түлет!» акциясы 
 

 


