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Бабагумаров Дияз Абаевич 

       Жоғары білімді дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі, 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін «Дене 

шынықтыру және спорт» мамандығын 2017 жылы 

бітірді, білім дәрежесі бакалавр. 
 

 

 

Тулепов Муздыбек Дюсенбекович 

         Жоғары біліктілік санатындағы дене тәрбиесі мұғалімі; 

жоғарғы білім; 1985 жылы Петропавл педагогикалық институтын 

бітірді. Жұмыс өтілі: жалпы - 36 жыл, педагогикалық - 29 жыл. 

Халықаралық конференциялардың белсенді қатысушысы, 

авторлық құқығы бар оқулықтардың құрастырушысы, волейбол 

жарыстарының бірнеше дүркін жеңімпазы; тоғызқұмалақ, 

шахмат, дартстан спорттық жарыстардың жеңімпаздары мен 

жүлдегерлерінің жаттықтырушысы. Көпжылдық еңбегі және 

облыстың білім беру жүйесінде адал еңбегі үшін Құрмет 

грамотасымен, қоғамдық тәртіпті және азаматтардың 

қауіпсіздігін қорғауға белсенді қатысқаны үшін сертификатпен 

марапатталды (2015); Солтүстік Қазақстан облысы білім 

басқармасының алғыс хатымен белгіленген (2015); Солтүстік 

Қазақстан облысы әкімінің алғысы (2016). 

 

 

Шайкенов Екпин Кайнуллинович  

      Бірінші біліктілік санатты дене тәрбиесінің мұғалімі; жоғары 

білім, 1996 жылы Солтүстік Қазақстан университетін бітірген. 

Бокстан КАЗСР спорт шеберіне үміткер, таеквондо бойынша 4 

гып, футболдан 1 дәреже, гимнастикадан 1 дәреже бар. Жұмыс 

өтілі: жалпы - 25 жыл, педагогикалық - 21 жыл. «Рухани 

жаңғыру: Болашаққа бастар жол» атты дене шынықтыру 

мұғалімдерінің республикалық байқауының II дәрежелі 

дипломының иегері (2018); халықаралық конференциялардың 

белсенді қатысушысы, тоғызқұмалақ пен шаңғы жарыстарының 

бірнеше дүркін жеңімпазы; армрестлинг және футзалдан 

спорттық жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің 

жаттықтырушысы. Солтүстік Қазақстан облысы білім 

басқармасының Құрмет грамотасымен марапатталған (2011); 

Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының Құрмет 

грамотасы (2015); Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім 

бөлімінің құрмет грамотасы (2016); Облыстық дене шынықтыру, 

спорт және НВП оқу-әдістемелік орталығының құрмет грамотасы 

(2017); Солтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының 

алғысымен белгіленген (2015). 
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Короленко Евгений Анатольевич. 

      Бірінші біліктілік санатты дене тәрбиесі мұғалімі; білімі жоғары; 

2005 ж. М.Қазыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетін 

бітірді. 

      Облыстың білім беру жүйесіндегі мінсіз жұмысы үшін, қол 

жеткізген нәтижелері үшін Солтүстік Қазақстан облысының білім 

басқармасының жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде құрмет 

грамотасы (2009). 

«Дене шынықтыру, спорт және алғашқы әскери дайындық бойынша 

облыстық оқу-әдістемелік орталығы» КММ-нің Құрмет 

грамотасымен (2013 ж.) марапатталды 

 

 

 

 

Нурпеисов Омар Консбаевич 

       Бірінші біліктілік санатындағы алғашқы әскери дайындық 

мұғалімі; білімі жоғары, 2009 жылы М.Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. Жұмыс 

өтілі: жалпы - 14 жыл, педагогикалық - 10 жыл. 

      Аймақтық білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлкен жеке үлесі 

үшін Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім бөлімінің құрмет 

грамотасымен марапатталды (2020). Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімдігінің білім бөлімінің бірінші дәрежелі дипломымен (2020 ж.), 

«Жеңіс-75» байқауы «Колледж араларындағы аскери-патриоттық 

бақытты болу» номинациясы бойынша марапатталды. 

      Республикалық «Білім» ақпараттық-әдістемелік орталығының 

«Кәсіби құзыреттілік: ҰБТ ұйымдастырушысы» бірінші дәрежелі 

дипломымен марапатталды, НҰРСҰЛТАН, 2020 

«Батырлар» үйірмесінің командасы облыстың әскери-патриоттық 

үйірмелерінің жарыстарында (үйірме жетекшісі О.Қ. Нұрпейісов) 

екінші дәрежелі дипломмен «Отан қорғаушы-2018», екінші дәрежелі 

дипломмен «Әскердегі бір күн» - 2019 марапатталды. 

  «Қазақстан ұстазы» қоғамы ұйымдастырған бастауыш әскери 

дайындық пәні мұғалімдеріне арналған Республикалық 

олимпиаданың 2-дәрежелі дипломының иегері (2016 ж.), 2013-2014 

ж.ж. «Жас Ұлан» облыстық спорт фестивалінің 2-дәрежелі 

дипломының иегері; республикалық «Қазақ ұстазы» журналында 

басылымдары бар (2016). 

 

 
 

Арызбек Жандос Абайұлы 

 

Жоғары білімді дене шынықтыру мұғалімі, 2018 жылы 

Қазақ инженерлік-педагогикалық халықтар достығы 

университетін «Дене тәрбиесі және спорт» мамандығы 

бойынша білім бакалавры дәрежесімен аяқтады. 



 

 

Тлеуп Нурлан Казисович, 

 

Дене шынықтыру және спорт мұғалімі, М.Қозыбаева 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін 

2020 жылы «Дене тәрбиесі және спорт» бакалавры 

дәрежесімен аяқтады. 

 

 


