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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан бұл көрсеткіш педагогика ғылымдарының
кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а., Қазақстан
Республикасы жоғары оқу орнының «Үздік оқытушысы»,
«Үздік менеджер» және Ы.Алтынсарин төсбелгілерінің
иегері Жандос Мергенбайұлы Есіркеповке арналады.
Библиографияда ғалымның ғылыми және жалпы
танымдық еңбектері, өмірі мен қызметін сипаттайтын
мәліметтер қамтылған.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен қазақ
және орыс тілдерінде орналасқан.

К читателю
Предлагаемый указатель в серии «Библиография
ученых КГУ имени Коркыт Ата» посвящен кандидату
педагогических наук, и.о. ассоцированного профессора,
«Лучшему преподавателю» и «Лучшему менеджеру» вуза
Республики Казахстан, обладателю нагрудного знака
Ы.Алтынсарина Жандосу Мергенбайұлы Есиркепову.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения, характеризующие жизнь и деятельность ученого.
Указанные материалы размещены в хронологическим
порядке на казахском и русском языках.

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ
ЖАНДОС МЕРГЕНБАЙҰЛЫ ЕСІРКЕПОВТЫҢ
ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
Есіркепов Жандос Мергенбайұлы 1978 жылдың 16
ақпанында Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы Талап
ауылында дүниеге келді.
1995 жылы «Талап» ауылындағы №54 Ж.Қыдыров
атындағы қазақ орта мектебін бітірді.
1996 жылы Қорқыт Ата атындағы гуманитарлық
университетінің Жаратылыстану факультетіне «Дене
шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша оқуға түсіп,
2000 жылы үздік дипломмен бітірді.
2000-2001 оқу жылында Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда
мемлекеттік
университеті
жанындағы
«Қабілет» мектеп-гимназиясында дене шынықтыру пәнінің
мұғалімі.
2001-2008 жж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінің «Дене шынықтыру және
бастапқы әскери дайындық» кафедрасында оқытушы, аға
оқытушы.
2008 жылдың 20 маусымында Қазақтың спорт және
туризм академиясының Д 14.41.03 диссертациялық
кеңесінде 13.00.04 – «Дене тәрбиесі, спорттық жаттығулар,
сауықтыру және бейімдеу дене тәрбиесінің теориясы мен
әдістемесі»
мамандығы
бойынша
педагогика
ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін
«Жоғары оқу орындарында педагогикалық мамандық
студенттерін шағын кешенді ауыл мектептерінде қосымша
дене
шынықтыру сабағын
жүргізуге
дайындау»
тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады.
2008-2009 оқу жылында Жаратылыстану факультеті
деканының тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары
қызметін атқарды.

2010 жылғы 25 желтоқсандағы университеттің
Ғылыми Кеңесінің шешімімен (№5 хаттама) «Дене
шынықтыру
және
бастапқы
әскери
дайындық»
кафедрасының академиялық доценті атағы берілді.
2011-2015 жж. «Дене тәрбиесі» кафедрасының
меңгерушісі және «Сыр сымбаты» спорт клубы қоғамдық
бірлестігінің төрағасы қызметін атқарды.
2015 жылдан бастап «Дене шынықтыру және
бастапқы әскери дайындық» кафедрасының меңгерушісі
қызметін атқарып келеді.
Қазақстан Республикасы және алыс, жақын шетелдің
жетекші оқу орындары мен мекемелерінде біліктілікті
арттыру курстарынан өтіп, үнемі тәжірибе жинақтап
отырады.
Қызылорда облысындағы жастар арасында дене
тәрбиесі мен спортты насихаттау, салауатты өмір салтын
қалыптастыру бағытында өткізілетін түрлі іс-шараларды
ұйымдастырып, өткізуге белсенді ат алысып тұрады.
Шетелдік жоғары импакт-факторлы және Қазақстан
Республикасының ғылыми басылымдарында 16 мақала,
халықаралық және республикалық ғылыми-тәжірибелік
каонференциялардың 101 материалы мен тезизі, ЖОО
студенттеріне арналған 6 оқу-әдістемелік құралы мен 3
монографияның авторы.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ЖАНДОС
МЕРГЕНБАЙҰЛЫ ЕСИРКЕПОВА
Есиркепов Жандос Мергенбаевич родился 16
февраля 1978 года в поселке Талап Жанакорганского
района Кызылординской области.
В 1995 году окончил Казахскую среднюю школу
№54 имени Ж.Кыдырова в селе Талап.
В 1996 году поступил на факультет естествознания
гуманитарного
университета
им.Коркыт
Ата
на
специальность «Физическая культура и спорт» и в 2000
году окончил его с отличием.
В 2000-2001 учебном году учитель физической
культуры
в
школе-гимназии
«Қабілет»
при
Кызылординском государственном университете имени
Коркыт Ата.
2001-2008 гг. преподаватель, старший преподаватель
кафедры «Физическая культура и начальная военная
подготовка»
Кызылординского
государственного
университета имени Коркыт Ата.
20 июня 2008 года защитил кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.04 – «Теория
и методика физического воспитания, спортивной
тренировки,
оздоровитеольной и и адаптивной
физической культуры» в диссертационном совете Д
14.41.03 Казахской академии спорта и туризма на тему
«Подготовка студентов педагогических специальностей в
вузах к проведению допольнительных уроков физической
культуры в малокомплектных сельских школах».
В 2008-2009 учебном году работал заместителем
декана факультета естествознания по воспитательной
работе.

Решением Ученого совета университета от 25
декабря 2010 года (протокол №5) присвоено звание
академического доцента кафедры «Физическая культура и
начальная военная подготовка».
В 2011-2015 годы работал заведующим кафедрой
«Физвоспитание» и председателем Общественного
объединения спортивного клуба «Сыр сымбаты».
С 2015 года работает заведующим кафедрой
«Физическая культура и начальная военная подготовка».
Проходил курсы повышения квалификации в
ведущих научных заведениях и учреждениях Республики
Казахстан и ближнего и дальнего зарубежья, постоянно
приобретает опыт.
Активно участвует в организации и проведении
различных мероприятий по пропаганде физической
культуры и спорта, здорового образа жизни среди
молодежи Кызылординской области.
Автор научных и научно-методических работ в виде
16 статей в зарубежных изданиях с высоким импактфактором и в научных изданиях Республики Казахстан,
101 материалов и тезисов докладов в международных и
республиканских научно-практических конференции, 6
учебно-методических пособий для студентов высших
учебных заведений и 3 монографий.

МАРАПАТТАРЫ
 2012ж. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ «Үздік
оқытушысы».
 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің 70, 75 жылдық мерекелік медалімен
марапатталды.
 ҚР БҒМ «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы –
2013» атағының иегері.
 2017ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министірінің Құрмет грамотасымен марапатталды.
 2017ж. «Жастарға патриоттық тәрбие берудегі
еңбегі үшін» медалімен марапатталды.
 2018ж. «Жергілікті әскери басқару органдарына 100
жыл» мерекелік медалімен марапатталды.
 2018ж. Қызылорда қаласының 200 жылдығы
мерекелік медалімен марапатталды.
 Қазақстан
Республикасының
«Үздік
дене
шынықтыру пәнінің мұғалімі - 2018» атағының иегері.
 Қазақстан
Республикасының
«Үздік
дене
шынықтыру және бастапқы әскери дайындық пәнінің
мұғалімі - 2019» атағының иегері.
 2019ж.
ҚР
Жоғары
оқу
орындары
қауымдастығының «Үздік менеджер» атағының иегері.
 2019ж. Қазақстан педагогтар қауымдастығының
«Ы.Алтынсарин» төсбелгісімен марапатталды.

НАГРАДЫ
 2012г. «Лучший преподаватель» КГУ имени Коркыт
Ата.
 Обладатель звания медаль в честь 70, 75-летия
Кызылординского государственного университета имени
Коркыт Ата.
 «Лучший преподаватель вуза 2013» МОН РК.
 2017г. награждена Почетной грамотой министра
Образования и науки Республики Казахстан.
 2017г. награжден медалью «За заслуги в
патриотическом воспитании молодежи».
 2018г. награжден юбилейной медалью «100 лет
местным органам военного управления».
 2018г. награжден юбилейной медалью 200 летия
города Кызылорды.
 2018г. обладатель звания «Лучший учитель
физической культуры - 2018» Республики Казахстан.
 2019г. обладатель звания «Лучший учитель
физической культуры и начальной военной подготовки 2019» Республики Казахстан.
 2019г. обладатель звания «Лучший менеджер»
Ассоциации вузов РК.
 2019г. награжден нагрудным знаком Ассоциации
педагогов Казахстана «Ы.Алтынсарин».
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