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Имя Клара 

Отчество  

Дата рождения 01.01.1950 г.р. 

Место рождения РК,  ЗКО  

Общий трудовой стаж 41 года 

Общий стаж педагогической работы 40 года 

Стаж работы в данном учреждении 2 лет. 

Ученая степень к.п.н. доцент 

Контактный телефонраб. (7112) 51-24-50, внутр. 28 

Мобильный телефон+777-181-03-56 

E-mail: 

 
  

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

                                                        

           МОНРК Западно-Казахстанский государственный  университет им.М.Утемисова                                 

                                                                                                                             г. Уральск, РК 

 Сертификат по курсу «Жоғары мектеп педагогикасы»                 

                                                                                                                желтоқсан,  2015.  

 

 Защита кандидатской диссертации 

         Диплом кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. – Общая  

                педагогика, история педагогики, образования этнопедагогика 

          
 Московский гос . пед.институт                                                                                       

                                                                                                                        г.Москва, 1987 г.  

 Диплом русский язык и литература, учитель русского языка и литературы  

 

 

Опыт работы 

Западно-Казахстанский инновационно-                                      г. Уральск, Казахстан 

технологический университет           октябрь2015  г. –    по настоящее время. 

Доцент кафедры  педагогики и психологии, 

Западно-Казахстанский инженерно-                                      г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                                           2014 г. –  октябрь 2015  г. 

Доцент кафедры  педагогики и психологии,  

 

Ф  ото 

 

 



Евразийская академия                                                                          2010 г-2014 г. 

доцент кафедры востоковедение и международ.отношен. 

Западно-Казахстанский государственный  университет                

 им.М.Утемисова                                                                                    2002 г. –  2010 г 

доцент кафедра общая педагогика и психология 

Уральский пед.институт 

 Препадаватель кафедры педагогики и психологии                       1975 г. – 2002 г. 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. К.п.н. доцент Сапашева К.Х. «Жоғары оқу орындарында ғылыми теориялық ұғым 

қалыптастыру жолдары» //«Білім беру саясаты: тәжірбие және зерттеу» 

халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. - Астана, 2014 ж.  

2.  К.п.н. доцент Сапашева К.Х. «Студенттерді ғылыми тұжырымдамада салыстыру, 

дәлелдеу, маңыздысын ала білуге үйрету»//«Жаһандық бәсекелестік 

жағдайындағы ұлттық білім беру жүйесі: мәселелері, басымдықтары, даму 

болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция  материалдары. 

Орал, 2014. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

1. к.п.н., доцент Сапашева К.Х Методические указания по организации научно-

исследовательской практики на специальности 5В010100- «Дошкольное обучение и 

воспитание»,  Изд-во: ЗКИГУ, 2015 г. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1. к.п.н., доцент Сапашева К.Х оқу-әдістемелік құрал «Студенттерді ғылыми 

шығармашылық жұмыстарға үйретудің әдістемесі». Орал, 2004 ж. 

2. к.п.н., доцент Сапашева К.Х «Студенттердің өзіндік жұмыстарын жүргізудің 

ерекшеліктері» Орал, 2007 ж. 

3. к.п.н., доцент Сапашева К.Х «Учебная деятельность студентов младших курсов». 

Уральск, 2015.    

4. п.ғ.к. доцент Сапашева К.Х.Камиева  А.Г.,  «Сыныптан тыс жұмыстар жүйесінің 

рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастырудағы мүмкіндіктері" //БҚИТУ 

Хабаршысы №2 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша  «Адами капиталы- 

жаңғыру негізі» атты XVIII Халықаралық жас ғалымдардың ғылыми  

конференциясының материалдары.  Орал, 2018 ж. Б.210-215. 

5. п.ғ.к. доцент Сапашева К.Х Қадырғалиева Г.Р.,  «Психолого-педагогические 

аспекты развития чуства эмпатии у студентов педагогов - психологов»//  Алаш 

қозғалысының 100 жылдығына арналған «Жастар-елдің рухани және зиятты 

әуеуеті: тарихи тәлім және даму келешегі» атты халықаралық студенттер мен 

магистранттардың ғылыми конференция материалдары. Орал, 2017. Б.74-77. 

6. п.ғ.к. доцент  Сапашева К.Х.Қадырғалиева Г.Р., «Эмпатия как профессиональное 

качество психолога» //БҚИТУ Хабаршысы №2 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 



бойынша  «Адами капиталы- жаңғыру негізі» атты XVIII Халықаралық жас 

ғалымдардың ғылыми  конференциясының материалдары.  Орал, 2018 ж. Б. 207-

210. 

7. п.ғ.к. доцент  Сапашева К.Х Қадырғалиева Г.Р.,  «Развитие эмпатии как 

профессионально-значимое качество психолога»//  Қаз МУ Хабаршысы. Алматы, 

2018. Б.212-215. 
 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование 
дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Методика научно-

педагогических 

исследований 

5В010100 УМКД 

2. Инклюзивное 
дошкольное 

образование 

5В010100 УМКД 

3. Проф. педагогика 6М010300 УМКД 

4 Дошкольная 
педагогика 

5В010100 УМКД 

5 Инновации в 

дошкольном 
образовании 

5В010100 УМКД 

6 История педагогики 5В010300 УМКД 

 




