
 ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ПӘНДЕР ПКЦ 

№ 

р/с 

Т.А.Ә.толығыме

н 

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 

Искаков Мурат 

Ахатович 
8 6 4 

Жоғары, А.Байтұрсынов 
атындағы Қостанай мемлекеттік 

университет, 2011, 

юриспруденция; Павлодар 

мемлекеттік педагогикалық 

институт, педагогика мен 

психология, 2014, бакалавр 

арнайы пән 

жоқ,екінші 

санат 

 «Лидер» мектебі 08-12 маусым 2015 жыл, ОО «Социум и 

я» , Қостанай 

2 

Курманбаева 

Шынар 

Балтабаевна  

17 17 7 

жоғары, Арқалық мемлекеттік 

педагогикалық  институт, 1999, 

биология және география Жалпы пән 

жоқ,бірінші 

санат 

«Экономиканы индустриалдық-инновациялық дамыту 

жағдайында техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін 

жетілдіру, Өрлеу, Қостанай, 2015 

3 

Смагулова 

Сауле 

Танатаровна 

31 31 10 

жоғары, ССРО 50жылдығы 

атындағы Қостанай 

педагогикалық  институт, 1992, 

Педагогика ББМ, Бастауыш 

сынып мұғалімі 

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 

4 

Гиматдинова 

Галина 

Петровна 34 34 6 

жоғары, М.Дулатов атындағы 
Қостанай инженерлік-

экономикалық университет, 

экономика, бакалавр экономики, 

2006 Жалпы пән 

жоқ,бірінші 

санат 

Педагогика және психология, ұлттық ашық университет 

ИНТУИТ, Москва, РФ, он-лайн оқу, қазан 2015 



5 

Дубовая 
Татьяна 

Валерьевна 

20 19 7 

жоғары, Омский 

государственный 
педагогический университет , 

2003, «Тарих» қосымша 

мамандығы «Юриспруденция» 

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 

6 

Ибрагимов 

Мансур 

Алтынбекович 

9 8 6 

жоғары, М.Әуезов атында,ғы 

ОҚМУ, 2006, тарих, құқық және 

экономика негіздері 

Жалпы пән 

жоқ,бірінші 

санат 

«Арнайы пәндердің оқытушылары үшін ғылым мен 

білімді біріктіру болашағы, АҚ «Біліктіліктіарттыру 

ұлттық орталығы «Өрлеу»  ИПК мен ПРО Қостанай 

облысы, сәуір 2013 жыл, (72 сағат) 

7 

Хан Татьяна 

Николаена 
29 29 6 

жоғары, Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 1985, 

тарих және педагогика 

Жалпы пән 

жоқ,біріншіі 

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 

8 

Дуанова Гулназ 

Ерназаровна 
2 1 2 жоғары, КМПИ биология, 2015 

Жалпы пән 

жоқ, санат 

ыжоқы жоқ 
Жоқ 

9 

Винокурова 

Ольга 
Васильевна 

13 12 3 жоғары, КӘТУ Биология, 2004 

Жалпы пән 

жоқ,біріншіі 

санат 

Мүмкіндігі шектерулі балаларға арналған білім беру 

ұйымдарында тұлғалық бағыттама жолдарын іске асыру, 
АҚ Өрлеу Қостанай, қараша 2014 

10 

Батырбекова 

Айман 

Нурлыбековна 

22 22 до года 

жоғары, Қостанай мемлекеттік 

университет, 1994,бастауыш 

сынып мұғалімі 

арнайы пән 

жоқ,бірінші 

санат 

ҚР орта білімінің мазмұнын жаңғырту аясында қазақ 

тілінде оқитын мектептердегі бастауыш сынып пндері 

бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру 

бағдарламасы  бойынша курстар, 120 сағат, 2016 



11 

Гордиевская 

Татьяна 

Юрьевна 

9 4 6 

жоғары, ГОУ ВПО 

"Чебябинский государственный 

университет", 2009, 

юриспруденция 

арнайы пән 
жоқ,екінші 

санат 

Құқыққорғау органдары КазНУ Әл-Фараби атындағы  

2.10 - 06.11.17 

12 

Дуйсюбаева 

Дана 
Азиркановна 

13 7 13 

жоғары, З.Алдамжаров 

атындағы Қостанай әлеуметтік-

техникалық университет, 2009, 

мемлекеттік және жергілікті 
басқару, Южноуральский 

государственный гуманитаный 

педагогический университет, 

2016, магистр 

арнайы пән 

жоқ,бірінші 
санат 

Модульдік-құзіреттілік жол негізінде әзірленген 

техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру 
бағдарламаларын іске асыру «Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдарының кредиттік технологиялық 

оқытуына көшуді ұйымдастыру- әдістемелік аспектілері» 

(НАО «Холдинг «Кәсіпқор», 2016) 

13 

Канешова 

Саулеш 

Кажмукановна 

25 10 3 

жоғары, Арқалық пед институт, 

"Биология" қосымша мамадығы 

"Химия" 

арнайы пән 
жоқ,екінші 

санат 

Модульдік-құзіреттілік жол негізінде әзірленген 

техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру 

бағдарламаларын іске асыру (НАО «Холдинг «Кәсіпқор», 

15.05-26.05.17) 

14 

Куц Тамара 

Трофимовна 
45 44 33 

жоғары, Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институт 1969 ж, 

биология ауылшаруашылық 

негізімен 

арнайы пән 

ҚР ББ үздігі, 

жоғары санат 

Педагогика және психология, ұлттық ашық университет 

"ИНТУИТ"  Москва, қазан 2015 

15 

Мизамова 

Актамак 

Ходасовна 

15 
до 

года 
до года 

жоғары, А.Байтұрсынов 

атындағы Қостанай мемлекеттік 

университет 

1997ж,архивоведение 

арнайы пән 

Жоқ Жоқ 

16 
Трубицына 

Ирина 

Анатольевна 26 10 11 

жоғары, Қостанай әлеуметтік-

техникалық университет, 2010, 
педагогика және психология; 

жоғары, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

1992 ж., құқықтану 

арнайы пән 

жоқ,біріншісан

ат 

Қостанай, Өрлеу, тамыз 2014, біліктілік арттыру 
курстары. Тақырыбы:  «ТжКБ гуманитарлық ғылым 

оқытушыларының кәсіптік құзыреттілігін дамытудың 

өзекті мәселелері», Конституциялық құқық, 2017 

17 

Шмелькова 

Галина 

Николаевна  

41 32 9 
жоғары, Қостанай әлеуметтік 

академия, 2002, юриспруденция  

арнайы пән 
жоқ,екінші 

санат 

интернет-курстар 2015 он-лайн ұлттық ашықуниверситет 

"Интуит" Москва 



18 

Царькова 

Татьяна 

Владимировна 24 11 18 

жоғары Орал мемлекеттік 

техникалық университет, қара 

металлургиядағы ұымдастыру 

мен жоспарлау, нострификация 

- біліктілігі "Экономист" (куәлік 

35888 - 25.06.2013 

арнайы пән 

жоқ,екінші 

санат 

Салық кодексіндегі өзгерістер. ОСМС  01 шілде 2017 

Астана, 2017 

19 

Церковникова 

Елена 

Александровна 20 7 9 

жоғары, Курганская 

государственная 
сельскохозяйственная академия, 

бухгалтерлік  есеп және аудит, 

1999 

арнайы пән 

жоқ,екінші 
санат 

Ұлттық ашық унивеситет "ИНТУИТ"  Москва, он-лайн 
оқу "Бухгалтерлік есеп және аудит" 2015 жыл 

          


