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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. "Мектепке 

дейінгі тәрбие "құзыреттілігі бойынша Солтүстік Қазақстан 

облысының студенттері арасында"World Skills Kazakhstan 2022" 

республикалық кәсіби шеберлік чемпионатының жеңімпазын 

дайындағаны үшін алғыс хат 

 

 

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 

"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. 

"Мектепке дейінгі тәрбие "құзыреттілігі бойынша Солтүстік 

Қазақстан облысының студенттері арасында"World Skills Kazakhstan 

2022" республикалық кәсіби шеберлік чемпионатының жеңімпазын 

дайындағаны үшін алғыс хат. 

 Тихонова Оксана 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.  

«Мектепке дейінгі тәрбие» құзыреттілігі бойынша Солтүстік 

Қазақстан облысының студенттері арасында "World Skills Kazakhstan 

2021" республикалық кәсіби шеберлік чемпионатының жеңімпазын 

дайындағаны үшін алғыс хат 



 Саримова Асель Талгатовна 

      Мектепке дейінгі пәндер оқытушысы;білімі жоғары; 2007 жылы 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірді. "Мектепке дейінгі тәрбие, оқыту 

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. 

"Мектепке дейінгі тәрбие"құзыреттілігі бойынша Солтүстік 

Қазақстан облысының студенттері арасында 

"World Skills Kazakhstan " өңірлік кәсіби шеберлік 

чемпионатының жеңімпазын дайындағаны үшін алғыс хат. 

 

 

 

 

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.           

"Мектепке дейінгі тәрбие"құзыреттілігі бойынша Солтүстік 

Қазақстан облысының студенттері арасында" World Skills Kazakhstan 

" өңірлік кәсіби шеберлік чемпионатының жеңімпазын дайындағаны 

үшін алғыс хат. 

  

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 

       "Мектепке дейінгі тәрбие"құзыреттілігі бойынша Солтүстік 

Қазақстан облысының студенттері арасында" World Skills Kazakhstan 

" өңірлік кәсіби шеберлік чемпионатының жеңімпазын дайындағаны 

үшін алғыс хат. 

 Казиева Гулим Серикбаевна 

      Мектепке дейінгі пәндер оқытушысы; білімі жоғары, 2007 жылы 

М. Қозыбаева атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін бітірген. "Мектепке дейінгі тәрбие, оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы бойынша. 

       Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған "Ізденіс, идея, іске асыру" өңірлік байқауында 1 дәрежелі 

дипломмен марапатталды. "Балаларды ерте дамыту бойынша 

заманауи технологияларды қолдану" номинациясы (2016ж.). 

      "Мектепке дейінгі тәрбие"құзыреттілігі бойынша Солтүстік 

Қазақстан облысының студенттері арасында" World Skills Kazakhstan 

" өңірлік кәсіби шеберлік чемпионатының жеңімпазын дайындағаны 

үшін алғыс хат. 

 


