
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ МЕН ЭСТЕТИКАЛЫҚ ПӘН ПЦК  

 "Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжі" КМҚК 20.06.2018 жыл мерзіміне инженерлік-педагогикалық қызметкерлер құрамы  

№ 

р/с 

Т.А.Ә.толығыме

н 

Туған 

күні 

Атқара

тын 

лауазы

мы 

(толық 
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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 10 

1 
Коваль Римма 

Гафутдиновна 
24.02.1969 

оқыту

шы, 
дене 

тәрбие

эөнінде

гі 

нұсқау

шы  

30 29 3 

жоғары СССР 50жылдығы 

атындағы Қост. Пед институты, 

1991, дене тәрбиесі 

Дене 

тәрбиесі 

жоқ, жоғары 

санат 

«Президенттік тестілер», «Даулар: 

себептері мен  оларды шешу 
жолдары», «Оқытудың жаңа 

жолдары»,Қостанай облысы 

әкімдігінің Білім басқармасы 

«Қостанай өңірлік дене тәрбиесінің 

орталығы»  КМҚК, 8-9.04.2015 

2 

БотоваРаиса 

Николаевна 
15.01.1960 

оқыту

шы 
37 31 11 

жоғары, Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 1993, 

дене тәрбиесі 

Дене 

тәрбиесі 
жоқ, жоғары 

санат 
Дене тәрбиесі, Ұлттық ашық 

университет ИНТУИТ, Москва 

қаласы, РФ, онлайн оқу, қазан 2015 

3 

Хабибуллина 

Марина 
Александровна 

01.01.1966 
оқыту

шы 
31 29 12 

жоғары, Қостанай мемлекеттік 

университеті 1994 ж, дене 
тәрбиесі 

Дене 

тәрбиесі 
жоқ, жоғары 

санат 
Дене тәрбиесі, ұлттық ашық 

университет ИНТУИТ, Москва 
қаласы, РФ, онлайн оқу, қазан 2017 

4 
Макишев Серик 

Жумашевич  
01.12.1986 

оқыту

шы 
8 7 6 

Жоғары, Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институт, 2008, 

дене тәрбиесі және спорт 

Дене 

тәрбиесі 
жоқ, жоғары 

санат 
Модульдік-құзіреттілік жол 

негізінде әзірленген техникалық 

және кәсіптік білім берудің білім 

беру бағдарламаларын іске асыру, 

маусым, 2018 



5 

Шакенов Руслан 

Балыкбаевич 
26.08.1986 

оқыту

шы 

9 6 4 
жоғары, Академия "Көкше", 

дене тәрбиесі және спорт, 2015 

Дене 

тәрбиесі 

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, ақпан, 

2018, Астана қаласы 

6 

Дулатова Ольга 

Владимировна  
25,05.1987 

оқыту

шы 
8 8 2 

жоғары,Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институт 2012ж, 

дене тәрбиесі және спорт 

Дене 

тәрбиесі 
жоқ, екінші 

санат Дене тәрбиесі жөніндегі 

нұқаушының кәсіптік құзыреттілігін 

дамыту, Орлеу, Қостанай 

7 

Елеусенов 

Болатхан 
Кабылтаевич 

19.04.1969 

БӘД 

оқыту
шысы 

25 3 3 
жоғары, ЧелГУ, 

юриспруденция, 2003 
БӘД 

жоқ, екінші 

санат 
БӘД пәнінен сабақ берудің кәсіптік- 

педагогикалық негіздері, масым 

2016ж. 
Астана, Президент жанындағы 

мем.басқару Академиясы 

8 

Алексеенко 

Наталия 

Владимировна 19.04.1953 

оқыту

шы 

31 22 7 

жоғары, Павлодар мемлекеттік 

педагогикалық институт, 2012, 

педагогика және психология; 

орта білім, Челябинское 

областное культурно-

просветительное училище, 1973,  Арнайы пән 

жоқ, екінші 

санат 
«Қосымша білім беру жағдайында 

оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамыту» («Өрлеу» 

Қостанай облысы бойынша ИПКПР, 

маусым, 2018) 

9 
Тян Динара 

Маратовна 
19.04.1992 

оқыту

шы 
6 5 3 

жоғары, Чел. Гос. пед. 

университет,Ұлттық көрске 

өнер, 2016, бакалавр 

Арнайы пән 

жоқ, санаты 

жоқ 

«Қосымша білім беру жағдайында 

оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамыту» («Өрлеу» 

Қостанай облысы бойынша ИПКПР, 

маусым, 2018) 

10 

Грибова 
Светлана 

Николаевна 

27.03.1962 

оқыту

шы 
35 33 7 

Жоғары, Құрманғазы атындағы 
Алматы мемлекеттік 

консерваториясы, 1989, хор 

дирижирі 
Арнайы пән 

жоқ, жоғары 

санат 

Оқытушының кәсіптік 

жұмысындағы инновациялық білім 
беру технологиялары (Қостанай 

мемлекеттік педагогикалық 

институты, 17.10-29.10.16) 

11 

Кыпшакбаева 

Алия 

Султангазиевна 

11.06.1961 

Музык

а 

пәннің 

36 34 13 

Жоғары, Целиноград 

педагогикалық институт 1985ж, 

музыка және ән айту Арнайы пән 

жоқ, жоғары 

санат 
«ТжКБ жалпыкәсіптік және арнайы 

пәндер сабақтарында электронды 

білім беру ресуртарын пайдалану» 



оқыту

шысы-

ұйымд

астыру

шы 

(Орлеу Қостанай, маусым 2014) 

12 

Павленко 

Оксана 
Анатольевна 

17.02.1968 
оқұтуш

ы 
23 22 3 

жоғары, Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институт 
музыкаллық білім 2013 

Арнайы пән 

жоқ, екінші 

санат 
Музыка сабақтарынада ГОСО 

сәйкес инновациялық жолдарды іске 

асыру -2012 Өрлеу, Қостанай, 2014, 
Зерттеу жұмыстарын жазу 

әдістемесі ИНТУИТ 2016 

 


