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Қатысушының аты-жөні/Ф.И.О. участника Оқу орнының атауы/Наименование учебного заведения 

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

Алеева Ирина Садыковна,  

Штоббе Лидия Вячеславовна 

ГККП санаторный «Ясли – сад №3 «Ёлочка»  для детей с ранними проявлениями туберкулезной 

инфекции, с малыми и затихающими формами туберкулеза, г.Уральск, ЗКО 

Батыршаева Гульзат Сатылгановна  

(Методическая разработка) 
Жуалы ауданы әкімдігінің білім бӛлімінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ 

Бочкарева Татьяна Александровна КГКП ясли-сад № 10 «Сказка» отдела образования акимата города Экибастуза 

Есимбекова  Гульмира  Кабдыгалиевна 
Алматы облысы «Іле ауданы Боралдай кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Әдемі» 

санаторлық топтарыман бӛбекжай-балабақшасы МКҚК 

Жамчитова Диана Оразбекқызы  

(Методическая разработка) 
Ӛскемен қаласы Жеке қоғамдық серіктестік  «Лада» балабақшасы 

Ионан Валерия Валерьевна,  

Шуругина Ольга Юрьевна 

ГККП санаторный «Ясли – сад №3 «Ёлочка»  для детей с ранними проявлениями туберкулезной 

инфекции, с малыми и затихающими формами туберкулеза, г.Уральск, ЗКО 

Кожаева Ботакоз Келгенбаевна г.Балхаш КГКПдетское дошкольное учреждение «Балакай» 

Мажренова Жанат Бақытбековна Катонқарағай ауылдық «Айгӛлек» бӛбекжай- балабақшасы КМҚК 

Мейрамова Талшын Сәрсенкелдиевна Астана қаласы әкімдігі №84 «Кәусар» балабақшасы МКҚК 

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

Абдимуминова Гулшат Сулейменовна Жамбыл облысы, Шу қаласы, «Астана» бӛбекжай бақшасы 

Абылгазина Аяулым Болатовна Катонқарағай ауылдық «Айгӛлек» бӛбекжай-балабақшасы КМҚК 

Базилова Арайлым Болатжановна Катонқарағай ауылдық «Айгӛлек» бӛбекжай-балабақшасы КМҚК 

Байсейтова Раушан Адильбаевна 
Жамбыл ауданы әкімдігінің «Ұзынағаш ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің «Аққайың» бӛбекжайы КМҚК 

Байтемеш Әйгерім Жақсылыққызы Екібастұз қаласы №5 «Жұлдыз» бӛбектер бақшасы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 

Вагина Елена Владимировна 
«Жамбыл облысы Шу ауданы Шу қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  

«Мӛлдір» бӛбекжай-бақшасы» КМҚК 

Джанаева Айгуль Молдабековна 
КГКП ясли-сад «Аккайын» КГУ «Аппарат акима Узынагашского сельского округа» акимата Жамбылского 

района. 

Дүзбаева Қамаш Жаңаӛзен қаласы №18«Мереке» балабақшасы  МКҚК 

Жамчитова Диана Оразбекқызы  

(Лучший сценарий праздника) 
Ӛскемен қаласы Жеке қоғамдық серіктестік  «Лада» балабақшасы 

Жилкайдарова Камила Нурлановна Жамбыл облысы, Шу қаласы, «Астана» бӛбекжай бақшасы 

Иргебаева Айжан Исламовна (Методическая 

разработка) 
Жуалы ауданы әкімдігінің білім бӛлімінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ 
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Кайнарова Айнур Рыспековна, Рахымханова 

Камшат Бекеновна 
ТОО «Еркемай KZ» детский сад «Радуга» 

Қайырғазықызы Жансая  М.О.Әуезов атындағы педагогикалық колледжі 

Құдайбергенова  Айнұр  Серікқызы Астана қаласы әкімдігі  №84 «Кәусар» балабақшасы МКҚК 

Лищенко Лидия Владимировна ГККП «Ясли-сад № 31  города Павлодара» 

Лутченко Светлана Александровна Частная общеобразовательная школа «Исток» 

Рсмаганбетова Гульмира Нурсултановна  Атырау қаласы Коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын №33 «Кӛркемай» балабақшасы 

Смаилова Арай Ержановна МҚКК «№17 сәбилер-бақшасы» 

Стороженко Галина Петровна,  

Усманова Асель Алибековна 

 КГКП «Ясли-сад «Балапан» акимата Есильского района Северо-Казахстанской области Министерства 

образования и науки Республики Казахстан 

Тӛлеуғазы Маржан Ахметтоллақызы ШҚО «Семей » қаласы ЖШС «Ай - Іскер» мектепке дейінгі тәрбие беретін шағын орталық 

Тулембекова Сауле Федоровна 
«Жамбыл облысы Шу ауданы Шу қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  

«Мӛлдір» бӛбекжай-бақшасы» КМҚК 

Туленова Корлан Кошкеновна Жеке меншік мекемесі «Лесок бӛбекжай-бақша» 

Уалиева Кенже Ждановна Катонқарағай ауылдық «Айгӛлек» бӛбекжай-балабақшасы КМҚК 

Шалабаева Индира Ерболовна  КМҚК «Ертӛстік» бӛбекжайы  

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

Айжанова Ульфат Онланбековна Жамбыл облысы, Шу қаласы, «Астана» бӛбекжай бақшасы 

Алпысбаева Молдир Ахановна ШҚО «Семей » қаласы ЖШС «Ай - Іскер» мектепке дейінгі тәрбие беретін шағын орталық 

Асубаева Асем Нұрбековна  
Жамбыл ауданы әкімдігінің «Ұзынағаш ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің «Аққайың» бӛбекжайы КМҚК 

Асылканова Асемгуль Куанышбековна,  

Мукашева Гульбаршын Алимгажиновна 
ТОО «Еркемай KZ» детский сад «Радуга» 

Ахетова Гульзада Конысбаевна 
Қостанай қаласы әкімдігінің Қостанай қаласы әкімдігінің білім бӛлімдігінің «№-7 бӛбекжай-

балабақшасы». Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны. 

Батыршаева Гульзат Сатылгановна (Лучший 

сценарий праздника) 
Жуалы ауданы әкімдігінің білім бӛлімінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ 

Буламбаева Анар Дулатовна  КМҚК «Ертӛстік» бӛбекжайы  

Есимбекова Бибигуль Жолдыбаевна  
Жамбыл ауданы әкімдігінің «Ұзынағаш ауылдық округі әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің «Аққайың» бӛбекжайы КМҚК 

Жакупова Назгуль Тлековна 
Государственное казенное коммунальное предприятие «Ясли – сад №24 города Павлодара», отдела 

образования города Павлодара, акимата города Павлодара 

Иргебаева Айжан Исламовна 

 (Лучший сценарий праздника) 
Жуалы ауданы әкімдігінің білім бӛлімінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ 

Кульпеисова  Умут Маратовна ГККП «Балдаурен» акимата Тарановского района 

Маймакова Ботагоз Иманбековна ГККП «Ясли – сад №24 города Павлодара», отдела образования города Павлодара, акимата города 
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Павлодара 

Мансурова Наргиз Мухтаровна №56 «Береке »балабақшасы Мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорын 

Медетова Шахаризада Карасаевна Астана қаласы әкімдігінің №56 «Береке»балабақшасы МКҚК  

Меликова Рейна Мирагаевна 
«Жамбыл облысы Шу ауданы Шу қаласы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  

«Мӛлдір» бӛбекжай-бақшасы» КМҚК 

Орлова Татьяна Валерьевна ГККП «Ясли-сад № 31  города Павлодара» 

Ташенова Карлыгаш Алтаевна ГККП №74 «Дәурен» ясли-сад 

Шалабаева Ақбота Асетқызы Астана қаласы әкімдігі №84 «Кәусар» балабақшасы МКҚК 
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