
ФИЛОЛОГИЯ ПӘНДЕРІНІҢ ПЦК 

№ 

р/с 

Т.А.Ә.толығыме

н 

стаж работы Еңбек 

өтілі 

білімі (ЖОО атауы, бітірген 

жылы, мамандығы, диплом 

бойынша біліктілігі) 

оқытатын 

пәні  

Ғылыми 

дәрежесі мен 

құрмет атағы, 

біліктілік 

санаты 

Біліктілігін арттыру туралы мәлімет (өткен уақыты мен 

жері) 
жал

пы 

педаг

огика

лық 

Атқара

тын 

лауазы

мы 

бойын

ша 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Голованова 

Валентина 

Ивановна 

33 33 8 

жоғары, Қостанай 
педагогикалық  институт 1990 

ж., педагогика және ББМ, 

бастауыш сынып мұғалімі 

арнайы пән 

жоқ, жоғары 

санат 

Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында бастауыш 
сыныптардың пәндерінен білім беру бағдарламасы  

бойынша жаттықтырушыларды оқыту (педагогикалық 

шеберлік орталығы ААБ  «Назарбаев интеллектуалдық  

мектебі», 27.03-14.04) 

2 

Гомонова 

Вероника 

Григорьевна 

14 14 13 

жоғары,Қостанай мемлекеттік  

университет, 2003, шет тілдері, 

ағылшын және неміс тілі 

мұғалімі, Южноуральский 

государственный гуманитаный 

педагогический университет, 

2016, магистр 

арнайы пән 

жоқ, жоғары 

санат 

СМК негізінде ТжКБ ұйымдарын тимді басқару, НАО 

"Холдинг Кәсіпқор", Астана 108 сағат 

3 
Агеев Владимир 

Алексеевич 
39 39 14 

жоғары, Новозыбковский 

государственный 

педагогический институт 1976, 

шет тілдері,орта мектептердегі 

ағылшын мен неміс тіл 
пәндерінің  мұғалімі 

арнайы пән 
Жоғары санат, 

«Қазақстан 

Республикасын

ың Білім 

Үздігі» (2000 
жыл) 

«Құзіреттілік  негізде оқу сабақтарын жоспарлау 

технологиясы» (ЖК «Білім беру кеңістігі», Қостанай 

27.03-30.03.17) 



4 

Байбулина 

Назипа 
Сматовна 

31 31 15 

жоғары, Арқалық 

педагогикалық  институт, 1985 

ж. , мамандығы – ұлттық 

мектепте орыс тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі, біліктілігі – 

орыс тілі мен әдібиет пәнінің 

мұғалімі 

Жалпы пән 

жоқ, жоғары 

санат 

ҚР педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

бағдарламасы негізінде әзірленген педагогикалық 

кадрлдарды даярлауды жүзеге асыратын гуманитарлық 

колледждердің бітіретін курс студенттерін кәсіптік 
оқытудың қосымша бағдарламасы, "Назарбаев 

интеллектуалдық мектебі" ААБ пед.шеберлік Орталығы, 

қараша 2015 Астана 

5 

Сейденова Асем 

Еркуанышовна 
14 14 4 

жоғары,Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық  институт, қазақ 

тілі мен әдебиет, магирстратура, 

2009 

Жалпы пән 

жоқ, бірінші 

санат 

ҚР педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

бағдарламасы негізінде әзірленген педагогикалық 

кадрлдарды даярлауды жүзеге асыратын гуманитарлық 

колледждердің бітіретін курс студенттерін кәсіптік 

оқытудың қосымша бағдарламасы, "Назарбаев 

интеллектуалдық мектебі" ААБ пед.шеберлік Орталығы, 

қараша 2015 Астана 

6 

Альмухамбетова 

Гульнара  

Какимжановна 22 22 

Жылға 

дейін 

жоғары, Қостанай мемлекеттік 

университет А.Байтурсынов 

атындағы 2003, орыс тілі ен 

әдебиет пәнінің мұғалімі Жалпы пән 

жоқ, бірінші 

санат 
Жоқ 

7 

Брант Алена 

Валерьевна 
2 1 1 

жоғары, А.Байтұрсынов 

атындағы  КМУ, филология, 

балавр гуманитарлық білім, 

2014 
Жалпы пән 

жоқ,  санаты 

жоқ 
Жоқ 

8 

Касимова 

Джамиля 

Булатовна 

3 1 3 

Жоғары Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық  институт , шет 

тілі: екі шет тілі, 2014, 

Южноуральский 

государственный гуманитаный 

педагогический университет, 

2016, магистр Жалпы пән 

жоқ, санаты 

жоқ 
Жоқ 



9 

Сейтхасимова 

Шарипа 

Калибековна 

33 23 9 

жоғары, Ы.Алтынсарин 

атындағы Арқалық мемлекеттік 

педагогикалық институт, 2011, 

бакалаврқазақ тілінде 

оқымайтын мектептердегі қазақ 

тілі ен әдебиеті; жоғары, 

Ы.Алтынсарин атындағы 
Арқалық мемлекеттік 

педагогикалық институт 1985 

жыл Оры тілі ме әдебиет ұлттық 

мектептерде Жалпы пән 

жоқ, екінші 

санат 

«ТжКБ гуманитарлық ғылым оқытушыларының кәсіптік 

құзыреттілігін дамытудың өзекті мәселелері» (Қостанай, 

Өрлеу, тамыз 2014) 

10 

Махамбетов 

Жадыгер 

Турсынович  

10 10 1 

жоғары, Қостанай әлеуметтік-

техникалық университет 2007ж, 

қазақ тілі және әдебиет 

арнайы пән 

жоқ, екінші 

санат 

Орыс тілінде оқитын мектептерде «Қазақ тілі» пәні 

бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру 

бағдарламасы, маусым, 2016 

11 

Банникова 

Вероника 

Викторовна 

9 8 2 

жоғары, КГПИ шет тілі: екі шет 

тілі, 2013; Южноуральский 

государственный гуманитаный 

педагогический университет, 

2016, магистр 

арнайы пән 

жоқ, бірінші 

санат 

ҚР педагогикалвқ кадрларының біліктілігін арттыру 

бағдарламасы аясында  мұғалімдерді оқыту курстары АҚ  

Өрлеу, Қостанай қаласы, 2014 ж 

12 

Барешникова 

Ирина 

Леонидовна 

40 35 11 

жоғары,Қостанай әлеуметтік-

техникалық университет, 2004 

ж., педагогика және ББМ 

арнайы пән 

жоқ, жоғары 

санат 

Модульдік-құзіреттілік жол негізінде әзірленген 

техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру 

бағдарламаларын іске асыру (НАО «Холдинг «Кәсіпқор», 

15.05-26.05.17) 

13 

Жуматаева 

Зибагуль 

Жумагалиевна 

24 23 24 

жоғары, Қостанай мемлекеттік 
университет 1993ж., педагогика 

және БМ; жоғары 

А.Байтұрсынов атындағы  

Қостанай мемлекеттік 

универститет, қазақ тілі мен 

әдебиеті 2005 

арнайы пән 

жоқ, жоғары 

санат 

ҚР педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
бағдарламасы негізінде әзірленген педагогикалық 

кадрлдарды даярлауды жүзеге асыратын гуманитарлық 

колледждердің бітіретін курс студенттерін кәсіптік 

оқытудың қосымша бағдарламасы, "Назарбаев 

интеллектуалдық мектебі" ААБ пед.шеберлік Орталығы, 

қараша 2015 Астана 



14 

Испулова 

Жанара 

Жанабаевна 

6 3 3 

жоғары,Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық  институт, шет 

тілі: екі шет тілі, 2014, 

Южноуральский 

государственный гуманитаный 

педагогический университет, 

2017, магистр 

арнайы пән 

жоқ,  санаты 

жоқ 

ҚР педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

бағдарламасы негізінде әзірленген педагогикалық 

кадрлдарды даярлауды жүзеге асыратын гуманитарлық 

колледждердің бітіретін курс студенттерін кәсіптік 

оқытудың қосымша бағдарламасы, "Назарбаев 

интеллектуалдық мектебі" ААБ пед.шеберлік Орталығы, 

ақпан, 2018 Астана 

15 

Капсултанова 

Балзира 

Кенжетаевна  

1 1 
Жылға 

дейін 

жоғары, Абылайхан атындағы 
халықаралық қатынастар мен 

дүнеи тілдерінің қазақ 

университеті,2016, 

арнайы пән 
жоқ, санаты 

жоқ 
жоқ 

16 

Макишева 

Айнагуль 

Аулиехановна 

8 7 3 

жоғары,Қостанай мемлекеттік  
педагогикалық  институт, шет 

тілі: екі шет тілі, 2013, 

Южноуральский 

государственный гуманитаный 

педагогический университет, 

2016, магистр 

арнайы пән 

жоқ, екінші 

санат 

ҚР педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
бағдарламасы негізінде әзірленген педагогикалық 

кадрлдарды даярлауды жүзеге асыратын гуманитарлық 

колледждердің бітіретін курс студенттерін кәсіптік 

оқытудың қосымша бағдарламасы, "Назарбаев 

интеллектуалдық мектебі" ААБ пед.шеберлік Орталығы, 

қараша 2015 Астана 

17 

Мунтаева Алия 

Саиновна 
17 17 

Жылға 

дейін 

жоғары, Қостанай әлеуметтік  

академия 2002.қазақ тілі мен 

әдебиет пәнінің мұғалімі 

арнайы пән 
жоқ, жоғары 

санат 

Қазақ тілі сабақтарында оқушылардың коммуникативтік 

құзіреттіліктерін дамыту арқылы тілдік тұлға 

қалыптастыру, Орлеу, 2015 

18 

Нуржанова 

Юлия 

Дмитриевна  

5 4 5 

жоғары, Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университет 

(КазНУ), 2011, шетел 

филологиясы, Магнитогорский 
технологический университет, 

магистр филологии, 2014 

арнайы пән 

жоқ, бірінші 

санат 

Педагогтың кәсіптік жұмысындағы инновациялық білім 

беру технологиялары (Қостанай мемлекеттік  

педагогикалық институт, 17.10-29.10.16) 

          


