
2022-2023 оқу жылының I және ІІ семестрінің білім беру бағдарламасы бойынша 

төмендегі серіктес кәсіпорындар және кәсіпорындар тарапынан оқытушыларды 

және тәлімгерлер туралы ақпарат 

6В01402 - «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы бойынша: 

 

Кәсіпорындар тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Кандыбаев Джумасеит Оналбекович 

Серіктес кәсіпорындар: И.Панфилов атындағы №39 мектеп гимназиясы 

Пәнің атауы: Волейбол, футбол оқыту әдістемесі 

Жетістіктері: Грек-рим күресінен ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы 

(Құрмет грамотасы).  

Мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі еңбегі, елдің 

әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына халықтар 

арасындағы достық пен ынтымақтастығын нығайтуға қосқан 

елеулі үлесі үшін 2010 жылғы желтоқсанның 7-дегі Жарлық 

бойынша Қазақстан Республикасының Құрмет грамотасымен 

наградталды. 

Қазақстан Республикасың Президенті – Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» 

мақаласы аясында және Тараз инновациялық-гуманитарлық 

университетінің 10 жылдық мерей тойына арналған жастар 

эстафетасында белсенді атсалысқаны үшін марапатталады 

(Мадақтама).  

Тараз қ. 2018ж. Қазақстан Республикасының спорт және дене 

шынықтыру істері агенттігі «Грек-рим күресінен Қазақстан 

Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы» атағы 

берілді. 

Қазақстан мәртебесін Халықаралық додаларда көтеріп, 

елімізде дене шынықтыру мен спорттың дамуына қосқан зор 

үлесі үшін «Даңқты спортшылар» алаңына Қандыбаев 

Жұмасейіттің есімінің жазылу куәлігі.  

Тараз қ. 2019 ж. Грамота. «Заманауи педагог» республикалық 

журналының 2021 жыл №2 санында озық тәжірбиелерді 

насихаттауға қосқан үлесі үшін марапатталады. 

Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінің 

профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлер 

арасындағы спартакиадада шахматтан (ұлдар) үздік ойын 

көрсеткені үшін марапатталады (Диплом).  

 

 

Кәсіпорындар тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Алмышова Салтанат Бактыбековна 

 

Серіктес кәсіпорындар: Тараз қаласы №23 орта мектебі 

Пәнің атауы: Волейбол, футбол оқыту әдістемесі 

Жетістіктері: Біліктілік санатын беру (растау) туралы педагог куәлігі, 2020 

ж. 24 маусымындағы  №85-бұйрығына сәйкес «педагог-

модератор» біліктілік санаты берілді.  

Сертификат. Республикалық «Жамбыл-Марафон» спорттық іс 

шарасына қатысқаны үшін берілді.   

Диплом. «Біз-діни экстремизм мен терроризмге қарсымыз!» 

ұранымен «Көше ойындары-2020» Жамбыл облысы 



чемпионатында «Секірмек» спорт түрінен 21 жастан жоғары 

жас ерекшеліктері бойынша 1 орын бойынша марапатталды. 

Тараз қаласы 2020ж 

 Сертификат. Республикалық «SportFEST Kazakhstan» мектеп 

спартакиадасының аймақтық іріктеу ойындарына белсенді 

қатысқаны үшін берілді. Нұрсұлтан қаласы 2020 ж. 

Құрмет грамотасы. «8 наурыз Халықаралық әйелдер күні» 

меркесіне орай білім саласын дамыту мен жетілдіруге қосқан 

елеулі үлесі және қаланың қоғамдық өміріне белсене 

қатысқаны үшін марапатталды, Тараз қаласы 2022 ж. 

Грамота. Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеудегі нәтижелі 

еңбегі мен жеткен жетістігі және білім саласының дамуына 

қосқан зор үлесі үшін «Ұстаздар күні» кәсіби мерекесіне орай 

марапатталды. Тараз қаласы 2022ж. Сертификат. 

Республикалық «БІЛІМ АЙНАСЫ» ғылыми-танымдық 

газетінің журналында материалы жарияланғаны үшін берілді. 

Сертификат.Приняла участие в международном турнире 

среди учителей по предмету «физическая культура» 

Сертификат.Педагогтердің цифрлық құзырлығын дамыту 

тақырыбында біліктілікті арттыру курсынан өткенін 

растайды.  

Диплом.Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз 

қаласы білім бөлімі №23 орта мектебі Победитель (1 место)  

Диплом 1 дәрежелі. «KKO. KZ» Веб сайтымен 

ұйымдастырылған «Дене шынықтыру пәні» бойынша 

республикалық қашықтық олимпиадаға қатысып, келесі 

көрсеткіштерді иеленді. 

Барлық сұрақтың 100% дұрыс жауап беріліп, 100 балл 

жинады, Алматы қаласы 2021ж. Сертификат. 

Тақырыбы:Дене тәрбиесі білімдік саласының мазмұнын 

жаңарту жағдайында дене шынықтыру сабағының 

мүмкіндіктерін дамыту. 

 

 

Кәсіпорындар тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Дуйсенбиев Жақсылық Жамбылович 

 

Серіктес кәсіпорындар: Тараз қаласы №54 орта мектебі 

Пәнің атауы: Волейбол, футбол оқыту әдістемесі 

Жетістіктері: Сертификат. Республикалық «БІЛІМ АЙНАСЫ» ғылыми-

танымдық газетінің журналында материалы жарияланғаны 

үшін берілді.  

Сертификат.Приняла участие в международном турнире 

среди учителей по предмету «физическая культура» 

Сертификат. Педагогтердің цифрлық құзырлығын дамыту 

тақырыбында біліктілікті арттыру курсынан өткенін 

растайды.  

Диплом.Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз 

қаласы білім бөлімі №23 орта мектебі . 

 Диплом (1 место) 1 дәрежелі «KKO.KZ» Веб сайтымен 

ұйымдастырылған «Дене шынықтыру пәні» бойынша 

республикалық қашықтық олимпиадаға қатысып,келесі 

көрсеткіштерді иеленді. 



Барлық сұрақтың 100% дұрыс жауап беріліп,100 балл жинады 

Алматы қаласы 2021ж. 

 

 

 

Кәсіпорындар тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Айнабеков Арман Юрьевич 

 

Серіктес кәсіпорындар: Тараз қаласы Ж.Жабаев атындағы №5 мектеп-гимназиясы 

Пәнің атауы: Волейбол, футбол оқыту әдістемесі 

Жетістіктері: Біліктілік санатын беру (растау) туралы педагог куәлігі. 2022 

ж. 25 тамыз №431-Ө бұйрығымен «педагог-сарапшы» дене 

тәрбиесі мұғалімі біліктілік санаты берілді. 

Сертификат. Республикалық «SportFEST Kazakhstan» мектеп 

спартакиадасының аймақтық іріктеу ойындарына белсенді 

қатысқаны үшін берілді. Нұрсұлтан қаласы, 2020 ж. 

Сертификат. «Салауатты – өмір салтын насихаттау және 

бұқаралық спортты дамыту жолдары мен болашағы» 

тақырыбындағы олыстық ғылыми-тәжирбиелік 

конференциясына қатысқаны үшін берілді. Тараз қаласы, 

25.12.2019 ж.  

Сертификат.«Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби 

құзыреттілігі мен тәжірбиесін жетілдіру» тақырыбында 80 

сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өткенін 

растайды. Берілген күні: 29.10.2021 ж. 

Құрмет грамотасы. Сапалы білім саналы тәрбие салауатты 

өмір салтын насихаттап бұқаралық спорттың дамуына және 

«Ұлттық мектеп лигасына» Елеулі қосқан үлесі үшін.  

Алғыс хат. Дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің кәсіби 

шеберліктерін арттыру мақсатында өткізілген қалалық 

семинарда іс-тәжірбиесімен бөліскені үшін берілді. Тараз 

қаласы 2022 ж.  

 

 

Кәсіпорындар тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Абашев Калилулла Журсиналиевич 

 

Серіктес кәсіпорындар: Тараз қаласы Ш.Смаханұлы атындағы №44 орта мектебі 

Пәнің атауы: Волейбол, футбол оқыту әдістемесі 

Жетістіктері: Грамота. Қазақстан Республикасың Президенті – Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» 

мақаласы аясында және Тараз инновациялық-гуманитарлық 

университетінің 10 жылдық мерей тойына арналған жастар 

эстафетасында белсенді атсалысқаны үшін марапатталады. 

Тараз қаласы 2018 ж. Қазақстан Республикасының спорт және 

дене шынықтыру істері агенттігі. «Грек-рим күресінен 

Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы» 

атағы берілді.  

Қазақстан мәртебесін Халықаралық додаларда көтеріп, 

елімізде дене шынықтыру мен спорттың дамуына қосқан зор 

үлесі үшін «Даңқты спортшылар» алаңына Қандыбаев 

Жұмасейіттің есімінің жазылу куәлігі. Тараз қ. 2019 ж. 

Грамота.  

«Заманауи педагог» республикалық журналының 2021 жыл 



№2 санында озық тәжірбиелерді насихаттауға қосқан үлесі 

үшін марапатталады.  

 

 

Кәсіпорындар тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Тустыкбаев Марат Кенжебекович 

 

Серіктес кәсіпорындар: Тараз қаласы Т.Рыскулов атындағы №48 орта мектебі 

Пәнің атауы: Волейбол, футбол оқыту әдістемесі 

Жетістіктері: Сертификат. «Салауатты –өмір салтын насихаттау және 

бұқаралық спортты дамыту жолдары мен болашағы» 

тақырыбындағы олыстық ғылыми-тәжирбиелік 

конференциясына қатысқаны үшін берілді. Тараз қ. 

25.12.2019 ж.  

Сертификат. «Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби 

құзыреттілігі мен тәжірбиесін жетілдіру» тақырыбында 80 

сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өткенін 

растайды. Берілген күні: 29.10.2021 ж. 

Құрмет грамотасы. Сапалы білім саналы тәрбие салауатты 

өмір салтын насихаттап бұқаралық спорттың дамуына және 

«Ұлттық мектеп лигасына» Елеулі қосқан үлесі үшін. 

Алғыс хат. Дене шынықтыру пәні мұғалімдерінің кәсіби 

шеберліктерін арттыру мақсатында өткізілген қалалық 

семинарда іс-тәжірбиесімен бөліскені үшін берілді. Тараз қ. 

2022 ж. 

 

 

 

Кәсіпорындар тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Имашева Эльмира Асановна 

 

Серіктес кәсіпорындар: Тараз қаласы №36 орта мектебі 

Пәнің атауы: Волейбол, футбол оқыту әдістемесі 

Жетістіктері: Сертификат. «Цифрлық сауауттылық негіздері және ААЖ-да 

жұмыс істеу Kundelik.kz КР жалпы білім беретін 

мектептерінің мұғалімдері үшін» тақырыбы бойынша 72 

сағат көлемінде біліктілікті арттыру онлайн-курстарыннан 

өтті.  

Сертификат. Республикалық «БІЛІМ АЙНАСЫ» ғылыми-

танымдық газетінің журналында материалы жарияланғаны 

үшін берілді.  

Сертификат. Приняла участие в международном турнире 

среди учителей по предмету «физическая культура». 

Сертификат. Педагогтердің цифрлық құзырлығын дамыту 

тақырыбында біліктілікті арттыру курсынан өткенін 

растайды.  

Диплом. Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз 

қаласы білім бөлімі №23 орта мектебі Побидитель(1 место)  

Диплом. 1 дәрежелі 

«KKO.KZ» Веб сайтымен ұйымдастырылған «Дене 

шынықтыру пәні» бойынша республикалық қашықтық 

олимпиадаға қатысып,келесі көрсеткіштерді иеленді. 

Барлық сұрақтың 100% дұрыс жауап беріліп,100 балл жинады 

Алматы қаласы 2021ж. 



 

 

Кәсіпорындар тарапынан 

оқытушы/тәлімгер: 

Айтуов Мухтар Орынбиевич 

 

Серіктес кәсіпорындар: Тараз қаласы Керімбай атындағы №12 мектеп-гимназиясы 

Пәнің атауы: Волейбол, футбол оқыту әдістемесі 

Жетістіктері: Біліктілік санатын беруге (растауға) аттестатталушы адамды 

аттестаттау туралы куәлік. 2019 жылғы 23 тамыздағы №1217 

бұйрығына сәйкес педагог сарапшы біліктілік санаты берілді 

(расталды) дене шынықтыру лауазымы бойынша. Диплом. 

Социалістік Еңбек Ері Ұлы Отан соғысының ардагері Әбдір 

Сағынтаевтың 100 жылдығына орай ерлер арасында волейбол 

турнирінде «Үздік ойыншы» номинациясы бойынша 

марапатталады.  

Сертификат. «Цифрлық сауауттылық негіздері және ААЖ-да 

жұмыс істеу Kundelik.kz КР жалпы білім беретін 

мектептерінің мұғалімдері үшін» тақырыбы бойынша 72 

сағат көлемінде біліктілікті арттыру онлайн-курстарыннан 

өтті.  

 

  

 
 

 

 



 
 



     
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


