
 

 

     НМЦ «ZIAT» город Астана 

V Республиканский  конкурс работников 

 дошкольного учреждения «Тәрбиеші болу бақыт»  

 

«Тәрбиеші болу - бақыт» атты мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің 

қызметкерлеріне арналған V Республикалық сайысының қорытындысы 

(қыркүйек 2015ж) 

   
Жеңімпаздар тізімі 

 

Қатысушының аты-жөні / 

 Ф.И.О. участника 

Оқу орнының атауы / 

 Наименование учебного заведения 

І орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие І место 

Асанова Бакиткул Игликовна "Абай атындағы №31жалпы орта мектеп" 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жанындағы 

шағын орталық  

Аскеева Лайла Нурхалыковна Алматы облысы  Талдықорған қаласы №8 «Күншуақ» 

бӛбекжай-балабақшасы 

Оразбекова Жанар Забировна  Алматы облысы,  Кӛксу ауданы, Балпық би ауылы,  

«Алпамыс» бӛбекжай-балабақшасы 

Бабина Ирина Витальевна Государственное казѐнное коммунальное предприятие 

«Ясли-сад №116 города Павлодара»    

Батырбекова Молдир Жолдасовна «Балбӛбек» бала-бақшасы  

Дауленбаева Алия Турганбаевна Абай атындағы №31жалпы орта мектеп коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің жанындағы шағын орталық  

Кудабаева Гульзат Темиржановна ГККП «Ясли-сад» № 27 акимата города Костаная  

«отдела образования акимата города Костаная» 

Мосолова Наталья Ивановна ГККП «Детский сад № 4 акимата города Костаная 

отдела образования акимата города Костаная» 

Муртазина Гульнар Каирхановна  ГККП «Дошкольный Учебно – воспитательный Центр 

«Мұрагер»» Отдела образования акимата города 

Лисаковска 

Рощупкина Вера Владимировна «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім 

бӛлімі» мемлекеттік мекемесінің «№15балалар 

бақшасы» мектепке дейінгі КММ 

Тойшыбекова Шолпан 

Орынбасаровна 

Тараз қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің №33 

«Айсәуле» балабақшасы МКҚК 

Хасенова Айгуль Серикбаевна ГККП «Ясли-сад №116 города Павлодара»    

Шамшабекова Айгуль 

Амангелдиевна 

ГККП «Ясли-сад № 27 города Павлодара» отдела 

образования города Павлодара, акимата города 

Павлодара 

Шапенова Сауле Зейнулловна Государственное комунальное казенное предприятие 

«Ясли-сад № 24»   

Рүстемова Бибігүл Мырзашқызы №36 «Балапан» балабақшасы МКҚК 

ІІ орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие ІІ место 

Асылханова Асемгуль Кусмановна МҚҚК №16 сәбилер бақшасы 

Каримова Майгуль Турагуловна «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім 

бӛлімі» мемлекеттік мекемесінің «№15балалар 

бақшасы» мектепке дейінгі КММ 

Токсамбаева  Айтжамал  

Айтказиновна 

КГКП  «Детский сад  – ясли №7 «Радуга» акимата 

города Усть - Каменогорска 

Уркумбаева Венера Умирбаевна ГККП «Дельфинчик» 

Журавлѐва Ольга Юрьевна ГККП «Детский сад № 4 акимата города Костаная 

отдела образования акимата города Костаная» 



 

 

     НМЦ «ZIAT» город Астана 

V Республиканский  конкурс работников 

 дошкольного учреждения «Тәрбиеші болу бақыт»  

 

Шонабаева Мӛлдір қалжігітқызы №208 орта мектеп жанынан ашылған «Нұр шуақ» 

шағын орталығы 

Хамидуллина Ғалия Латенқызы №36 «Балапан» балабақшасы 

Лекенова Айнагуль 

Кенжегариевна  

ГККП  «Детский сад № 4 акимата города Костаная 

отдела образования акимата города Костаная» 

ІІІ орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие ІІІ место 
Аблязова Светлана Анатольевна КГКП  «Ясли-сад №1» акимата города Рудного 

Аужанова Кульпаш Жумагуловна КГКП «№22 «Балбӛбек бӛбектер бақшасы» отдела 

образования акимата города  Экибастуза  

Баймуханова  Айсулу Сериковна Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай қаласы 

әкімдігінің білім бӛлімінің №6 бӛбекжай-

бақшасы»МКҚК 

Бекешева Лидия Валерьевна ГККП «Детский сад № 4 акимата города Костаная 

отдела образования акимата города Костаная» 

Бесхмельнова Юля Николаевна КГКП  «Ясли-сад №1» акимата города Рудного 

Жакибаева Жадра 

Куанышбеккызы 

Ӛскемен қаласы әкімдігінің «№1 «Балапан» 

балабақша-бӛбекжайы» КМҚК 

Жанзакова Замзагуль Каримовна ГККП «Специальный детский сад №26 города 

Павлодара для детей с нарушениями речи» отдела 

образования города Павлодара, акимата города 

Павлодара 

Жукова Татьяна Александровна ГККП «Специальный детский сад №26 города 

Павлодара для детей с нарушениями речи» отдела 

образования города Павлодара, акимата города 

Павлодара 

Калишова Гульвира 

Кабдылхановна 

ШҚО Семей қаласы № 4 «Балдәурен» ясли – бақшасы 

КМҚК  

Каримова Айгуль Кадыльбековна Государственное казенное предприятие ясли-сад №10 « 

Сказка» 

Каримова Алтын Алпысбаевна «Құрылыс техникалық колледжі» МКҚК 

Касымова Тарига Жекешевна «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім 

бӛлімі» мемлекеттік мекемесінің «№15балалар 

бақшасы» мектепке дейінгі коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі 

Константинова Елена Николаевна ГККП «Ясли-сад «Балдырган» 

Купеева Сандугаш Базартаевна ГККП «Ясли-сад №8» 

Кучерова Любовь Александровна ГККП «Ясли-сад №27 акимата г. Костаная отдела 

образования акимата г. Костаная» 

Михаеш  Гульназ Мырзабаевна «Мұғалжар аудандық білім бӛлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Қарлығаш» балабақшасы» МКҚК 

Нукубаева Бақыт  Шығыс Қазақстан облысы Семей   қаласының   білім 

бӛлімі» мемлекеттік мекемесінің «№ 1 «Арман» ясли -

бақшасы» КМҚК 

Осыбаева Куляим Сайлауовна КГКП  «№22 «Балбӛбек бӛбектер бақшасы» отдела 

образования акимата города  Экибастуза  

Сагиндыкова Жадыра Утегеновна «Тараз қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің № 15 

балабақшасы МКҚК» 

Сусликова Ирина Алексеевна ГККП «Ясли-сад №116 города Павлодара»    

Тутешева  Майра  Жангалиевна ГККП Яли-сад  "Айгӛлек" 

Яковлева Ольга Владимировна ГККП  «Ясли – сад «Малыш», г. Петропавловска 



 

 

     НМЦ «ZIAT» город Астана 

V Республиканский  конкурс работников 

 дошкольного учреждения «Тәрбиеші болу бақыт»  

 

«Үздік тәрбиеші» номинациясы бойынша қорытынды 

 
Қатысушының аты-жөні / 

 Ф.И.О. участника 

Оқу орнының атауы / 

 Наименование учебного заведения 

І орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие І место 

Абдыхамитова Айгерим Уальбаевна Алматы облысы  Талдықорған қаласы №8 «Күншуақ» 

бӛбекжай-балабақшасы 

Агадилова Гульбану Ардаубаевна «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің 

Ғ.Қайырбеков атындағы №9 орта мектебі» ММ 

Ағланбекова Гүлнұр Ағланбекқызы ТОО мини-центр «Айналайын» 

Айтмұхаметова Жарқын Нұрланқызы ТОО мини-центр «Айналайын» 

Каныбетова Сауле Каналиевна Арал қаласы №62 орта мектеп жанындағы шағын 

орталық 

Мансурова Нурия Дауирхановна Тараз қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің № 5 «Ақ 

желкен» балабақшасы мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық кәсіпорны 

Тамабаева Гульнар Баяхметовна «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім 

бӛлімі» мемлекеттік мекемесінің «№15балалар бақшасы» 

мектепке дейінгі коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Узбаева Бакытжамал   Джумадиловна «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім 

бӛлімі» мемлекеттік мекемесінің «№15балалар бақшасы» 

мектепке дейінгі коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Шонбаева Асима Сарсенбековна «Шекер Ермағанбетова атындағы №246 орта мектеп» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

ІІ орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие ІІ место 

Тақау Мүнира Ӛскемен қаласы әкімдігінің «№1 «Балапан» балабақша-

бӛбекжайы» КМҚК 

Айтанова Шырын Әскербекқызы Ӛскемен қаласы әкімдігінің «№1 «Балапан» балабақша-

бӛбекжайы» КМҚК 

Айтбаева Айгерим Анарбайқызы №178 орта мектебі мемлекеттік коммуналдық 

мекемесінің жанындағы мектепке дейінгі шағын орталық  

Ельжанова Үміт  Қайырғалиқызы Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын №3 

мектепке дейінгі балалар ұйымы 

Жакипова Айтолкын Усеновна «Тараз қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің № 15 

балабақшасы МКҚК» 

Жанабалинова Гульнара Сейткановна «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім 

бӛлімі» мемлекеттік мекемесінің «№15балалар бақшасы» 

мектепке дейінгі коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Ибрагимова Гульзира Багитбаевна Мемлекеттік Коммуналдық Қазыналық Кәсіпорын 

«Жансая» балабақшасы 

Исмагулова Эльвира Бахитбековна Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Детский сад № 4 акимата города Костаная отдела 

образования акимата города Костаная» 

Мустафина Данагуль Сагынтаевна Коммунальное Государственное Казенное Предприятие  

«№22 «Балбӛбек бӛбектер бақшасы» отдела образования 

акимата города  Экибастуза  

Ӛмірзақ  Ұлжан Ұланқызы ТОО мини-центр «Айналайын» 

Пайдалина Раушан Калдыовна Жем қалалық «Балбӛбек» балабақшасы мемлекеттік 

коммуналдық қазыналық кәсіпорны 

Сұлтанғали Лаура Маратқызы «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің 

Ғ.Қайырбеков атындағы №9 орта мектебі» ММ 

Ускембаева Ару-Ана Нуридиллаевна Тараз қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің №33 «Айсәуле» 

балабақшасы МКҚК 



 

 

     НМЦ «ZIAT» город Астана 

V Республиканский  конкурс работников 

 дошкольного учреждения «Тәрбиеші болу бақыт»  

 
Чепенова Айжан Айтқазықызы  Ӛскемен  қаласы әкімдігінің   №18 «Еркетай» балабақша -

бӛбекжайы КМҚК  

ІІІ орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие ІІІ место 

Абдыкенова Газима Амангельдиновна «Құрылыс техникалық колледжі» МКҚК 

Акниязова Раушан Садакбаевна №179 Айтбай Хангелдин атындағы орта мектеп жанынан 

ашылған «НұрБӛбек» шағын орталығы 

Бажиева Айнур Уалиевна «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің  № 11 

бӛбекжай - бақшасы»   

Бердешова Динара Сисенгалиевна «Мұғалжар аудандық білім бӛлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «Қарлығаш» балабақшасы» мемлекеттік 

коммуналдық қазыналық кәсіпорыны 

Бержанова Гульнар Таласовна  ГУ «Павлодарскиий областной специализированный дом 

ребенка» 

Бикибаева Гүлжүзім  Анатольевна «№28 сәбилер бақшасы» Мемлекеттік Қазыналық  

Қоммуналды Кәсіпорны 

Бисембекова Гульнур Бахытжановна Арал қаласы №62 орта мектеп жанындағы шағын 

орталық 

Дакебаева Кульсара Макековна Ӛскемен  қаласы әкімдігінің   №18 «Еркетай» балабақша -

бӛбекжайы КМҚК  

Дакибаева Майра Нигметоллаевна ТОО мини-центр «Айналайын» 

Даниялова Айсулу Данияловна «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің №61 

бӛбекжай-бақшасы» МКҚК 

Ергалиева Гульшат Мажитовна «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің 

Ғ.Қайырбеков атындағы №9 орта мектебі» ММ 

Жакенова Салтанат Социаловна  Государственное казѐнное коммунальное предприятие 

«Ясли – сад № 72» г. Павлодара, отдела образования г. 

Павлодара, акимата г. Павлодара 

Жаманбалина Кумыс Каиркешевна «Құрылыс техникалық колледжі» МКҚК 

Жапенова Алтынай Хамидулловна Государственное казенное предприятие ясли-сад №10 « 

Сказка» 

Жигампарова Майжан Жаслановна  Государственное казѐнное коммунальное предприятие 

«Ясли – сад № 72» г. Павлодара, отдела образования г. 

Павлодара, акимата г. Павлодара 

Жиенбаева Самал Сейтказиновна Коммуналдық қазыналық мемлекеттік кәсіпорын № 12 

«Ажар» ясли – бақшасы, ШҚО, Семей қаласы. 

Закиянова Светлана Анатольевна Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Ясли-сад №9» акимата г.Рудного 

Исмагулова Ботагоз Сагитовна Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Ясли-сад «Балдырган» 

Калиева  Дина  Жумабековна  «№4  «Балдәурен» ясли-бақшасы» КМҚК  

Кемелова Таншолпан Кабдрахмановна Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай қаласы 

әкімдігінің білім бӛлімінің №6 бӛбекжай-бақшасы»МКҚК 

Коспанова Лаззат Батырхановна Қостанай облысы Рудный қаласы әкімдігінің "№15 орта 

мектебі"КММ 

Кумарова Гульзат Абаевна  Государственное казѐнное коммунальное предприятие 

«Ясли – сад № 72» г. Павлодара, отдела образования г. 

Павлодара, акимата г. Павлодара 

Қожаева Айнұр Билымбековна ТОО мини-центр «Айналайын» 

Манабаева Умит Тынышбековна Тараз қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің №33 «Айсәуле» 

балабақшасы МКҚК 

Мансурова Айман Болатовна Арал қаласы №62 орта мектеп жанындағы шағын 

орталық 

Мусаллямова Роза Маликовна Государственное коммунальное казенное предприятие 

ясли – сад «Айгӛлек» 



 

 

     НМЦ «ZIAT» город Астана 

V Республиканский  конкурс работников 

 дошкольного учреждения «Тәрбиеші болу бақыт»  

 
Сагындыкова Жулдыз Казбековна  Государственное казѐнное коммунальное предприятие 

«Ясли – сад № 72» г. Павлодара, отдела образования г. 

Павлодара, акимата г. Павлодара 

Сиякулова Гульсара Сейткеримовна Тараз қаласы әкімдігінің білім бӛлімінің №33 «Айсәуле» 

балабақшасы МКҚК 

Токтаганова Молдир Дуйсеновна Ӛскемен  қаласы әкімдігінің № 18 «Еркетай» балабақша-

бӛбекжайы КМҚК 

Хамитова  Нургуль Сенгазиевна Коммунальное государственное казенное предприятие  

«Ясли - сад №9 «Айгӛлек» г. Семей, ВКО 

 

«Профессиональное мастерство» 

 номинациясы бойынша қорытынды 

 
І орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие І место 

Атькова Наталья Александровна ГККП «Ясли-сад «Ақ Кӛгершін» государственного 

учреждения «Отдел образования города 

Петропавловска» акимата города Петропавловска 

Северо-Казахстанской области» 

Шамсетдинова Ольга Вячеславовна Государственное казенное предприятие ясли-сад №10 « 

Сказка» 

Кравчинская Людмила Петровна Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Детский сад № 4 акимата города Костаная отдела 

образования акимата города Костаная» 

ІІ орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие ІІ место 

Злащенко Галина Анатольевна Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Детский сад №8 «Гүлдер» акимата города Темиртау 

отдела образования города Темиртау» 

Фролова Анастасия Петровна Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Ясли-сад №9» акимата г.Рудного 

ІІІ орынға ие болған қатысушылар тізімі/Список участников занявшие ІІІ место 

Коваленко Светлана Ярославовна ГККП «Ясли – сад № 27 акимата города Костаная 

Отдела образования акимата города Костаная» 

Кошеварова Наталья Михайловна ГККП «Ясли-сад №116 города Павлодара»    

Сарсекеева Вера Петровна ГККП  «Ясли – сад «Малыш», г. Петропавловска 

Хмара Мария Юрьевна ГККП «Ясли – сад № 27 акимата города Костаная 

отдела образования акимата города Костаная» 

Шадрова Салтанат Нұрланқызы ТОО мини-центр «Айналайын» 

Шпис Валентина Викторовна Государственное казенное предприятие ясли-сад №10 « 

Сказка» 

Шурахметова Дария Балтабековна Коммуналдық қазыналық мемлекеттік кәсіпорын № 12 

«Ажар» ясли – бақшасы, ШҚО, Семей қаласы 

 
 

16.10.2015ж 

 


