
 
Приложение № 2 Почетные звания и награды ПР ОП «Теория музыки» 

 Ф.И.О. преподавателя 

 
Отделение Звания 

1 Капашева Гульнар 

Дуйсеновна 

Теория музыки Мадақтама грамота «Жоғары 

кәсіпқойлық пен педагогикалық 

шеберлік, оқу және тәрбие ісін 

ұйымдастыруына жас ұрпақтардың 

оқуы мен тәрбиесіне зор үлес 

қосқаны үшін» 

Муз.колледж- дарынды балалрға 

арналған муз.мектеп- интернат     

  кешені, Павлодар, 2017ж 

2 Капашева Гульнар 

Дуйсеновна 

Теория музыки Грамота 
Н.Ә.Назарбаев жолдаған 

«Болашаққа бағдар: рухани 

жаңгыру» мақаласын қолдау 

аясында өткізілген «Әсем әуен тәтті 

күй» атты көркемөнерпаз балалар 

шығармашылығы байқауын 

ұйымдастырып, өткізуге белсенді 

қатысқаны үшін 

Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

қызметі 

Павлодар қ. 2017г., қазан 

 

3 Капашева Гульнар 

Дуйсеновна 

Теория музыки Благодарственное письмо  

За участие в жюриI- 

Республиканского конкурса по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинамсреди музыкальных 

колледжей  

г.Алматы, 7-8 мая 2018 г 

4 Капашева Гульнар 

Дуйсеновна 

Теория музыки Құрмет грамотасы 

Облыстың білім саласын дамытуға 

қосқан елеулі үлесі мен кәсіптік 

қызметіндегі жоғары көрсеткіштері 

үшін. 

Павлодароблысының білім беру 

басқармасы,сәуір 2019  

5 Капашева Гульнар 

Дуйсеновна 

Теория музыки Алғыс хат: «Конкурс Лауреатын 

дайындағаны үшін алғыс 

білдіреміз», III Халықаралық 

конкурс: «Сольфеджио/гармония- 

музыка теориясы» номинациясы.                            

Қазақ Ұлттық Өнер Университеті 

«Музыкатану және композиция» 

кафедрасы «Музыка теориясы» 

ПЦК , Нур-Султан қ.2019ж 



 

6 Капашева Гульнар 

Дуйсеновна 

 Благодарственное письмо за 

помощь в организации и 

проведении Международного 

конкурса "Музыка должна идти от 

сердца" к 145-летию 

С.Рахманинова. ОФ Поддержки 

ЕвроАзиатского пространства в 

области искусства, Павлодар, 2018 

7 Шабалина Альмира 

Закарияновна 

Теория музыки Благодарственное письмо за 

подготовку студентки к участию в 

Открытой региональной олимпиаде 

по музыкальным историко-

теоретическим дисциплинам. 

Новосибирск, НГК, 13-15 февраля 

2020  

8 Шабалина Альмира 

Закарияновна 

Теория музыки Құрмет грамотасы 

Облыстың білім саласын дамытуға 

қосқан елеулі үлесі мен кәсіптік 

қызметіндегі жоғары көрсеткіштері 

үшін. 

Павлодароблысының білім беру 

басқармасы,сәуір 2019  

9 Шабалина Альмира 

Закарияновна 

Теория музыки Грамота за работу членом жюри в 

Международном конкурсе 

педагогического мастерства, Нур-

Султан, КазНУИ, апрель 2019 

10 Шабалина Альмира 

Закарияновна 

Теория музыки Алғыс хат: «Конкурс Лауреатын 

дайындағаны үшін алғыс 

білдіреміз», III Халықаралық 

конкурс: «Сольфеджио/гармония- 

музыка теориясы» номинациясы.                            

Қаз ҰӨУ«Музыкатану және 

композиция» кафедрасы «Музыка 

теориясы» ПЦК , Нур-Султан 2019 

11 Шабалина Альмира 

Закарияновна 

Теория музыки Мадақтама грамота"Музыкалық 

әдебиет" пәні бойыншаОблыстық 

байқауын ұйымдастырғаны үшін. 

Павлодар, 2019. 

12 Шабалина Альмира 

Закарияновна 

Теория музыки Грамота за работу членом жюри в 

Международном конкурсе 

педагогического мастерства, Нур-

Султан, КазНУИ, апрель 2018 

13 Шабалина Альмира 

Закарияновна 

Теория музыки Благодарственное письмоза 

помощь в организации и 

проведении Международного 

конкурса "Музыка должна идти от 

сердца" к 145-летию 



С.Рахманинова. ОФ Поддержки 

ЕвроАзиатского пространства в 

области искусства, Павлодар, 2018 

14 Шабалина Альмира 

Закарияновна 

Теория музыки Алғыс хат: өскелен ұрпақты 

интеллектуалды және шығармашылық 

дамытуға қосқан үлесі мен жемісті  

еңбегі үшін, оқушыларды олимпиадаға 

дайындағаны үшін,Қаз ҰӨУ 

ректоры, Астана, наурыз 2016 

15 Некрасова Наталья 

Евгеньевна 

Теория музыки Алғыс хат: өскелен ұрпақты 

интеллектуалды және шығармашылық 

дамытуға қосқан үлесі мен жемісті  

еңбегі үшін, оқушыларды олимпиадаға 

дайындағаны үшін,Қаз ҰӨУ 

ректоры, Астана, наурыз 2016 

16 Некрасова Наталья 

Евгеньевна 

Теория музыки Алғыс хат: «Конкурс Лауреатын 

дайындағаны үшін алғыс 

білдіреміз», III Халықаралық 

конкурс: «Сольфеджио/гармония- 

музыка теориясы» номинациясы.                            

Қаз ҰӨУ«Музыкатану және 

композиция» кафедрасы «Музыка 

теориясы» ПЦК , Нур-Султан 2019 

17 Некрасова Наталья 

Евгеньевна 

Теория музыки Құрмет грамотасы 

Облыстың білім саласын дамытуға 

қосқан елеулі үлесі мен кәсіптік 

қызметіндегі жоғары көрсеткіштері 

үшін. 

Павлодар қ.,сәуір 2019 жыл 

18 Черепанова И.В.  Теория музыки Благодарственное письмо МОН РК 

19 Черепанова И.В.  Теория музыки Благодарственное письмо за 

подготовку конкурсантки от 

ректора НГК 

20 Абетова Д.С. Теория музыки Благодарственное письмо за 

качественную подготовку учащихся 

к конкурсу, по теории музыки, 

посвященному 170-летию Абая 

Кунанбаева 

Павлодар, 2015г. 

21 Абетова Д.С. Теория музыки Мадақтама грамота  
Жоғары кәсіпқойлық пен 

педагогикалық шеберлік, оқу және 

тәрбие ісін ұйымдастыруына, жас 

ұрпақтардың оқуы мен тәрбиесіне 

зор үлес қосқаны үшін 

Павлодар, 2017ж. 

22 Абетова Д.С. Теория музыки Благодарственное письмо за 

помощь в организации и 

проведении Международного 

конкурса «Музыка должна идти от 

сердца», посвященного 145-летию 

С.В.Рахманинова. ОФ Поддержки 

ЕвроАзиатского пространства в 



области искусства. 

Павлодар,2018г. 

23 Абетова Д.С. Теория музыки Грамота 

Павлодар облысының білім беру 

басқармасы  

Сольфеджио мен музыкалық сауат 

бойынша облыстық конкурсының 

конкурсты ұйымдастырғаны мен 

өткізгені үшін 

Павлодар,2018г. 

24 Абетова Д.С. Теория музыки Алғыс хат 

Білім беру саласындағы көп жылғы 

адал еңбегіңіз, сапалы білім, саналы 

тәрбие берудегі қажырлы ісіңіз, 

педагогикалық шеберлігіңіз және 

кәсіби жетістігіңіз үшін 

«Қазақстандық салалық білім 

және ғылым қызметкерлері 

кәсіптік одағының Павлодар 

облыстық қоғамдық бірлестігі» 

Павлодар, 2019ж. 

25 Чумакова Л.М. Теория музыки Благодарность за подготовку 

обладателя специального диплома 

за лучщий дуэт с иллюстратором 

Нижегородовй Марии. ХII 

региональный конкурс молодых 

хормейстеров. Новосибирская 

гос.консерватория.2017 

26 Чумакова Л.М. Теория музыки Благодарственное письмоа 

помощь в организации и 

проведении Международного 

конкурса "Музыка должна идти от 

сердца" к 145-летию 

С.Рахманинова. ОФ Поддержки 

ЕвроАзиатского пространства в 

области искусства, Павлодар, 2018 

27 Чумакова Л.М. Теория музыки  Грамота. Сольфеджио мен 

музыкалық  сауат бойынша 

облыстық конкурсының конкурсты 

ұйыдамдастырғаныөткiзгенi үшін. 

Павлодар.Басқармабасшысы. 2018 

28 Чумакова Л.М. Теория музыки Құрмет грамотасы 

Облыстың білім саласын дамытуға 

қосқан елеулі үлесі мен кәсіптік 

қызметіндегі жоғары көрсеткіштері 

үшін. 

Павлодар қ.,сәуір 2019 жыл 

29 Чумакова Л.М. Теория музыки Грамота « Музыкалык  әдeбиет»  

пәнi бойынша Облыстык байқауын 

сапалы  ұйыдамдастырғаны 

ұшiн.Павлодар. 2019 

30 Шапиева Г.М Теория музыки  



31 Шапиева Г.М Теория музыки Почетная грамота. Павлодар 2015 

32 Шапиева Г.М Теория музыки Благодарственное письмо за 

качественную подготовку и 

организацию конкурса по теории 

музыки, посвященного 170-летию 

Абая Кунанбаева. Павлодар 2015. 

32 Шапиева Г.М Теория музыки Құрмет грамотасы 

Облыстың білім саласын дамытуға 

қосқан елеулі үлесі мен кәсіптік 

қызметіндегі жоғары көрсеткіштері 

үшін. 

Павлодар қ.,сәуір 2019 жыл 

32 Шапиева Г.М Теория музыки Грамота « Музыкалык  әдeбиет»  

пәнi бойынша Облыстык байқауын 

сапалы  ұйыдамдастырғаны 

ұшiн.Павлодар. 2019 

33 Землякова Н.В Теория музыки 2009 Нагрудный знак Мадинит 

кайраткере. Почетный работник 

образования«Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері» төсбелгісі, 

№682. 2019 

34 Землякова Н.В Теория музыки 2016 жыл: музыкалық – теориялық 

пәндер бойынша ІІ Республикалық 

олимпиадада  қазылар алқасының 

құрамында қызмет атқарғаны үшін 

«Шабыт» Университетінің  алғыс 

хаты;   

 

35 Землякова Н.В Теория музыки 2016 год: Благодарственное письмо 

областного маслихата за активное 

участие в культурной жизни города 

 

36 Землякова Н.В Теория музыки 2018 год: Благодарственное письмо 

ОФ «Фонда поддержки 

Евроазиатского пространства в 

области искусства»за помощь в 

проведении Международного 

конкурса «Музыка должна идти от 

сердца» 

 

37 Землякова Н.В Теория музыки 2018 жыл: музыкалық -теориялық 

пәндер бойынша V Республикалық 

олимпиадаcына қатысқаны үшін 

«Шабыт» Университетінің  алғыс 

хаты;   

38 Землякова Н.В Теория музыки 2019год: Благодарственное письмо 

за воспитание победителя IV 

Всероссийского конкурса по 

музыковедению- лауреата II 

степени Мальцевой Марины г. 

Томск. 

 



39 Землякова Н.В Теория музыки 2019год. Грамота за воспитание 

победителя областного конкурса  

по музлитературе-. Гран при, 

Есимовой  Ж. г. Павлодар 

 

40   2020год. Благодарственное письмо 

администрации БДМШ г. 

Павлодара за профориентационную 

работу и просветительский проект 

«Парадоксы искусства XXвека» 

 

41 Гатина З.А. Теория музыки 2017 медаль "И.Алтынсарина", 

2019- МОН РК 

    

 


