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Рысева Нина Валентиновна 

Білімі жоғары, 1983 жылы Шадринск мемлекеттік педагогикалық 

институтын "Мектепке дейінгі педагогика және психология" 

мамандығы бойынша бітірген. Қазақстан Республикасының Білім 

беру үздігі (1997 ж.), Білім саласындағы Солтүстік Қазақстан 

облысы әкімінің 3 дәрежелі сыйлығының иегері (2005 ж.). 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің Алғыс 

хатымен (2005 ж.), "Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері" төс белгісімен (2009 ж.) марапатталған. 

 

 

Бикбаева Вера Павловна 

Жоғары санатты мектепке дейінгі пәндер оқытушысы; білімі 

жоғары, 2009 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірді, мектепке дейінгі білім беру 

бакалавры біліктілігі берілді 

"Есіл" балалар қорының грамотасымен (2007ж.); "Петропавл 

қаласының білім бөлімі" ММ Құрмет грамотасымен (2014 ж.) 

марапатталды. "Жылдың үздік әдіскері" республикалық 

байқауының облыстық кезеңінің жеңімпазы (2014 ж.); «Жаңа шыл 

- әдіскер» номинациядағы Құрмет грамотасымен, Республикалық 

конкурсында  «Үздік жыл әдіскері» (2014 ж.), ҚР БҒМ Құрмет 

грамотасымен (2019 ж.) марапатталды. 

 

 

 

ТихоноваОксана Леонидовна 

Екінші санатты мектепке дейінгі пәндер оқытушысы; білімі 

жоғары; 2005 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірді, "Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша. 

"Үздік әдістемелік өңдеу" халықаралық қатысумен 

Жалпыресейлік қашықтық байқауының ІІІ дәрежелі Дипломымен 

марапатталды (2016 ж.); 

СҚО Кәсіпкерлер Палатасының сертификатымен  аймақтық 

чемпионаттың жүлдегерін дайындағаны үшін марапатталды (2016 

ж.). 

СҚО Кәсіпкерлер Палатасының сертификатымен марапатталды. 
«Шеберлік қадамдары» халықаралық педагогикалық байқауының 

«Үздік медиа сабақ» номинациясы бойынша I дәрежелі диплом, 

«Ақылды бол» халықаралық даму орталығы, 2020 ж. 

 



 

 

 

Мухамадиева Алия Данияровна 

Бірінші біліктілік санатты жалпы кәсіптік және арнайы пәндер 

оқытушысы; білімі жоғары; С. Торайғыров атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университетін бітірген. М. Қозыбаевтың 

050103 "Педагогика және психология" мамандығы бойынша (2012 

ж.); 6М010300 "Педагогика және психология" мамандығы 

бойынша педагогика ғылымдарының магистрі біліктілігі берілді 

(2014 ж.). 

Облыстық инновациялық жобалар фестиваль-жәрмеңкесі (2014 г.), 
«Дарынды балаларға - талантты ұстаз» атты X Халықаралық 

педагогикалық олимпиадасы» (2015 г.), "Өзін-өзі тану" пәні 

бойынша халықаралық олимпиада (2019 ж.) жеңімпазы; 
Педагогикалық шеберлік орталығының "НЗМ" ДББҰ алғыс 

хатымен марапатталды (2016 ж.); СҚО әкімдігі білім 

басқармасының жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми 

жобалар конкурсын ұйымдастырғаны және өткізгені үшін алғыс 

хатымен (2018 ж.), "Мағжан Жұмабаевтың өмірі мен 

шығармашылығы-патриотизм мен руханияттың үлгісі" атты 

республикалық ғылыми - практикалық конференция (2018 ж.), 
Қазақстандағы жастар жылына арналған "Жаңа идеялар аумағы" 

облыстық TED-конференциясы (2019 ж.), 9-11 сынып оқушылары 

арасында өзін-өзі тану пәні бойынша облыстық олимпиада (2019 

ж.), "Бөбек" ҰҒПББСО оқу үрдісіне "Өзін-өзі тану" рухани-

адамгершілік тәрбие бағдарламасын жүзеге асыруға қосқан үлесі 

үшін алғыс хат (2019 ж.), "Өзін-өзі тану", "Педагогика" пәндері 

бойынша ТМД елдерінің білім беру ұйымдарының қатысушылары 

арасындағы республикалық олимпиадада жеңімпаздарды 

дайындағаны үшін (2019 ж.). 

 

 

Тулешова Гульнар Кабиевна 

Жоғары санатты мектепке дейінгі пәндер оқытушысы; білімі 

жоғары; 1983 жылы Гурьев педагогикалық институтын "Мектепке 

дейінгі педагогика және психология"мамандығы бойынша 

бітірген. 

 Республикалық байқауда III орын алғаны үшін дипломмен 

марапатталды "XxI ғасырдың инновациялық технологиялары 

"(2013 ж.) және ІІ дәрежелі дипломмен облыстық инновациялық 

жобалар фестиваль - жәрмеңкесінің жүлдегері-2013ж. 

СҚО әкімдігі білім басқармасының Құрмет грамотасымен 

марапатталды (2014 ж.)) СҚО Кәсіпкерлер Палатасының 

WorldSkills Kazakhstan аймақтық чемпионатының жүлдегерін 

дайындағаны үшін сертификатымен марапатталды, (2016 г.). 



 

 
 

 

Жукенова Болдырган Гомаровна 

Білімі жоғары, 1994 жылы К. Ушинский атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекеттік институтын бітірді. Бастауыш оқытудың 

педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша бастауыш 

сынып мұғалімі біліктілігі берілді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Құрмет грамотасымен (2014ж.);облыстық "Полет фантазии" 

конкурсына қатысқаны үшін III дәрежелі Дипломымен (2013ж.); 

ІІІ дәрежелі дипломмен Инновациялық жобалардың облыстық 

фестиваль-жәрменкесіне қатысу нәтижесі бойынша  (2014г.); 

ПОНИ Халықаралық турнирінің жеңімпаздары мен жүлдегерлерін 

дайындағаны үшін дипломмен марапатталды (2014-2018ж.ж.); 

"Ұлағатты ұстаз" ІV Республикалық мұғалімдер байқауына 

қатысқаны үшін дипломмен марапатталды (2014ж.). "Мен 

ұсынуға рұқсат етіңіздер"атты ІІІ облыстық зерттеу жұмыстары 

сайысына қатысқаны үшін ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды. 

(2015ж.) 

 

 

Саримова Асель Талгатовна 

Мектепке дейінгі пәндер оқытушысы;білімі жоғары; 2007 жылы 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірді. "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша.           

Республикалық "Ең үздік таңертеңгілік әзірлеу" (2017ж.) 

қатысуымен "Skills academy" дистанциондық байқауының 

дипломымен марапатталды. "Дарын" республикалық ғылыми 

практикалық орталығының алғыс хатымен марапатталды. 

 

Кабдуллина Мадина Досполовна 

 

Мектепке дейінгі пәндер оқытушысы;білімі жоғары; 2019 жылы 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірді. "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша.           

 



  

Кох Ирина Евгеньевна  

 

Мектепке дейінгі пәндер оқытушысы;білімі жоғары; 2020 жылы 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірді. "Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу” 

мамандығы бойынша 

 

 


