
№ Ф.И.О. Должность Ученая 

степень, ученое 

звание 

Государственные 

премии, гранты, 

награды 

1 Абдрахимова  

Гульнара 

Базиловна 

Ст.преп. Кандидат 

филологических 

наук 

Нагрудный знак 

«Отличник 

Образования 

Республики Казахстан» 

уд.№ 90056 21.10.1998г. 

2 

  

Балмуханова 

С.Н. 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков 

К.ф.н., доцент Медаль  за «Вклад в 

развитие Университета» 

2018г. 

3 Букабаева 

Бакытгуль 

Ердесбаевна 

и.о.доцент Кандидат 

филологических 

наук 

Алғыс хат 

Абай атындағы 

ҚазҰПУнің 90 

жылдығына арналған 

студенттер мен 

магистранттардың 

«Филологиялық 

білімдер инновациясы: 

дәстүр мен 

сабақтастық» 

тақырыбындағы 

дәстүрлі 73-ғылыми 

конференциясында 

жоғары 

ұйымдастырушылықпен 

студентке жетекшілік 

жасап, өзіндік үлес 

қосқаны үшін (Абай 

атындағы ҚазҰПУ 

Филология және 

көптілді білім беру 

институты, 22.11.2018); 

Мерекелік медаль 

«Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 

университетіне  90 

жыл»  Университеттің 

дамуына үлес қосқаны 

үшін (Абай атындағы 

ҚазҰПУ, 13.12.2018) 

4 Жалалова 

А.М. 

Ст.преп. PhD Юбилейный медаль 

«Абай атындағы Қазақ 

ұлттық  педагогикалық 



университетіне 90 жыл» 

за вклад  в развитие 

университета. 

13.12.2018    

Свидетельство № 915. 

5 Мамырбаева 

М.З. 

Ст.преподаватель магистр Грамота по обучениям 

НИШ по обновленной 

программе 

образования-2018г., 

октябрь. 

Лучший преподаватель 

по волейболу-2018г 

6 Султанкулова 

Шолпан 

Укасовна 

Ст.преп. магистр Алғыс хат 

Абай атындағы 

ҚазҰПУнің 90 

жылдығына арналған 

студенттер мен 

магистранттардың 

«Филологиялық 

білімдер инновациясы: 

дәстүр мен 

сабақтастық» 

тақырыбындағы 

дәстүрлі 73-ғылыми 

конференциясында 

жоғары 

ұйымдастырушылықпен 

студентке жетекшілік 

жасап, өзіндік үлес 

қосқаны үшін (Абай 

атындағы ҚазҰПУ 

Филология және 

көптілді білім беру 

институты, 22.11.2018); 

7 Тулегенова 

М.Б. 

Ст. 

преподаватель 

  Юбилейный медаль 

«Абай атындағы Қазақ 

ұлттық  педагогикалық 

университетіне 90 жыл» 

за вклад  в развитие 

университета. 

13.12.2018              

8 Утегулова 

З.Н. 

Ст. 

преподаватель 

магистр Юбилейный медаль 

«Абай атындағы Қазақ 

ұлттық  педагогикалық 



университетіне 90 жыл» 

за вклад  в развитие 

университета. 

13.12.2018              

9 Баданбекқызы 

Зәуре 

доцент К.ф.н., 1.Международная 

медаль «За вклад в 

развитие образование» 

2018 г 

Включена в Лучшие 

люди. Лучшие в 

образовании:Большая 

международная 

энциклопедия. -М.: 

Институт развития и 

бизнеса и карьреры, 

2018 г.-Вып. 2018 

2. Медаль: Құрметті 

қызметкер. Абай 

атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университеті. 2015 

3.Университеттің 

дамуына қосқан үлесі 

үшін «Абай атындағы 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетіне 90 жыл» 

метекелік медалі 2018 

ж. 

 


