
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысып, жақсы нәтиже көрсеткені үшін 

Ақтоғай ауданы  К.Байсейітова атындағы тірек мектебінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

АЛҒЫС ХАТ 

ЕРМЕКОВА ПАЛМАРА АРЫНХАНКЫЗЫ 

марапатталады 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

ҮББ №00010 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысып, жақсы нәтиже көрсеткені үшін 

Балқаш қаласы «Бауыржан Момышұлы атындағы ЖББМ»КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

АЛҒЫС ХАТ 

ИБЫШЕВА МАРАЛ ЕСЕНОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00011 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысып, жақсы нәтиже көрсеткені үшін 

Бұқар жырау ауданы «Көкпекті жалпы білім беру мектебі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

АЛҒЫС ХАТ 

КАЗИМОВА НУРГАНЫМ АБАЕВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00012 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысып, жақсы нәтиже көрсеткені үшін 

Қарағанды қаласы «№56 негізгі орта мектебі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

АЛҒЫС ХАТ 

БЕСБАЕВА ДАРИЯ УЗАКБАЕВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00013 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысып, жақсы нәтиже көрсеткені үшін 

Қарағанды қаласы «Ә.Ермеков атындағы мектеп –лицейі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

АЛҒЫС ХАТ 

КАБИЕВА АСЕЛ БАКИБАЕВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00014 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысып, жақсы нәтиже көрсеткені үшін 

Қарағанды қаласы «№ 61 жалпы білім беретін мектебі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

АЛҒЫС ХАТ 

ОРАЗГАЛИЕВА БАКЫТГУЛЬ ЗАЙКЕНОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00015 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысып, жақсы нәтиже көрсеткені үшін 

Приозерск қаласы «№ 1 жалпы білім беретін мектебі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

АЛҒЫС ХАТ 

НУРСЕЙТОВА ЛЕНА ШАМШАТОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00016 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысып, жақсы нәтиже көрсеткені үшін 

Теміртау қаласы «Әлихан Бөкейхан атындағы гимназиясы» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

АЛҒЫС ХАТ 

АЙКЕЕВА ГУЛЬДАНА БАЯУГАЛИЕВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00017 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысып, жақсы нәтиже көрсеткені үшін 

Ақадыр кенті «Ю.А. Гагарин атындағы мектеп –лицейі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

АЛҒЫС ХАТ 

АКПАРОВА ГУЛЬНАРА СЫРЫМОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00018 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Абай қаласы «Абай Құнанбаев атындағы мектеп -гимназиясы» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

АГАЙДАРОВА ГУЛШАТ РАИМКУЛОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00019 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Балқаш қаласы « Сәкен Сейфуллин атындағы №7 мектеп гимназия» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

САГАТБЕКОВА МАКПАЛ САГАТБЕКОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00020 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Қарағанды қаласы «№ 16 жалпы білім беретін мектебі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

КУАНБАЕВА САНИЯ СЕЙЛЬХАНОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00021 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Қарағанды қаласы «№ 61 жалпы білім беретін мектебі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

КАЛИОЛЛИНА ГУЛЬДАНА РАЙЫМБЕКОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00022 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Нұра ауданы «Мағжан Жумабаев атындағы ЖББМ» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

КАЗИМОВА АЙДАНА ЗЕЙНУЛЛАЕВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00023 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Нұра ауданы  Кәрім Мыңбаев атындағы ЖББМ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

ТУЛЕУОВА ГУЛЬЖАМИЛЯ АМАНГЕЛЬДИЕВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00024 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Маржанкол ауылы  «№ 8 ЖББМ» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

ЖУАНЫШБАЕВА ТИШКЕН ОНДЫБАЕВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00025 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Осакаров ауданы «№6 жалпы білім беретін мектебі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

МИТАЕВА ЕРКЕМ ЕРКИНОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00026 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Приозерск қаласы «№ 2 жалпы білім беретін мектебі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

АХМЕТЧИНА ДИДАР КАЗКЕНКЫЗЫ 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00027 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Шахтинск қаласы «Ә.Бөкейханов атындағы мектеп –лицей» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

КӘРІБЕК МЕРУЕРТ АМАНЖОЛҚЫЗЫ 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00028 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Шет ауданы  «Бұрма тірек мектебі (РО)» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

АБДИКЕРОВА ШЫНАР БАЛГАБАЙКЫЗЫ 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00029 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Саран қаласы «Абай атындағы жалпы білім беретін мектебі» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

МУСТАФИНА ГАУХАР МЯСОВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00030 



Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдерінің облыстық 
«Үздік бейнесабақ» байқауына қатысқаны үшін 

Шет ауданы «Ш. Батталова атындағы тірек мектебі (РО)» КММ  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
 

СЕРТИФИКАТ 

КОШАКАЕВА АСЕМГУЛЬ КУАНЫШЕВНА 

марапатталады 

Қарағанды облысында білім беруді дамытудың  

оқу-әдістемелік орталығы 

 

Қарағанды 2022 

Директор                              

Б. Абдикерова 

ҮББ №00031 


