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№ 

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) 

Ұйғарылған санат  

Соңғы 
аттестат

талған 

күні  

1 2 8   9 10     

1 

Жуванышева 

Умутшак 

Салимжановна 

жоғары, Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институт 2006 ж, физика 

мен информатика 

Арнайы пән жоқ, бірінші санат 

Модульдік-құзіреттілік жол негізінде 

әзірленген техникалық және кәсіптік 

білім берудің білім беру 

бағдарламаларын іске асыру, (НАО 
«Холдинг «Кәсіпқор», 15.05-26.05.17) 

жоғары 

2014 

2 

Жуматаева 

Зибагуль 

Жумагалиевна 

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, ақпан 2017 

Астана 

жоғары 

2014 

3 

Курманбаева 
Шынар 

Балтабаевна  

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 

жоғары 

2014 

4 
Хан Татьяна 

Николаена 

жоғары, Новосибирский 

государственный педагогический 

институт, 1985, тарих және педагогика 

Қоғамдық 

пән 
жоқ, бірінші санат 

ҚР педагогикалық қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы 

негізінде әзірленген педагогикалық 

кадрлдарды даярлауды жүзеге 

асыратын гуманитарлық 

жоғары 

2014 



колледждердің бітіретін курс 

студенттерін кәсіптік оқытудың 

қосымша бағдарламасы, "Назарбаев 

интеллектуалдық мектебі" ААБ 

пед.шеберлік Орталығы, қараша 2015 

Астана 

5 

Алексеенко 

Наталия 

Владимировна 

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 шығарашылық 

қабілетін дамыту» («Өрлеу» ИПКПР 

Қостанай облысы, 24.10-28.10.16) 

Бірінші 

2014 

6 

Альмухамбетова 

Гульнара  

Какимжановна 

 жоғары, Қостанай мемлекеттік 
университет А.Байтурсынов атындағы 

2003, орыс тілі мен әдебиет пәнінің 

мұғалімі Жалпы пән Жоқ, бірінші санат 

жоқ Бірінші 

2014 

7 

Макишев Серик 

Жумашевич  

жжоғары, Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институт, 2008, дене 

шынықтыру және спорт спорт 

Дене 

тәрбиесі 
Жоқ, екінші санат 

«ТжКБ ұйымдарындағы дене 

шынықтыру сабақтарында 

денсаулықты сақтау технологиялары 

мен қозғалу дағдыларын оқу», 26.01.-

06.02.2015, Өрлеу, Қостанай  

Бірінші 

2014 

8 

Шкондина 

Юлия 

Александровна 

жоғары, Руднеый индустриалдық 

институт, 2003, тігін өнімінің 

технологиясы 

арнайы топ 

Жоқ, екінші санат 

«Өндірістік оқытуда заманауилық 

және педагогикалық технологияны 

қолдану мүмкіншілігі», ИПК мен ПРО 

Қостанай, қаңтар 2012 (бюджет, курс 

жетекшісі – Галеня Л.Д.), қаңтар 2012 

Бірінші 

2014 

9 
Гришина Ирина 

Михайловна 

жоғары, Қост ме пед институт, мектепке 

дейінгі білім беру және тәрбиелеу 2015 

арнайы топ 

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) 

Бірінші 

2018 

10 

Кравченко 

Жанат 

Тажибековна 

жоғары, Қост мем. пед институт, 

мектепке дейінгі  білім беру және 

тәрбиелеу 2012 
арнайы топ 

Жоқ, екінші санат 
Астана, отбасылық тәрбие орталығы, 

2014 
Бірінші 

2018 

11 
Кухтеева Елена 

Викторовна 

жоғары, ГОУ ВПО Якутский 

государсвтенный университет им. 

Аммосова, дошкольная педагогика и 

психология, 2007; Алдамжаров 
атындағы КӘТУ, педагогика және арнайы топ 

Жоқ, екінші санат 

ҚР педагогикалық қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы 

негізінде әзірленген педагогикалық 

кадрлдарды даярлауды жүзеге 
асыратын гуманитарлық 

Бірінші 

2017 



психология, 2014 колледждердің бітіретін курс 

студенттерін кәсіптік оқытудың 

қосымша бағдарламасы, "Назарбаев 

интеллектуалдық мектебі" ААБ 

пед.шеберлік Орталығы, "қаңтар 2016 

Астана 

12 

Соколова 

Валентина 

Сергеевна  

жоғары, Рудный индустриалдық 

институт (РИИ), «кәсіптік білім беру», 

2014 

арнайы пән 

Жоқ, екінші санат 

Модульдік-құзіреттілік жол негізінде 

әзірленген техникалық және кәсіптік 

білім берудің білім беру 

бағдарламаларын іске асыру, НАО 

"Холдинг Кәсіпқор", шілде2016 

Бірінші 

2015 

13 

Байсеева Куляш 

Миржакиповна 

жоғары, Арқалық педагогикалық 

училище, мектепке дейінгі тәрбие, 1987 
жоқ Жоқ, санаты жоқ 

Педагогика және психология, ұлттық 

ашық университет ИНТУИТ, Москва, 

РФ, онлайн оқу, қазан 2015 

Екінші 

  

14 

Испулова 

Жанара 

Жанабаевна 

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 

екінші  

  

15 
ОразовАлмат 

Хамидоллаұлы 

жоғары, А. Байтурсынов атындағы 

КМУ, психология, 2014 

қоғамдық 

пән 
Жоқ, санаты жоқ 

Қостанай АБ Өрлеу, желтоқсан 2014 

жыл,  «Өзін өзі тану пәнін оқытудың 

ғылыми-әдістемелік негіздері» 

екінші  

  



16 

Шугабаева 

Динара 

Маратовна 

жоғары, Чел. Гос. пед. университет, 

халықтық көркем өнер 

шығармашылығы, 2016, бакалавр арнайы пән 

Жоқ, санаты жоқ 
Қостанай, Балаларға қосымша білім 

беру орталығы, 2013 
екінші  

  

17 

Юсупова 

Наталья 

Геннадьевна 

жоғары, Байтурсынов атындағы КМУ, 

психология, 2016 бакалавр әлеуметтік 

білім арнайы пән Жоқ, санаты жоқ 

жоқ екінші  

  

       
 

       
 "Ы.Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық 

колледжі" КМҚК 

Директор  
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