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Бурибаев Е.А. 

д.ю.н., профессор 

Коронавирустық инфекцияны (COVID-19) еңсерілмейтін 

күш жағдайымен тану проблемалары 

Проблемы признания коронавирусной инфекции 

(COVID-19) обстоятельством непреодолимой силы 

Жария іс-шараларды өткізуге азаматтардың 

конституциялық құқықтарын іске асыру мәселелері 

Проблемы реализации конституционных прав 

граждан на проведение публичных мероприятий 

Ақпараттандыру жағдайында сот арқылы қорғалу және 

сотқа қол жеткізу құқығы 

Право на судебную защиту и доступ к суду в 

условиях информатизации 

Білікті заң көмегіне құқық: конституциялық модель және 

халықаралық құқықтық стандарттар 

Право на квалифицированную юридическую помощь: 

конституционная модель и международные правовые 

стандарты 

Адвокаттың тәртіптік жауапкершілігі Дисциплинарная ответственность адвоката 

Құрылыс салушы дәрменсіз (банкрот) болған кезде 

үлестік құрылысқа қатысушылардың құқықтарын қорғау 

Защита прав участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщика 

Ақылды келісімшарттың құқықтық құрылымы: заңды 

табиғаты және қолдану аясы 

Правовая конструкция смарт-контракта: юридическая 

природа и сфера применения 

Қазақстандағы краудфандингті құқықтық реттеу Правовое регулирование краудфандинга в Казахстане 

Медициналық қызметті жүзеге асыру кезінде келтірілген 

зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік 

Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный при осуществлении медицинской 

деятельности 

Қызметкердің кінәлі әрекеттеріне байланысты еңбек 

шартын бұзу 

Расторжение трудового договора в связи с виновными 

действиями работника 

Ұйым басшысымен еңбек шартын тоқтату ерекшеліктері Особенности прекращения трудового договора с 



руководителем организацией 

Қашықтықтан қызмет ететін қызметкерлердіңеңбегін 

құқықтық реттеу 

Правовое регулирование труда дистанционных 

работников 

Еңбек қатынастарындағы сандық технологиялар Цифровые технологии в трудовых отношениях 

Жұмыс берушінің басқа жеке немесе заңды тұлғаларға 

жіберетін қызметкерлерінің еңбегін құқықтық реттеу 

Правовое регулирование труда работников, 

направляемых работодателем к другим физическим 

или юридическим лицам 

Еңбек құқығындағы моральдық зиянды өтеудің өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы компенсации морального 

вреда в трудовом праве 

Мерзімді еңбек шарттарын құқықтық реттеу Правовое регулирование срочных трудовых 

договоров 

Қазақстан Республикасындағы шетелдіктердің еңбегін 

құқықтық реттеу 

Правовое регулирование труда иностранцев в 

Республике Казахстан 
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Хамзина Ж.А. 

д.ю.н., профессор 

Нормативтік құқықтық актілер жобаларының сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы сараптамасы олардың тиімділігін 

арттыру құралдары жүйесінің элементі ретінде 

Антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов как элемент системы 

средств повышения их эффективности 

Вакцинацияның құқықтық аспектілері Правовые аспекты вакцинации 

Қызметкерлердің зияткерлік қызметі нәтижелерінің 

құқықтық режимі 

Правовой режим результатов интеллектуальной 

деятельности работников 

Қызметкерлердің дербес деректерін өңдеу мен қорғауды 

құқықтық реттеу: теория мен практика мәселелері 

Правовое регулирование обработки и защиты 

персональных данных работников: проблемы теории 

и практики 

Еңбек қатынастары саласындағы жынысы мен жасының 

белгілері бойынша кемсіту 

Дискриминация по признакам пола и возраста в сфере 

трудовых отношений 

Еңбек шарты мен азаматтық-құқықтық сипаттағы 

шарттың арақатынасы 

Соотношение трудового договора и договора 

гражданско-правового характера 

Жоғары білім беру педагог қызметкерлерінің еңбегін 

реттеу 

Регулирование труда педагогических работников 

высшего образования 

Ата-ананы әлеуметтік қолдау Социальная поддержка родительства 

Жеке еңбек дауларын қарау және шешу: теория мен 

практика мәселелері 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных 

трудовых споров: проблемы теории и практики 

Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдердің 

зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы заңнамасын 

Гармонизация законодательства стран-участниц 

Евразийского экономического союза в сфере 



үйлестіру (Қазақстан Республикасы мен Ресей 

Федерациясы мысалында) 

пенсионного обеспечения (на примере Республики 

Казахстан и Российской Федерации) 

Жұмыс берушінің еңбек заңнамасын бұзғаны үшін 

жауаптылығы 

Ответственность работодателя за нарушение 

трудового законодательства 

Педагогтердің еңбегін құқықтық реттеу Правовое регулирование труда педагогов 

Қазақстандағы және шетелдегі еңбек қатынастарындағы 

кемсітушіліктен қорғау тетіктерінің тиімділігі 

Эффективность механизмов защиты от 

дискриминации в трудовых отношениях в Казахстане 

и за рубежом 

Мүгедектердің еңбек ету құқығын іске асыру 

ерекшеліктері 

Особенности реализации права на труд инвалидами 

Отбасылық міндеттері бар адамдардың еңбек 

ерекшеліктерін құқықтық реттеу 

Правовое регулирование особенностей труда лиц с 

семейными обязанностями 

Медицина қызметкерлерінің еңбегін құқықтық реттеудің 

ерекшеліктері. 

Особенности правового регулирования труда 

медицинских работников. 
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Тайторина Б.А. 

д.ю.н., профессор 

Қазіргі кезеңде саяси партиялардың мемлекетті басқаруға 

қатысуы 

Участие политических партий в управлении 

государством в современный период 

Мемлекеттік және мемлекеттік органдардың 

функцияларын жүзеге асыру мәселелері 

Проблемы реализации функций государства и 

государственных органов 

Құқық жүйесі мен заңнама жүйесі арасындағы байланыс Соотношение системы права и системы 

законодательства 

Құқықтық сана - бар шындықты көрсету нысаны ретінде Правосознание как форма отражения существующей 

действительности 

Конституциялық реформа: теориялық және құқықтық 

талдау 

Конституционная реформа: теоретико- правовой 

анализ 

Қазақстан Республикасында және шет мемлекеттерде 

білім алуға конституциялық құқық: салыстырмалы 

құқықтық талдау 

Конституционное право на образование в Республике 

Казахстан  и зарубежных государствах: сравнительно-

правовой анализ 

 

Қазақстан Республикасы азаматтарының көпшілік іс-

шараларды өткізу құқығын конституциялық-құқықтық 

реттеу 

Конституционно-правовое регулирование права 

граждан Республики Казахстан на проведение 

публичных мероприятий 

Мемлекеттік қызметтің модельдері: Қазақстан және 

әлемнің үздік тәжірибелері 

Модели государственной службы: Казахстан и 

лучшие мировые практики 



 

Атмосфералық ауаны ластанудан құқықтық қорғау 

жүйесіндегі мемлекеттік бақылау 

Государственный контроль в системе правовой 

охраны атмосферного воздуха от загрязнения 

Денсаулық сақтау саласындағы құқықтық реттеу 

механизмі 

Механизм правового регулирования в сфере 

здравоохранения 

 

4 Кошпенбетов 

Б.М. 

к.ю.н., и.о. 

асс.профессор 

ҚР Денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды 

құқықтық реттеудің кейбір мәселелері 

Некоторые вопросы правового регулирования 

отношений в области здравоохранения в РК 

ҚР Денсаулық сақтау саласындағы құқықтық 

қатынастар субъектілерінің құқықтары мен міндеттері 

Права и обязанности субъектов правоотношений в 

сфере здравоохранения в РК 

ҚР-дағы қаржылық құқықтық қатынастардың өзекті 

мәселелері 

Актуальные вопросы финансовых правоотношении в 

РК 

Әкімшілік құқықтың дамуының өзекті мәселелері Актуальные проблемы развития административного 

права  

ҚР зияткерлік меншік құқығын қорғаудың құқықтық 

аспектілері 

Правовые аспекты защиты прав интелектуальной 

собственности 

5 Бижанова А.Р. 

д.ю.н., 

и.о.асс.профессор 

Санитарлық-эпидемиологиялық ережелерді бұзғаны үшін 

қылмыстық жауаптылық мәселелері 

Вопросы уголовной ответственности за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил 

 

ҚР Қылмыстық кодексі бойынша шартты түрде соттау 

мен жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын 

босату институттарының кейбір аспектілері 

Некоторые аспекты институтов условного осуждения 

и условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания по Уголовному кодексу РК  

Қылмыстық жауаптылық пен жазаны 

дифференциациялау және дараландыру мәселелері 

Проблемы дифференциациии индивидуализации 

уголовной ответственности и наказания 

Белгілі бір қылмыстық құқық бұзушылық үшін көзделген 

жазадан гөрі неғұрлым жеңiл жаза тағайындау: 

теориялық және іс-тәжірибелік аспектілер 

Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное уголовное правонарушение: 

теоретические и практические аспекты  

Кредиттеу саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарға қарсы қылмыстық-құқықтық іс-қимыл 

Уголовно-правовое противодействие уголовным 

правонарушениям в сфере кредитования 

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды 

декриминализациялау: теориялық және іс-тәжірибелік 

мәселелер   

Декриминализация уголовных правонарушений: 

вопросы теории и практики 

Балаларды немесе еңбекке жарамсыз ата-аналарды күтіп- Уголовная ответственность за неуплату средств на 

http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovoe-protivodejstvie-prestuplenijam-v-sfere-kreditovanija.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovoe-protivodejstvie-prestuplenijam-v-sfere-kreditovanija.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/dekriminalizacija-prestuplenij-teoreticheskij-i-prakticheskij-aspekty.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/dekriminalizacija-prestuplenij-teoreticheskij-i-prakticheskij-aspekty.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovnaja-otvetstvennost-za-neuplatu-sredstv-na-soderzhanie-detej-ili.html


бағуға арналған қаражатты төлемегені үшін қылмыстық 

жауаптылық 

содержание детей или нетрудоспособных родителей 

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің қызметін 

қылмыстық-құқықтық қорғау 

Уголовно-правовое обеспечение деятельности  

учреждений уголовно-исполнительной системы 

Әскери қызмет өткеру тәртібіне қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды саралау 

Квалификация уголовных правонарушений против 

порядка прохождения военной службы 

Бостандықты шектеу жаза түрі ретінде: теория мен 

практика мәселелері 

Ограничения свободы как вида наказания: вопросы 

теории и практики 

6 Сералиева А.М. 

к.ю.н., 

асс.профессор 

Қазақстан Республикасындағы медиация институтын 

құқықтық талдау 

Правовой анализ института медиации в Республике 

Казахстан 

 

Заңсызкәсіпкерлікпенбайланыстықылмыстардыңқылмыс

тық-құқықтықаспектілері 

Уголовно-правовые аспекты преступлений, связанные 

с незаконным предпринимательством 

 

Есініңдұрыстығыжоққашығарылмайтынпсихикасыбұзыл

ғанадамдардыңқылмыстықжауаптылығыныңпроблемалар

ы 

Проблемы уголовной ответственности лиц с 

психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости 
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Калкаева Н.Б. 

к.ю.н., 

асс.прфессор 

Адам өміріне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды 

саралау ерекшеліктері 

 

Особенности квалификации преступлений против 

жизни человека 

 

Қарақшылық бөтеннің мүлкін жымқырудың нысаны 

ретінде: қылмыстық-құқықтық аспекті 

 

Разбой как форма хищения чужого имущества: 

уголовно-правовой аспект 

 

Бұзақылық: теориялық және құқық қолданушылық 

аспектілері 

Хулиганство: теоретические и правоприменительные 

аспекты 

Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстылық 

криминологиялық зерттеу объектісі ретінде 

Транснациональная организованная преступность как 

объект криминологического исследования 

Зияткерлік құқыққа қылмыстық қол сұғушылық: 

қылмыстық құқықтық және криминологиялық 

аспектілері 

Преступные посягательства на интеллектуальную 

собственность: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

Қазіргі сыбайлас жемқорлыққа қарсы технологиялар: 

теориялық және тәжірибелік мәселелер  

Современные антикоррупционные технологии: 

теоретические и практические вопросы 

http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovnaja-otvetstvennost-za-neuplatu-sredstv-na-soderzhanie-detej-ili.html


Кәмелетке толмағандар саудасы: саралау проблемалары Торговля несовершеннолетними: проблемы 

квалификации 

Қазақстан Республикасында жол жүрісіжәне жол 

инфрақұрылымы қауіпсіздігін қамтамасыз ету: 

қылмыстық-құқықтық және криминологиялық 

аспектілері 

Обеспечениее безопасности дорожного движения и 

дорожной инфроструктуры в Республике Казахстан: 

уголовно-правовые и криминологические аспекты 

Киберқылмыстылық: ұғымы, жағдайы, қылмыстық-

құқықтық күрес шаралары 

Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-

правовые меры борьбы 

Есірткі қылмыстылығына қарсы іс-қимыл мәселелері: 

теория және тәжірибе сұрақтары 

Проблемы противодействия наркопреступности на 

современном этапе: вопросы теории и практики 

Қазақстан Республикасында қылмыстық саясаттың 

негізгі бағыттарын жүзеге асырудағы ішкі істер 

органдарының рөлі 

Роль органов внутренних дел в реализации основных 

направлений уголовной политики Республики 

Казахстан 

Жеке өмірге қолсұғылмаушылық үшін қылмыстық 

жауаптылық мәселелері 

Уголовная ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни 

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша 

кәмелетке толмағандарды қылмыстық жауаптылықтан 

босатудың ерекшеліктері. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности по законодательству 

Республики Казахстан. 

Қалта ұрлығын криминологиялық зерттеу және ішкі істер 

органдарымен олардың алдын алу 

Уголовно-правовое и криминологическое 

исследование карманных краж и их предупреждение 

органами внутренних дел 

Адамның және азаматтың конституциялық және өзге де 

құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар: саралау және алдын алу 

мәселелері 

Уголовные правонарушения против 

конституционных и иныхправ и свобод человека и 

гражданина: вопросы квалификации и профилактики 

8 

 

 

Кенжибекова 

Э.П. 

К.ю.н., и.о. 

асс.профессор 

Қылмыстық процестегі   цифрлық технологиялар: іске 

асыру мүмкіндіктері мен шектері » 

Цифровые технологии в уголовном процессе: 

возможности и пределы внедрения» 

Қылмыстық сот өндірісіндегі сотқа дейінгі 

сатыларындағы заңдылық 

Законность в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства  

«Тергеу әрекеттерінің барысы мен нәтижелерін бекітудің 

инновациялық цифрлық тәсілдері 

«Инновационные цифровые способы фиксации хода и 

результатов следственных действий 

Қылмыстық сот ісін жүргізудегі жеке тұлға 

құқықтарының кепілдіктері 

Гарантии прав личности в уголовном 

судопроизводстве 



«Қылмыстық процестің үш деңгейлі моделін ендіру 

шеңберінде процессуалдық шешімдерді үйлестіру және 

қабылдау механизмінің кейбір мәселелері» 

«Некоторые проблемы механизма согласования и 

принятия процессуальных решений в рамках 

внедрения трехзвенной модели уголовного 

судопроизводства»  

Қылмыстық процесстегі жауап алу психологиясы: сотқа 

дейінгі және сот сатыларының мәселелері 

Психология допроса в уголовном процессе: проблемы 

досудебной и судебной стадии 

«Қазақстан және шет елдердің қылмыстық процесінде 

цифрлық технологияларды енгізу ерекшеліктері» 

«Особенности реализации цифровых технологий в 

уголовном процессе Казахстан и зарубежных стран»  

«Прокурордың сотқа дейінгі іс жүргізу барысында 

процессуалдық шешімдер қабылдаудағы құзыреті 

туралы» 

«О компетенции прокурора при принятии 

процессуальных решений в ходе досудебного 

производства» 

Бұлтартпау  шараларын соттың санкциялау мәселелері: 

қазіргі жағдайы мен болашағы  

О судебном санкционировании мер пресечения: 

перспективы и реалии 

Құқықтық конфликтология: қылмыстық іс жүргізу 

аспектілері 

Юридическая конфликтология: уголовно-

процессуальные аспекты 

Сотқа дейінгі сатыдағы дәлелдеу мәселелері: 

цифрландырудың болашағы  

Проблемы доказывания в досудебных стадиях: 

перспективы цифровизации  

9 Хведелидзе Т.Б. 

К.ю.н., и.о. 

асс.профессор 

Қылмыстық процестің үш буынды моделі: даму мәні мен 

болашағы 

Трехзвенная модель уголовного процесса: сущность и 

перспективы развития 

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу 

құқығының қазіргі доктринасы: тенденция және 

проблемалар 

Современная доктрина уголовно-процессуального 

права Республики Казахстан: тендеции и проблемы 

Қазақстан Республикасының қылмыстық процесіндегі 

Бұйрық өндірісі: теория және практика мәселелері 

Приказное производство в уголовном процессе 

Республики Казахстан: проблемы теории и практики 

Қазақстан Республикасының қылмыстық процесіндегі 

прокурорлық қадағалау: жүйесі мен құрылымы 

Прокурорский надзор в уголовном 

процессе Республики Казахстан: система и структура 

Қазақстанның қылмыстық процесіндегі оңайлатылған іс 

жүргізу: оңтайландырудың түрлері мен проблемалары 

Упрощенное производство в уголовном процессе 

Казахстана: виды и проблемы оптимизации 

Дәлелдемелер теориясы: жаңа әдіснамалық тәсілдер Теория доказательств: новые методологические 

подходы  

Қылмыстық процестің қағидаттары: жаңа әдіснамалық 

тәсілдер 

Принципы уголовного процесса: новые 

методологические подходы 

Қылмыстық процесте адам құқықтарын қорғаудың Международно-правовые основы защиты прав 



халықаралық-құқықтық негіздері человека в уголовном процессе 

Тергеудің криминалистикалық әдістемесі: заманауи 

әдіснамалық тәсілдер 

Криминалистическая методика расследования: 

современные методологические подходы 

Қылмыстық іс жүргізу дәлелдеуіндегі электрондық 

технологиялар: теория мен практика мәселелері 

Электронные технологии в уголовно-процессуальном 

доказывании: проблемы теории и практики 

Қылмыстық сот өндірісіне цифрландыруды енгізудің 

құқықтық негіздері: теория және практика мәселелері 

Правовые основы внедрения цифровизации в 

уголовное судопроизводство: проблемы теории и 

практики 

Посткеңестік кеңістік Республикаларының қылмыстық 

процесіндегі ерекше өндірістер: компаративистік зерттеу 

Особые производства в уголовном процессе 

Республик постсоветского пространства: 

компаративистское исследование  

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

 

 

Магистерлік диссертация тақырыптары 

 

 

Темы магистерской диссертации  

1 Шадиев К.Х. 

к.э.н., 

и.о.асс.профессор 

Ақпараттық экономикадағы адам капиталы Человеческий капитал в условиях информационной 

экономики 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік саласындағы 

гендерлік теңдікті қалыптастыру контексіндегі адами 

капитал 

Человеческий капитал в условиях формирования 

гендерного равенства в социальной сфере Республики 

Казахстан 

Білім беру мекемесін басқарудың ақпараттық моделі 

(объект) 

 

Информационная модель управления развитием 

образовательного учреждения (объект) 

ЖОО-ның кәсіпкерлік белсенділігіне ықпал ететін 

факторларды жүйелік талдау (өңір) 

Системный анализ влияния факторов на 

предпринимательскуюактивность ВУЗов (регион) 

Мемлекеттік басқару органдарының азаматтардың 

өтініштеріменқызметін бағалау (мемлекеттік органның 

қызметі мысалында) 

Оценка деятельности государственных органов 

управления с обращениями граждан (на примере 

деятельности государственного органа) 

Алматыда жас ұрпақтың іскерлік бастамаларын іске 

асыру мәселелері 

Проблемы реализации бизнес-инициатив молодого 

покаления в г.Алматы  

Миллионнан астам халқы бар қалалардың әлеуметтік 

бизнес-жобалары: проблемалары мен басымдықтары 

Социальные бизнес-проекты городов миллионников: 

проблемы и приоритеты 



Жастар кәсіпкерлігі тұрақты әлеуметтік-экономикалық 

өсудің факторы ретінде 

Молодежное предпринимательство как фактор 

устойчивого социально-экономического роста 

Жастар кәсіпкерлігі және ауылдық аумақтарды дамыту: 

мәселелер мен шешімдер 

Молодежное предпринимательство и развите 

сельских районов: проблемы и решения 

Жастар кәсіпкерлігінің экожүйелік моделі: мәселелері 

және даму басымдықтары 

Модель экосистемы молодежного 

предпринимательства: проблемы и приоритеты 

развития 

Сандық бизнесті трансформациялаудың қиындықтары 

мен басымдықтары 

Проблемы и приоритеты цифровой трансформации 

бизнеса 

Жасыл желекті  ұстау мен қорғау, қала және тұрғылықты 

мекендердің аумақтарын көріктендіру салаларын басқару 

(аудан, қала, аймақ, облыс мысалында 

Управление сферой содержания и защиты зеленых 

насаждений, благоустройства территорий городов и 

населенных пунктов (на примере района, города, 

региона, области) 

Халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасын мемлекеттік 

реттеу 

Государственное регулирование уровня и качества 

жизни населения (регион) 

Ғылыми әлеуетті мемлекеттік басқару және оның 

Қазақстанның инновациялық дамуын басқаруға ықпалын 

күшейту 

Государственное управление научным потенциалом и 

усиление его влияния на инновационное развитие 

Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022 оқу жылындағы Әлем тарихы кафедрасына 1-курсқа түсуші магистранттардың 

магистрлік диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері (кеңесшілері) 

 
№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

 

 

Магистерлік диссертация тақырыптары  

 

 

Темы магистерской диссертации 

                                    БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                                       7М01601-История  

1 Сманкулова 

Жанат 

Еркеновна 

д.и.н., 

ст.преподаватель 

Тарих сабақтарында қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдану 

Применение дистанционных образовательных 

технологии на уроках истории 

Қашықтық форматындағы тарих сабағындағы әлеуметтік 

процестер 

 Социальные процессы на уроках истории   в 

дистанционном формате 

Тарих сабақтарындағы қашықтықтан оқытудың мәселелері 

мен болашағы 

Проблемы и перспективы дистанционного 

обучения на уроках истории 

2 Абдуғұлова 

Бағлан 

Қапаровна, 

д.п.н., профессор 

АКТ технологиялары арқылы болашақ тарих мұғалімдерінің 

басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру 

Формирование управленческой компетентности 

будущих учителей истории посредством ИКТ 

технологий 

Тарих сабақтарында модульдік оқыту жүйесін құру Создание модульной системы обучения на уроках 

истории 

Тарих сабақтарында  білім беру процесін ұйымдастыруға 

арналған цифрлық ресурстар 

Цифровые ресурсы для организации 

образовательного процесса по истории 

3 Асымова Дария 

Болатовна 

PhD 

Болашақ тарих мұғалімдерінің инклюзивті білім беру 

жағдайында жұмыс істеу дағдыларын дамыту 

Развитие навыков будущих учителей истории  к 

работе в условиях инклюзивного образования 

Қашықтықтан форматтағы тарих сабағына дидактикалық 

материалдар дайындау 

Подготовка материалов для урока истории в 

дистанционом формате 

Табысты тарих мұғалімінің бейнесі: қашықтықтан оқыту 

жағдайында іздеу, мүмкіндіктер, перспективалар 

Образ успешного историка: поиск, возможности, 

перспективы в условиях дистанционного обучения 

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

Магистерлік диссертация тақырыптары  Темы магистерской диссертации 



научного 

руководителя 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

7М03106 –Аймақтану 

1 Махаева Айткул 

Шайымкуловна 

д.и.н., профессор 

Қазақстан Республикасының әлемнің жетекші өңірлерімен 

қатынастарын дамытудың мемлекеттік (республикалық және 

облыстық, қалалық) жоспарларын талдау 

Анализ государственных (республиканских и 

областных, городских) планов  развития 

отношений Республики Казахстан с ведущими 

регионами мира 

Халықаралық аймақтану мәселелері: тарихнамалық талдау Проблемы международного регионоведения: 

историографический анализ 

Орталық Азия мемлекеттерінің трансшекаралық мәселелерін 

талдау 

Анализ трансграничных проблем государств 

Центральной Азии 

2 Сутеева Ханзада 

Агибаевна 

д.и.н., профессор 

Қазақстандағы аймақтануды зерттеудің өзекті мәселелері 

 

Актуальные проблемы изучения регионоведения в 

Казахстане 

Аймақтану бойынша қолданыстағы білім беру 

бағдарламаларының өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы действующих 

образовательных программ по регионоведению 

Қазіргі интеграциялық процестер және халықаралық 

аймақтық ұйымдар: пәнаралық талдау 

Современные интеграционные процессы и 

международные региональные организации: 

междисциплинарный анализ 

 

 

2021-2022 оқу жылындағы академик Т.С. Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасына  

1-курсқа түсуші магистранттардың магистрлік диссертациялық жұмыстарының 

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері (кеңесшілері) 

 
№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

Магистерлік диссертация тақырыптары  Темы магистерской диссертации 

                                      БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                                            7М01601-История 



1 Далаева Тенлик 

Токтарбековна 

к.и.н., доцент 

 

Тарихты оқытуда «есте сақтау орындарының» маңызы 

(Қазақстан облыстары мен белгілі бір аудан материалдары 

негізінде)  

Места памяти в преподавании истории (на 

материалах определенного района и области 

Казахстана) 

Қазақстан тарихы бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттері: 

оның негізгі түрлері және әдістемелік мүмкіндіктері (XX - 

XXI ғасырдың басы)  

Учебная литература по Истории Казахстана: 

основные виды и методические возможности (XX 

– нач. XXI вв.). 

Қазіргі заманғы білім беру кеңістігіндегі тарих пәндері 

бойынша сандық оқыту ресурстары 

Цифровые образовательные ресурсы по 

дисциплинам истории в современном 

образовательном пространстве 

Цифрлық білім беру ортасындағы оқыту материалдары: 

контент, технологиялар және әдістемелік ұсынымдар 

Обучающие материалы в цифровой 

образовательной среде: контент, технологии и 

методические рекомендации 

2 Жангуттин 

Бауыржан 

Олжабаевич 

т.ғ.д., доцент 

1920-1930 жылдардағы қазақ зиялыларының еңбектерін 

ортаға Қазақстан тарихын оқытуда қолдану мектеп 

Использование произведений казахской 

интеллигенции 1920-1930 годов в преподавании 

истории Казахстана в средней 

школе 
 

ХХ ғасырдың екінші жартысы - ХХІ ғасырдың басындағы 

Қазақстандағы экологиялық проблемалардың даму 

динамикасы 

Динамика развития экологических проблем в 

Казахстане во второй половине ХХ в.- начале ХХI 

века 
 

1990-2020 жылдардағы Қазақстан мен Украинадағы Екінші 

дүниежүзілік соғыстың тарихи жады: салыстырмалы зерттеу 

тәжірибесі 

Историческая память о Второй мировой войне в 

Казахстане и Украине в 1990-2020 гг.: опыт 

сравнительного исследования 

3 Ермұқанов Еркін 

Нураддиұлы 

т.ғ.к., доцент 

Орталық Азиядағы жоғары білімнің қалыптасуы мен дамуы 

    

Становление и развитие высшего образования в 

Центральной Азии 

1941-1945 жж антигитлерлік коалицияның құрылуы және 

оның орта мектеп тарихындағы көрінісі 

Формирование антигитлеровской коалиции в 1941-

1945 гг. и ее отражение в курсе истории средней 

школы 

 

Қазақ зиялыларының күнделікті өміріндегі жалпы және 

ерекше - екінші. жартысы 20 г. 

Общее и особенное в истории повседневности 

казахской интеллигенции второй. половины 20 в. 

 



4 Мырзатаева 

Забира 

Балабекқызы 

т.ғ.к., аға 

оқытушы 

Қазақстан тұрғындарының ауызша тарихындағы қазақ 

отбасының өткені 

Прошлое казахской семьи в устных историях 

жителей Казахстана 

Қазақстан тұрғындарының ауызша тарихындағы қазақ 

отбасының күнделікті жұмысы 

Повседневность казахской семьи в устных 

историях жителей Казахстана 

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ отбасының 

кеңестік күнделікті өмірі Қазақстан тұрғындарының ауызша 

тарихында 

Советская повседневность казахской семьи второй 

половины ХХ века в устных историях жителей 

Казахстана 

 

5 Сайфулмаликова 

Сабира 

Сабытханқызы 

т.ғ.д., аға 

оқытушы 

1917-1950 жылдардағы кеңестік мектептің күнделікті өмірі 

Қазақстанның мұрағат құжаттары мысалында 

Повседневность советской школы в 1917-1950е гг 

на примере архивных документов Казахстана 

 

Әлихан Бөкейханов және оның қазақ ағартушылық 

эволюциясындағы рөлі 

Алихан Букейханов и его роль в эволюции 

казахского просветительства 

 

Дала аймағындағы протестанттық қауымдастықтар Протестантские общины в Степного края 

 

2021-2022 оқу жылындағы Саясаттану және әлеуметтік-философиялық пәндер кафедрасына  

1-курсқа түсуші магистранттардың және докторанттардың магистрлік диссертациялық жұмыстарының 

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері (кеңесшілері) 
 

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

Магистерлік диссертация тақырыптары  Темы магистерской диссертации 

                                           БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                                          7М03104 – Саясаттану 

1 Симтиков Жомарт 

Құдайбергенович  

д.п.н., профессор 

Мемлекеттік жастар саясатындағы еріктілердің жұмыстары  Волонтерская работа в государственной 

молодежной политике 

 

Пандемияның саяси процеске әсері Влияние пандемии на политический процесс 

 



Сандық жүйенің қоғамдық санаға ықпалы  Влияние системы счисления на общественное 

сознание 

 

Ғаламдану процесіндегі (биткойн,  криптовалюта) цифрлық 

экономика саяси аспектісі  

Политический аспект цифровойэкономики в 

процессеглобализации (биткоин, криптовалюта) 

2 Мукажанова 

Альмира 

Жаппаровна 

д.п.н., доцент 

Ұлы адамдардың харизмасы Харизма велики хлюдей 

Қазіргі кездегі этносаралық қатынастардың мәселелері  

 

Современные проблемы межэтнических 

отношений  

 

Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігінің саяси-аумақтық 

аспектілері 

Политико-территориальные аспекты национальной 

безопасности Казахстана 

Ақпараттық дәуірдегі азаматтық мәдениеттің 

ерекшеліктері: саяси талдау 

Особенности гражданской культуры в 

информационную эпоху: политологический анализ 

Саяси сыбайлас жемқорлық көлеңкелі биліктің бір 

формасы ретінде 

 

Политическая коррупция как форма теневой 

власти 

 Қазіргі саяси процестердегі саяси интернет байланыстар 

инновациялық фактор ретінде 

Политические интернет-коммуникации как 

инновационный фактор в современных 

политических процессах 

3 Қуанышбаева 

Жазира 

Жайлаубековна  

PhD 

Қазіргі қазақстандық қоғамның саяси құндылықтары: 

зерттеу мәселелері мен болашағы 

Политические ценности современного 

казахстанского общества: проблемы и перспективы 

изучения 

ҚР-дағы жастардың қоғамдық-саяси қозғалысы Общественно политические движения молодежи в 

РК 

Азаматтық қоғам саяси жаңару факторы ретінде Гражданское общество как фактор политической 

модернизации 

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

Магистерлік диссертация тақырыптары  Темы магистерской диссертации 



руководителя 

                     БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                         7М03103 – Социология 

1 Абишев А.М. 

д.с.н.  

Ақпараттық қоғам: әлеуметтанулық талдау 

 

Социологический анализ информационного 

общества 

Отбасы социологиялық институтының эволюциясы 

 

Эволюция социологического института семьи 

Жастардың әлеуметтік мәселелеріне әлеуметтанулық талдау Социологически анализ социологических проблем 

молодежи 

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

Магистерлік диссертация тақырыптары  Темы магистерской диссертации 

                              БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                             8M02204 –Дінтану 

1 Избаиров А.К. 

т.ғ.д., профессор 

дінтанушы 

Қазақтардың рухани мәдениетіндегі діни және ұлттық 

белгілер 

Религиозное и этническое в духовной культуре 

казахов 

 

Ислам дініндегі толеранттылық және әділдік. Толерантность и справедливость в исламе. 

Діни өмір салты жүйесіндегі табыну тәжірибесі. Культовая практика в системе религиозного образа 

жизни. 

№ ФИО Научного 

руководителя  

Магистерлік диссертация тақырыптары  Темы магистерской диссертации 

                                        БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                                  7M03102 –Мәдениеттану 

1 Кусаинов 

Даренбек 

д.ф.н., профессор 

Мәдени мұра мәдени бағдарламасының ұлттық мәдениетті 

жаңғыртудағы рөлі  

Роль культурной программы культурного наследия 

в модернизации национальной культуры  

 

Қазақтың дәстүрлі мәдениетіндегі ұлттық бірегейлік 

мәселесі: мәдениеттанулық талдау 

Проблема национальной идентичности в 

традиционной казахской культуре: 

культурологический анализ 

 



Қазіргі Қазақстандағы бұқаралық мәдениет және оның 

мәдениеттанулық көздері  

Массовая культура в современном Казахстане и ее 

культурологические источники 

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя  

Магистерлік диссертация тақырыптары  Темы магистерской диссертации 

                                 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                               7M02201–Философия 

1 Кабаева Ж.А. 

д.ф.н., профессор 

Қазақтардың дәстүрлі мәдениетінде әлем үлгісінің 

қалыптасуы: тарихи-философиялық дискурс. 

Формирование модели мира в традиционной 

культуре казахов: историко-философский дискурс.   

 

1991 жылдан бастап Қазақстан Республикасындағы 

отбасылық саясат: әлеуметтік талдау. 

Семейная политика в Республике Казахстан с 1991 

г.: социологический анализ.   

 

Мұғалімдер мен дәрігерлердің құндылықтар жүйесінің 

әлеуметтік-философиялық негіздері. 

Социально – философские основания системы 

ценностей педагогов и врачей. 

 

2 Аташ Б.М. 

д.ф.н., профессор 

Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі патриотизм идеясы және 

оның қазіргі заманмен сабақтастығы  

Идея патриотизма в древнетюркских письменных 

памятниках и его преемственность с 

современностью 

 

«Оғыз-наме» дастанындағы космологиялық, онтологиялық, 

антропологиялық ойтолғамдар 

Космологические, онтологические, 

антропологические размышления в саге «Огуз-

наме» 

 

Батырлар жырындағы ерлік пен елдік мұрағаттары Героические и страноведческие архивы 

героических эпох 

 

 

 

Институттың Ғылыми кеңесінде қаралды 

Хаттама № 11 "29"  06  2021 жыл 



2021-2022 оқу жылындағы Әлем тарихы кафедрасына 1-курсқа түсуші докторанттардың 

докторлық диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері (кеңесшілері) 

 
№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

Докторлық диссертация тақырыптары Темы докторских диссертации 

                                    БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                                       8D01601-История 

1 Сманкулова 

Жанат 

Еркеновна 

д.и.н., 

ст.преподаватель 

Тарих сабағында сандық мәдениет және ақыл-ой 

құндылықтарын қалыптастыру 

Цифровая культура и привитие ментальных 

ценностей на уроке истории 

Жоғары білім берудегі қашықтықтан оқыту: Тарихи оқытуды 

цифрлық трансформациялау мәселелері 

Дистанционное обучение в высшем образовании: 

проблемы цифровой трансформации 

исторического обучения 

2 Абдуғұлова 

Бағлан 

Қапаровна, 

д.п.н., профессор 

Тарих сабағында оқушылармен қашықтық форматындағы 

жеке жұмыс: тәжірибе, проблемалар және оларды шешу 

жолдары 

Индивидуальная работа с учащимися на уроках 

истории в дистанционном формате: опыт, 

проблемы и пути их решения 

Тарих сабағында қашықтық форматындағы оқыту 

контентерін қолдану тәжірибесі 

Практика использования обучающих контенотов 

на уроке истории в дистанционом формате  

3 Асымова Дария 

Болатовна 

PhD 

Қазақстандағы инклюзивті білім берудің даму тарихы: 

тарихнама және мәселелері 

История развития инклюзивного образования в 

Казахстане: историография и проблематика 

Бейнелерді визуализациялау призмасы арқылы тарих 

сабағында асоциациялық оқытудың мәселелері мен 

перспективалары 

Проблемы и перспективы асоциативного обучения 

на уроке истори через призму визуализации 

образов 

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

Докторлық диссертация тақырыптары Темы докторских диссертации 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/05/26/individualnaya-rabota-s-uchashchimisya-opyt-problemy-i-puti-ikh
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/05/26/individualnaya-rabota-s-uchashchimisya-opyt-problemy-i-puti-ikh
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/05/26/individualnaya-rabota-s-uchashchimisya-opyt-problemy-i-puti-ikh


БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

8D03106 –Аймақтану 

1 Махаева Айткул 

Шайымкуловна 

д.и.н., профессор 

Бірініші дереккөздер негізінде орталық Азиядағы 

халықаралық, интегративті, инновациялық процестердің 

мазмұнын талдау 

 

Анализ содержания международных, 

интегративных, инновационных процессов в 

центральнойАзии на основе первичных источников 

Қазіргі аймақтардың даму факторлары: қазіргі парадигмалар 

шеңберіндегі зерттеудің теориялық-әдіснамалық тәсілдері 

мен әдіснамалары 

Факторы развития современых регионов: 

теоретико-методологические подходы и 

методологии исследования в рамках современных 

парадигм 

2 Сутеева Ханзада 

Агибаевна 

д.и.н., профессор 

ҚХР деректі киносы: олардағы өңірдің ұлттық және мәдени 

ерекшеліктерінің бейнесі 

 

Документальное кино КНР: отражение в них 

национальных и культурных особенностей региона 

Сыни талдаудың ғылыми тәсілдері негізінде аймақтану 

проблемаларын талдау және халықаралық және өңірлік 

проблемаларды талдау 

Анализ проблем регионоведения и анализа 

международных и региональных проблем на 

основе научных подходов критического анализа 

 

 

2021-2022 оқу жылындағы академик Т.С. Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасына  

1-курсқа түсуші докторанттардың докторлық диссертациялық жұмыстарының 

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері (кеңесшілері) 

 
№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

Докторлық диссертация тақырыптары Темы докторских диссертации 

                                      БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                                            8D01601-История 

 

 
 

 

Тарихты зерттеу мен оқытудағы Конструктивизм: тәжірибе 

және даму стратегиясы 

Конструктивизм в исследованиях и обучении 

истории: опыт и стратегии развития 



 

 

 

1 

 

 

 

Далаева Тенлик 

Токтарбековна 

к.и.н., доцент 

 

Қазақстандағы деректі фильмдер: зерттеулердегі дерек 

әлеуеті және тарихты оқыту тәсілдері 

Документальное кино в Казахстане: 

источниковедческий потенциал в исследованиях и 

подходах в преподавании истории 

Қазақстанда жаңа әлеуметтік топтарды бейімдеу және өзін – 

өзі таныстыру тәжірибесі-пер.пол. ХХ ғ.: заманауи 

зерттеулер мен әдістемелік мазмұн 

Практики адаптации и самопрезентации новых 

социальных групп в КазахстанеXIX – пер. пол. ХХ 

вв.:  современные исследования и методическое 

содержание 

2 Жангуттин 

Бауыржан 

Олжабаевич 

т.ғ.д., доцент 

19 - 21 ғасырдың басындағы түрік ойшылдарының 

еңбектеріндегі мұғалімнің идеалы 

Идеал педагога в трудах  турецких мыслителей Х1Х – 
начала ХХI века 

19 ғасырдың аяғындағы қазақ зиялыларының педагогикалық 

мұрасында адамды тәрбиелеу 

Воспитание человека  в педагогическом наследии 
казахской интеллигенции конца   19 начала 20 века 

3 Ермұқанов Еркін 

Нураддиұлы 

т.ғ.к., доцент 

Мектептегі білім беру реформалары жағдайындағы 

Қазақстандағы мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесін 

қалыптастыру және дамыту (1946-1991) 

Становление и развитие  системы повышения 

квалификации учителей в Казахстане в условиях 

реформ школьного образования (1946-1991 гг.) 

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы табиғи 

және техногендік апаттардың салдарын жою. 

Ликвидация последствий природных и 

техногенных катастроф в Казахстане во второй 

половине XX в. 

 

4 Мырзатаева 

Забира 

Балабекқызы 

т.ғ.к., аға 

оқытушы 

Қазақстандағы кәсіптік білім беруді ауызша әңгімелер мен 

мұрағат құжаттарында дамыту 

Развитие профессионального образования  

Казахстана в устных рассказах и архивных 

документах 

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ зиялыларының 

кеңестік күнделікті өмірі Қазақстан тұрғындарының ауызша 

тарихында 

 

Советская повседневность казахской 

интеллигенции второй половины ХХ века в устных 

историях жителей Казахстана 

5 Сайфулмаликова 

Сабира 

Сабытханқызы 

т.ғ.д., аға 

оқытушы 

19 ғасырдың екінші жартысы - 20 ғасырдың басында 

Түркістан өлкесінде жалпы білім беру жүйесінің 

қалыптасуы. 

Становление системы общего образования в 

Туркестанском крае второй половины XIX –начала 

XX вв. 

Ресей империясының әскери оқу орындарында 

шетелдіктерді оқытудың ерекшеліктері 

Особенности подготовки кадров инородцев в 

военно-учебных заведениях Российской Империи 



2021-2022 оқу жылындағы Саясаттану және әлеуметтік-философиялық пәндер кафедрасына 

1-курсқа түсуші докторанттардың докторлық диссертациялық жұмыстарының 

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері (кеңесшілері) 
 

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

Докторлық диссертация тақырыптары Темы докторских диссертации 

                                           БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                                          8D03104 – Саясаттану 

1 Симтиков Жомарт 

Құдайбергенович  

д.п.н., профессор 

«Құлақ асатын билік» теориясының өткені мен болашағы Прошлое и будущеетеории"послушной власти" 

 

Этномәдениеттің саяси техникалық жаңғырудағы орны мен 

ролі 

Место и роль этнокультуры в 

политтехнологической модернизации 

2 Мукажанова 

Альмира 

Жаппаровна 

д.п.н., доцент 

Жастардың саяси әлеуметтенуіне БАҚ әсері Роль СМИ в политической социализации 

молодежи   

Білім беруді дамытудағы мемлекеттік саясат: шет ел және 

Қазақстан тәжірибесі 

 

Государственная политика по развитию 

образования: зарубежный опыт и Казахстан 

 

«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы саяси 

талдаудың пәні ретінде  

Концепция «слышащего государства» как предмет 

политологического анализа 

Пандемия жағдайында ақпараттық қауіпсіздік міндеттерін 

шешудегі саяси менеджмент технологиялары 

Технологии политического менеджмента при 

решении задач информационной безопасности в 

условиях пандемии 

Саяси процестегі ақпараттық қарама-қайшылық: цифрлық 

шындық трендтері   

Информационное противоборство в политическом 

процессе: тренды цифровой реальности 

3 Қуанышбаева 

Жазира 

Саяси элиталардың жаһандануы және ұлттық мүдделер Глобализация политических элит  и национальные 

интересы 



Жайлаубековна  

PhD 

Жастардың ұлттық құндылықтарын қалыптастыру ерекшелігі Специфика формирования национальных 

ценностей молодежи 

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

Докторлық диссертация тақырыптары Темы докторских диссертации 

                     БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                         8D03103 – Социология   

1 Абишев А.М. 

д.с.н.  

ҚР Көші-қон процестерін социологиялық талдау 

 

Социологический анализ миграционных процессов 

в РК 

Әлеуметтік теңсіздіктің сертификаттау модельдері Сертификационные модели социального 

неравенство   

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя 

Докторлық диссертация тақырыптары Темы докторских диссертации 

                              БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                             8D02204 – Дінтану 

1 Избаиров А.К. 

т.ғ.д., профессор 

дінтанушы 

Орталық Азия Ханафи Мазһабы: мазмұны мен тарихы Ханафитский мазхаб Центральной Азии: 

содержание и история 

Діни өмір салтын қалыптастырудағы  діни қауымның ролі 

(әлемдік діндердің үлгісі аясында 

Роль общины в формировании религиозного образа 

жизни (на примере мировых религий) 

№ ФИО Научного 

руководителя  

Докторлық диссертация тақырыптары Темы докторских диссертации 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

8D03102 –Мәдениеттану 

1 Кусаинов 

Даренбек 

д.ф.н., профессор 

Жаһандану дәуіріндегі мәдениетті Стратегиялық талдау: 

мәдени талдау 

 

Стратегический анализ культуры в эпоху 

глобализации: культурологический анализ  



М. Ж. Көпеевтің мәдени портреті Культурологический портрет М.Ж. Копеева 

Жан мен тәннің үйлесімділігі: мәдениеттанулық талдау Гармония души и тела: культурологический анализ 

№ Ғылыми 

жетекшінің аты-

жөні/ФИО 

научного 

руководителя  

 

 

Докторлық диссертация тақырыптары 

 

 

Темы докторских диссертации 

                                 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

                               8D02201–Философия                                            

1 Кабаева Ж.А. 

д.ф.н., профессор 

Жеке тұлғаны әлеуметтендіру жүйесі ретінде қазақ 

мәдениетінің нормаларын қалыптастыру. 

 

Формирование норм казахской культуры как 

системы социализации индивида.  

 

ҚР Білім беру кеңістігіндегі цифрландыру мәселелері: 

әлеуметтанулық талдау. 

Проблемы цифровизации в образовательном  

пространстве РК: социологический анализ.   

2 Аташ Б.М. 

д.ф.н., профессор 

«Цифрлы Қазақстан» қоғамының проблемалары мен 

перспективалар: әлеуметтік-философиялық талдау 

Проблемы и перспективы общества» Цифровой 

Казахстан": социально-философский анализ 

 

Қазақ қоғамындағы гендерлік мәселердің тарихи-

философиялық негіздері, заманауи көріністері, 

перспективалары 

Историко-философские основы, современные 

представления, перспективы гендерных проблем в 

казахском обществе 

 

 

 


