
 
 



 
 

 

 



 Күзгі семестр  

Мәжіліс 

күні 

Талқыланатын сұрақтар Жауаптылар 

Қыркүйек 

2021ж 

 

1. 2021-2022 оқу жылындағы кафедра құрамы, штаттық 

кестені және профессор-оқытушылар құрамының оқу 

жүктемесін қарастыру, оны бекіту. 

2. Оқытушылардың дербес жұмыс жоспарларын талқылап, 

бекітуге ұсыну. 

3. Академиялық топтардың құрамын анықтау және топ 

жетекшілерін тағайындау 

4. Жаңа оқу жылында жүргізілетін пәндердің оқу-

әдістемелік  кешендерін толықтыру. 

5. Кафедрадағы оқу әдістемелік жұмыстарына байланысты 

ұйымдастыру құжаттарын талқылау және бекіту (ашық 

және өзара сабаққа қатысу  кестесін қарастыру, 

педагогикалық практикаларды  ұйымдастыру,  кураторлық 

топтардың тәрбие жұмыстарын бекіту). 

 6. Бітіруші 4 курс студенттері, магистранттардың диплом, 

диплом диссертация жұмысы тақырыптарын  қарастыру, 

бекітуге ұсыну. 

7.6В01411-«Бастапқы әскери дайындық», 6В01405- «Көркем 

еңбек және сызу», 6В01404- «Кәсіптік оқыту» білім беру 

бағдарламасы бойынша  

8.7М01401-Кәсіптік оқыту  білім беру бағдарламалары 

бойынша педагогикалық, оқу, кәсіби практикалары, келісім-

шарттар, оқу бағдарламасы, әдістемелік нұсқау дайындау. 

9.Кафедраның ғылыми-зерттеу тақырыбын  бекіту, 

жауаптыларды тағайындау. 

10.Әр түрлі мәселелер 

Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

 

 

Қазан 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6В01411-«Бастапқы әскери дайындық», 6В01405- «Көркем 

еңбек және сызу», 6В01404- «Кәсіптік оқыту» білім беру 

бағдарламасы бойынша  МАК төрағасын, мүшелерін 

бекітуге ұсыну. 

2.6В01411-«Бастапқы әскери дайындық», 6В01405- «Көркем 

еңбек және сызу», 6В01404- «Кәсіптік оқыту» білім беру 

бағдарламасы бойынша  мемлекеттік емтихан билеттерін  

қарастыру, бекітуге ұсыну. 

3.6В01411-«Бастапқы әскери дайындық», 6В01405- «Көркем 

еңбек және сызу», 6В01404- «Кәсіптік оқыту» білім беру 

бағдарламасы бойынша 7М01401-Кәсіптік оқыту  білім беру 

бағдарламалары бойынша  академиялық ұтқырлық аясында 

оқитын студенттерді, анықтау ұйымдастыру. 

4.Студенттердің Республикалық ғылыи-практикалық 

конференцияға дайындығы, ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

5. Кафедраға қарасты  білім беру бағдарламасы бойынша 

пәндердің емтихан билеттерін бекіту. 

6.2020-2021 оқу жылындағы. бітіруші түлектердің 

жұмыспен қамтылғандығы туралы қорытынды есеп беру. 

8. Әр түрлі мәселелер. 

Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

жауапты 

оқытушылар 

Қараша 

2021 

 

1.6В01411-«Бастапқы әскери дайындық», 6В01405- «Көркем 

еңбек және сызу», 6В01404- «Кәсіптік оқыту» білім беру 

бағдарламасы оқытылатын пәндердің қорытынды бақылау 

материалдарын дайындау, бекіту 

Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

жауапты 



2. Студенттік-бағытталған оқытуды ұйымдастыру 

3. ПОҚ-ң ашық сабақ, өзара сабаққа қатысу  жұмыстарының 

жүргізілу деңгейі, нәтижелері. 

4. Студенттердің ғылыми-практикалық конференцияға 

дайындығы туралы 

5.Студенттердің оқу жетістіктерін сырттай бағалау 

нәтижесі, кемшіліктермен жұмыс. 

6. Әр түрлі мәселелер 

оқытушылар 

Желтоқсан 

2021 

 

1.1-4 курс студенттерінің  қысқы сессияға дайындығы,   

аралық бақылаудың  қорытындысын талқылау. 

2.ПОҚ-ң   күзгі семестр қорытындысы бойынша ашық 

сабақтар және өзара сабаққа қатысудың орындалуы жайлы. 

3.Студенттердің ғылыми және  үйірме жұмыстарының 

орындалуы барысы туралы. 

4. Магистратура бойынша мемлекеттік емтихан билеттерін 

қарастыру, бекітуге ұсыну. 

5. 6В01411-«Бастапқы әскери дайындық», 6В01403-«Көркем 

еңбек және сызу», 6В01404-«Кәсіптік оқыту»    білім беру 

бағдарламалары бойынша 4-курс студенттерін 

педагогикалық  практикаға жіберу барысы туралы.  

6. Жаңа оқу жылына 6В01411-«Бастапқы әскери 

дайындық», 6В01405-«Көркем еңбек  және сызу», 6В01404-

«Кәсіптік оқыту, 7М01401-Кәсіптік оқыту  білім беру 

бағдарламалары бойынша оқу бағдарламаларын қайта 

қарастыру, дайындау. 

6. Әр түрлі мәселелер  

Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

жауапты 

оқытушылар 

Көктемгі семестр 

Күні Талқыланатын сұрақтар Жауапты 

Қаңтар 

2022 

1.Қысқы сессияның  қорытындысы бойынша оқу процесінің 

нәтижесін талқылау.  

2. 2021-2022 оқу жылының I жарты жылдығы бойынша 

ПОҚ-ң есеп беруі, дербес жұмыс жоспарларының 

орындалуы. 

3.Оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары және 

ғылыми-әдістемелік семинар жұмыстары туралы  

4.Кафедрадағы дипломдық жұмыстардың  жазылу сапасын   

қарастыру. 

5. ПОҚ-ң ашық және өзара сабаққа қатысу қорытындылары, 

тәжірибе алмасу есебі. 

6.2021-2022  оқу жылындағы кафедраның тәрбие 

жұмысының жарты жылдық есебін талқылау. 

7. Әр түрлі мәселелер. 

Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

жауапты 

оқытушылар 

Ақпан 

2022 

1. Студенттердің педагогикалық практикаларының есептері, 

өтілу барысы,  қорытындысы. 

2.6В01411-«Бастапқы әскери дайындық», 6В01405- «Көркем 

еңбек және сызу», 6В01404- «Кәсіптік оқыту» білім беру 

бағдарламасы бойынша 7М01401-Кәсіптік оқыту  білім беру 

бағдарламалары бойынша бітіруші студенттердің 

дипломдық жұмыстарының орындалу барысы. 

3.Кафедраның ПОҚ-ң Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияға дайындығы туралы 

4. Әр түрлі мәселелер. 

 Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

жауапты 

оқытушылар 

 

Наурыз 1. Кафедрадағы ғылыми-әдістемелік семинарлардың өтілу  



2022 барысы,  сапалылығы мен тиімділілігі. 

2.6В01411-«Бастапқы әскери дайындық», 6В01405- «Көркем 

еңбек және сызу», 6В01404- «Кәсіптік оқыту» білім беру 

бағдарламасы бойынша 7М01401-Кәсіптік оқыту  білім беру 

бағдарламалары бойынша бітіруші студенттердің диплом 

жұмыстарын алдын-ала қорғау мәселесі. 

3. 2021-2022 оқу жылындағы мектеп бітіруші түлектер 

арасында кәсіби бағыттау жұмыстарын жүргізу, газетке 

мақалалар шығару барысы. 

4.Әр түрлі мәселелер 

Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

Сәуір 

2022 

1. Студенттердің көктемгі сессияға дайындық барысы 

туралы 

2.Академиялық ұтқырлық, дуальды оқыту бойынша оқитын 

студенттердің оқу үдерісінің барысы жайлы  

3. Студенттермен тәрбие жұмыстарының орындалу барысы 

4. Оқытушылардың сабақ  жүргізу барысы, ішкі бақылау 

нәтижелері. 

5. Әр түрлі мәселелер 

Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

жауапты 

оқытушылар 

Мамыр 

2022 

1. Аралық бақылаудың қорытындысын қарастыру  

2. ПОҚ-ның біліктілігін көтеру жөніндегі жұмыстарының 

есебі. 

3. Мамандықтардың  үйірме  жұмыстары  және ғылыми- 

әдістемелік семинардың жұмыстары туралы есеп беру 

4. ПОҚ-н аттестациялау рейтинг қорытындысы және жазғы 

еңбек демалыс кестесін бекіту. 

5. Әр түрлі мәселелер.  

 

Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

жауапты 

оқытушылар 

Маусым 

2022 

1.Жазғы сынақ-емтихан сессиясының нәтижесі мен 

қорытындысы. 

2.Кафедраның жылдық есебі және оқытушылардың дербес 

жұмыс жоспарларының орындалу есебі. 

3.МАК есебі. 

4.ОҒЗ және СҒЖ жұмыстарының жылдық есебі  

5. Кафедра бойынша атқарылған тәрбие жұмыстардың есебі 

6.Жаңа оқу жылына кафедрадағы оқытылатын пәндер 

бойынша оқу-әдістемелік кешендерін (ОӘК) талқылау және 

бекітуге ұсыну. 

7. Әр түрлі мәселелер 

Кафедра  

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

жауапты 

оқытушылар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



2. ПРОФЕССОР ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫНЫҢ  БІЛІКТІЛІГІН  ЖОҒАРЫЛАТУ  ЖОСПАРЫ 

 

№ Оқытушының 

аты-жөні 

Оқытылатын пән 

тізімі 

Тақырып атауы Оқытудың 

өтетін жері 

және мерзімі 

Оқытудың 

өтетін 

мекеменің 

атауы  

Сағат саны 

және стажы 

Бітіру нысаны 

1 Муслимов 

Еркин 

Нуридинович 

ҚР Қазіргі кезеңдегі 

әскери техникалық қару 

жарақтары, әскери дала 

жиындарын 

ұйымдастыру, өткізу 

әдістемесі 

 «Бастапқы әскери 

дайындық» білім 

беру 

бағдарламасы 

бойынша 

2021жыл 

қараша 

Жамбыл 

Облысы  педагог 

кадрлардың 

біліктілігін 

арттыру  

институты 

72 сағат сертификат 

 

 

            2021-2022 жылында «Бастапқы әскери дайындық және шығармашылық мамандықтар» кафедрасының  аға оқытушы Муслимов Е.Н.  

«Бастапқы әскери дайындық» білім беру бағдарламасы бойынша біліктілігін жетілдіруде Жамбыл Облысы  педагог кадрлардың біліктілігін 

арттыру  институтынан  қараша айында  курстан өту жоспарланды. 

 

 

3. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС 

№ 

р/р 
Оқытушының 

аты-жөні 

(автордың) 

Жұмыс атауы, түрі  Бол-

жамды 

көлемі 

(б.т.) 

Бол-

жамды 

тираж 

(экз.) 

Қандай 

тілде  
Қандай мамандық 

студенттеріне 

арналған 

Орындалу мерзімі Орындалу 

туралы 

белгі басталу

ы 

аяқталу

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Сихаев А.А. Живопись-ІІІ пәнінен ОӘК қайта 

өңдеу, жасау. 

3,0 1 экз Қазақ  Көркем еңбек 

және сызу  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Академический живопись пәнінен 

ОӘК дайындау 

2,8 1 экз Қазақ  Көркем еңбек 

және сызу  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Композиция-І пәнінен  практикалық 

сабаққа  видео материал жасау 

1,5 1 экз Қазақ  Көркем еңбек 

және сызу  білім 

беру 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 



бағдарламасы 

2 

 

 

 

Таукебаева К.С. «Салалық материалтану және 

конструкциялық материалдар 

технологиясы (сала бойынша)» 

практикалық сабақтарды толықтыру 

0,25 1 экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

«Еңбек технологиясы және 

кәсіпкерлік» лекциялық сабақтарды 

толықтыру 

0,1 1 экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

«Жиекті тігісті инновациялық өңдеу 

әдісі» практикалық сабақтарды 

толықтыру 

0,3 1 экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

 

3 

 

 

 

 

Сәрсембаева 

М.С. 

Табиғи материалдарды көркем өңдеу 

пәнінен практикалық сабақтарға 

арналған әдістемелік нұсқау қайта 

өңдеу 

0,25 1 экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Материалды өңдеу технологиясының 

практикумы (сала бойынша) 

пәнінен студенттерге арналған 

жұмыс бағдарламасын қайта жасау. 

0,5 1 экз Қазақ 5В012000-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Білім беру мекемелеріндегі 

кәсіпкерлік қызмет пәнінен ОӘК 

қайта жасау. 

0,25 1 экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Оқушылардың бейіндік оқуын 

ұйымдастыру пәні бойынша  жаңа 

әдебиеттер тізімін қайта өңдеп жасау. 

0,5 1 экз Қазақ 5В012000-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

 

4 

 

 

Купелдиева Ә.Н. «Дизайн және технология» 

практикалық сабақтарды қайта 

қарастырып  толықтыру 

0,25 1 экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

«Электротехника, электроника және 

автоматика негіздері (сала 

бойынша)» практикалық сабақтарды 

қайта қарастырып  толықтыру 

0,3 1 экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

 

 

 

 «Көркем еңбекті оқыту әдістемесі» 

лекциялық сабақтарды қата өңдеп 

толықтыру 

0,5 1 экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 



 

 

 

 

«Машинатанудың элементтері» 

лекциялық сабақтарды қата өңдеп 

толықтыру 

0,3 1 экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

«Қолданбалы өнер негіздері» 

практикалық сабақтарды қайта 

қарастырып толықтыру 

0,1 1экз Қазақ 6В01404-

«Кәсіптік оқыту» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Шокалакова С.Б. «Графика және жобалау» пәнінен  

ОӘК жаңадан  жасау 

3,5 1 экз қазақ 6В01405-«Көркем 

еңбек және сызу» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

«Визуальды өнер»пәнінен ОӘК 

жаңадан жасау. 

3,0 1 экз қазақ 6В01405-«Көркем 

еңбек және сызу» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

«Тамақтану мәдениеті және үй 

мәдениеті»  пәнінен  ОӘК жаңадан 

жасау 

2,6 1 экз қазақ 6В01405-«Көркем 

еңбек және сызу» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

«Тігін бұйымдарын модельдеу және 

құрастыру» пәнінен ОӘК жаңадан 

жасау 

3,0 1 экз қазақ 6В01405-«Көркем 

еңбек және сызу» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Тігін бұйымдарын модельдеу және 

құрастыру. ОӘК жаңадан жасау 

3,0 1 экз қазақ 6В01405-«Көркем 

еңбек және сызу» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

 

6 

 

 

Қуатбекова Р.И. Батик сабағынан практикалық 

сабаққа конспектіге материал жинау, 

өңдеу. 

2,6 1 экз қазақ 6В01405-«Көркем 

еңбек және сызу» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Живопись сабағынан  студиялық 

сабақты қайта  жасау 

2,0 1 экз қазақ 6В01405-«Көркем 

еңбек және сызу» 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

7 Үсен Б. Мамандыққа кіріспе пәні бойынша 

лекция конспектілерін қайта өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Әскери психология және педагогика 

негіздері пәні бойынша жұмыс оқу 

бағдарламасын  қайта өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Әскери-музыкалық тәрбие пәні 

бойынша ОӘК қайта қарастыру 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Әскери әуе қорғаныс күштері пәні 3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 1.06. 1.09.  



бойынша ОӘК қайта қарастыру дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

2021 2021 

Жеке тұлғаны антитеррорлыққа 

қалыптастыру   пәні бойынша  қайта 

өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

8 Турсинбаев 

М.М. 

 

ҚР ҚК жалпы әскери жарғысы пәні 

бойынша лекцияларды қайта өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Әскери патриоттық тәрбиенің 

негіздері пәні бойынша  силлабусты 

қайта қарастыру 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Әскери инженерлік дайындық әскери 

топография, басқару мен байланыс 

пәні бойынша оқу-әдістемелік 

кешенді қайта өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Тактикалық дайындық пәні бойынша 

тапсырмаларды қайта қарастыру 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

ҚР ҚК физикалық дайындығын 

ұйымдастыру пәні бойынша 

практикалық сабақта спорттық 

снарядтарда жатығулар орындауды 

толықтыру 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Әскери- спорттық ойындар пәні 

бойынша ОӘК қайта өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

9 Муслимов Е.Н. 

 

Бастапқы әскери дайындық негіздері 

пәні бойынша лекция конспектілерін 

қайта өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 



Қазақстанның әскери тарихы пәні 

бойынша силлабусты қайта 

қарастырып,  өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Әскери өнер тарихы пәні бойынша 

силлабусты қайта өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Әскери далалық жиындарды 

ұйымдастыру мен өткізу әдістемесі 

пәні бойынша  практикалық сабақты 

қайта қарастырып өңдеу. 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

ҚР ҚК әскери техникасы мен қару 

жарақтарыпәні бойынша лекция 

материалдарын қайта  қарастыру, 

өңдеу. 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Тактикалық дайындық пәні бойынша 

силлабусты қайта өңдеу 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

Саптық дайындық пәні бойынша 

практикалық сабаққа әскери алаңда 

жүргізілуі ережелерін енгізу, жасау. 

3,0 1 экз қазақ Бастапқы әскери 

дайындық  білім 

беру 

бағдарламасы 

1.06. 

2021 

1.09. 

2021 

 

 

4. Басылым жоспары 

 

№ Оқытушының аты-

жөні (автордың) 

Білім туралы 

мәлімет 

Еңбек 

(ғылыми -

педагогикал

ық 

Басылым тізімі Оқулық немесе 

оқу құралдардың 

атауы 
Отандық 

басылымдард

а 

Шетелдік 

басылымдард

а 

Халықаралы

қ  

басылымдард

а 

1 Сихаев А.А. Абай ат. КазПИ 

Бейнелеу өнері және 

сызу мұғалімі 

37 1  1 Сурет, Живопись, 

Композиция 

оқу-әдістемелік 

құрал   



2 Үсен Б.М. 

 

ҚазМУ филология 

«Орыс мектепте 

қазақ тілі»  мұғалімі 

8 1  1 Орта білім беру 

мекемелерінде 

Бастапқы әскери 

дайындық пәнін 

жүргізу 

барысында 

саптық 

дайындықты 

оқытудың 

әдістемесі 

бойынша 

әдістемелік оқу 

құралын 

дайындау 

3 Таукебаева Күнсұлу 

Сатхановна 

 

Джамбул жеңіл 

және тамақ өндірісі 

технологиялық 

институты  «Тері 

бұйымдары 

технологиясы»  

1985ж 

18 1 1 1  

4 Шокалақова Сауле 

Бектуревна 

ДПИ Бейнелеу 

өнері, сызу және 

еңбекке баулу 

1990ж 

ЖГТУ, педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 2014ж 

17 2 1 1  

5 Қуатбекова Раушан 

Илесбековна 

ТарМУ Бейнелеу 

өнері және сызу. 

 ТарМУ педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 2014ж 

13 2 1 1  

6 Сарсембаева Меруерт 

Сейдалиевна 

ТарМУ Жеңіл 

өнеркәсіп 

бұйымдарының 

3 2 1 1  



технологиясы және 

құрастырушы 

мамандығы 2012. 

ТарМУ, техника 

ғылымдарының 

магистрі2015ж  

7 Купелдеева Анель 

Аскаровна 

КАЗНАУ, ЖГУ 

им.И.Жансугурова, 

Алматы, Туран 

унив. «Кәсіптік 

оқыту» магистрі. 

2 2 1 1  

8 Септемирова Аяулым  

Жомартовна 

ТИГУ, Кәсіптік 

оқыту 2013ж 

ТИГУ, Педагогика 

ғылымдарының 

магистрі 2015ж 

6 2 1 1  

9 Турсинбаев 

Мухаметжан 

Мухтарович 

 

НВВСКУ, 

Әскери инженер 

құрылысшы.1991Ж 

\ 

2 2 1 1  

10 Муслимов Еркин  

Нуридинович 

Национальный 

Университет 

(военная академия) 

ВС РК. 2012 

0 2 1 1  

 

 

 

 

 


