
БЕКІТЕМІН 

 «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» 

КМҚК директоры 

______________________________  

Ж.Қ. Құсайын 

«_____» ________________ 2018 жыл 

2018-2019 оқу жылына инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің білітілігін арттыру жоспары 

№ 

р/с 
Т.А.Ә. толығымен 

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)  
2018 2019 

1 2 8 
 

9 10 
  

1 

Құсайын 

Жомарт 

Қонырбайұлы 

жоғары, 

А.Байтұрсынов 

атындағы Қостанай 

мемекеттік 

университет 

мамандығы «Қазақ тілі 

мен әдебиеті» (1998 

жыл); 

Қазақ тілі жоқ, екінші санат 

Халықаралық біліктлік арттыру 

курсы: «Еуропа елдерінің 

кәсіптік білім бері жүйесі» 26-

31.10.2014 Швейцария, 

Германия, Франция, 36 сағат 

 
+ 

2 

Альмухамбето

ва Гульнара  

Какимжановна 

жоғары, 

А.Байтұрсынов 

атындағы Қостанай 

мемекеттік 

университет 

мамандығы «Орыс тілі 

мен әдебиетіә 2000 

жыл 

Жалпы 

білім 
жоқ, 1 анат жоқ 

 
+ 



3 

Бабикова 

Мария 

Сергеевна 

жоғары, Қостанай 

мемлекеттік 

педагогикалық 

институт, бейнелеу 

өнері мен сызу 2012 

Арнайы пән жоқ, екінші санат жоқ + 
 

4 

Банникова 

Вероника 

Викторовна 

жоғары, КГПИ шет 

тілі: екі шет тілі, 2013 
Арнайы пән жоқ, екінші санат 

ҚР педагогикалық 

кадрларының біліктілігін 

арттыру бағдарлаасы бойынша 

үшінші (базалық) деңгейдегі 

бағдарлама бойынша 

мұғалімдерді оқыту курстары 

Өрлеу АҚ, Қостанай қаласы, 

2014 ж 

 
+ 

5 
Брант Алена 

Валерьевна 

жоғары, А. 

Байтурсынов 

атындағы КМУ, 

филология, балавр 

гуманитарлық білім, 

2014 

Жалпы 

білім  

жоқ, санаты жоқ жоқ + 
 

6 

Ибрагимов 

Мансур 

Алтынбекович 

жоғары, М.Әуезов 

атындағы Оңтүстік-

Қазақстан мемлекеттік  

университет, 2006, 

тарих, құқық пен 

экономика негіздері 

Жалпы 

білім  

жоқ, бірінші 

санат 

«Ғылым мен білінің бірігіп 

даму болашағы» арнайы 

пәндердің оқытушылары үшін, 

«Біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы АҚ «Өрлеу»  ИПК 

және ПРО Қостанай облысы, 

сәуір 2013жыл, (72 сағат) 

+ 
 



7 

Исмагулова 

Анар 

Сергеевна 

Жоғары,  Қостанай 

мемлекеттік 

пединститут 

писхология 2010 

Жалпы 

білім. 
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 

+ 
 

8 

Капсултанова 

Балзира 

Кенжетаевна 

жоғары, Абылайхан 

атындағы 

халықаралық 

қатынастар мен дүнеи 

тілдерінің қазақ 

университеті,2016, 

Арнайы пән Жоқ жоқ + 
 

9 

Касимова 

Джамиля 

Булатовна 

Жоғары  Қостанай 

мемлекеттік 

педагогикалық 

институт , шет тілі: екі 

шет тілі, 2014 

Жалпы 

білім 
жоқ, санаты жоқ жоқ + 

 

10 

Кыпшакбаева 

Алия 

Султангазиевн

а 

Жоғары, Целиноград  

педагогикалық  

институт 1985 ж, 

музыка жне ән айту 

Арнайы пән 
жоқ, жоғары 

санат 

««ТжКБ жалпыкәсіптік және арнайы 

пәндер сабақтарында электронды білім беру 

ресуртарын пайдалану» (Өрлеу  

Қостанай, маусым 2014) 
 

+ 

11 

Мизамова 

Актамак 

Ходасовна 

жоғары, 

А.Байтұрстынов 

атындағы Қостанай 

мемлекеттік 

университет 

1997ж,мұрағаттану 

Арнайы пән Жоқ 

Кадрлық аудит. Мұрағат ісі 

жне басқару қызметінің 

құжатамалық қамтамасыз 

етілуі. Астана 2014 

 
+ 



12 
ОразовАлмат 

Хамидоллаұлы 

жоғары, 

А.Байтұрсынов 

атындағы КМУ 

психология, 2014 

Жалпы 

білім 
жоқ,санаты жоқ 

Қостанай Өрлеу АҚ, желтоқсан 

2014 жыл,  «Өзін өзі тану пәнін 

оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері»» 
 

+ 

13 

Павленко 

Окасана 

Анатольевна 

жоғары, Қостанай 

мемлекеттіке 

педагогикалық 

институт музыкалық 

білім 2013 

Арнайы пән жоқ, екінші санат Өрлеу, Қостанай, 2014 
 

+ 

14 

Сейтхасимова 

Шарипа 

Калибековна 

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 

білім  
жоқ, екінші санат 

«ТжКБ гуманитарық ғылым 

оқытушыларының уәсіптік 

құзыреттілігін дамытудағы 

өзекті мәселелер» (Қостанай 

облысы, Өрлеу, тамыз 2014) 

 
+ 



15 

Юсупова 

Наталья 

Геннадьевна 

жоғары, 

А.Байтұрсынов 

атындағы КМУ, 2016 

бакалавр әлеуметтік 

білім 

Арнайы пән жоқ , санаты жоқ жоқ + 
 

 

 

 

 

 

 

«Назарбаев Интеллектуалдық мектебі» ААБ педагогикалық шеберлік Орталығының білім беру бағдарламасы бойынша 

педагогикалық кадрларды даярлауды жүзеге асыратын колледждің профессорлық-оқытушылар құрамы есебінен 

жаттықтырушыларды оқыту курсына үміткерлер тізімі 

 

1. Қазақстан Республикасының педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы негізінде әзірленген, студенттерге 

қосымша кәсіптік білім беру бағдарламасы бойынша, педагогикалық кадрларды даярлауды жүзеге асыратын професоорлық- оқытушылар 

құрамы есебінен жаттықтырушыларды оқыту курсына: 

 

№ Оқытушының жеке куәлігі бойынша Т.А.Ә. Лауазымы Оқу тілі 

1 Коваль Римма Гафутдиновна  Арнайы пәндер оқытушысы  Орыс 

2 Мазурова Наталья Сергеевна Арнайы пәндер оқытушысы  Орыс 

3 Оразов Алмат Хамидоллаұлы Арнайы пәндер оқытушысы  қазақ 

4 Ибрагимов Мансур Алтынбекович оқытушы  Қазақ 

 

2. Педагогикалық қызметкерледің біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша қоғамдық-гуманитарлық және математикалық-

жаратылыс циклдарының курстары  



 

№ Тыңдаушының Т.А.Ә. Лауазымы  Оқу тілі Кезең  Жодама  

1 Брант Алена Валерьевна  Орыс тілі ен әдебиет пәнінің оқытушыиы   Орыс 17.09-28.09.2018 ОГП 

2 Жуванышева Умытшак 

Салимжановна 

Информатика пәннің оқытушысы орыс  17.09-28.09.2018 ЕМЦ 

3 Капсултанова Балзира Кенжетаевна  Шет  тілінің оқытушысы  қазақ  17.09-28.09.2018 ОГП 

4 Ибраева Торгын Орынбасаровна  Химия пәнінің оқытушысы орыс/қазақ  01.10-12.10.2018 ЕМЦ 

5 Канешова Саулеш Кажмукановна  Химии және биология пәндерінің 

оқытушысы 

Орыс 01.10-12.10.2018 ЕМЦ 

6 Махамбетов Жадыгер Турсынович  Қазақ тілі пәнінің оқытушысы  қазақ  01.10-12.10.2018 ОГП 

 

 

Сала бойынша кадрларды даярлаудағы заманауилық жолдар  

1қазаннан бастап 12қазан аралығында 

1 Альмухамедова 

Г.К. 

«Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Арнайы пәндер 

оқытушысы 

Орыс тілі мен 

әдебиеті  

87774004383 

2 Банникова ВВ «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Арнайы пәндер 

оқытушысы 

Ағылшын тілі, 

әдістеме 

87054508622 

4 Касимова Д. Б. «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Жалпы оқыту 

оқытушысы 

Ағылшын тілі  87073631746 

5 Коваль Р.Г. «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Арнайы пәндер 

оқытушысы 

Дене тәрбиесі мен 

оның оқыту әдістемесі 

87056114069 

6 Ибрагимов М.А. «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Арнайы пәндер 

оқытушысы 

Тарих, политология 

негіздері 

87024624269 

7 Алексеенко Н.В.  «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Арнайы пәндер 

оқытушысы 

Би әдістемесі  87089231202 

 

Техникалық және кәсіптік білім беруді ұйымдастыруды оқыту процессіне өлшемді баға беру әдістерін енгізу 

17 қыркүйектен бастап 28 қыркүйек аралығында  

8 Шугабаева Д.М. «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Арнайы пәндер 

оқытушысы 

Би әдістемесі  87479606113 

9 Юсупова Н.Г. «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік- Арнайы пәндер Психология  87074505345 



гуманитарлық колледжі» КМҚК оқытушысы 

10 Оразов А.Х. «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Арнайы пәндер 

оқытушысы 

Психология  87025005972 

 Мазурова К.И. «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Әдіскер Технология  87754661279 

 

WorldSkills стандартатры бойынша өңірлік чемпионаттарды ұйымдастырып, өткізу процессінің негізгі аспектілері 

1 қазанна бастап 5 қазан аралығында 

12 Рыженкова НП «Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-

гуманитарлық колледжі» КМҚК 

Директордың АТ 

жөніндегі орынбасары 

Информатика  87759860891 

 


