
 

 

Әдістемелік ұсынымдарға 15- қосымша  

 

Педагог  кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер 

«М.Тынышпаев атындағы  Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының» 

Шымкент көлік колледжі 2022-2023 оқу жылы жағдай бойынша 
(білім беру ұйымының атауы) 

 

№ Тегі, аты, 

әкесінің аты 

(болған 

жағдайда) 

 

 

 

 

 

Туған 

жылы мен 

жері 

Негізгі жұмыс 

орны (ұйым ның 

мекен жайы) еңбек 

өтілі 

Жоғары 

және/немесе 

техникалық 

және кәсіптік, 

және/немесе 

орта білімнен 

кейінгі білімі, 

қайта 

даярлаудан 

өткен туралы 

мәлімет, 

мамандығы, 

диплом 

бойынша 

біліктілігі, 

бітірген жылы, 

өндірістік оқыту 

шеберлері үшін 

соңғы 5 жылда 

кемінде 1 жыл 

өндірістік өтілі 

бар (өнідрістің, 

ұйымның атауы, 

жұмыс 

өтілі)немесе 

бейіні бойынша 

соңғы 3 жылда 

кемінде 72 сағат 

көлемінде 

ұйымдарда 

және/немесе 

өндірісте 

тағылымдамадан 

өтуі (өндірістің, 

ұйымның 

атауы,оқу 

мерзімі) 

Тану/ 

ностриф

икациял

ау 

туралы 

куәлікті

ң болуы 

туралы 

мәлімет 

Сотталмаған

дығы 

(сотталғанд

ығы) туралы 

мәлімет, 

анықтама 

№,мерзімі) 

Лауазымы 

Оқытылат

ын пәні 

Біліктілік 

санаты,берілге

н күні,санат 

беру туралы 

бұйрықтың 

нөмірі 

Бейін 

бойынша 

біліктілікті 

арттыру 

курстарынан 

соңғы өткен 

мерзімі 

Біліктілікті 

арттыру 

курстарын

ан өткен 

орны 

(ұйымы) 

Ұйымдардан 

және/немесе 

өндірісте 

тағылымдалам

адан  соңғы 

өткен мерзімі 

тағылымда

мадан  

өткен 

орны 

«Магистр» 

дәрежесі , 

философи

я докторы 

(Ph.D) 

ғылыми 

дәрежесі, 

мамандығ

ы берілген 

жылы  

 туралы 

мәліметте

р 

Медицина

лық 

тексеруде

н өткені 

туралы 

мәлімет 

(санитарл

ық 

кітаптың 

болуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Абдимоминова  

Асия   

Амзеевна 

04.10.1962

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Жетісай 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

1.Қазақтың 

М.Киров 

атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

 №101003869

62713 

04.03.2020ж 

 

 

Оқытушы 

Құқық 

негіздері  

 

Біліктілік 

санаттарын 

беру/ растау 

жөніндегі 

аттестаттау 

(Сертификат 

Тілдерді 

оқыту –

әдістемелік 

орталығы 

Тілдерді 

оқыту –

әдістемелік 

орталығы 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



ауданы, 

Жетісай 

қаласы 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

16ж 

1979-1985жж   

Диплом         МВ 

№100097; 

Правоведение; 

«Юрист» 

біліктілігі берілді 

 

2.Аймақтық 

әлеуметтік 

инновациялық 

университеті 

2018-2020жж         

Диплом ЖБ-Б 

№1602634 

5В011400-Тарих  

Тарих пәнінің» 

оқытушысы 

біліктілігі берілді 

 

(Сертификат 

)Тілдерді оқыту 

–әдістемелік 

орталығы 

2018.11.-2019.04. 

«Қарапайым А-1 

деңгейде   

 

Оқу-тренингтік 

орталығы 

Сертификат-

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» (36 

сағ) 16.09.2020ж 

 

 

 

комиссиясыня

ң 2017 жылғы 

26 маусымдағы 

№2шәшіміне 

сәйкес және 

Оңтүстік 

Қазақстан 

обдысының 

білім 

басқармасыны

ң  

2017жыл 

27маусым 

№341 

бұйрығына 

сәйкес « 

Құқықтану 

пәнінің 

оқытушысы 

жоғары 

біліктілік 

санаты 

расталды 

 

 

 

2018.11.-

2019.04. 

«Қарапайым 

А-1 деңгейде  

) 

 

Оқу-

тренингтік 

орталығы 

Сертификат-

«Педагогтер

дің ІТ-

құзіреттілікт

ерін дамыту 

және 

2 Чалабаева 

Аурика 

Исаевна 

17.08.1985

ж 

Түркістан 

облысы, 

Сарыағаш 

ауданы 

Шарақ 

баба 

ауылы. 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

15ж 

1.М.Тынышбаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникацияла

р академиясы  

Диплом ЖБ 

№0000629 

2003-2008жж 

300140- 

Тасымалдауды 

ұйымдастыру 

және басқару 

(темір жол 

көлігінде) 

Инженер 

біліктілігі  

берілді. 

2.Қазақ қатынас 

жолдар 

университеті  

Диплом ЖООК-

М  №0161004 

 №101003119

41517 

11.02.2019ж 

Оқытушы 

Арнайы 

пән 

санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

Станция 

жұмысының 

тәуліктік 

жоспар-кестесі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

19.09.-

14.10.2022ж 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

Қазақ 

қатынас 

жолдар 

университе

ті  

Диплом 

ЖООК-М  

№0161004 

2017-

2019жж; 

6М090100-

Тасымалда

у, 

қозғалыст

ы 

ұйымдаст

ыру және 

көлікті 

пайдалану 

мамандығ

ы 

бойынша 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



2017-2019жж; 

 6М090100-

Тасымалдау, 

қозғалысты 

ұйымдастыру 

және көлікті 

пайдалану 

мамандығы 

бойынша 

ғылымдар 

МАГИСТРІ 

 

Сертификат-

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» (36 

сағ) 04.09.2020ж 

 

 

 

Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдарындағы 

қашықтықтан 

оқыту: контентін 

құрудан бастап 

оқу процесін 

ұйымдастыруға 

дейін" 

28.05.2020 ж. 

Шымкент. 

 «TALAP» 

коммерциялық 

емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат,  

Тіркеу сериясы 

–DL, № 06183 

 

"Қашықтықтан 

оқыту 

жағдайында 

студенттердің 

өзіндік 

жұмысын 

ұйымдастыру" 

28.05.2020 ж. 

Шымкент. 

 «TALAP» 

коммерциялық 

ғылымдар 

МАГИСТР

І 

 



емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат,  

Тіркеу сериясы – 

DL, № 06739 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Станция 

жұмысының 

тәуліктік 

жоспар-кестесі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

 

3 Алдабекова 

Акжаркын 

Асанбаевна 

29.07.1984

ж 

 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Арыс 

ауданы, 

Байырқұм 

елдімекені 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

15ж 

1.М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

Диплом ЖБ 

№0743137 

2001-2006жж; . 

«Тарих  және 

география» 

 «Тарих және 

география» 

пәндерінің 

мғалімі 

біліктілігі берілді 

 

2.Қазақстан 

инженерлі –

педагогикалық 

Халықтар 

 №101003582

02643 

26.09.2019ж 

Оқытушы  

Тарих 

санатсыз Сертификат 

№0470639 

География 

және тарих 

пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

  Қазақстан 

инженерлі 

–

педагогика

лық 

Халықтар 

Достығы 

университе

ті 

Диплом 

ЖООК- М 

№0031876 

2011-

2013жж 

6М011400 

-Тарих 

педагогика 

ғылымыны

ң 

МАГИСТР

І 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



Достығы 

университеті 

Диплом ЖООК- 

М №0031876 

2011-2013жж 

6М011400 -

Тарих 

педагогика 

ғылымының 

МАГИСТРІ 

 

Сертификат-« 

Н.Ә. Назарбаев 

феномені» Саяси 

ұстанымы мен 

бастамалары»201

8ж 

«Физика» ЖББ 

пәнінен колледж 

оқытушыларын

ың біліктілігін 

арттыру 

28.09.2020-

10.10.2020ж 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

80 академиялық 

сағ 

Сертификат 

№  

 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік 

қоғамы 

Сертификат 

№0470639 

География және 

тарих пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

4 Ахметов 

Темирхан 

Саметаевич 

20.06.1951

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Сасоновка, 

Сайрам 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Мемлекеттік 

қазақ көлік және 

коммуникацияла

р академиясы 

Диплом ЖБ 

№0305157 

2000-2003жж 

 №101005506

75811 

02.12.2021ж 

 

Оқытушы 

Арнайы 

пән 

санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

Сұрыптау 

станцияларын

ың  жіктелуі 

және жұмыс 

принципі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

5ж 

 Темір жол 

көлігіндегі 

автоматика,теле

механика және 

байланыс 

«Жол қатынас 

инженер 

электригі» 

біліктілігі берілді 

 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Сұрыптау 

станцияларының  

жіктелуі және 

жұмыс принципі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

120 сағат 

 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

 темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

120 сағат 

03.10-

14.102022ж 

 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

5 Абдибай 

Сәуірбай 

Ауелбайұлы 

07.05.1996

ж Оңтүстік 

Қазақстан,  

Төлеби 

аудны 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

3ж 

Қазақ қатынас 

жолдар 

университеті 

Диплом ЖБ-Б 

№1383345 

2016-2019жж 

5В071300-Көлік 

техникасы және 

технологиялары 

«Техника және 

технологиялар» 

біліктілігі берілді 

 

Сертификат-

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» (36 

сағ) 04.09.2020ж 

 №101003581

90014 

26.09.2019ж 

 

Оқытушы 

Арнайы 

пән 

санатсыз 1.«Техникал

ық және 

кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерін

ің  

қашықтықта

н оқыту 

технологиял

ары 

негізінде 

кәсіби 

құзіреттілігі

н дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент. 

40 сағат 

 

1."Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2."Өрлеу" 

Механикалық 

құрылғыларды

ң ақауын 

жолда анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

10.10.2022-

22.10.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



 

«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің  

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялары 

негізінде кәсіби 

құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-15.12.2021 

ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік 

қоғамы 

40 сағат 

Сертификат 

№0470637   

 

 «48 

Промышленная 

механика и 

монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022 

вебинар Festo 

Didactic 

36 ак.часов 

 

Механикалық 

құрылғылардың 

ақауын жолда 

анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

10.10.2022-

22.10.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

 

2.  

Сертификат 

№0470637   

 «48 

Промышлен

ная механика 

и монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022 

вебинар 

Festo 

Didactic 

36 ак.часов 

 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлік 

қоғамы 

6 Кубеев Нұрлан 

Серикұлы 

09.04.1992

ж Оңтүстік 

Қазақстан,  

Мақатарал 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Қазақ қатынас 

жолдар 

университеті 

Диплом ЖБ-Б 

№1026928 

2012-2017жж 

5В071300-Көлік, 

көлік техникасы  

 №101005286

01011 

01.09.2021ж 

 

 

Оқытушы 

Арнайы 

пән 

санатсыз 1.Техникалы

қ және 

кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерін

ің  

қашықтықта

1."Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

Механикалық 

құрылғыларды

ң ақауын 

жолда анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



Аймауытова 1Б 

 

1ж 2ай 

және  

технологиялары 

«Техника және 

технологиялар» 

біліктілігі берілді 

 

 

Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің  

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялары 

негізінде кәсіби 

құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-15.12.2021 

ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік 

қоғамы 

40 сағат 

Сертификат 

№0470647 

 

 «48 

Промышленная 

механика и 

монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022 

вебинар Festo 

Didactic 

36 ак.часов  

 

Механикалық 

құрылғылардың 

ақауын жолда 

анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

07.11.2022-

19.11.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

 

 

н оқыту 

технологиял

ары 

негізінде 

кәсіби 

құзіреттілігі

н дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлік 

қоғамы 

40 сағат 

Сертификат 

№0470647 

 

 

2.«Промышл

енная 

механика и 

монтаж»  

24.01 по 

04.02.2022 

вебинар 

Festo 

Didactic 

36 ак.часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2."Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

07.11.2022-

19.11.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 



7 Наурзалиев 

Жалмагамбет 

Абдулаевич 

 

25.09.1957

ж 

Қызылорд

а, Ново-

Казалинск, 

Қазалы 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

1ж 

Алматы темір 

дол транспорт 

инженерлері 

институты 

Диплом ЛВ 

№100403 

1984-1987жж 

«Темір жол 

транспортында 

тасымалдау 

процестерін 

басқару» 

 «Темір жол 

транспортында 

тасымалдау 

процестерін 

басқару 

жөніндегі жол 

қатынас 

инженері» 

біліктілігі берілді 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Сұрыптау 

станцияларының  

жіктелуі және 

жұмыс принципі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

120 сағат 

 №101005562

82080 

28.12.2021ж 

 

Оқытушы 

Арнайы 

пән 

санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

Сұрыптау 

станцияларын

ың  жіктелуі 

және жұмыс 

принципі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

120 сағат 

03.10.-

14.102022ж 

 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

8 Жангелдиев 

Орынбасар 

Абдумоминұғл

и 

19.12.1995

ж 

Өзбекістан 

Республик

асы, 

Сырдария 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

М.Тынышбаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникацияла

р академиясы  

Диплом ЖБ-Б 

№1136507 

2013-2017жж 

5В071300- Көлік 

техникасы және 

 №101006293

63091 

20.12.2022ж 

 

 санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

Механикалық 

құрылғыларды

ң ақауын 

жолда анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

07.11.2022-

19.11.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



11ай технологиялары 

«Техника және 

технологиялар» 

біліктілігі берілді 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Механикалық 

құрылғылардың 

ақауын жолда 

анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

07.11.2022-

19.11.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

9 Керимбаев 

Канатбек  

27.11.1989

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Қазығұрт, 

Қазығұрт 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

12ж 

Қ.И Сәтбаев 

атындағы  Қазақ 

ұлттық 

педагогикалық 

университеті 

Диплом ЖБ 

№0035466 

2006-2010жж 

«Радиотехника, 

электроника 

және 

телекоммуникац

ия» 

«Радиотехника, 

электроника 

және 

телекоммуникац

ия» біліктілігі 

берілді 

 

 

«Техникалық 

және кәсіптік 

 №101003386

961791 

04.03.2020ж 

 

Түркістан 

облысы 

адами 

әлеуетті 

дамыту 

басқармас

ының 

«Педагог 

қызметкер

лер мен 

оларға 

тнңестірілг

ен 

тұлғалард

ы 

аттестатта

у туралы» 

24.12.2021

жылғы 

№391 

бұйрығын

ың1қосым

шасына 

 «Техникалы

қ және 

кәсіптік 

білім беру 

мазмұнын 

жаңарту 

жағдайында 

оқу-тәрбие 

үдерісін 

ұйымдастыр

удың 

заманауи 

әдіс-

тәсілдері» 

24.02.2021 – 

16.03.2021 

ж.ж 

Түркістан 

облысы, 

 Адами 

әлеуетті 

дамыту 

басқармас

Түркістан 

облысы, 

 Адами 

әлеуетті 

дамыту 

басқарм

асы мен 

«ДАМУ

» 

Республ

икалық 

педагоги

калық-

психоло

гиялық 

дамыту 

орталығ

ы. 

 

Станция 

жұмысының 

тәуліктік 

жоспар-кестесі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

19.09.-

30.09.2022ж 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



білім беру 

мазмұнын 

жаңарту 

жағдайында оқу-

тәрбие үдерісін 

ұйымдастыруды

ң заманауи әдіс-

тәсілдері» 

 

24.02.2021 – 

16.03.2021 ж.ж 

Түркістан 

облысы, 

 Адами 

әлеуетті 

дамыту 

басқармасы 

мен «ДАМУ» 

Республикалы

қ 

педагогикалық

-

психологиялы

қ дамыту 

орталығы. 

72 сағат 

- 

 

Станция 

жұмысының 

тәуліктік 

жоспар-кестесі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

сәйкес  

Педагог –

зерттеуші 

біліктілік 

санаты 

берілді. 

ы мен 

«ДАМУ» 

Республик

алық 

педагогика

лық-

психологи

ялық 

дамыту 

орталығы. 

72 сағат 

- 

10 Туйгинбаева 

Жадра Кутовна 

13.01.1989

ж 

Шымкент 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

1.А.Ясауи 

атындағы 

Халықаралық 

Қазақ –түрік  

университеті 

 Диплом ЖБ 

№0019887; 

2006-2010жж 

050112-Химия 

мамандығы 

бойынша »  

«Химия» 

бакалавры 

біліктілігі берілді 

 

 

2. Қазақстан 

Халықтар  

Достығы 

 №101000759

33067 

06.09.2014ж 

 

Оқытушы  

Химия 

санатсыз Сертификат 

11-

21.01.2021ж  

Химия пәні 

бойынша 

«Жаңартылғ

ан білім 

белубағдарла

масының 

өзекті 

мәселелері»  

курсы 

бойынша 72 

сағат 

 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

  Қазақстан 

Халықтар  

Достығы 

университе

ті 

ЖООК-М 

№0029586 

2010-

2012жж 

6М011200-

Химия 

МАГИСТР

І 

академиял

ық 

дәрежесі 
 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



10ж 1 ай университеті 

ЖООК-М 

№0029586 

2010-2012жж 

6М011200-

Химия 

МАГИСТРІ 

академиялық 

дәрежесі 

 

 

Оқу-тренингтік 

орталығы 

Сертификат-

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» (36 

сағ) 16.09.2020ж 

 

Сертификат 11-

21.01.2021ж  

Химия пәні 

бойынша 

«Жаңартылған 

білім 

белубағдарламас

ының өзекті 

мәселелері»  

курсы бойынша 

72 сағат 

 

11 Байболова 

Эльмира 

Турсынбаевна 

09.04.1977

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Түркістан 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

6 ж 9 ай 

А.Ясауи 

атындағы 

Халықаралық 

Қазақ –түрік  

университеті 

Диплом ЖБ-

№0734110 

2002-2006жж 

«Қазақ тілі мен 

әдебиеті» «Қазақ 

тілі мен 

әдебиеті» 

мұғалімі 

біліктілігі берілді 

 

Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагогикалық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 №101006077

56050 

 

Оқытушы  

Қазақ тілі 

мен 

әдебиеті 

санатсыз Қазақ тілі 

мен әдебиеті 

пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагогика

лық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



12 Жаманкулов 

Нурлан 

Толкыбекович 

18.09.1961

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Ленгер 

ауданы, 

Майбұлақ 

ауылы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

3 ай 

Алматы темір 

жол транспорты 

инженерлері 

институты , 

Диплом  КВ 

№175141 

1979-1984жж 

«Темір жол 

құрылысы жол 

және жол 

шаруашылығы»  

 

Сұрыптау 

станцияларының  

жіктелуі және 

жұмыс принципі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

120 сағат 

 

 №101006041

441061 

11.08.2022ж 

 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

санатсыз   Сұрыптау 

станцияларын

ың  жіктелуі 

және жұмыс 

принципі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

120 сағат 

03.10-

14.10.2022ж 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

13 Жумагулов 

Уалихан 

Давлетович 

06.06.1959

ж 

Қызылорд

а обл. 

Арал 

ауданы, 

Сексеуіл 

кенті 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

3 ай 

Алматы темір 

жол транспорты 

инженерлері 

институты , 

Қазақ көлік және 

коммуникацияла

р академиясы  

Диплом ЖБ 

№0002245 

1992-1998жж 

«Локомотивтер» 

 « Инженер-

механик» 

біліктілігі берілді 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагогикалық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Механикалық 

құрылғылардың 

ақауын жолда 

анықтау 

кезіндегі 

 №101006042

74711 

12.08.2022ж 

 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагогика

лық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

Механикалық 

құрылғыларды

ң ақауын 

жолда анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

21.11.2022-

03.12.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

21.11.2022-

03.12.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

14 Сейдімхан 

Алмасхан 

Әуелханұлы 

10.11.1998

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Шәуілдір 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

3 ай 

Мардан 

Сапарбаев 

институты 

Диплом ЖБ-Б 

№1658544 

2016-2020жж 

5В010800 -Дене 

шынықтыру 

және спорт 

«Дене 

шынықтыру 

және спорт» 

мұғалімі 

біліктілігі берілді 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагогикалық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 №101006608

096733 

31.08.2022ж 

 

Оқытушы  

Дене 

шынықтыр

у  

санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагогика

лық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

15 Тәліпбай 

Жалғасбек 

Ауелбекұлы 

11.01.2000

ж 

 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шардара 

ауданы, 

Шардара 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

3ай 

ОҚМПУ , 

Диплом ВD 

№00015784495 

2018-2022жж 

5В012700 

Математика-

Информатика 

«Математика-

Информатика» 

мұғалімі 

біліктілігі берілді 

 

Сертификат 

Математика пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

 №101006113

92666 

15.09.2022ж 

 

Оқытушы  

Математик

а 

санатсыз Сертификат 

Математика 

пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



РҒӘББО 

80 сағат 

 

16 Касымов 

Сырым 

Ерланұлы 

24.02.1995

ж 

Түркістан 

облысы, 

Түлкібас 

ауданы, 

Шақпақ 

баба 

ауылы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

3 ай 

М.Тынышбаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникацияла

р академиясы  

Диплом ЖБ-Б 

№1490297 

2016-2019жж 

–Электр 

энергетикасы 

«Электр 

энергетикасы» 

біліктілігі берілді 

 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Станцияда 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

 

 №101006083

68845 

01.09.2022ж 

 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

Станцияда 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

ету 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

04.09-

16.09.2022ж 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

17 Амангелді 

Ақерке 

Асанәліқызы 

05.04.2000

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Созақ 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

Л.Н.Гумелев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті 

Диплом 

№052472 

2017-2021жж 

5В011900 Шет 

тілі , Екі шет тілі 

«Шет тілінің» 

мұғалімі 

біліктілігі берілді 

 

 №101005450

88189 

10.11.2021ж 

Оқытушы  

Шет тілі 

санатсыз Шет тілі пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

3 ай 

Шет тілі пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

18 Қалау Жасұлан 

Дәулетұлы 

23.01.2000

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Арыс 

ауданы,. 

Монтайтас 

ауылы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

3ай 

Академик 

Е.А.Бекетов 

атындағы 

Қарағанды 

университеті 

Диплом ВD 

№00014306296 

2017-2021жж 

5В011000 

«Физика» 

 «Физика» 

пәнінің мұғалімі 

біліктілігі берілді 

 

Физика пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

 №101006092

48693 

06.09.2022ж 

 

Оқытушы  

Физика 

санатсыз Физика пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

19 Музапбарова 

Жанат Адаевна 

28.06.1989

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Актюбе. 

Отырар 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

6ж 2 ай 

Аймақтық 

әлеуметтік –

инновациялық 

университеті 

Диплом ЖБ-Б  

№1081199 

2011-2016жж 

5В011900- Шет 

тілі:екі шетел 

тілі 

«Шет тілі» 

пәнінің мұғалімі 

біліктілігі берілді 

 

 

Өрлеу 

біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы  

Сертификат 

«Білім мазмұнын 

жаңарту 

жағдайында 

заманауи 

 №101006107

40927 

13.09.2022ж 

Оқытушы  

Шет тілі 

0,5 

Шымкент 

қаласы білім 

басқармасыны

ң 31.12.2021 

жылғы №697 

бұйрығына 

және біліктілік 

сипаттарын 

беру 

(растау)бойын

ша аттестаттау 

комиссиясыны

ң 2021 жылғы 

29 

желтоқсандағы 

№1шешіміне 

сәйкес 

«Педагог-

сарапшы»білік

тілік санаты 

ағылшын тілі 

пәні лауазымы 

бойынша  

берілді. 

1.Сертифика

т 

«Білім 

мазмұнын 

жаңарту 

жағдайында 

заманауи 

сабақтар 

ұйымдастыр

у» 

24.02.-

28.02.2020ж 

(40 сағат) 

 

Сертификат 

« Ағылшын 

тіліпәні 

мұғалімдерін

ің кәсіби 

құзыреттілік

терін 

дамыту» 

21.06-

02.07.2021ж 

1.Өрлеу 

біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы  

 

 

 

 

 

 

 

2.Өрлеу 

біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы  

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



сабақтар 

ұйымдастыру» 

24.02.-

28.02.2020ж (40 

сағат) 

 

Өрлеу 

біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы  

Сертификат 

« Ағылшын 

тіліпәні 

мұғалімдерінің 

кәсіби 

құзыреттіліктері

н дамыту» 21.06-

02.07.2021ж (80 

сағат) 

 

(80 сағат) 

 

20 Қожанова 

Күлназирахан 

Құлбекқызы 

17.02.1960

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Алғабас 

ауданы, 

22-

партсьезд 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

33 ж 

Шымкент 

педагогика 

институты 

Диплом ЖБ 

№231551 

1977-1982жж 

«Орыс тілі мен 

әдебиеті және 

Педагогика»  

«Орыс тілі мен 

әдебиеті және 

методист -

тәрбиеші» 

біліктілігі берілді 

 08.09.2022ж 

 

 

Оқытушы 

Орыс тілі 

мен 

әдебиеті 

санатсыз      Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

21 Абдешов 

Ескендір 

Ғалымжанұлы 

27.08.1996

ж 

Шымкент 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

3ай 

М.Тынышбаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникацияла

р академиясы, 

Диплом ЖБ-Б 

№1137139 

2014-2018жж 

5В070300- 

Ақпараттық 

жүйелер 

«Техника және 

технологиялар» 

біліктілігі берілді 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

 №101006051

89683 

17.08.2022ж 

 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

Станцияда 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

ету 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

04.09-

16.09.2022ж 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Станцияда 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

22 Назанова 

Перизат 

Сугралиевна 

05.10.1967

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,   

Қазығұрт 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

15ж 1 ай 

Алматы шетел 

тілдері 

педагогикалық 

институту 

тілдері 

педагогикалық 

институты 

Диплом ЖБ-ІІ 

№0029323 

1989-1994жж 

Қазақ 

мемлекеттік әлем 

тілдері 

университеті 

Неміс тілі және 

орыс тілі«Орта 

мектептің неміс 

және орыс 

тілдері» мұғалімі  

біліктілігі берілді 

 

Орыс тілі және 

әдебиеті пәні 

бойынша 

11.02.2022ж 

Педагоги калық 

Шеберлік 

Орталығы.. NIS 

Шымкент 
160 сағат 

Сертификат 

№2039а25с1 

 №101006106

98366 

12.09.2022ж 

 

Оқытушы  

Орыс тілі 

мен 

әдебиеті 

санатсыз Орыс тілі 

және 

әдебиеті пәні 

бойынша 

11.02.2022ж 

Педагоги 

калық 

Шеберлік 

Орталығы.. 

NIS 

Шымкент 

160 сағат 

Сертификат 

№2039а25с1 

Шеберлі

к 

орталығы 

NIS 

Шымкент 

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

23 Маханов 

Нұржан 

Исаұлы 

10.08.1992

ж 

Шымкент 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

1.Қазақстан 

инженерлі 

педагогикалық 

халықтар 

достығы 

университетДип

лом ЖБ-

Б№0869786 

2010-2015жж 

5В011400-Тарих 

 №101006108

41136 

13.09.2022ж 

 

Оқытушы  

Тарих 

санатсыз Тарих пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

  Қазақстан 

инженерлі 

педагогика

лық 

халықтар 

достығы 

университе

ті 

Диплом 

ЖООК –М 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



 

3 ай 

«Тарих»  пәнінің 

мұғалімі 

біліктілігі берілді 

2.Қазақстан 

инженерлі 

педагогикалық 

халықтар 

достығы 

университеті 

Диплом ЖООК –

М №155745 

2016-2018жж 

 6М011400-

Тарих 

Пеагогикалық 

ғылымдарынң 

магистрі 

 

Тарих пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

№155745 

2016-

2018жж 

6М011400-

Тарих 

Пеагогика

лық 

ғылымдар

ынң 

магистрі 
 

24 Төребек  

Арайлым 

Қалыбайқызы 

07.10.2000

ж 

Түркістан 

обл, 

Мақтарал 

ауданы 

Казыбек 

би 

ауылдық 

округі 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

3ай 

М.Козыбаев 

атындағы 

университет  

Диплом ВD 

№000147228296 

2018-2022жж 

5В011200 –

Химия 

«Химия» пәнінің 

мұғалімі 

біліктілігі берілді 

 

 

Сертификат 

Химия пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

 

Станцияда 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

 №101006111

78098 

14.09.2022ж 

 

Оқытушы  

Химия 

санатсыз Сертификат 

Химия пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

Станцияда 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

ету 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

04.09-

16.09.2022ж 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

 

25 Изтилеуова 

Алия 

Шырынхановн

а 

08.02.1989

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,   

Ордабасы 

ауданы, 

Ордабасы 

ауылы. 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

12 ж1ай 

М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті  

Диплом ЖБ-Б 

№0054031 

2006-2010жж 

050109-

Математика 

«Математика» 

пәнінің мұғалімі 

біліктілігі берілді 

 

Сертификат 

Математика пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

 

 №101006114

98764 

15.09.2022ж 

 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

санатсыз Сертификат 

Математика 

пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

 

«Өрлеу» 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

26 Еримбетова 

Рано 

Хабибуллаевна 

03.03.1986

ж 

Өзбекістан 

Респуб, 

Нукус 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

8ж 

Қазақ 

мемлекеттік 

қыздарпедагогик

алық  

университеті  

Диплом ЖБ-Б 

№0699420 

5В010800-Дене 

шынықтыру 

және спорт 

2010-2014жж 

 №101006070

03424 

24.08.2022ж 

 

Оқытушы  

Дене 

шынықтыр

у 

санатсыз       Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

27 Кабылбекова 

Маржанкул 

Койлыбековна 

25.11.1963

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шымкент 

қ 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

1ай 

Жамбыл жеңі 

және тамақ 

өнеркәсібі 

технологиялық 

институты 

«Бухгалтерлік 

есеп» 

«Экономист»білі

ктілігіберілді 

Диплом КВ 

№187482 

1980-1984жж 

  

 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

экономика 

санатсыз      Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

28 Калиева 

Гульжан 

Паизовна 

29.06.1986

ж 

Түркістан 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

1.Халықаралық 

гуманитарлық 

техникалық 

 №101006073

03760 

25.08.2022ж 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

санатсыз     Халықарал

ық 

гуманитар

Бар 

(жылына 

бір рет) 



облысы коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

 

10ж 

университеті  

520830-

Экономика  

Экономика 

БАКАЛАВРІ 

Диплом ЖБ 

№0039724 

2003-2008жж 

 

2.Халықаралық 

гуманитарлық 

техникалық 

университеті  

6М0506-

Экономика 

Магистр  

академиялық 

дәрежесі берілді  

Диплом ЖООК 

№0007109 

2008-2010жж 

 лық 

техникалы

қ 

университе

ті  

6М0506-

Экономика 

Магистр  

академиял

ық 

дәрежесі 

берілді  

Диплом 

ЖООК 

№0007109 

2008-

2010жж 

 

29 Аманкелді 

Гулмарал 

Өтеубайқызы 

26.04.2001 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Түркістан 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

1ай 

Абай атындағы 

Қазақ ұлттық 

пеагогикалық 

университеті  

5В011700-Қазақ 

тілі мен әдебиеті 

Диплом ВD 

№00021241387 

2018-2022жж 

 №101006102

79702 

09.09.2022ж 

Оқытушы  

Қазақ тілі 

мен 

әдебиеті 

0,5 

санатсыз      Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

30 Бердияров 

Амирбек 

Онгарулы 

28.01.1992

ж 

 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

Оқытушы  

Алғашқы әскери 

дайындық 

 

М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

5В010400—

Бастапұы әскери 

дайындық  

мамандығы 

бойынша  

Бастапқы әскери 

дайындық 

БАКАЛАВРЫ 

академиялық 

дәрежесі берілді 

Диплом ЖБ-

Б№0486613 

2009-2013жж 

6ж №101006188

8252 

26.10.2022ж 

 

Оқытушы  

Алғашқы 

әскери 

дайындық 

санатсыз      Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

31 Торғай Аида  

Қайратқызы 

11.06.1995 

Қарағанды 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Әл-Фараби 

атындағы Қазақ 

ұлттық 

университеті 

5В060400-

Физика 

Диплом ЖБ-Б 

№1140922 

 №101006105

72104 

12.09.2022ж 

 

Оқытушы 

Физика 

санатсыз      Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



Аймауытова 1Б 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

3ж 

2013-2017жж 

32 Тулегенова 

Жадыра 

Нұрзаққызы 

21.10.1987

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,   

Отырар 

ауданы,Шә

уілдір 

ауылы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

11ж11ай 

1.«Алматы 

энергетика және 

байланыс 

институты» 

коммерциялық 

емес АҚ 

Диплом Жб 

№01286681 

«Радиотехника,э

лектроника және 

телекоммуникац

иялар» 

«Радиотехника,э

лектроника және 

телекоммуникац

иялар» біліктілігі 

берілді 

2005-2009жж 

 

2. Д.А.Қонаев 

атындағы көлік 

және құқық 

Гуманитарлық 

университеті  

Диплом ЖООК 

№0043140 

6М071900- 

Радиотехника,эл

ектроника және 

телекоммуникац

иялар» 

Техника 

ғылымдарынң 

магистрі 

2012-2014жж 

 

 Кәсіптік білім 

беру орталығы  

Сертификат 

2017ж 05.06.-

16.06. 

«Модульдік 

құзыреттілік 

тәсіл негізінде 

әзірленген 

техникалық және 

кәмсіптік білім 

 10100446338

148 

07.09.2020ж 

 

 Оңтүстік 

Қазақстан 

облысының 

білім 

басқармасыны

ң 2016 жылғы 

29маусымдағы 

№310бұйрығы

на сәйкес 

арнайы пән 

оқытушысы 

бірінші 

біліктілік 

санаты берілді 

(бала күтімі 

бойынша 

демалыста 

болды) 

Сертификат 

2017ж 

05.06.-16.06. 

«Модульдік 

құзыреттілік 

тәсіл 

негізінде 

әзірленген 

техникалық 

және 

кәмсіптік 

білім беру 

бағдарламал

арын іске 

асыру» 

72сағат 

Кәсіптік 

білім беру 

орталығы   

Станция 

жұмысының 

тәуліктік 

жоспар-кестесі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

19.09-

30.09.2022ж 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

А.Қонаев 

атындағы 

көлік және 

құқық 

Гуманитар

лық 

университе

ті  

Диплом 

ЖООК 

№0043140 

2012-

2014жж; 

6М071900- 

Радиотехн

ика,электр

оника 

және 

телекомму

никацияла

р» 

Техника 

ғылымдарын

ың магистрі 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



беру 

бағдарламаларын 

іске асыру» 

72сағат 

 

Станция 

жұмысының 

тәуліктік 

жоспар-кестесі 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

33 Атамқұлов 

Байдібек 

Кұнанбайұлы 

09.06.1993

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шымкент 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

8 ж 4 ай 

Қазақ қатынас 

жолдар 

университеті 

Диплом ЖБ-Б 

№0970011 

5В071300 Көлік, 

көлік техникасы  

және  

технологиялары 

«Техника және 

технологиялар» 

біліктілігі берілді 

2013-2016жж 

 

Оқу-тренингтік 

орталығы 

Сертификат-

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» (36 

сағ) 04.09.2020ж 

 

Механикалық 

құрылғылардың 

ақауын жолда 

анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

10.10.2022-

22.10.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

 

№101003871

64387 

05.03.2020ж 

 

Оқытушы 

Арнайы 

пән 

санатсыз Сертификат-

«Педагогтер

дің ІТ-

құзіреттілікт

ерін дамыту 

және 

жетілдіру» 

(36 сағ) 

04.09.2020ж 

Оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

Механикалық 

құрылғыларды

ң ақауын 

жолда анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

10.10.2022-

22.10.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі

» филиалы 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



34 Утебергенов 

Ерзат 

Шахатұлы 

05.07.1989

ж 

Жамбыл, 

Байқадам, 

сарысу 

ауданы. 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

6ж 

М.Тынышбаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникацияла

р академиясы 

диплом 

 ЖБ №0001289 

050713- Көлік, 

көлік техникасы  

және  

технологиялары 

«Көлік»біліктіліг

і берілді 

2006-2010 жж 

 

 

«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің  

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялары 

негізінде кәсіби 

құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-15.12.2021 

ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы 

акционерлік 

қоғамы 

40 сағат 

Сертификат 

№0470654       

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Механикалық 

құрылғылардың 

ақауын жолда 

анықтау 

кезіндегі 

 №101005545

288296 

11.11.2021ж 

Оқытушы 

Арнайы 

пән 

санатсыз 

 

1.«Техникал

ық және 

кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтеріні

ң  

қашықтықта

н оқыту 

технологиял

ары негізінде 

кәсіби 

құзіреттілігі

н дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

40 сағат 

Сертификат 

№0470654       

 

2.Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

1."Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы 

акционерлі

к қоғамы 

 

 

 

 

 

 

 

2."Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы 

акционерлі

к қоғамы 

 

Механикалық 

құрылғыларды

ң ақауын 

жолда анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

10.10.2022-

22.10.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағат 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі

» филиалы 

 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

10.10.2022-

22.10.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағат 

 

35 Султанов 

Бахромжан 

Гафуржанович 

05.02.1989

ж  

Оңтүстік 

Қазақстан,   

Сайрам 

ауданы, 

Сайрам 

ауылы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

12ж 

М.Тынышбаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникацияла

р академиясы,  

Диплом ЖБ 

№0001328 

050713 – Көлік, 

көлік техникасы  

және  

технологиялары 

«Көлік» 

біліктілігі берілді 

2006-2010жж 

  

 

Оқу-тренингтік 

орталығы 

Сертификат-

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» (36 

сағ) 04.09.2020ж 

 

«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің  

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялары 

негізінде кәсіби 

құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-15.12.2021 

ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы 

акционерлік 

қоғамы 

 №101003869

61412 

04.03.2020ж 

 

Оқытушы 

Арнайы 

пән 

Түркістан 

облысы адами 

әлеуетті 

дамыту 

басқармасыны

ң «Педагог 

қызметкерлер 

мен оларға 

тнңестірілген 

тұлғаларды 

аттестаттау 

туралы» 

24.12.2021жыл

ығ №391 

бұйрығының1қ

осымшасына 

сәйкес  

Педагог –

зерттеуші 

біліктілік 

санаты берілді 

1.«Техникал

ық және 

кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтеріні

ң  

қашықтықта

н оқыту 

технологиял

ары негізінде 

кәсіби 

құзіреттілігі

н дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

40 сағат 

Сертификат,  

№0470652       

 

 

2.«Техникал

ық және 

кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтеріні

ң  

қашықтықта

н оқыту 

технологиял

ары негізінде 

кәсіби 

құзіреттілігі

н дамыту» 

10.12-

15.12.2021 ж. 

Шымкент 

40 сағат 

Сертификат,  

№0470652       

 

 

1."Өрлеу

" 

Біліктілі

кті 

арттыру 

ұлттық 

орталығ

ы 

акционе

рлік 

қоғамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2."Өрлеу

" 

Біліктілі

кті 

арттыру 

ұлттық 

орталығ

ы 

акционе

рлік 

қоғамы 

 

Механикалық 

құрылғыларды

ң ақауын 

жолда анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

10.10.2022-

22.10.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі

» 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



40 сағат 

Сертификат,  

№0470652       

 

«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің  

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялары 

негізінде кәсіби 

құзіреттілігін 

дамыту» 

10.12-15.12.2021 

ж. 

Шымкент 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы 

акционерлік 

қоғамы 

40 сағат 

Сертификат,  

№0470652   

 

     

Механикалық 

құрылғылардың 

ақауын жолда 

анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

10.10.2022-

22.10.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

 



36 Олжабек 

Нағима 

Сабитқызы 

02.08.1993

ж 

Түркістан 

облысы, 

Түлкібас 

ауданы, 

Жаскешу 

ауылы 

 

 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

8ж 2ай 

1.Әль-Фараби 

атындағы Қазақ 

ұлттық  

институты  

Диплом ЖБ-Б 

0833606 

5В011000—

Физика 

«Физика» 

пәнінің мұғалімі 

біліктілігі берілді 

201-2014жж 

 

2. Аймақтық 

әлеуметтік –

инновациялық 

университеті 

Диплом ЖООК-

6М011000 

№0194602 

2018-2020жж 

Физика 

Педагогика 

ғылымдарынң 

магистрі  

Бағыты –

Ғылыми 

педагогтік 

 

 

Оқу-тренингтік 

орталығы 

Сертификат-

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» (36 

сағ)  

04.09.2020ж 

 

«Физика» ЖББ 

пәнінен колледж 

оқытушыларыны

ң біліктілігін 

арттыру 

17.08-28.08.2020 

ж 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

80 академиялық 

сағат 

Сертификат 

№ a4f7f891 

 

 №101003870

03168 

04.03.2020ж 

 

Оқытушы 

Физика 

санатсыз 1.«Физика» 

ЖББ пәнінен 

колледж 

оқытушылар

ының 

біліктілігін 

арттыру 

17.08-

28.08.2020 ж 

Педагогикал

ық шеберлік 

орталығы 

80 

академиялық 

сағат 

Сертификат 

№ a4f7f891 

 

 

 

 

2.Физика 

пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

1.Өрлеу" 

Біліктілі

кті 

арттыру 

ұлттық 

орталығ

ы 

акционе

рлік 

қоғамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. " 

Өрлеу" 

Біліктілі

кті 

арттыру 

ұлттық 

орталығ

ы 

акционе

рлік 

қоғамы 

 

  Аймақтық 

әлеуметтік 

–

инновация

лық 

университе

ті 

Диплом 

ЖООК-М 

№0194602 

2018-

2020жж 

6М011000-

Физика 

Педагогик

а 

ғылымдар

ынң 

магистрі; 

Бағыты –

Ғылыми 

педагогтік 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

37 Абсат 

Ғалымжан 

Сайфуллаұлы 

23.03.1995

ж 

Шымкент 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

Жоғарғы және 

технологиялар 

колледжі 

 №101005562

58649 

28.12.2021ж 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

санатсыз   Механикалық 

құрылғыларды

ң ақауын 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі

 Бар 

(жылына 

бір рет) 



қаласы коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

11 ай 

Диплом ТКБ 

№1133929 

Мамандығы: 

«Ғимараттар мен 

құрылымдарды 

салу және 

пайдалану  

Техник –

құрылысшы 

біліктілігі берілді 

2016-2019жж 

 

Механикалық 

құрылғылардың 

ақауын жолда 

анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

21.11.2022-

03.12.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

 жолда анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

21.11.2022-

03.12.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

» филиалы  

38 Саметаев 

Нұрмахмут 

Жандарбекови

ч 

11.02.1988

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Төлеби 

ауданы, 

Алишер 

ауылы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

6ж 9 ай 

Л.Б.Гончаров 

атындағы Қазақ  

автомобиль жол 

институты 

Диплом  ЖБ-Б 

№0001214 

Тасымалдауды, 

жол қозғалысын 

ұйымдастыру 

және көлік 

пайдалану» 

 « 

Тасымалдауды, 

жол қозғалысын 

ұйымдастыру 

және көлік 

пайдалану» 

біліктілігі берілді 

2005-2010жж 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

 №101006323

84604 

29.12.2022ж 

 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

" Өрлеу" 

Біліктілі

кті 

арттыру 

ұлттық 

орталығ

ы 

акционе

рлік 

қоғамы 

 

Механикалық 

құрылғыларды

ң ақауын 

жолда анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

21.11.2022-

03.12.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі

» филиалы 

 Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Механикалық 

құрылғылардың 

ақауын жолда 

анықтау 

кезіндегі 

локомотив 

бригадасының 

әрекеті, 

21.11.2022-

03.12.2022, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 72 

сағат 

39 Бердыбай 

Куаныш  

Пернеқұлұлы 

 

22.05.1997

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шымкент 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

7ай 

Оңтүстік 

Қазақстан құқық 

және салалық 

технологиялар 

колледжі  

Диплом 

ТКБ№0961206«Е

септеу 

техникасы және 

бағдарималық 

қамтамасыз ету» 

«Компьютерлік 

қызмет 

көрсететін 

техник» 

біліктілігі берілді 

2012-2016жж 

 

 

Информатика 

пәні бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 №101005602

68471 

26.01.2022ж 

Оқытушы 

Информат

ика 

санатсыз Информатик

а пәні 

бойынша 

07.11-

18.11.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

" Өрлеу" 

Біліктілі

кті 

арттыру 

ұлттық 

орталығ

ы 

акционе

рлік 

қоғамы 

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

40 Сырлыбаева 

Айгерім 

Шәріпқызы 

27.08.1996

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шыкент 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті  

5В011400-Тарих 

БАКЛАВРЫ 

Диплом ЖБ-

Б№1133479 

 №101006083

76894 

01.09.2022ж 

Оқытушы  

Тарих 

санатсыз     Аймақтық 

әлеуметтік 

инновация

лық 

университе

ті 

6М020300-

Тарих 

гуманитар

лық ғылым 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



 

2ж 10ай 

2013-2017жж 

 

 

 

Аймақтық 

әлеуметтік 

инновациялық 

университеті 

6М020300-Тарих 

гуманитарлық 

ғылым 

МАГИСТРІ 

ЖООК-М 

№0174262 

2017-2019жж 

МАГИСТР

І 

ЖООК-М 

№0174262 

2017-

2019жж 

41 Давжанова 

Гульсим 

Серикбаевна 

31.07.1980

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,

Арыс 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

2ж 

М.Әуезов 

атындағы ОҚМУ 

«Бейнелеу өнері 

және сызу» 

Диплом ЖБ 

№0744506 

2001-2006жж 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

17.09.2020ж 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат.  

Сертификат 

№26874 

сызу пәнінен 

«Жаңартылған 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң өзекті 

мәселелері»  

11-22 қаңтар 

2021 жыл 

Сапаны бағалау 

орталығы  

75 сағат 

- 

 №101004485

77734 

15.09.2020ж 

 

Оқытушы  

Сызу пәні 

 санатсыз «Педагогтер

дің ІТ-

құзіреттілікт

ерін дамыту 

және 

жетілдіру»  

17.09.2020ж 

36 сағат.  

Сертификат 

№26874 

сызу пәнінен 

«Жаңартылғ

ан Білім беру 

бағдарламас

ының өзекті 

мәселелері»  

11-22 қаңтар 

2021 жыл 

Сапаны 

бағалау 

орталығы  

75 сағат 

- 

«TALAP

» 

коммерц

иялық 

емес 

акционе

рлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

   Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

42 Абызбаев 

Багдаулет 

Ермаханович 

19.06.1987

ж 

Қызылорд

а,Шиелі,Ш

иелі 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

1.Алматы көлік 

және 

коммуникацияла

р колледжі 

«Темір жол 

көлігіндегі 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

 №101005409

90394 

25.10.2021ж 

 

 санатсыз     М.Тыныш

паев 

атындағы 

Қазақ 

көлік және 

коммуника

циялар 

академияс

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



Аймауытова 1Б 

 

15 жыл 

және қозғалысты 

басқару» 

Тасымалдауды 

ұйымдастыру 

технигі 

біліктілігі берілді 

Диплом ОАБ 

№0509833 

2022-2006жж 

2.Қазақ 

қатынастар 

жолдары 

университеті  

050901-

Тасымалдауды, 

жолқозғалысын 

ұйымдастыру 

және көлікті 

пайдалану  

Көлік 

БАКАЛАВРЫ 

Диплом ЖБ 

№0138763 

2006-2009жж 

 

3.М.Тынышпаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникацияла

р академиясы 6М 

090100-

Тасымалдауды, 

қозғалысты 

ұйымдастыру 

және көлікті 

пайдалану 

мамандығы 

бойынша 

ғылымдар 

МАГИСТРІ 

ЖООК-М 

№00079721 

2013-2015жж 

 

ы 6М 

090100-

Тасымалда

уды, 

қозғалыст

ы 

ұйымдасты

ру және 

көлікті 

пайдалану 

мамандығ

ы 

бойынша 

ғылымдар 

МАГИСТР

І 

ЖООК-М 

№0007972

1 

2013-

2015жж 

 

43 Тажибаева 

Бахыт 

Сарыбайқызы 

09.05.1990

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Төлеби 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

8ж 

1.М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

5В0011100-

Информатика 

Білім 

БАКАЛАВРЫ 

берілді 

Диплом ЖБ-Б 

№0489654 

2009-2013жж 

 

 №101003387

271504 

05.03.2020ж 

 

Оқытушы 

Информат

ика 

Түркіста 

облысы білім 

басқармасыны

ң 2019 жылғы 

29 сәуірдегі 

№142 

бұйрығына 

және біліктілік 

және біліктілік 

санаттарын 

беру бойынша 

аттестаттау 

комиссиясыны

ң 2019 жылғы 

29сәуірдегі 

1.«Техникал

ық және 

кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтеріні

ң  

қашықтықта

н оқыту 

технологиял

ары негізінде 

кәсіби 

құзіреттілігі

н дамыту»  

10.12-

1."Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекетті

к 

университе

ті 

6М011100-

Информат

ика 

мамандығ

ы 

бойынша 

педагогика 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



2. М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

6М011100-

Информатика 

мамандығы 

бойынша 

педагогика 

ғылымдарының 

МАГИСТРІ 

2018-2020жж 

 

 

«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің  

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялары 

негізінде кәсіби 

құзіреттілігін 

дамыту»  

10.12-15.12.2021 

ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік 

қоғамы 

40 сағат 

Сертификат  

№0470653        

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

05.09.2020 ж. 

Шымкент. 

 «TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат 

№20417 

«Информатика» 

ЖББ пәнінен 

колледж 

оқытушыларыны

№1шешіміне 

сәйкес  

Информатика 

пәнінің 

оқытушысы 

ретінде 

бірінші 

біліктілік 

санаты 

берілді. 

15.12.2021 ж. 

Шымкент. 

40 сағат 

Сертификат  

№0470653        

 

2.«Педагогте

рдің ІТ-

құзіреттілікт

ерін дамыту 

және 

жетілдіру» 

05.09.2020 ж. 

Шымкент. 

 36 сағат 

Сертификат 

№20417 

 

 

3.«Информат

ик» 

ЖББ пәнінен 

колледж 

оқытушылар

ының 

біліктілігін 

арттыру 

21.09.- 

02.10.2020 ж. 

Педагогикал

ық шеберлік 

орталығы 

80 сағат 

Сертификат 

4cb5cc8e 

 

 

 

 

2.«TALAP

» 

коммерция

лық емес 

акционерлі

к қоғамы, 

 

 

 

 

 

 

 

3. оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

ғылымдар

ының 

МАГИСТР

І 

2018-

2020жж 



ң біліктілігін 

арттыру 

21.09.- 

02.10.2020 ж. 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

80 сағат 

Сертификат 

4cb5cc8e 

44 Омарбекова 

Гулжанат 

Акимбековна 

03.12.1986

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

1ай 

1.М.Тынышпаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникацияла

р академиясы   

050702-

Автоматтандыру 

және басқару 

Автоматтандыру 

және басқару 

біліктілігі және 

БаКАЛАВР 

академиялық 

дәрежесі берілді 

Диплом ЖБ 

№0013088 

2004-2008жж 

 

2.Мирас 

университеті  

6М060200-

Информатика 

мамандығы 

бойынша 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

МАГИСТРІ 

акдемиялықдәре

жесі берілді 

Диплом ЖООК-

М №0041603 

2012-2014жж 

 

Оқытудағы 

цифрлық 

технологиялар: 

заманауи 

педагогтың 

құралдар жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

 

Станцияда 

 №101006150

35517 

04.10.2022ж 

Оқытушы  

Арнайы 

пән 

санатсыз Оқытудағы 

цифрлық 

технологиял

ар: заманауи 

педагогтың 

құралдар 

жинағы 

03.10-

14.10.2022ж 

«Педагоги 

калық 

шеберлік» 

РҒӘББО 

80 сағат 

Сертификат 

."Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлі

к қоғамы 

 

 

Станцияда 

қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз 

ету 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір жолы»  

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

04.09-

16.09.2022ж 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан 

темір 

жолы»  

«ҚТЖ - 

Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - 

«ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

Мирас 

университе

ті  

6М060200-

Информат

ика 

мамандығ

ы 

бойынша 

жаратыл

ыстану 

ғылымдар

ының 

МАГИСТР

І 

акдемиялы

қдәрежесі 

берілді 

Диплом 

ЖООК-М 

№0041603 

2012-

2014жж 

 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



қозғалыс 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағат 

 

45 Қасым Аида 

Маратқызы 

10.05.1997

ж 

 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шымкент 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

1 ай 

1.М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

5В072000- 

Бейорганикалық 

заттардың 

химиялық 

технологиясы 

мамандығы 

бойынша 

техника және 

технологиялар 

БАКАЛАВРЫ 

дәрежесі берілді 

Диплом ЖБ-Б 

№0144727 

2014-2018жж 

 

2. М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті      

7М07162 

Бейорганикалық 

заттардың 

химиялық 

технологиясыма

мандығы беру 

бағдарламасы 

бойынша 

техника 

ғылымдарының 

МАГИСТРІ 

дәрежесі берілді. 

Диплом МD 

№00017425994 

2019-2021жж 

 

 №101006528

227697 

14.12.2022ж 

Оқытушы  

Химия 

санатсыз      М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекетті

к 

университе

ті      

7М07162 

Бейоргани

калық 

заттардың 

химиялық 

технология

сымаманд

ығы беру 

бағдарлама

сы 

бойынша 

техника 

ғылымдар

ының 

МАГИСТР

І дәрежесі 

берілді. 

Диплом 

МD 

№0001742

5994 

2019-

2021жж 

 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

46 Худоярханов 

Обидхон 

Валиханович 

08.01.1993

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

Л.Н.Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті 

  Оқытушы 

Арнайы 

пән 

санатсыз     Қазақстан 

инженерлі-

педагогика

лық 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



Шымкент 

қаласы 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

1 ай 

5В071990-

Радиотехника,эл

ектроникажәне 

телекоммуникац

иялар 

мамандығы 

бойынша  

Техника және 

технологиялар 

БАКАЛАВРЫ 

Диплом ЖБ-Б 

№0086676 

2011-2015жж 

 

2. Қазақстан 

инженерлі-

педагогикалық 

халықтар 

достығы 

университеті 

6М071900- 

Радиотехника,эл

ектроникажәне 

телекоммуникац

иялармамандығы 

бойынша  

техника 

ғылымдарының 

МАГИСТРІ 

Диплом ЖООК-

М №0155832 

2016-2018жж 

 

халықтар 

достығы 

университе

ті 

6М071900- 

Радиотехн

ика,электр

оникажәне 

телекомму

никацияла

рмамандығ

ы 

бойынша  

техника 

ғылымдар

ының 

МАГИСТР

І 

Диплом 

ЖООК-М 

№0155832 

2016-

2018жж 

 

47 Аралбай 

Бағдаулет 

Әбдіжалилұлы 

21.09.1996

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шымкент 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

1 ай 

1.М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

5В072400-

Технологиялық 

машиналар және 

жабдықтар 

(салалр 

бойынша) 

Мамандығы 

бойынша 

техника және 

технологиялар 

БАКАЛАВРЫ 

дәрежесі берілді 

Диплом ЖБ-Б 

№1303855 

2014-2018жж 

 

2. М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

 № Оқытушы 

Арнайы 

пән 

санатсыз     М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекетті

к 

университе

ті 

6М060200-

Информат

ика 

Мамандығ

ы 

бойынша 

Жаратыл

ыстану 

ғылымдар

ының 

МАГИСТР

І 

Диплом 

ЖООК-М 

№0192835 

2018-

2020жж 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 



мемлекеттік 

университеті 

6М060200-

Информатика 

Мамандығы 

бойынша 

Жаратылыстану 

ғылымдарының  

МАГИСТРІ 

Диплом ЖООК-

М №0192835 

2018-2020жж 

48 Қалықул Болат 

Галымжанұлы 

24.06.1996

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан  

Шымкент 

қ, 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

1 ай 

1.«М.Әуезов 

атандағы 

оңтүстік 

Қазақстан 

Университеті» 

БИОЛОГИЯ 

мамандығы 

бойынша 

академиялық 

дәрежесі берілді 

Диплом ЖБ-Б 

№1301935 

2014-2018жж 

 

2. «SILKWAY 

халықаралық 

университеті» 

6М030100-

ҚҰҚЫҚТАНУ 

мамандығы және 

білім беру 

бағдарламасы 

бойынша 

академиялықдәре

жесі берілді. 

Диплом ЖООК-

М 

№0190728 

2018-2020жж 

  Оқытушы  

Құқық 

негіздері 

санатсыз     «SILKWA

Y 

халықарал

ық 

университе

ті» 

6М030100-

ҚҰҚЫҚТ

АНУ 

мамандығ

ы және 

білім беру 

бағдарлама

сы 

бойынша 

академиял

ықдәрежес

і берілді. 

Диплом 

ЖООК-М 

№0190728 

2018-

2020жж 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 

49 Мұхажанова 

Гаухар 

Шахмұратқыз

ы  

23.07.1983

ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Сарыағаш 

ауданы 

М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

15ж 

Оқытушы 

1.М.Тынышпаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникацияла

р академиясы 

Кеден ісі 

(көлікте) 

мамандығы 

бойынша  

Инженер-

кеденші 

біліктілігі берілді 

2000-2005жж 

Диплом ЖБ 

№0504599 

 

2.Қазақ қатынас-

жолдары 

 №101003038

80320 

08.01.2019ж 

 Оқытушы  

 

 

Оңтүстік 

Қазақстан 

облысының 

білім 

басқармасыны

ң 2018 жылғы 

30 наурыздағы 

№1 шешіміне 

сәйкес және 

№110 

бұйрығына 

сәйкес  арнайы 

пәндер 

оқытушысы  

жоғары 

біліктілік 

санаты берілді 

    Қазақ 

қатынас-

жолдары 

университе

ті  

6М090100-

Тасымалда

уды, 

қозғалыст

ы 

ұйымдасты

ру және 

көлікті 

пайдалану 

мамандығ

ы 

бойынша  

ғылым 

Бар 

(жылына 

бір рет) 

 




