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Өмірбаяны 

 
  Оксана Сергеевна Ефремова (қызы Балабасова) 1971 жылы Гурьев 
(қазіргі Атырау) облысында дүниеге келген. Үш жылдан кейін анасымен 
бірге туған жеріне, Петропавлға көшіп келді. Алғашқы төрт сыныпты 
қалада (№4 мектеп) оқып, оныншы курсты Бішкекте бітірді. Солтүстік 
Қазақстан университетін орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
мамандығы бойынша бітірген. Шаховская орта мектебінде және 
музыкалық-эстетикалық бейіндегі дарынды балаларға арналған 
облыстық мамандандырылған мектеп-интернатында (ШОД) үзіліспен 
жұмыс істеді. 2016-2018 жылдары Бескөл орта мектеп-гимназиясында 
әдеби шығармашылық және журналистика үйірмелерін басқарды. Ол 
мектеп жылдарында өлең жаза бастады. Алғашқы кітаптар облыстық 
педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру институтында жарық 
көрді2009 жылы – «Ассоциациялар АБС: Педагогикалық идеялардың 
генераторы» әдістемелік әзірлемелер мен ассоциативті оқыту 
әдістерінің жобасынан басқа, оған әр жылдардағы эсселер мен өлеңдер 
енгізілді. 2013 жылы отбасылық тәрбие тәжірибесі жарық көрді - 
«Сиқырлы құбыр арқылы бейбітшілік». Бұл кітапқа балаларға арналған 
шығармалар, ана жазбалары, ұстаздар мен мектеп туралы өлеңдер, 
білім туралы мақалалар енгізілген. 2014 жылы әдеттен тыс оқу құралы 
жарық көрді (фаготшы және оқытушы И.В. Ефремовпен бірлесіп жазған) 
«Фасот: музыканттың алғашқы қадамдары». Онда тәжірибелі оркестр 
орындаушының дана кеңесіне ғана емес, әзілге толы өлеңдер, 
ертегілер, суреттер, тәжірибелі тәлімгермен сұхбаттар бар. Оксана 
Ефремова Stikhi.ru (2009 жылдан бастап) және Proza.ru (2011 жылдан 
бастап) әдеби интернет-порталдарында жарияланған, оның бүркеншік 
аты Санья Ефремова. 2015 жылы «Ақ планета қалай боялған» 
ертегісімен «Жыл жазушысы» Ұлттық әдеби сыйлығының «Балалар 
әдебиеті» номинациясы бойынша финалисті атанды. Сол жылы Ресей 
Жазушылар одағының мүшелігіне қабылданды. 
2016 жылы «Солтүстік Қазақстан» баспасынан Сания Ефремованың 
«Интроверсия» атты өлеңдер мен прозалар жинағы жарық көрді (осы 
жинақтағы 14 жұмыс аудиокітапты құрады).  2017 және 2018 жылдары 
«Проба» мектеп оқушылары мен мұғалімдерінің шығармашылық 
альманахының екі санының редактор-құрастырушысы және 
қатысушысы болды. «Жыл жазушысы» және «Жыл ақыны» әдеби 
сыйлықтарына үміткерлердің Мәскеу антологияларына, Ресей 
Жазушылар одағының поэзия және проза жинақтарына бірнеше рет 
қатысты. Өлеңдері «Педагогикалық ізденіс» журналында, 
Қызылжардағы «Маяк» газетінде, РСП Балаково филиалының «Өзгеріс 
желі» электронды жинағында жарияланған. Автордың өз сайты бар - 
https://perpetuummobile.jimdo.com/. 


