
 

 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Профессиональные достижения 

КАЗАХСКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

(указать год, где, тему) 

2016, 2017,2018,2019гг 
участие в 

международн

ых проектах 

автор (соавтор) 

разработки программ, 

УМК и др. 

призер конкурсов, 

олимпиад 

1 Сыздықов С.Қ.  Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

ЖЮРИ.                 

2019 ж. Халыкаралык конкурс «Жібек 

жолы» 

«»Түркия 2019 ж 

«»Өзбекстан 2019 ж 

2  Айтбаева С.Ж. - 

 

 

Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

ЖЮРИ 

2019ж Павлодар к республикалык 

конкурс 

«Акберен»  

 

3 Канаева А.Б. - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

ЖЮРИ. 2018ж Республикалык конкурс 

«Золотой листопад » 

2019ж калалык конкурс «Юнный 

музыкант» 

2019ж «отан әні» 

4 Жумашева У.Қ. - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

Павлодар қаласында 

(жюри) 2019 ж 

52ші облыстық конкурс 

 

5 Каримов Т.Б. - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

- 

6 Кулжанова Г.С. - - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

«Абай  әндері» қалалык конкурсы (жюри)  

2017ж 

 

7 Нагишпаева Р.А. - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

52ші облыстық конкурс(жюри) 

Павлодар қ. 

2019 ж. 

 

8 Магазова Г.К. - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

ЖЮРИ.                 

2019ж Республикалық  конкурс 

«Ақберен» 

 

9 Орынбаев Ж.Х. - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

2020жыл 1ші музыкалық мектепте 

«шеберлік сабак» 

ЖЮРИ.                 

2019ж калалык конкурс «Юнный 

музыкант» 

 

10 Утемисова С.Р. 2018 ж. 

Астана қ. 

Республикалы

қ конкурс-

фестиваль 

«Astana 

Grand» Гран 

при 

 

2018 ж. 

Түркия. Сиде. 

Халықаралық 

«Harmonia» 

Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

 

Жюри-«Әсем әуен-тәтті күй» Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті ұйымдастырған 

байқау. 2017 ж. Павлодар. Грамота. 

 

 

 

 

 



байқауы, І 

орын. 

11 Сабекова Р.А. Құрманғазы 

атындағы 

Ұлттық 

Консерватори

ясында 

конференция 

2015 ж. 

Алматы  қ. 

Республикалы

қ конкурс-

фестиваль 

«Кіші 

Олимпиада» 

Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

2015ж Алматы қ  

Қазақ ұлттық консерваториясы «кіші 

олимпиада» 

2017ж Алматы қ 

Қазақ ұлттық консерваториясы «Кіші 

олимпиада» 

2019ж Павлодар қ  

«52ші облыстық конкурс 

 

Павлодар қаласы (жюри) 2019 ж 

«Бабамыздан қалған мұра-домбыра»атты 

ұлттық домбыра күніне арналғанқалалық 

жастар өнер додасына өнер көрсетіп 

12 Макишева С.Б. 

 

- Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

2017г- Лауреат Международного 

конкурса «Адмиралтейская звезда» 1 

место г.Барнаул    

02.02.2020г- член жюри в 

Международном конкурсе «Дарындар 

әлемі»г.Павлодар 

13 Сексенбаева М.С. - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

2016г.   

Павлодар ДМШ2 

председатель жюри 

Конкурс, посвящённый Курмангазы 

2015г. 

ДМШ2 

Председатель жюри  

Школьный конкурс "Юный музыкант" 

2015г. Областной конкурс Дельфийские 

игры. Член жюри. 

14 Байбусынова 

Т.М. 

Құрманғазы 

атындағы 

Ұлттық 

Консерватори

ясында 

конференция 

2015 ж. 

Алматы  қ. 

Республикалы

қ конкурс-

фестиваль 

«Кіші 

Олимпиада» 

 

Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

Екібастұз қаласында 

(жюри) 2016 ж 

Ақсу қаласында 2016ж 

Қазақстан РеспубликасыТәуелсіздігінің 

25-жылдығына арналған халық 

шығармашылығы мен көркемөнерпаздар 

шығармашылығының «Сені жырға 

қосамын,туған өлкем» -III 

Обылыстық фестивалі  

 

Павлодар қаласы (жюри) 2019 ж 

«Бабамыздан қалған мұра-домбыра»атты 

ұлттық домбыра күніне арналғанқалалық 

жастар өнер додасына өнер көрсетіп 



15 Тютюнова К.У. 

 

«Астана-

Мерей» XII 

Халықаралық 

орындаушыла

р байқауы 

қазылар 

алқасының 

мүшесі 6-10 

желтоқсан 

2016 жыл 

Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное исполнительство и 

музыкальное искусство эсстрады» 

Домра-прима, шертер, ансамбль сыныбы 

пәндерінің бағдарламалары 

Қазахстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

25-жылдығына арналған «Сені жырға 

қосамын, туған өлкем» атты IV 

облыстық фестивальдің  қазылар 

алқасының мүшесі  
2016 жыл 

Екібастұз қаласы. М.Глинка атындағы 

балалар музыка мектебі.Шеберлік 

сыныбы  2017 ж. 

Әдістемелік жұмыстар: «Шертер 

аспабы», «Қазақтың ұлттық аспаптары» 

2019ж 

Мақала «Өнерімен озғандар» Сарарқа 

самалы газеті 14 сәуір 2018жыл 

52 облыстық жас музыканттар 

фестиваль-байқауының  қазылар 

алқасының мүшесі  
2019жыл 

Ақсу қаласы. Балалар музыка мектебі. 

Шеберлік сыныбы 2019 ж. 

Музыкалық колледждер арасындағы 

орындаушылардың 41 республикалық 

байқауының  қазылар алқасының мүшесі                                            

Нурсұлтан 2020ж.             4-8мамыр 

Облыстың білім саласын дамытуға 

қосқан елеулі үлесі мен кәсіптік 

қызыметіндегі жоғары көрсеткіштері 

үшін Павлодар білім беру басқармасынің  

Құрмет грамотасымен марапатталды        

16 Шаймардан Н - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

- 

17 Габдулина Н.Н - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

ЖЮРИ.                 

2019ж Халыкаралык конкурс «Жібек 

жолы» 

 

18. Галымов З.Х. - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

Л.Хамиди атындағы республикалық 

конкурс. (жюри) 

Семей қ. 2018ж  

19. Жаманшалова 

К.Т. 

- Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

- 

20 Макарова З.С. - Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

"Шабыт шаттығы өнер байқауы" 

Республикалық байқауы. Диплом 

Қарағанды қ. 2017жыл  

Халықаралық "Grand Music" конкурс-

фестивалінде әділ-қазы алқасының 

мүшесі , Павлодар қ, 2019ж. 

Халықаралық " Новая звезда " конкурс-

фестивалінде әділ-қазы алқасының 

мүшесі , Павлодар қ, 2019ж. 

21  Кайыргелды О  Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

 



 

22 Мейрханова А.Т.  Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

2007г І место- городского конкурса 

инстументальной музыки "Голос 

Сарыарки" посвященный 70-летию 

образования Павлодарской области 

2007ж I орын -«Астана Мерей» III 

Халықаралық жас орындаушылар сайысы 

2008г Гран-при-XXXXIII обл. фестиваль 

посвященый 95-летию кинрежиссера 

Ш.Айманова 

2008ж 1 орын-Павлодар облысының 70 

жылдығына орай халық аспаптар 

бөлімінің орындаушылар арасындағы 

фестиваль 

2009ж 2 орын-43 нші Республикалық жас 

музыканттар сайысының иегері. Алматы 

қ. 

2010г Золотая медаль- 6-е 

Республиканские Дельфийские игры 

2010ж 3 орын-Ахмет Жубанов атындағы 

республикалық конкурсы, Алматы қ. 

2012г. Диплом-VII открытые 

молодежные Дельфийские игры 

государств-участников СНГ "Энергия 

молодых" г.Астана 

2012ж Алтын медалі-Қазақстандағы VIII 

ұлттық жастар Дельфийлік 

ойындар,Көкшетау қ. 

2012г Диплом-XVМеждународный 

фестиваль твореской молодежи "Шабыт" 

г.Астана- 

2015 жыл Алтын медалі-Қазақ 

хандығының 550жылдығына арналған XI 

Ұлттық жастар Дельфийлік 

ойындары,Астана қ. 

2015 жыл 2 орын-Тәттімбет атындағы 6 

ншы республикалық конкурсы,Қарағанды 

қаласы 

2015г 2место-1 Международный конкурс 

фортепианной 

подготовки в номинации «Сольное 

фортепианное исполнительство» 

2017 ж. II жүлде-Құрманғазы атындағы 

XI республикалық халық аспаптарында 

орындаушылық конкурсы, Астана қ. 

2018 ж Гран-при-21-нші Халықаралық 

«Шабыт» шығармашылық жастар 

фестивалі. Астана қ. 

2019ж 3орын-Раушан Түсіпбекқызы 

Нұрпейісова атындағы II Республикалық 

қобызшылар конкурс 

23 Аяпова А  Разработана РУП, УМК по ОП 

«Инструментальное 

исполнительство и музыкальное 

искусство эсстрады» 

 


