
 ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ӘДІСТЕМЕЛЕР ПЦК 

№ 

р/с 

Т.А.Ә. 

толығымен 

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 5 6 7 8 
 

9 10 

1 
ОразовАлмат 

Хамидоллаұлы 
3 2 3 

жоғары, А. Байтұрсынов 
атындағы КМУ, 

психология, 2014, 

Южноуральский 

государственный 

гуманитаный 

педагогический 

университет, 2017, 

магистр 

қоғамдық 

пән 

жоқ, санаты 

жоқ 

Қостанай қ. Өрлеу АҚ, желтоқсан 2014 жыл,  «Өзін өзі тану пәнін 

оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері»» 

2 
Исмагулова 

Анар Сергеевна 
6 4 3 

жоғары Қостанай 

мемлекеттік пединститут 

писхология 2010 

қогғамдық 

пән 

жоқ, екінші 

санат 

Мамыр 2014 жыл – Астана (Қостанай қаласына шығумен) білім 

беру ұйымдарының психологтары мен әлеуметтік педагогтары 

үшін аутодеструктік мінез-құлықтық тәуекелді топтарда алдын 

алу іс-шараларын іске асыру бойынша оқыту семинарларының 

айналымы 

3 
Абишева Роза 

Жубаткановна 
29 28 12 

жоғары,  Л.Н. Гумилев 
атындағы Еуразиялық 

ұлттық университет 2005 

ж., педагогика және 

бастауыш білім беру 

әдістемесі 

арнайы пән 

не имеет, 

высшая 

категория 

«Модульдік-құзіреттілік жол негізінде әзірленген техникалық 

және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын дамыту,» 

(НАО «Холдинг «Кәсіпқор», 15.05-26.05.17) 

4 
Бабикова Мария 

Сергеевна 
7 6 6 

жоғары, Қостанай 

мемлекеттік 

педагогикалық институт, 

бейнелеу өнері  мен сызу 

2012 

арнайы пән 

жоқ, екінші 

санат 
жоқ 



5 

Бармакова 

Мирамгуль 

Аубакировна 

11 10 8 

жоғары, Қостанай  

гуманитарлық институт 

2005ж.  Педагогика және 

ББӘ, батауыш сынып 

мұғалімі 

арнайы пән 

жоқ, екінші 

санат «Білім беру процессіне педагогикалық және ИК технологияларын 

енгізу негізінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

дамыту», Өрлеу, Қостанай қаласы, 30.03.-10.04.2015 ж 

6 

Батырбекова 

Айман 

Нурлыбековна 

22 22 до года 

жоғары, Қостанай 

мемлекеттік 

университеті, 

1994,бастауыш сынып 

мұғалімі 

арнайы пән 
жоқ, 

біріншісанат 

ҚР орта білім беру мазмұнын жаңарты аясында қазақ тілінде 

оқитын мектептердің бастауыш сынптарында пәндер бойынша 

педагогикалық  кадрлардың біліктілігін арттыру білім 

бағдарлаасының курстары, 120 сағат, 2016 

7 
Гришина Ирина 

Михайловна 
13 11 3 

жоғары, Қост мем пед 

институт, мектепке 

дейінгі білім беру және 

тәрбиелеу, 2015 

арнайы пән 
жоқ, екінші 

санат 

«Модульдік-құзіреттілік негізде әзірленген ТжКБ ББ дамыту» 

(НАО «Холдинг «Кәсіпқор», 15.05-26.05.17) 

8 

Жайлаубаева 

Индира 
Жубаткановна 

13 11 12 

жоғары, Аркалық  

мемлекеттік 

педагогикалық институт, 

2004, педагогика және 

психология, 

Южноуральский 
государственный 

гуманитаный 

педагогический 

университет, 2016, 

магистр 

арнайы пән 
жоқ, жоғары 

санат 

«Өзін өзі тану пәнін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері»», 

Өрлеу, Қостанай қаласы, қазан 2014 жыл 

9 

Иванова 

Наталья 

Иванонва 

21 13 4 

жоғары, Қостанай 

мемлекеттік 

педагогикалық институт, 

2012 ж., мектепке дейінгі 

білім беру және 

тәрбиелеу 

арнайы пән 
жоқ, жоғары 

санат 

«World Skills Kazahstan сарапшыларының жұмыстарының 

ұйымдастырылуы және әдістемелік қамсыздандырылуы» (НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор», 9.09.16 ж.-11. 09. 2016 ж.) 

10 
Кухтеева Елена 

Викторовна 
23 7 3 

жоғары, ГОУ ВПО 

Якутский 

государсвтенный 
университет им. 

Аммосова, мектепке 

дейінгі педагогика және 

психология, 2007; 

Алдамжаров атындағы 

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, қаңтар 2016 Астана 



КӘТУ 2014 

11 

Кравченко 

Жанат 

Тажибековна 

17 15 3 

жоғары, Қост мем. пед 

институт, мектепке 

дейінгі білім беру және 

тәрбиелеу 2012 

арнайы пән 

жоқ, екінші 

санат Модульдік-құзіреттілік жол негізінде әзірленген техникалық және 

кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру 

жолдары, маусым, 2018 

12 
Киблер Наталия 

Ростиславовна 
28 25 11 

жоғары, Қостанай 
педагогикалық институт, 

1989 ж., педагогика және 

ББМ 

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,  ҚР орта білім беру 

мазмұнын жаңарты аясында қазақ тілінде оқитын мектептердің 

бастауыш сынптарында пәндер бойынша педагогикалық  

кадрлардың біліктілігін арттыру білім бағдарламасы бойынша 

жаттықтырушыларды оқыту ("Назарбаев интеллектуалдық 

мектебі" ААБ пед.шеберлік Орталығы), 27.03-14.04) 

13 

Мазурова 

Кристина 
Ивановна 

8 7 3 

жоғары,  Қостанай 

мемлекеттік 

педагогикалық институт 

бейнелеу өнері мен сызу 

2012, Южноуральский 
государственный 

гуманитаный 

педагогический 

университет, 2016, 

магистр 

арнайы пән 

жоқ, екінші 

санат 

интернет-курстар 2017, ашық ұлттық Университет "ИНТУИТ" 
Москва қаласы, Педагогика және психология 

14 
Навознова Анна 

Александровна 
18 16 11 

жоғары, Қостанай 

мемлекеттік 

педагогикалық институт 

оқудың қысқартылған 

үлгісі бойынша 

мамандығы «мектепке 

дейінгі білім беру және 

тәрбиелеу», 2013 

арнайы пән 

жоқ, екінші 

санат 

Модульдік-құзіреттілік жол негізінде әзірленген техникалық және 

кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыру, 

маусым, 2018 



15 

Сакенова 

Айгуль 

Сериковна 

6 4 5 

жоғары, З.Алдажаров 

атындағы Қостанай 

әлеуметтік-техникалық 

университет, 2012, 

педагогика және 

психология 

 

жоқ, екінші 

санат 

интернет-курстар 2015, ашық ұлттық  Университет "ИНТУИТ" 

Москва қаласы, Педагогика және психология 

16 

Турагулова 

Балжума 

Темирбековна 

32 30 23 

Жоғары, Қостанай 

педагогикалық 

университет, 1994 ж, 

педагогика және ББМ 

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, наурыз 2017 Астана 

17 
Чернышева 

Елена Петровна 
24 7 9 

Жоғары, 

Қостанайәлеуметтік  

академия, 2003, 
педагогика және ББӘ 

арнайы 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, наурыз 2017 Астана 

18 

Юсупова 

Наталья 
Геннадьевна 

1 1 1 

жоғары, Байтұрсынов 

атындағы КМУ, 
психология, 2016 

әлеуметтік білім бакалавр  

арнайы пән 
жоқ, санаты 

жоқ 

«Психолог/әлеуметтік педагогтың жұмысындағы кәсіптік 

кеңестер», «Академиялық Орталық Start» ЖШС 
28.11-01.12 

         
 


