
 

 

 

Әдістемелік ұсынымдарға       15-қосымша 

 

 

Педагог  кадрлармен жасақталғандығы  туралы мәліметтер 

М.Тынышпаев атындағы  Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының 

М.Тынышпаев атындағы Шымкент көлік колледжі 2020-2021 оқу жылы 
(білім беру ұйымының атауы) (____________ жағдай бойынша) 

 

  

  

№ Тегі, аты, 

әкесінің аты 

(болған 

жағдайда) 

Туған жылы 

мен жері 

Негізгі жұмыс 

орны (ұйымның 

атауы, еңбек 

өтілі) 

Жоғары 

және/немесе 

техникалық және 

кәсіптік, 

және/немесе орта 

білімнен кейінгі 

білімі, 

педагогикалық 

қайта даярлау  

туралы 

мәліметтер, 

мамандығы, 

диплом бойынша 

біліктілігі, 

бітірген жылы 

(диплом 

бойынша) 

өндірісті оқыту 

шеберлері үшін, 

тағылымдамадан 

өткені туралы 

мәліметтер, 

(өндірістің, 

ұйымның 

атауы,тағылымда

ма кезеңі) маман 

сертификаты 

Тану/ 

ностри

фикаци

ялау 

туралы 

куәлікт

ің 

болуы 

туралы 

мәліме

т 

Сотталмаға

ндығы 

(сотталғанд

ығы) 

туралы 

мәлімет* 

Лауазымы 

Оқытылатын пәні 

Біліктілік 

санаты,берілген 

күні,санат беру 

туралы 

бұйрықтың 

нөмірі 

Бейін бойынша 

біліктілікті 

арттыру 

курстарынан 

соңғы өткен 

мерзімі 

Біліктілікті 

арттыру 

курстарынан 

өткен орны 

(ұйымы) 

Ұйымдардан 

және/немесе 

өндірісте 

тағылымдаламад

ан  соңғы өткен 

мерзімі 

тағылымдам

адан  өткен 

орны 

«Магистр» 

дәрежесі , 

философия 

докторы 

(Ph.D) ғылыми 

дәрежесі, 

мамандығы 

берілген жылы  

 туралы 

мәліметтер 

Медицина

лық 

тексеруде

н өткені 

туралы 

мәлімет 

(санитарл

ық 

кітаптың 

болуы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Абдимоминова  

Асия    

Амзеевна 

04.10.1962 

ОҚО, 

Мақтаарал 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

1.Қазақтың 

М.Киров 

атындағы 

мемлекеттік 

университеті 

Правоведение 

«Юрист» 

  № 

1010038696

2713 от 

04.03.2020

ж. 

Оқытушы 

Құқық негіздері  

 

2017жыл 

27маусым №341 

бұйрығына 

сәйкес « Арнайы 

пән «оқытушысы 

жоғары біліктілік 

санаты расталды 

     Бар  (жыл 

сайын) 



 

14 ж. 6 ай 

 

біліктілігі берілді 

Диплом МВ 

№100097; 1979-

1985жж 

 

2.Аймақтық 

әлеуметтік 

инновациялық 

университеті 

 5В011400-Тарих  

«Тарих пәнінің» 

оқытушысы 

біліктілігі берілді 

Диплом ЖБ-Б 

№1602634 

2018-2020жж 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

 

 

2.  Ибраева   

Алтын  

Кашафадиновна 

12.09.1965ж 

Қазақстан, 

Қызылорда, 

Арал ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

14 ж 

1.Алматы халык 

шаруашылығы 

институты 

 Бухгалтерлік 

есеп және 

шаруашылықты 

талдау  

Экономист 

Диплом ШВ № 

320537 

1988-1992жж. 

 

2.Аймақтық 

әлеуметтік 

инновациялық 

университеті 

6М050600 - 

экономика  

Экономика 

  № 

1010038703

3147 

04.03ю2020 

ж. 

Оқытушы 

Арнайы пән 

Аттестатттау 

комиссиясянң 

2015жылғы 30 

маусымдағы 

№680 бұйрығына 

сәйкес 

экономикалық 

пәндер 

оқытушысы 

жоғары біліктілік 

санаты расталды 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

 

  Аймақтық 

әлеуметтік 

инновациялық 

университеті 

6М050600 - 

экономика  

Экономика 

ғылымдарыны

ң МАГИСТРІ 

Диплом 

ЖООК-Б  

№ 0097698 

2014-2016 жж. 

Бар  (жыл 

сайын) 



ғылымдарының 

МАГИСТРІ 

Диплом ЖООК-Б  

№ 0097698 

2014-2016 жж. 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

 

3.  Чалабаева  

Аурика  

Исаевна 

 «М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

12 жыл 

1.М.Тынышбаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясы 

300140- 

Тасымалдауды 

ұйымдастыру 

және басқару 

(темір жол 

көлігінде) 

Инженер 

біліктілігі  берілді 

Диплом ЖБ 

№0000629 

2003-2008жж. 

 

 

2.Қазақ қатынас 

жолдар 

университеті 

6М090100-

Тасымалдау, 

қозғалысты 

ұйымдастыру 

және көлікті 

пайдалану 

мамандығы  

 ғылымдар 

МАГИСТРІ 

Диплом ЖООК-

М  №0161004 

2017-2019жж; 

  № 

1010031194

1517 

от 

11.02.2019

ж. 

Оқытушы 

Арнайы пән 

2017жыл 

27маусым №341 

бұйрығына 

сәйкес « Арнайы 

пән «оқытушысы 

жоғары біліктілік 

санаты расталды 

1."Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің 

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялар

ы негізінде 

кәсіби 

құзыреттілігін 

дамыту" 

10.12-

15.12.2021 ж. 

40 сағат 

Сертификат 

№0470655 

 

2."Продажи на 

100% (5 шагов 

продаж)"     

29.05-

30.05.2021ж. 

ТОО  

16 сағат 

Шымкент. 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлік 

қоға 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Human 

Capital 

Leadership 

Center" 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

14.0009-

25.09.2020ж 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

Қазақ қатынас 

жолдар 

университеті 

6М090100-

Тасымалдау, 

қозғалысты 

ұйымдастыру 

және көлікті 

пайдалану 

мамандығы  

 ғылымдар 

МАГИСТРІ 

Диплом 

ЖООК-М  

№0161004 

2017-2019жж; 

 

Бар  (жыл 

сайын) 



 

"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 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат,  

Тіркеу сериясы – 

DL, № 06739 

 

"Педагогтердің 

IT-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру" 

05.09.2020 ж. 

Шымкент.  



 «TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат,  

Тіркеу сериясы – 

IT, №20395 

 

"Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің 

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялары 

негізінде кәсіби 

құзыреттілігін 

дамыту" 

10.12-15.12.2021 

ж. 

Шымкент. 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру ұлттық 

орталығы" 

акционерлік 

қоғамы 

40 сағат 

Сертификат 

№0470655 

 

"Продажи на 

100% (5 шагов 

продаж)"     

29.05-

30.05.2021ж. 

ТОО "Human 

Capital Leadership 

Center" 

16 сағат 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 



72 сағ. 

4.  Бертаев 

Нуржан  

Дуйсенбаевич 

06.04.1987ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шымкент 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

7 жыл 

1.Тынышпаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясы 

050713 -  көлік, 

көлік техникасы 

және 

технологиялары 

 Көлік бакалавры 

ЖБ № 0001286 

2006-2010жж. 

 

2.Аймақтық 

әлеуметтік-

инновациялық 

университеті 

5В030100 -

құқықтану  

Құқық бакалавры 

ЖБ-Б №1270730 

2016-2018 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,  

№0470642 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

 № 

1010038721

6279 

05.03.2020 

ж. 

Оқытушы 

Арнайы пән 

Біліктілік 

санаттарын беру 

жөніндегі 

аттестаттау 

комиссиясының 

2016 жылғы 29 

маусымдағы №1 

шешіміне және 

Оңтүстік 

Қазақстан 

облысының білім 

басқармасының 

2016жылғы 29 

маусымдағы 

№310 бұйрығына 

сәйкес арнайы 

пән оқытушысы 

бірінші біліктілк 

санаты берілді 

«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің  

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялар

ы негізінде 

кәсіби 

құзіреттілігін 

дамыту»  

10.12-

15.12.2021 ж. 

40 сағат 

Сертификат,  

№0470642 

 

. 

Шымкент. 

"Өрлеу" 

Біліктілікті 

арттыру 

ұлттық 

орталығы" 

акционерлік 

қоғамы 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

05.10.2020-

17.10.2020, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ 

 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар  (жыл 

сайын) 



дамыту және 

жетілдіру» 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

05.10.2020-

17.10.2020, ҚТЖ-

Жүк тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ 

5.  Керимбаев  

Канатбек  

Тастанбекович 

27.11.1989ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Қазығұрт, 

Қазығұрт 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

9 ж 11а 

Қ.И Сәтбаев 

атындағы  Қазақ 

ұлттық 

педагогикалық 

университеті 

Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникаци

я  

«Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникаци

я» біліктілігі 

берілді 

Диплом ЖБ 

№0035466 

2006-2010жж 

 

«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

мазмұнын 

жаңарту 

жағдайында оқу-

тәрбие үдерісін 

ұйымдастырудың 

 № 

1010038696

1791 

04.03.2020

ж. 

Оқытушы 

Арнайы пән 

Біліктілік 

санаттарын беру 

жөніндегі 

аттестаттау 

комиссиясының 

2016 жылғы 29 

маусымдағы №1 

шешіміне және 

Оңтүстік 

Қазақстан 

облысының білім 

басқармасының 

2016жылғы 29 

маусымдағы 

№310 бұйрығына 

сәйкес арнайы 

пән оқытушысы 

бірінші біліктілк 

санаты берілді 

«Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім 

беру 

ұйымдарындағ

ы қашықтықтан 

оқыту: 

контентін 

құрудан бастап 

оқу процесін 

ұйымдастыруға 

дейін» 

2020 ж. 

36 сағат 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы, Оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

05.10-

16.10.2020ж 

ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 Бар  (жыл 

сайын) 



заманауи әдіс-

тәсілдері» 

24.02.2021 – 

16.03.2021 ж.ж 

Түркістан 

облысы, 

 Адами әлеуетті 

дамыту 

басқармасы мен 

«ДАМУ» 

Республикалық 

педагогикалық-

психологиялық 

дамыту 

орталығы. 

72 сағат 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

2020 ж. 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

 

«Техникалық 

және кәсіптік, 

орта білімнен 

кейінгі білім беру 

ұйымдарындағы 

қашықтықтан 

оқыту: контентін 

құрудан бастап 

оқу процесін 

ұйымдастыруға 

дейін» 

2020 ж. 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы, Оқу-

тренингтік 

орталығы 



36 сағат 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

6.  Шадыхожа   

Акбопе   

Рыспаевна 

13.05.1970ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Төлеби 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

28 ж 2 а 

Әуезов атындағы 

Шымкент 

педагогика 

институты  

Физика, 

информатика 

және есептеу 

техникасы  

Физика, 

информатика 

және есептеу 

техникасы пәніні 

мұғалімі 

Диплом УВ № 

660424 

1987-1992 жж. 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы, оқу-

тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

 № 

1010038703

7910 

от 

04.03.2020

ж. 

Оқытушы 

Физика 

Оңтүстік 

Қазақстан 

облысының білім 

басқармасының 

2016жылғы 29 

маусымдағы 

№310 бұйрығына 

сәйкес 

информатика,кәс

іптік қызметтегі 

ақпараттық 

технологиялар 

пәндерінің 

оқытушысы 

жоғары біліктілік 

санаты расталды 

  АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

05.10-

16.10.2020ж 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 Бар  (жыл 

сайын) 

7.  Султанова  

Саягуль  

Болысбековна 

18.01.1989ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

 Тынышпаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

 № 

1010038696

9007 

Оқытушы 

Арнайы пән 

Оңтүстік 

Қазақстан 

облысының білім 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

 Бар  (жыл 

сайын) 



Арыс коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

8 ж 

коммуникациялар 

академиясы 

050731 – 

Қоршаған ортаны 

қорғау және өмір 

тіршілігінің 

 Бакалавр 

ЖБ-Б № 0028857 

2007-2011жж 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

тақырыбында 

05.09.2020ж 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

Сертификат 

№20480 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

 

04.03.2020

ж. 

басқармасының 

2018жылғы 

30наурыздағы  

№110 бұйрығына 

сәйкес арнайы 

пәндер 

оқытушысы 

біріншібіліктілік 

санаты расталды 

н дамыту және 

жетілдіру» 

тақырыбында 

05.09.2020ж 

36 сағат. 

Сертификат 

№20480 

 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

14.09.25.09.2020

ж 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

8.  Султанов 

Бахромжан  

Гафуржанович 

05.02.1989ж  

Оңтүстік 

Қазақстан,   

Сайрам 

ауданы, 

Сайрам 

ауылы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

10 ж 

 Тынышпаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясы05071

3 - Көлік, көлік 

техникасы және 

технологиялары 

Көлік бакалавры 

ЖБ № 0001328 

2006-2010 жж. 

 

«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру ұйымы 

педагогтерінің  

  № 

1010038696

1412 

04.03.2020 

ж. 

Оқытушы 

Арнайы пән 

Біліктілік 

санаттарын беру 

жөніндегі 

аттестаттау 

комиссиясының 

2016 жылғы 29 

маусымдағы №1 

шешіміне және 

Оңтүстік 

Қазақстан 

облысының білім 

басқармасының 

2016жылғы 29 

маусымдағы 

№310 бұйрығына 

сәйкес арнайы 

1.«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

мазмұнын 

жаңарту 

жағдайында 

оқу-тәрбие 

үдерісін 

ұйымдастыруд

ың заманауи 

әдіс – 

тәсілдері» 

24.02.2021-

16.03.2021 

72 сағат 

 Сертификат,  

1.Түркістан  

облысы 

Адами 

әлеуетті 

дамыту 

басқармасы 

мен 

«ДАМУ» 

Республикал

ық 

педагогикал

ық-

психологиял

ық дамыту 

орталығы. 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

05.10.2020-

17.10.2020, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

05.10-

16.102020ж 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 

 Бар  (жыл 

сайын) 



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       

 

«Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

мазмұнын 

жаңарту 

жағдайында оқу-

тәрбие үдерісін 

ұйымдастырудың 

заманауи әдіс – 

тәсілдері» 

24.02.2021-

16.03.2021 

Түркістан  

облысы 

Адами әлеуетті 

дамыту 

басқармасы мен 

«ДАМУ» 

Республикалық 

педагогикалық-

психологиялық 

дамыту 

орталығы. 

72 сағат 

 Сертификат,  

№ 8021 

 

«Педагогтердің 

ІТ –

құзіреттіліктерін 

дамыту  және 

пән оқытушысы 

бірінші біліктілк 

санаты берілді 

№ 8021 

 

«Педагогтердің 

ІТ –

құзіреттіліктері

н дамыту  және 

жетілдіру»   

04.09.2020ж. 

36 сағат 

Сертификат,  

Тіркеу сериясы 

–IT, № 20000 

 

 

 

2.«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 



жетілдіру»   

04.09.2020ж. 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат,  

Тіркеу сериясы –

IT, № 20000 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

05.10.2020-

17.10.2020, ҚТЖ-

Жүк тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

9.  Алдабекова  

Акжаркын  

Асанбаевна 

29.07.1984ж 

 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Арыс ауданы, 

Байырқұм 

елдімекені 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар

» 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

12 ж 3 а 

 1.М.Әуезов 

атындағы 

Онтүстіқ 

Қазақстан 

университеті 

 Тарих және 

география 

Диплом ЖБ № 

0743137 

2001-2006 жж. 

 

2.Қазақстан 

инженерлі-

педагогикалық 

халықтар 

достығы 

университеті6М0

11400 - Тарих 

Диплом ЖООК-

М 

 № 0031876 

2011-2013 жж. 

 №10100358

202643 

26.09.2019

ж. 

 

 

 

 

Оқытушы 

Тарих 

аттестаттау 

комиссиясының 

2013 жылғы 

11.12. №19 

шешіміне және  

«Жалын» 

әлеуметтік –

педагогикалық 

колледжі 2014 

жылғы 15.12. 

№021 бұйрығына 

сәйкес тарих 

және география 

пәнінің мұғалімі 

екінші біліктілік 

санаты берілді 

 

«Физика» ЖББ 

пәнінен 

колледж 

оқытушыларын

ың біліктілігін 

арттыру 

28.09.2020-

10.10.2020ж 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

80 академиялық 

сағат 

Педагогикал

ық шеберлік 

орталығы 

 

  Қазақстан 

инженерлі –

педагогикалық 

Халықтар 

Достығы 

университеті 

Диплом 

ЖООК- М 

№0031876 

2011-2013жж 

6М011400 -

Тарих 

Педагогика 

ғылымының 

МАГИСТРІ 

Бар  (жыл 

сайын) 



 

«Педагогтердің 

IT–

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру»  

05.09.2020 ж 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

Сертификат 

№20481 

 

«Физика» ЖББ 

пәнінен колледж 

оқытушыларыны

ң біліктілігін 

арттыру 

28.09.2020-

10.10.2020ж 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

80 академиялық 

сағат 

10.  Бердаулетова  

Лязат  

Тохсанбаевна 

07.05.1977ж 

Қазақстан,Қа

рағанды, 

Жезқазған 

М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

11 ж 5а 

Алматы теміржол 

көлігі 

инженерлері 

институты  

темір жол көлігін 

ұйымдастыру 

Теміржол 

көлігінде 

тасымалдауды 

ұйымдастыру 

инженері 

Диплом  ЖБ № 

0164880 

1995-2001жж  

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

«TALAP» 

  № 

1010035155

4878 

28.08.2019 

ж. 

 

Оқытушы 

Арнайы пән 

Түркістан облысы 

білім 

басқармасының 

2019 жылғы 29 

сәуірдегі 

№142бұйрығына 

және 

№1шешіміне 

сәйкес  

Өндірістік оқыту 

шебері ретінде 

бірінші біліктілік 

берілді 

2019 жылғы 29 

сәуір 

Түркістан 

облысы 

білім 

басқармасы 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

7.09.2020-

18.09.2020ж. 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

 Бар  (жыл 

сайын) 



коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

11.  Бердимбетова  

Акжаркын  

Амановна 

17.07.1969ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,Ар

ыс 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

5 ж 

Ташкент 

электротехникал

ық байланыс 

институты 

 Көп арналы 

телекоммуникаци

я Байланыс 

инженері 

Диплом УВ-1 № 

073891 

1987-1992 жж 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

  № 

1010038760

0847 

от 

10.03.2020 

Оқытушы 

Арнайы пән 

Біліктілік 

санаттары беру 

жөніндегі 

облыстық білім 

басқармасының 

ТжКБ 

мекемелерінің 

педагог 

қызметкерлерінің 

аттестаттау 

комиссиясының 

2014 жылғы 12 

маусымдағы №3 

шешіміне сәйкес 

Оңтүстік 

Қазақстан 

облысы білім 

басқармасының 

2014жылғы 26 

маусымдағы 

№524 бұйрығына 

сәйкес екінші 

санатты 

өндірістік шебері 

біліктілік санаты 

берілді 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

36 сағат. 2020 

жыл 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

05.10-

16.10.2020ж 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

 Бар  (жыл 

сайын) 



12.  Даниярова  

Асел  

Мұратқызы 

02.10.1988ж 

Қазақстан, 

Жамбыл, 

Т.Рысқұлов 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

8 ж 10 а 

Қазақ химия-

технология 

институты төмен 

температуралард

ың техникасы 

мен физикасы 

 Инженер-

механик 

Диплом ЖБ № 

0151718 

1995-2000 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

тақырыбында 

17.09.2020ж 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

Сертификат 

№27123 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

  № 

1010035177

9026 

29.08.2019

ж 

 

Техникалық-

механика және 

материалтану 

пәнінің 

оқутышысы 

Аттестаттау 

комиссиясының 

2014жылғы 29 

қыркүйек 

№1шешіміне 

сәйкес және 

№121-Б 

бұйрығына 

сәйкес Арнайы 

пәндер 

оқытушысы 

ретінде екінші 

біліктілік санаты 

берілді 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

тақырыбында 

17.09.2020ж 

36 сағат. 

Сертификат 

№27123 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

14.09-

25.09.2020ж 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 Бар  (жыл 

сайын) 

13.  Керімбай  

Ертарғын  

Тастанбекұлы 

06.09.1997ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Қазығұрт 

ауданы 

ауданы 

М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

2 ж 

Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті 

5В074600 -  

Ғарыштық 

техника және 

технологиялар 

 техника және 

технологиялар 

бакалавры 

Диплом ЖБ-Б № 

1356047 

2014-2018 жж. 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

 № 

1010038696

3961 

04.03.2020

ж. 

Оқытушы 

Арнайы пән 

санатсыз Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

05.09.2020 ж. 

36 сағат. 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

05.10-

16.10.2020ж 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

 Бар  (жыл 

сайын) 



05.09.2020 ж. 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

14.  Батырбек  

Роза  

Жаксылыккызы 

28.05.1997ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Сайрам 

ауданы 

М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

1 ж 1 а 

М.Әуезов 

атындағы 

Онтүстіқ 

Қазақстан 

университеті 

5В071300-Көлік, 

көліктік техника 

және 

технологиялар  

Техника және 

технологияларбак

алаврыі 

Диплом ЖБ-Б № 

1410923 

2015-2019 жж. 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

  № 

1010035367

3469 

06.09.2019

ж. 

 

Оқытушы 

Арнайы пән 

санатсыз «Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

36 сағат. 

2020 жыл 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

02.11.2020-

14.11.2020, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар  (жыл 

сайын) 



жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

02.11.2020-

14.11.2020, ҚТЖ-

Жүк тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

15.  Әбутәліп  

Тұрсынбек  

Арқалықұлы 

09.05.1994ж 

Қазақстан, 

Тараз 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

11 а 

Қазақ қатынас 

жолдары 

университеті 

5В071300- Көлік, 

көлік техникасы 

және 

технологиялары 

 техника және 

технологиялар 

бакалавры 

Диплом ЖБ-Б 

№0980011 

2013-2017 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

02.11.2020-

14.11.2020, ҚТЖ-

Жүк тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

  № 

1010035903

6758 

01.10.2019 

ж. 

 

Оқытушы 

Арнайы пән 

санатсыз «Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

36 сағат. 

2020жыл 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

02.11.2020-

14.11.2020, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы  

72 сағ. 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар  (жыл 

сайын) 



16.  Рахимова  

Айгуль  

Бейсебаевна 

01.11.1970ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шардара 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

24 ж 

Қазақтың  

мемлекеттік 

қыздар 

педагогикалық 

институты 

 Ұлт мектебіндегі 

орыс тілі мен 

әдебиеті 

 Орта мектептің 

орыс тілі мен 

әдебиеті мұғалімі 

Диплом ШВ № 

310366 

1988-1993жж 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

 05.09.2020ж  

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат.  

Сертификат 

№20557 

 

«Орыс тілі мен 

әдебиеті» ЖББ 

пәнінен колледж 

оқытушыларыны

ң біліктілігін 

арттыру 

04.09.2020ж. 

Педагогикалық 

шеберлік 

орталығы 

80 академиялық 

сағат 

Сертификат  

№66f787f9 

 

Школа на 

дистанте: новые 

вызовы и новые 

возможности 

13.05.20-

15.05.20г. 

Международной 

  № 

1010038786

4697 

от 

10.03.2020 

ж. 

Оқытушы 

Орыс тілі мен 

әдебиеті 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

2021жылғы 

08.02.№88-Б 

бұйрығымен орыс 

тілі мен әдебиеті 

пәнінің 

оқытушысы 

педагог-

модератор  

біліктілік санаты 

берілді 

1.«Орыс тілі 

мен әдебиеті» 

ЖББ пәнінен 

колледж 

оқытушыларын

ың біліктілігін 

арттыру 

04.09.2020ж. 

80 академиялық 

сағат 

Сертификат  

№66f787f9 

 

2.Школа на 

дистанте: 

новые вызовы и 

новые 

возможности 

13.05.20-

15.05.20г. 

12 акад/час 

Сертификат 

 

Педагогикал

ық шеберлік 

орталығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международ

ной 

практическо

й онлайн-

конференции 

 

   Бар  (жыл 

сайын) 



практической 

онлайн-

конференции 

12 акад/час 

Сертификат 

 №388241441 

17.  Эргашбаев 

Нурсултан 

Умаралиевич  

31.8.1992 

Өзбекістан 

Республикас

ы, Янгиюль 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

1ж 

1. .Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

5В071300-«Көлік, 

көлік техникасы 

және 

технологиялары» 

Техника және 

технологиялар 

БАКАЛАВРЫ 

дәрежесі берілді 

2012-2016жж 

 

2.М.Әуезов 

атындағы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

6М072800-Қайта 

өңдеу 

өндірістерінің 

технологиялары  

Техника және 

технологиялар 

МАГИСТРІ 

дәрежесі берілді 

ЖООК-М 

№0130904 

2016-2018жж 

 

 

 

 

Педагогтердің ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

- 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

 № 

1010038691

4886 

04.03.2020 

ж. 

Арнайы пән 

оқытушысы 

(мастер) 

 М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

2018жылғы 03 

қырккүйектегі 

№1шешіміне 

және 2018жылғы 

03қыркүйектегі 

№134-Б 

бұйрығына 

сәйкес 

техникалық 

механика пәнінің 

оқытушысы  

екінші біліктілік 

санаты берілді 

 

Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

- 

36 сағат. 

2020 жыл 

«TALAP» 

коммерция

лық емес 

акционерл

ік қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

02.11.2020-

14.11.2020, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар  (жыл 

сайын) 



 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

02.11.2020-

14.11.2020, ҚТЖ-

Жүк тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

18.  Атамқұлов 

Байдібек 

Кұнанбайұлы 

09.06.1993 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шымкент 

қаласы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

6ж 4а 

Қазақ қатынас 

жолдар 

университеті 

Диплом ЖБ-Б 

№0970011 

5В071300 Көлік, 

көлік техникасы  

және  

технологиялары 

«Техника және 

технологиялар» 

біліктілігі берілді 

2013-2016жж 

 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

04.09.2020 ж. 

Шымкент. 

 «TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат 

№20138 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

 № 

1010038716

4387 

05.03.2020

ж. 

 

Оқытушы 

Арнайы пән  

 санатсыз «Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

04.09.2020 ж. 

Шымкент. 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат 

№20138 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

05.10.2020-

17.10.2020, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар  (жыл 

сайын) 



05.10.2020-

17.10.2020, ҚТЖ-

Жүк тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

19.  Баратова Молдир 

Жумахуловна 

25.04.1985 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шымкентқал

асы  

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

7ж 6а 

М.Тынышбаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясы 

30000140-

Тасымалдауды 

ұйымдастыру 

және басқару 

(темір дол 

көлігінде)  

Инженер 

біліктілігі берілді 

Диплом ЖБ  

№0003978 

2003-2008жж 

 

"Педагогтердің 

IT-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру" 

05.09.2020 ж. 

Шымкент.  

 «TALAP» 

коммерциялық 

емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат,  

Тіркеу сериясы – 

IT, №20428 

"Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің 

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялары 

негізінде кәсіби 

құзыреттілігін 

дамыту"  

 

 

№ 

1010038725

0788 

05.03.2020

ж. 

 

Оқытушы 

Арнайы пән 

 Оңтүстік 

Қазақстан 

облысы ның білім 

басқармасының 

2018жылғы 30 

наурызындағы 

№110 бұйрығына 

сәйкес  арнайы 

пәндер 

оқытушысы 

бірінші біліктілік 

санаты берілді 

Педагогтердің 

IT-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру" 

05.09.2020 ж. 

Шымкент.  

  

36 сағат 

Сертификат,  

Тіркеу сериясы 

– IT, №20428 

 

"Техникалық 

және кәсіптік 

білім беру 

ұйымы 

педагогтерінің 

қашықтықтан 

оқыту 

технологиялар

ы негізінде 

кәсіби 

құзыреттілігін 

дамыту" 

«TALAP» 

коммерция

лық емес 

акционерл

ік қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

21.09.-

02.10.2020ж 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 

 Бар  (жыл 

сайын) 



АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

20.  Раман  

Айдана 

Жәнибеккызы 

27.09.1994 

ОҚО 

Сарыагаш 

ауданы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

2ж 

М.Әуезов 

атындағы 

Онтүстіқ 

Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

5В090100-Көлікті 

пайдалану және 

жүк қозғалысы 

мен тасымалды 

ұйымдастыру  

Қызмет көрсету 

саласындағы 

БАКАЛАВРЫ 

Диплом ЖБ-Б № 

1134476 

2014-2017 жж. 

 

«Жаңартылған 

білім мазмұнында 

авторлық 

бағдалама және 

әдістемелік құрал 

дайындау 

технологиясы» 

02.05.2020ж. 

Республикалық 

авторлық оқу 

курсы 

8 сағат 

Сертификат 

№ 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

тақырыбында 

04.09.2020ж 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

 № 

1010038704

7724 

04.03.2020

ж. 

Оқытушы 

Арнайы пән 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

2018жылғы 

03қыркүйектегі  

№1шешіміне 

және 2018жылғы 

03қыркүйектегі 

№134-Б 

бұйрығына 

сәйкес арнайы 

пән оқытушысы 

екінші біліктілік 

санаты берілді 

«Жаңартылған 

білім 

мазмұнында 

авторлық 

бағдалама және 

әдістемелік 

құрал дайындау 

технологиясы» 

02.05.2020ж. 

8 сағат 

Сертификат 

№ 

 

2.«Педагогтерді

ң ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

тақырыбында 

04.09.2020ж 

36 сағат. 

Сертификат 

№20108 

Республик

алық 

авторлық 

оқу курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

21.09-

02.10.2020ж 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 Бар  (жыл 

сайын) 



36 сағат. 

Сертификат 

№20108 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

21.  Абдибай 

Сәуірбай 

Ауелбайұлы 

07.05.1996 

Оңтүстік 

Қазақстан,  

Төлеби аудны 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

 

1а 

Қазақ қатынас 

жолдар 

университеті 

Диплом ЖБ-Б 

№1383345 

2016-2019жж 

5В071300-Көлік 

техникасы және 

технологиялары 

«Техника және 

технологиялар» 

біліктілігі берілді 

 

 «Педагогтердің 

ІТ –

құзіреттіліктерін 

дамыту  және 

жетілдіру»   

04.09.2020ж. 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат 

 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

05.10.2020-

17.10.2020, ҚТЖ-

Жүк тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

 № 

1010035819

0014 

26.09.2019

ж. 

 

арнайы пән  санатсыз «Педагогтердің 

ІТ –

құзіреттіліктері

н дамыту  және 

жетілдіру»   

04.09.2020ж. 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат 

Сертификат 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

Тартымды 

жылжымалы 

құрамның 

механикалық 

бөлігінің 

құрылымын 

жетілдірудегі 

негізгі бағыттар, 

05.10.2020-

17.10.2020, 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы ЖШС  

ГП  «Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

72 сағ. 

ҚТЖ-Жүк 

тасымалы 

ЖШС  ГП  

«Шымкент 

бөлімшесі» 

филиалы 

 Бар  (жыл 

сайын) 



22.  Мамадияров  

Марат  

Дуйсенович 

07.10.1964ж 

Оңтүсті 

Қазақстан, 

Мақтарал 

ауданы 

 Әл-Фараби 

атындағы 

Шымкент 

пединституты 

1982-1988 жж. 

 

 

Халықаралық 

гуманитарлық-

техникалық 

университеті 

5В011600-

География 

Білім 

БАКАЛАВРЫ 

ЖБ-Б № 1210769 

2018 

32ж № 

1010035792

3908 

25.09.2019

ж. 

Оқытушы 

Арнайы пән 0,5 

     2007-жылы26 

сәуір 

география 

мамандығы 

бойынша 

ДОЦЕНТ 

ғылыми атағы 

берілді 
0000782  

 

география 

ғылымдарыны

ң кандидаты 

(Ph.D). 

 

Бар  (жыл 

сайын) 

23.  Жақсылык  

Ақжол  

Анарбеқұлы 

31.01.1993ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Төлеби 

ауданы 

М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

2ж 6а 

1.Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

педагогикалық 

институты 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Білім 

БАКАЛАВРЫ 

 

2.Қазақмтан 

инженерлі 

халықтар 

Достығы 

университеті 

5В010800-Дене 

шынықтыру және 

спорт     2016-

2018жж 

 

 № 

1010044502

4603 

04.09.2020

ж. 

Оқытушы 

Дене шынықтыру 

санатсыз      Бар  (жыл 

сайын) 

24.  Дуйсенбиева  

Замира 

Абдрашидовна 

20.5.1995ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шымкент 

М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

5а 

Оңтүстік 

Қазақстанпедагог

икалық 

университеті  

5В011800-Орыс 

тілі мен әдебиеті 

БАКАЛАВРЫ 

Диплом ЖБ-

Б№1322655 

2013-2018жж 

 

Қашықтықтан 

оқытуды 

 № 

1010044676

6246 

08.09.2020

ж. 

Оқытушы 

Орыс тілі мен 

әдебиеті 0,5 

санатсыз Қашықтықтан 

оқытуды 

үйренемін 

NIS Назарбаев 

интерноционал 

мектебі 

жаңартылған 

білім 

бағдарламасы 

біліктілік 

арттыру курсы 

40 сағат 

Сертификат 

NIS 

Назарбаев 

интерноцион

ал мектебі 

жаңартылған 

білім 

бағдарламас

ы біліктілік 

арттыру 

курсы 

   Бар  (жыл 

сайын) 



 үйренемін 

NIS Назарбаев 

интерноционал 

мектебі 

жаңартылған 

білім 

бағдарламасы 

біліктілік арттыру 

курсы 40 сағат 

Сертификат 

25.  Тулегенова 

Жадыра 

Нұрзаққызы 

21.10.1987ж 

Оңтүстік 

Қазақстан,   

Отырар 

ауданы,Шәуі

лдір ауылы 

«М.Тынышпаев 

атындағы  Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясының» 

Шымкент көлік 

коледжі 

Шымкент қаласы, 

Аймауытова 1Б 

 

 

9ж 11а 

1.«Алматы 

энергетика және 

байланыс 

институты» 

коммерциялық 

емес АҚ 

Диплом Жб 

№01286681 

«Радиотехника,эл

ектроника және 

телекоммуникаци

ялар» 

«Радиотехника,эл

ектроника және 

телекоммуникаци

ялар» біліктілігі 

берілді 

2005-2009жж 

 

2. Д.А.Қонаев 

атындағы көлік 

және құқық 

Гуманитарлық 

университеті  

Диплом ЖООК 

№0043140 

6М071900- 

Радиотехника,эле

ктроника және 

телекоммуникаци

ялар» 

Техника 

ғылымдарынң 

магистрі 

2012-2014жж 

 

 Кәсіптік білім 

беру орталығы  

Сертификат 

2017ж 05.06.-

16.06. 

«Модульдік 

құзыреттілік тәсіл 

негізінде 

әзірленген 

техникалық және 

кәмсіптік білім 

беру 

 № 

1010044633

8148 

07.09.2020

ж. 

Оқытушы 

Арнайы пән 

Оңтүстік 

Қазақстан 

облысының білім 

басқармасының 

2016 жылғы 

29маусымдағы 

№310бұйрығына 

сәйкес арнайы 

пән оқытушысы 

бірінші біліктілік 

санаты берілді 

(бала күтімі 

бойынша 

демалыста 

болды) 

Кәсіптік білім 

беру орталығы  

Сертификат 

2017ж 05.06.-

16.06. 

«Модульдік 

құзыреттілік 

тәсіл негізінде 

әзірленген 

техникалық 

және кәмсіптік 

білім беру 

бағдарламалар

ын іске асыру» 

Кәсіптік 

білім беру 

орталығы   

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

14.09-

25.09.2020ж 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

А.Қонаев 

атындағы көлік 

және құқық 

Гуманитарлық 

университеті  

Диплом 

ЖООК 

№0043140 

2012-2014жж; 

6М071900- 

Радиотехника,

электроника 

және 

телекоммуник

ациялар» 

Техника 

ғылымдарыны

ң магистрі 

Бар  (жыл 

сайын) 



бағдарламаларын 

іске асыру» 

72сағат 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

26.  Мирзаев 

Фархаджан 

Фуркатович 

07.07.1988ж 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Ордабасы 

ауданы 

6ж11а М.Тынышбаев 

атындағы Қазақ 

көлік және 

коммуникациялар 

академиясы 

050901-Көлікті 

пайдалану және 

жүк қозғалысы 

мен тасымалдау 

ұйымдастыру 

Қызмет көрсету 

саласының 

БАКАЛАВРЫ 

 

«Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру» 

тақырыбында 

05.09.2020ж 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

Сертификат 

№20453 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

 № 

1010038739

1999 

06.03.2020

ж. 

 

Оқытушы 

Арнайы пән 0,5 

санатсыз «Педагогтердің 

ІТ-

құзіреттіліктері

н дамыту және 

жетілдіру» 

тақырыбында 

05.09.2020ж 

«TALAP» 

коммерциялық 

емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-тренингтік 

орталығы 

36 сағат. 

Сертификат 

№20453 

«TALAP» 

коммерциял

ық емес 

акционерлік 

қоғамы,  

оқу-

тренингтік 

орталығы 

 

АҚ «ҰК 

«Қазақстан темір 

жолы»  «ҚТЖ - 

Жүк тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

72 сағ. 

07.09-

18.09.2020ж 

«ҚТЖ - Жүк 

тасымалы" 

ЖШС - «ГП 

Шымкент 

бөлімшесі. 

 Бар  (жыл 

сайын) 

 

 


