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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 Сертификат по курсу «Орта білім сапасын көтеру проблемалары: оларды шешу 

жолдары»                                                                                              январь, 2016 г 

             РГКП «Национальный центр оценки качества образования»             г.Уральск,                                           

 Сертификат по курсу  «Реализация основных принципов болонского процесса и 

внедрения системы ЕСТS в вузах Казахстана»                                декабрь,  2010 г. 

             МОНРК Западно-Казахстанский государственный  университет им.М.Утемисова                                 

                                                                                                                             г. Уральск, РК 

 Сертификат по курсу «Жоғары мектеп менеджменті: мәселелері және келешегі»                 

                                                                                                                    апрель,  2013.  

 Сертификат по курсу «Wissenschaftlicher Dialog mit Kindern» Universitat fur 

Bodenkultur Wien»                                                                                  октябрь, 2014. г. 

Сертификат по курсу  «Жоғары мектеп менеджменті: мәселері және келешегі»   

                                                                               ЗКГУ, г. Уральск,  октябрь, 2014 г.            

 Сертификат по курсу «Разработка внутривузовской системы обеспечения 

качестваобразования»       Независимое агентство аккредитации и рейтинга. 

                                                                                                              г. Астана, январь, 2016 г. 

 Сертификат по курсу  «Global career institute»  EAST DEVELOPMENT INSTITUT              

                                                                                              Азербайджан,г. Баку.  март, 2017г 

  

 Сертификат по курсу «Управление персоналом и его развитие»  

                                                                университет НАРХОЗ  г.Алматы. июнь, 2017. 

 

Фото 

 

 



 Сертификат по курсу «Білім беру мазмұнының жаңаруы негізінде критериалды 

бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері» «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы»  АҚ                                                                  г. Уральск, октябрь, 2017 ж. 

 Сертификат по курсу  «Инновационные подходы и методи преподавания в 

организации образования»             университет НАРХОЗ  г.Алматы. июнь, 2018. 

 

 Защита кандидатской диссертации 

Диплом кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02. - Теория и 

методика обучения  и воспитания. 

 

          Алматинский государственный университет им. Абая                                                                                        

                                                                                                                        г.Алматы, 1999 г.  

 Диплом преподаватель казахского языка и литературы (КазГУ им. Кирова, 

1981г.)  

 

 

Опыт работы 

Западно-Казахстанский инновационно-                                      г. Уральск, Казахстан 

технологический университет           октябрь 2015  г. –    по настоящее время. 

Зав.кафедры педагогики и психологии,  к.п.н.доцент. 

Западно-Казахстанский инженерно-                                      г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                          сентябрь 2008 г. –  октябрь 2015  г. 

Зав.кафедры педагогики и психологии,  к.п.н.доцент. 

Западно-Казахстанский государственный  университет               г. Уральск, Казахстан 

 им.М.Утемисова                                                                                    1987 г. –  1999 г 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С. «Махамбет шығармаларының  жастарға тәрбие 

берудегі мәні» //«Қажым оқулары:Әлем мәдениеті контексіндегі білім жүйесінде 

жалпыадамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Орал, 2018. 

2.  к.п.н., доцент Кинжекова Р.С.Аймағанбетова А.Б.,  «Студенттердің 

шығармашылық қабілет дамыту мәселесінің психологиялық әдебиеттердегі 

көрінісі" // БҚИТУ Хабаршысы №2 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша  

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

ғылыми  конференциясының материалдары.  Орал, 2018 ж. Б.195-199.  

3. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С.Аймағанбетова А.Б.,  «Студенттердің 

шығармашылық қабілетін дамыту-педагогикалық мәселе»// «Мәдениетаралық 

коммуникация жаһандық контексте: тіл, әдебиет және оқыту әдістемесі» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Ақтөбе, 2018 ж. 

Б.470-475. 

4. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Студенттердің тұлғалық дамуы мен кәсіби маңызды 

қасиеттерін қалыптастыруда жаңа технологиялардың мәні»  «Адами капиталды 

дамыту - Қазақстан қоғамын жаңғыртудың негізі» атты 

халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. БҚИТУ 

Хабаршысы.   №1. -Орал, 2018.   71-74 б. 



5. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Алаш қайраткерлерінің оқу –ағарту идеяларының  

бүгінгі күнмен сабақтастығы», //Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің 90 жылдығына орай 2018 жылдың 28 ақпанында  «Алаш 

зиялыларының  ғылыми-әдістемелік мұралары: дәстүр мен жаңашылдық» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар Алматы, 2018. -76-78 

б. 

6. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Кәсіби білім беруде бейіндік оқытудың 

педагогикалық негізі» //«ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық экономиканың бәсекелестік 

деңгейін арттыру» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. -Орал, 2017. -42-45б.                 

7. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Тұлғалық-бағдарлы инклюзивті білім беру 

кеңістігінде балаларды қолдаудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері» 

//«Инклюзивті білім берудің теориялық және тәжірибелік өзекті мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары. -Орал, 2016.  

8. к.п.н., доцент «Тәуелсіз Қазақстан тұсында техникалық және кәсіби білім берудің 

құрылымы мен мазмұны» //«Әлихан Бөкейхан – қазақ мемлекеттілігі үшін 

күрескен ұлы тұлға» атты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

және Ә.Бөкейханның 150 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. -Орал, 2016  

9. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Ұлы Отан соғысы кезіндегі кәсіптік-техникалық 

білім берудің жағдайы» //«1941-1945жж.Ұлы Отан соғысы: тарихи тағылымы және 

жаңаша пайымдаулар» республикалық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. Орал, 2015. Б.43-47; 

10. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Мектепке дейінгі балаларды үш тілде сөйлету 

арқылы тәрбиелеудің тиімді жолдары» // «Білім беру: саясаты тәжірибе зерттеу». 

«Назарбаев зияткерлік мектептері» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция 

материалдары. Астана, 2015. Б. 

11. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Мектепке дейінгі балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудің жүйесін дамытуға бағытталған жұмыс түрлері» // «Білім беру 

саясаты: тәжірбие және зерттеу» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция 

материалдары. Астана, 2014.  

12. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С Абишова А. «Мұғалім біліктілігін арттыру-кәсіби 

өсуінің бастауы» - //«Жаһандық бәсекелестік жағдайындағы ұлттық білім беру 

жүйесі: мәселелері, басымдықтары, даму болашағы» халықаралық ғылыми-

практикалық конференция  материалдары. Орал, 2014. Б.50-52. 

13. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Жаңа экономикалық жағдайдағы техникалық және 

кәсіби білім берудің құрылымы мен мазмұны» //«Қазақстан-2050: экономикалық 

және әлеуметтік-гуманитарлық даму үдерісі» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары, ғылыми журнал  3(28) 2014. Б-133-139. 

14. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Замана талабына сай педагог мамандар даяраудың 

өзекті мәселелері» //«Кәсіби маман қалыптастырудың өзекті мәселелері: арнаулы 

тіл, саралап  білім беру, теория мен практика» мини-конференция материалдары, 

Орал. 2014. Б.50-55. 

15. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Педагог мамандар даярлауда оқу-әрекетін 

шығармашылықпен ұйымдастырудың жолдары» //«Білім берудегі жоғары сапа 



және көшбасшылық-2013» халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция 

материалдары. Астана, 2013.  

16. доцент Кинжекова Р.С «Педагог мамандардың кәсіби педагогикалық 

құзіреттіліктерін қалыптастыру жолдары» «Әлеуметтік –гуманитарлық 

ғылымдардың интеллектуалдық ұлт қалыптастырудағы ролі» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік  конференция материалдары. Орал, 2011 ж. 

17. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С.Аймағанбетова А.Б., «Студенттердің шығармашылық 

қабілетін дамытудың ғылыми теориялық анықтамаларының  ерекшеліктері» // 

«Әлихан Бөкейхан –қазақ мемлекеттілігі үшін күрескен ұлы тұлға» тақырыбында 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Ә. Бөкейханның 150 

жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. Орал, 2016 . Б.156-159. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

1. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С. Методические указания по написанию дипломных работ 

по специальности 5В010300- «Педагогика и психология»,  Изд-во: ЗКИГУ, 2015 г. 

2. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С. Методические указания по проведению итоговой 

государственной аттестации  студентов специальности «5В010300 –Педагогика и 
психология» Изд-во: ЗКИГУ, 2015 г. 

3. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С. Методические указания по проведению итоговой 

государственной аттестации  студентов специальности «5В010300 –Педагогика и 

психология» Изд-во: ЗКИГУ, 2018 г. 

4. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С. Методические указания по проведению итоговой 

государственной аттестации  студентов специальности «6М010300 –Педагогика и 

психология» Изд-во: ЗКИГУ, 2018 г. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1. Доцент Кинжекова Р.С., «Роль программы «Самопознание» в усилении 

воспитательного потенциала образования» //«Образование: традиции и 

инновации» материалы XIX Международной научно-практической конференции  - 

Прага, Чешская республика, 25 декабря 2018. С. 51-55. 

2. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С ««Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі 

педагогикалық ұстанымдардың бүгінгі күнмен сабақтастығы»»//Өмер Халисдемир  

универсиетінде  өткен IV Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумына 

және Симпозиум Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 

М.Ақмолла атындағы БМПУ (Уфа, Башқортстан), Баку Евразия университеті, 

Юнус Емре ниституты, Ний қаласы, Турция. 2017. 

3. «Психолого-педагогическое сопровождение подростков сирот в условиях детской 

деревни» Scopus реферативті жинақ қоры. Ақпан, 2016 ж. //INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCEEDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 

11. -4595-4609 б. 

4. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С к.п.н., доцент Джонисова Г.К. «Технологические 

аспекты социально-педагогической деятельности социального педагога» 



//«Актуальные вопросы регионального образования: социализация субъектов 

образовательного процесса» Саратов, 2014. Б. 

5. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С Жумагулова Г.А. «Социализации детей с 

ограниченными возможностями в условиях медико-социального учреждения 

«Шапагат» //«Актуальные вопросы регионального образования: социализация 

субъектов образовательного процесса» Саратов, 2014. Б. 

6. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С Психолого- педагогические  требования 

формирования  личности современного учителя Вестник ВЭГУ Педагогика. 

Психология. №1 (45) 2010 г. Уфа. 

7. к.п.н., доцент Кинжекова Р.С «Методологические и психолого -педагогические 

требования к современному учителю»   Новая школа: пространство возможностей 

материалы центральноазиатской научно -практической конференции выпуск II. 

Бишкек, 2006 г 

 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1. к.п.н. доцент Кинжекова Р.С. «Өзге ұлт өкілдерінің қазақша сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру эдістемесі» Оку құралы. Орал, 2003.                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. к.п.н. доцент Кинжекова Р.С. «Туған жерің – тұғырың» жоғарғы оқу орындарының 

орыс тілді аудиторияларында жэне жоғарғы сынып окушыларына қазақ тілін 

тереңдетіп оқытуға арналған оку құралы. Орал, 2004 

3. к.п.н. доцент Кинжекова Р.С. «Практикалық қазақ тілі» пәні бойынша өзіндік жұмыс 

тапсырмалары. оқу-әдістемелік құрал. Орал, 2011 ж. 
4. к.п.н. доцент Кинжекова Р.С. оқу-әдістемелік құрал. «Кәсіби білім беру педагогикасы», 

Орал, 2013.      

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 
1. Автор. Электронное учебное пособие по дисциплине «Қазақстанда педагогика 

ғылымының дамуы», Уральск, 2013 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
1. «Кәсіби білім беру педагогикасы», 5В010300- «Педагогика и психология», более 15 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
 

1. 5В010300-«Кәсіби білім беру педагогикасы», Кәсіби білім берудің үздіксіз жүйесі. 

 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Қазақстанда 

педагогика 

ғылымының дамуы 

5В010300- 

Педагогика и 

психология 

Слайд «Ахмет Байтұрсынов ағартушы 

ғалым», «Бөкей мектептерінің тарихы», «Ж. 

Аймауытовтың педагогика ғылымын 
дамытудағы қызметі».  

2. Кәсіптік білім беру 

педагогикасы 

5В010300- 

Педагогика и 

«Кәсіби білім берудің әлеуметтік сипаты», 

«Кәсіби білім беру жүйесінің дамуы», 



психология «ЖОББМ кәсіби бағдар жұмыстары» 

3. Педагогиканың 

ғылыми зерттеу 
әдістемесі 

5В010300- 

Педагогика и 
психология 

Ғылыми ізденістің жалпы әдіснамасы 

Педагогика ғылымының әдіснамалық 

негіздері. Теориялық зерттеу әдістері. 
4 ЖОО-дағы 

педагогикалық 

пәндерді оқыту 

әдістемесі 

6М010300- 

Педагогика и 

психология 

Педагогикалық пәндерді зерттеудің 

құрылымдық ыңғайының жүйесі. 

ЖОО-ғы педагогиканы оқытудың 

принциптері. 

Оқытудың педагогикалық 

индивидуализациялауын зерттеуде 

проблемалық жағдаяттарды қолдану. 

 




