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ЦӘК төрағасы 

 Білімі жоғары, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, педагог-

модератор, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университетін 2017 жылы «Дене шынықтыру және спорт» 

мамандығы бойынша бітірген, бакалавр. Еңбек өтілі – барлығы 9 

жыл, педагогикалық – 5 жыл. Волейболдан 1 ересек разряды бар, 

Қазақстан волейбол федерациясының төрешісі. Солтүстік Қазақстан 

облысы әкімдігінің білім басқармасының Құрмет грамотасымен 

«Облыстың білім беру жүйесіндегі көп жылдық және адал еңбегі 

үшін» марапатталған, 2020 ж. 

 

 

Тулепов Муздыбек  Дюсенбекович 

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, педагог-сарапшы, білімі 

жоғары; 1985 жылы Петропавл педагогикалық институтын бітірген. 

Еңбек өтілі: жалпы – 40 жыл, педагогикалық – 33 жыл. Халықаралық 

конференциялардың белсенді қатысушысы, авторлық белгісі бар 

оқулықтарды құрастырушы, волейбол жарыстарының бірнеше 

дүркін жеңімпазы; тоғызқұмалақ, шахмат, дартс бойынша спорттық 

жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің 

жаттықтырушысы. 

Облыстың білім беру жүйесіндегі ұзақ мерзімді және адал 

еңбегі үшін Құрмет грамотасымен марапатталған. 

          Нурпеисов Омар Консбаевич 

Бірінші біліктілік санатындағы алғашқы әскери және 

технологиялық даярлық оқытушысы, педагог-сарапшы, білімі 

жоғары, 2009 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетін бітірген.  Жұмыс өтілі: жалпы - 16 жыл, 

педагогикалық-12 жыл. 

Облыстың білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін 

СҚО әкімдігі ББ Құрмет грамотасымен марапатталған (2020ж., 

2022ж.). СҚО әкімдігі ББ бірінші дәрежелі дипломымен "Жеңіс-75" 

байқауында марапатталған. Астана қ. "Ағарту" республикалық 

ақпараттық-әдістемелік орталығының "Кәсіби құзыреттілік: АӘД 

педагог-ұйымдастырушысы" бірінші дәрежелі Дипломымен 

марапатталған, 2020 ж. 2019 ж., 2020 ж., 2021 ж., "Батыр" үйірмесінің 

командасы облыстың әскери-патриоттық үйірмелерінің 

жарыстарында бірінші, екінші дәрежелі дипломдармен 

марапатталған. 2020, 2021 жылдары облыс колледждері арасында 

әскери-қолданбалы спорт түрлері бойынша жарыстарда жастарды 

әскери-патриоттық тәрбиелеу қорытындысы бойынша СҚО 

әкімдігінің БББ екінші дәрежелі дипломымен, ФК, С және АӘД 

РМО-мен және 2023 жылы үшінші дәрежелі дипломмен 

марапатталған. 

 

 

 

 

 



 Шайкенов Екпин Кайнуллинович 

Дене шынықтыру оқытушысы, педагог-сарапшы, білімі 

жоғары, 1996 жылы Солтүстік Қазақстан университетін бітірген. 

ҚазКСР Бокстан спорт шеберіне кандидат, таэквондодан 4 гип, 

футболдан 1 разряд, гимнастикадан 1 разрядқа ие. Жұмыс өтілі: 

Жалпы - 29 жыл, педагогикалық-26 жыл. Дене шынықтыру 

мұғалімдеріне арналған "Рухани жаңғыру: болашаққа бастар жол" 

республикалық конкурсының II дәрежелі дипломының иегері (2018 

ж.); халықаралық конференциялардың белсенді қатысушысы, 

тоғызқұмалақ және шаңғы жарыстарының бірнеше дүркін 

жүлдегері; армреслинг пен футзалдан спорттық жарыстардың 

жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің жаттықтырушысы, СҚО Білім 

басқармасының Алғысымен марапатталды (2015 ж., 2020 ж.). 

 

 

Мухамедиев Бекболат Кенжебаевич 

 

            Педагог-модератор, 2021 окончил Кокщетауский 

университет имени Абая Мырзахметова.. Стаж работы: общий – 10 

лет, педагогический-7 лет. 

Благодарственное письмо за публикацию учебно-

методического материала на Руспубликанском научно-

методическом сайте "Ustaztilegi" (2020 г.).Диплом Блицтурнир 1 

место "Желание учителя" (2020 г.). 

 

 

Таурбеков Диас Саликович  

 

        Білімі жоғары, дене шынықтыру оқытушысы, 2021 жылы 

Санкт-Петербург қаласындағы әскери дене шынықтыру институтын 

бітірген, білім дәрежесі дене шынықтыру және спорт маманы. 

Бокстан спорт шеберіне үміткер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


