
2020-2021 оқу жылындағы 

1-курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары,  ғылыми жетекшілері және 

сыртқы, ішкі рецензенттері 

 
Педагогика және психология институты 

№ Магистрантт

ың аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми 

жетекшісі 

Рецензент 

 сыртқы ішкі 

1 Амангелді 

Әсел 

Романқызы 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

мен оқыту 

педагогик

асы 

1. Мектепалды даярлық топ балаларының 

адамгершілік саналарын қалыптастыруда 

цифрлық білім беру ресурстарын пайдалану  

2. Использование цифровых образовательных 

ресурсов в формировании нравственных 

качеств детей предшкольной группы 

3. Use of digital educational resources in the 

formation of moral qualities of preschool children 

PhD. аға 

оқытушы 

Абилбакиева 

Г.Т. 

 

п.ғ.к., Л.Н..Гумилев атындағы 

Еуразия университеті 

профессоры  Жұмабекова 

Ф.Н.  

п.ғ.д., профессор 

  МанкешА.Е. 

2 Әлімбай 

Ақбота 

Жеңісқызы 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

мен оқыту 

педагогик

асы 

1.Халық ауыз шығармашылығы негізінде 

ересек топтағы балалардың  шығармашылық 

белсенділігін қалыптастыру  

2. Формирование творческой активности у 

детей старшего возраста посредством устного 

народноготворчества 

3.Oral folk creativity as a means of forming the 

creative activity of 5 - 6 years old children 

 

п.ғ.к., 

доцент 

Таубаева 

Г.З. 

п.ғ.к., доцент ҚазҰҚПУ 

К.М.Метербаева 

п.ғ.д., профессор 

Амирова А. С. 

3 Баянбекқы

зы  

Әсел 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

мен оқыту 

педагогик

асы 

1.Сурет салу арқылы мектепалды даярлық 

тобы балаларының шығармашылық 

дағдыларын қалыптастыру 

2.Формирование творческих навыков у детей 

предшкольной подготовки на основе 

изобразительного искусства 

3.Formation of creative skills in children of pre-

school training on the basis of fine arts 

п.ғ.д., 

профессор  
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А.Е 

 

п.ғ.к., доцентҚазҰҚПУ 

Елькеева А.Б. 

 

п.ғ.к., доцент 

Таубаева Г.З. 



4 Дәулет 

Нуршат 

Әуескелдіқ

ызы 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

мен оқыту 

педагогик

асы 

1.«STEM for Preschool» бағдарламасы 

негізінде 5-6 жастағы балалардың 

геоақпараттық мәдениетін дамытудың 

этнопедагогикалық шарттары 

2.Этнопедагогические условия развития 

геоинформационной культуры детей 5-6 лет на 

основе программы «STEMforPreschool» 

3.Ethnopedagogical conditions for the 

development of geoinformation culture for 

children 5-6 years on the basis of «STEM for 

Preschool» 

к.п.н., 

ас.профессо

рҚұрсабаев 

М.Қ. 

ҚазҰҚПУ 

Самарханов К.Б.  

PhD АО "Қазғарыш"  

п.ғ.к., профессор 

Сайдахметов Б.С  

5 Дүйсен 

Айгерім 

Дәуренқыз

ы 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

мен оқыту 

педагогик

асы 

1.Жобалық  іс-әрекет құралдары арқылы 

мектеп жасына дейінгі балалардың 

коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру 

2.Формирование коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста средствами 

проектной деятельности 

3.The establishment of communication skills of 

preschool children through project activities 

PhD , ассоц. 

профессор 

Абитова 

Г.Т. 

п.ғ.к., профессор ҚазҰҚПУ 

Бапаева М.К. 

п.ғ.д., профессор  

Бекмагамбетова 

Р.К. 

 

6 Ибрагимов

а 

Айшахан 

Идрисовна 

7М012 –

Педагогик

а 

дошкольн

ого 

воспитани

я и 

обучения 

1.Инновациялық  технологиялар  мектеп 

жасына дейінгі ересек топ балаларының 

байланыстырып сөйлеу дағдыларын 

дамытудың тиімді құралы ретінде 

2.Инновационные технологии как 

эффективное средство  развития связной речи  

старших дошкольников 

3.Innovative technogies as an effective mean of 

developing connected speech of senior 

preschoolers 

п.ғ.д., 

профессор  

Бекмагамбе

това Р.К. 

 

п.ғ.к., доцент ҚазҰҚПУ 

Байназарова Т.Б. 

п.ғ.к., доцент 

Айтпаева А.К. 

7 Избаскано

ва 

Камар 

Адилханкы

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

1.Ересек топ балаларын көркем шығармалар 

арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу 

2.Воспитание детей патриотизму старшей 

группы посредством  художественных 

п.ғ.к., 

профессор  

Қыяқбаева 

Ұ.Қ. 

 п.ғ.к., доцент «Өрлеу»  

БАҰО» АҚФ ББЖ ҚБАРИ 

«Білім беру үдерісін 

психологиялық-

п.ғ.д., профессор  

Манкеш А.Е. 



зы мен оқыту  произведений  

3.Education of children to patriotism of the senior 

group through works of ar 

 

педагогикалық қолдау» 

кафедрасының меңгерушісі  

Маханбетова А.А 

 

8 Каппар 

Сымбат 

Сейфоллақ

ызы 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

мен оқыту 

педагогик

асы 

1.Мектеп жасына дейінгі балалардың 

эмпатиялық қабілетін театрландырылған іс-

әрекет арқылы дамыту  

2. Развитие эмпатических способностей у 

детей дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности 

3.Development of empathic abilities through 

dramatized actions  

 

п.ғ.к., аға 

оқытушы 

Толешова 

У. Б. 

п.ғ.к.,доцент Молдасан Қ. Ш. 

Әл-Фараби атындағы  

Қаз ҰУ 

п.ғ.к., профессор  

Қыяқбаева Ұ.Қ. 

9 Канзадаева 

Акнұр 

Қойшыбай

қызы 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

мен оқыту 

педагогик

асы 

Заттық дамытушы орта арқылы  ерте жастағы 

балалардың. сенсорлық қабілеттерін арттыру.  

Развитие сенсорных  способностей  детей 

раннего возраста посредством  предметно-

пространственной развивающей среды 

Development of sensory abilities of young 

children through a subject-spatial development 

environment 

п.ғ.к., 

профессор  

Қыяқбаева 

Ұ.Қ. 

 

 п.ғ.к., доцент «Өрлеу»  

БАҰО» АҚФ ББЖ ҚБАРИ 

«Білім беру үдерісін 

психологиялық-

педагогикалық қолдау» 

кафедрасының меңгерушісі  

Маханбетова А.А 

 

п.ғ.к., қауым. 

профессор 

Алимбекова А.А. 

10 Серікбай 

Асылзат 

Әбдраймқ

ызы 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

мен оқыту 

педагогик

асы 

1.Абай Құнанбаев мұралары арқылы мектеп 

жасына дейінгі балаларды өзін өзі тәрбиелеуге 

үйрету 

2.Обучение самообразованиюдетей 

дошкольного возраста на основе наследия 

Абая Кунанбаева 

3.Teaching preschool children to self-education 

through the legacy of Abai Kunanbayev 

п.ғ.д., 

профессор  

Халитова 

И.Р. 

 

п.ғ.к., 

доцентҚазҰҚПУ 

Садықова М.К 

Ph.D, аға оқытушы 

М.К. 

Сураншиева 

11 Серікбай 

Айтолқын 

Серғалиқы

зы 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

1.Ересек топ балаларын мектепке дейінгі 

ұйым мен отбасында әлеуметтік серіктестік 

арқылы әлеуметтендіру 

2.Социализация детей старшего дошкольного 

Ph.D аға 

оқытушы  

М.К.Суран

шиева 

п.ғ.к.,ас.проф. ҚазҰҚПУ 

Икрамова А.Ш. 

 

Ph.D, қауым. 

профессор 

Булшекбаева А.И. 



мен оқыту 

педагогик

асы 

возраста посредством социального 

партнерства ДО и семьи 

3.Socialization of senior preschool children 

through social partnership of preschool and 

family 

 

12 Сәду  

Нарқыз 

Болатқызы 

7М012-

Мектепке 

дейінгі 

тәрбиелеу 

мен оқыту 

педагогик

асы 

1.Блингвальды ортада мектеп жасына дейінгі 

балалардың интеллектуалды дамуы  

2.Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста в блингвальной среде  

3.Intellectual development of preschool children 

in a bilingual environment 

 

п.ғ.к., 

қауым. 

профессор 

Алимбеков

а А.А. 

п.ғ.д., профессор 

Жиенбаева С.Н. 

ҚазҰҚПУ 

 

Ph.D. аға оқытушы 

 М.К. 

Сураншиева 

2020-2021 оқу жылындағы 

1-курс докторанттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары,  ғылыми жетекшілері  
 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми 

жетекшісі 

Шетелдік ғылыми кеңесші 

   

 Берлибаева 

Майра  

Бакдаулетовна 

8D0120 – 

Дошкольное 

образование 

Педагогические условия развития 

эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста 

Қазірғі мектеп жасына дейінгі балалардың 

эмоционалдық  интеллектін дамытудың 

педагогикалық шарттары  

Pedagogical conditions of the development of 

emotional intelligence of preschool children 

Сураншиева 

Мираш 

Кадыровна 

- РhD 

Беленькая Анна 

Владимировна, 

д.п.н.,профессор 

Киевский университет имени 

Борис Гринченко 

 

 

 

Педагогика және психология  институтының  директоры       Ғ.А. Абаева  

 

 

 
 



 


