Қосымша 1

№
1.

Магистранттың
Т.А.Ә.
Кәдіров Берік
Кәдірұлы

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТ
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
6М060900–«География» мамандығы
Магистрлік диссертация тақырыбы
Ғылыми жетекшісінің
Рецензенттің Т.А.Ә., лауазымы
Т.А.Ә., лауазымы
ШҚО
Күршім
ауданының Р.С. Бейсембаева,
К.Б. Хасенов,
рекреациялық
туристік г.ғ.к.,
экология
және т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
мүмкіндіктерінің
географиялық география
кафедрасының геодезия, картография және кадастр
сараптамасы.
доценті
кафедрасының доценті
Географический анализ рекреационнотуристических
возможностей
Курчумского района ВКО.

2.

Жұмақан Назгүл
Жұмақанқызы

3.

Кожасеитова
Минура
Айтмұхаметкызы

Geographical analysis of recreative-tourist
possibilities in the Kurchum region of
East-Kazakhstan.
6М060800-«Экология» мамандығы
Экологтың табиғатты қорғау іс- А.Б. Мырзағалиева,
әрекетінің қазіргі заманғы бағыттары.
б.ғ.д., С.Аманжолов атындағы
ШҚМУ
оқу-әдістемелік
Современные
направления жұмыс жӛніндегі проректор;
природоохранной
деятельности А.П. Цыганов,
эколога.
б.ғ.к.,
экология
және
география
кафедрасының
Modern trends in environmental activities доценті
ecologist.
6М011200-«Химия» мамандығы
Химияны оқытудағы оқушылардың Б.С. Тантыбаева,
ӛздік жұмыс жүйесі оқу әрекетін п.ғ.к., химия кафедрасының
белсендіруші құрал ретінде.
доценті

Кушникова Л. Б.,
г.ғ.к., ШҚО бойынша «Казгидромет»
РМКФ трансшекаралық бекеттер
бӛлімінің басшысы

Б.С. Саурбаева,
х.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
химия, металлургия және кен байыту
кафедрасының аға оқытушысы

Система самостоятельных работ как
средство
активизации
учебной
деятельности учеников при обучении
химии.

4.

5.

Заманбекқызы
Жадыра

Арып Қадиран

The system of independent work as a
means of activation of cognitive activity
of students in teaching chemistry.
Оқушылардың
оқулықпен
ӛздік З.С. Даутова,
Б.С. Саурбаева,
жұмысын оқу бейнежазбасы арқылы п.ғ.к., химия кафедрасының х.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
дамытудың әдістемелік мүмкіндіктері. доценті
химия, металлургия және кен байыту
кафедрасының аға оқытушысы
Методические возможности развития
самостоятельной работы ученика с
учебником химии посредством учебной
видеозаписи.
Methodical possibilities for development
of independent work of student with
textbook chemistry through educational
videos.
Биологиялық полимерлер негізінде С.Қ. Кабдрахманова,
ауылшаруашылық
тұқымдарын т.ғ.к., химия кафедрасының
қаптауға арналған композит синтездеу аға оқытушысы
және оның қасиетін анықтау.
Синтез и изучение свойств композитов
на основе биологических полимеров
для
капсулирования
семян
сельскохозяйственных культур.
Synthesis and studying properties of
composites based on biological polymers
for encapsulation of seeds of agricultural

Н.О. Аппазов,
х.ғ.к.,
Қорқыт-ата
атындағы
Қызылорда мемлекеттік университеті
«Талдаудың
физика-химиялық
әдістері»
инженерлік
бағыттағы
зертханасының жетекшісі

6.

Туқпатолдаева
Мӛлдір
Жусупбекқызы

plants.
Химия сабақтарында сын тұрғысынан Б.К. Шаихова,
Б.С. Саурбаева,
бағытталған
оқытуды
қолдану п.ғ.к., химия кафедрасының х.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
әдістемесі.
аға оқытушысы
химия, металлургия және кен байыту
кафедрасының аға оқытушысы
Методика
использования
критериально-направленного обучения
на уроках химии.
The method of using the criterion-directed
learning in chemistry classes.
Химияны оқытуда жоғары мектепте Д.А. Нургалиева,
ӛздігінен білім алуын дамыту.
п.ғ.к., химия кафедрасының
доценті
Развитие умений самообразования в
высшей школе при обучении химии.

7.

Ағызам Ырысгүл

8.

The development of ability self-education
in higher school by teaching chemistry.
6М060600-«Химия» мамандығы
Зарлыхан
Назерке Ауыр
металдардың
тақтатастар Г.Е. Абылкасова,
Сымбатқызы
негізіндегі
модификацияланған х.ғ.к., химия кафедрасының
сорбенттермен сорбциялану үрдісін доценті
зерттеу.

Б.С. Саурбаева,
х.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
химия, металлургия және кен байыту
кафедрасының аға оқытушысы

Е.Н. Иващенко,
х.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
химия, металлургия және кен байыту
кафедрасының доценті

Изучение процесса сорбции тяжелых
металлов
модифицированными
сорбентами на основе сланцев.

9.

Хасен
Темирлан

Study of sorption process of heavy metals
by modified sorbents on the basis of
slates.
Кендірлік кен орнының Тақтатас М.В. Попова,
Е.Н. Иващенко,
шикізатын
термохимиялық ӛңдеу п.ғ.к., химия кафедрасының х.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ

үрдісін зерттеу.
Исследование
термохимической
сланцевого сырья
месторождения.

10.

доценті
процесса
переработки
Кендерлыкского

Study of the process of thermochemical
processing of slatyraw material the
Kenderlyk deposit.
Бутенко
Виктория Катодты мыстағы теллурды анықтау.
Р.А. Аубакирова,
Викторовна
х.ғ.к., химия кафедрасының
Определение содержания теллура в доценті
катодной меди.

11.

Кадес
Тулегеновна

12.

Амал Оркеш

химия, металлургия және кен байыту
кафедрасының доценті

В.В. Маслов, «Қазмырыш» Ӛскемен
МК ЖШС АЗ талдаудың физикохимиялық әдістері зертханасының
бастығы

Determination the content of tellurium in
copper cathode.
6М010900-«Математика» мамандығы
Лаура Тегіс кӛпбейнеліктің құрылымы.
М.Н. Мадияров,
А.А. Крыкпаева,
т.ғ.к.,
математика ф-м.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
Структура гладкого многообразия.
кафедрасының меңгерушісі
ШҚМТУ ақпараттық технологиялар
және бизнес факультеті деканының
The structure of a smooth manifold.
м.а.
Әмбебеп математикалық пакеттерді Е.К. Ерғалиев,
Р.У. Мукашева,
мектеп
математикасы
курсында ф-м.ғ.к.,
математика ф-м.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
қолдану негіздері.
кафедрасының доценті
ШҚМТУ
жоғары
математика
кафедрасының доценті
Основы исползования универсальных
математических пакетов в школьном
курсе математики.
The basics of using the universal
mathematical applications in school
mathematics.

13.

14.

15.

Темірбек
Жансая
Ерланқызы

Мектептегі
математика
курсына Е.А. Малгаждаров,
С.Д. Тыныбекова,
деңгейлік тест құру және оны бағалау т.ғ.к.,
математика п.ғ.д.,
Д.Серікбаев
атындағы
технологиясы.
кафедрасының доценті
ШҚМТУ
жоғары
математика
кафедрасының меңгерушісі
Разработка
уровневых
тестовых
заданий
по
курсу
школьной
математики и технология
их оценивания.

Development of level of test items at the
rate of school mathematics and
technology
their evaluation.
6М011100-«Информатика» мамандығы
Орсаринова Айгерім АКТ аумағында инклюзивті білім С.Н. Кубентаева,
Нығметоллақызы
берудін іс-тәжірибелік аспектілері.
п.ғ.к., КҮжАТ кафедрасының
доценті
Практические аспекты реализации
инклюзивного образования в контексте
ИКТ.

Таурат Диндар

С.К. Кумаргажанова,
т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
ақпараттық
жүйелер
және
компьютерлік үлгілеу кафедрасының
аға оқытушысы

Practical aspects of the implementation of
inclusive education in the context of
Information
Communication
Technologie.
Мультимедиялық 3D технологияларын Ж.З. Жантасова,
А.М. Уркумбаева,
зерттеу және оқу-әдістемелік кешен т.ғ.к., КҮжАТ кафедрасының т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
жасау.
меңгерушісі
ақпараттық
жүйелер
және
компьютерлік үлгілеу кафедрасының
Исследование и разработка учебноаға оқытушысы
методического
комлекса
по
мультимедийным 3D технологиям.
Research and development of educational

16.

Әлімқан Мұқтар

complex on the 3D multimedia
technologies.
Робототехниканы
оқытуда Н.М. Темирбеков,
студенттердің
оқу
қызметтерін т.ғ.к., ЖҒжТФ деканы
жеделдету үшін
IT
құралдарын
қолдану.

С.Д. Тыныбекова,
п.ғ.д.,
Д.Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ
жоғары
математика
кафедрасының меңгерушісі

Применение
ITсредств
интенсификации учебной деятельности
студентов
при
обучении
робототехнике.

17.

Application IT- means intensification of
educational activity of students in
teaching robotics.
6М060200-«Информатика» мамандығы
Әлкенова
Мӛлдір Жаратылыстану ғылымдары және Н.М. Темирбеков,
Сайлаубекқызы
технологиялар факультетінің №1, №4 т.ғ.к., ЖҒжТФ деканы
оқу ғимараттарының 3D виртуалды
айналымын әзірлеу.

С.К. Кумаргажанова,
т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
ақпараттық
жүйелер
және
компьютерлік үлгілеу кафедрасының
аға оқытушысы

Разработка 3D виртуального тура №1,
№4 учебных корпусов факультета
естественных наук и технологий.

18.

Development of 3D virtual tours No. 1
and No. 4 schools of the faculty of natural
Sciences and technologies.
Наурызбаева Мадина Компьютерлік техниканың қызмет А.Р. Сыздыкпаева,
Ануарбековна
кӛрсету үрдісін автоматтандыру (ДБА т.ғ.к., КҮжАТ кафедрасының
Жамбыл
атындағы
ОММГИ аға оқытушысы
мысалында).
Автоматизация процесса технического

А.М. Уркумбаева,
т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
ақпараттық
жүйелер
және
компьютерлік үлгілеу кафедрасының
аға оқытушысы

обслуживания компьютерной техники
(на
примере
Областной
специализированной школы-гимназииинтернат
имени
Джамбула
для
одаренных детей).
Automating the process of maintenance
of computer equipment (for example,
regional specialized school-gymnasiumboarding school named after Zhambyl for
gifted children) ation.
Параллелді программалар жүйелерін А.С. Кадырова,
С.Д. Тыныбекова,
Model
checking
негізінде п.ғ.к., КҮжАТ кафедрасының п.ғ.д.,
Д.Серікбаев
атындағы
варификациялаудың сандық үлгісі.
доценті
ШҚМТУ
жоғары
математика
кафедрасының меңгерушісі
Численная
модель
верификации
системы параллельных программ на
основе Model checking.

19.

Солтангали Алтынай

20.

Numerical model of verification of
parallel programs Model checking.
6М011000-«Физика» мамандығы
Әпсежанова Акбота Екі қабатты металдық үлгілердің беткі Р.Б. Абылкалыкова,
Құдайбергенқызы
қабатын доғалы дәнекерлік ӛңдеуден ф.-м.ғ.к.,
физика
және
кейінгі
қалыптастыруды
зерттеу технология
кафедрасының
әдістемесі.
доценті
Методика исследования формирования
поверхностных слоев двухслойных
металлических
образцов после
обработки дуговой сваркой.
Technique of reseanch of formation of
blankets of two-iayer metal samples after

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ,
«Техникалық физика»
кафедрасының аға оқытушысы

21.

БатырхановАрман
Серикович

processing by are welding.
Доғалы дәнекермен алынған темір
негіздегі үлгідегі қаптау пішінінің
фазалық құрамынынң ерекшеліктерін
зерттеу әдістемесі.

Р.Б. Абылкалыкова,
ф.-м.ғ.к.,
физика
және
технология
кафедрасының
доценті

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ,
«Техникалық физика»
кафедрасының аға оқытушысы

Г.С. Бектасова,
фс.ғ.к.,
физика
және
технология
кафедрасының
меңгерушісі;
К.Т. Иманжанова,
педагогика
ғылымдарының
магистрі,
физика
және
технология кафедрасының аға
оқытушысы

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ,
«Техникалық физика»
кафедрасының аға оқытушысы

Г.С. Бектасова,
фс.ғ.к.,
физика
және
технология
кафедрасының
меңгерушісі

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ,
«Техникалық физика»
кафедрасының аға оқытушысы

Методика исследования особенностей
фазового состава формопокрытий в
образцах на основе железа, полученных
дуговой сваркой.

22.

Techique of research of features of phase
structre a form of coverings in the
samples on the basis of iron received by
are welding.
Садвакасова Назерке Кӛптілді
студент
топтары үшін
Еркешқызы
ағылшын тілінде 5В060500-«Ядролық
физика»
мамандығы
бойынша
пәндердің әдістемелік кешенін дамыту.
Разработка
учебно-методического
комплекса
дисциплин
по
специальности
5В060500-«Ядерная
физика» на английском языке для
полиязычной группы студентов.

23.

Мұхатаева
Сәлімқызы

The development of educational methodical complex of disciplines on
specialty 5V060500 - Nuclear Physics in
English for polylingual groups.
Ақмарал Кредиттік
білім
беру
жүйесі
жағдайында сын тұрғысынан ойлау
технологиясын қолдануымен физика
курсындағы
«механика»
бӛлімін

әдістемелік қамту.
Методическое обеспечение
раздела
физики «механика» с использованием
технологии критического мышления в
условиях
кредитической
системы
обучения.

24.

25.

26.

Қайратқызы Тоғжан

Буйткенов
Болатулы

Metodical maintenance of branch of
physics ``mechanics`` with using of
tehnology of critical thinking in terms of
credit training.
Ультрадыбыс
кӛмегімен
қатты А.М. Павлов,
денелердің механикалық қасиеттерін ф-м.ғ.к.,
физика
және
зерттеу.
технология
кафедрасының
профессоры
Исследование механических свойств
твердых тел с помощью ультразвука.

Investigation of Mechanical Properties of
Solids by sonication.
Дастан Модификацияланған
полиуретанның Ерболатулы Д.,
құрамы мен физикалық механикалық ф-м.ғ.к.,
физика
және
қасиеттерін зерттеу.
технология
кафедрасының
доценті
Исследование структуры и физикомеханических
свойств
модифицированного полиуретана.

Studies of the structure and physicomechanical properties of the modified
polyurethane.
Кәдірханова
Сәуле Пьезоэлектр құбылысын зерттеу және А.М. Павлов,
Серікханқызы
оны жоғары оқу орындарында оқыту ф-м.ғ.к.,
физика

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ,
«Техникалық физика»
кафедрасының аға оқытушысы

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ,
«Техникалық физика»
кафедрасының аға оқытушысы

Г.Б. Тажибаева,
және ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев

атындағы

әдістемесі.

технология
профессоры

кафедрасының ШҚМТУ,
«Техникалық физика»
кафедрасының аға оқытушысы

Исследование
пьезоэлектрического
эффекта и методика его изучения в
высших учебных заведениях.

27.

Research of piezoelectric effect and
methods of its study in higher educational
institutions.
Садыкова
Гаухар «Ақылды» мобильді үйдің автономды Ерболатулы Д.,
Г.Б. Тажибаева,
Қаныбековна
энерго – және жылу жүйесінің к.ф.-м.н., доцент кафедры ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
физикалық негіздерін зерттеу, жобалау физики и технологий
ШҚМТУ,
«Техникалық физика»
және автоматтандыру.
кафедрасының аға оқытушысы
Исследование
физических
основ,
проектирование
и
автоматизация
систем
автономного
энергои
теплоснабжения «умного» мобильного
дома.

28.

Investigation
of
the
physical
fundamentals, design and automation
systems of independent energy and heat
supply of clever mobile home.
6М012000-«Кәсіптік оқыту» мамандығы
Кенжебекова
Анар Жоғары
кәсіптік
білім
беру С.Ж. Ташкенбаева,
Кенжебекқызы
мекемелерінде мұғалімдердің кәсіби п.ғ.к., физика және технология
құзыреттілігін
қалыптастыру кафедрасының
аға
аспектілері.
оқытушысы;
К.Т. Иманжанова,
Аспекты
формирования педагогика
ғылымдарының
профессиональной
компетентности магистрі,
физика
және
педагогов в высших профессиональных технология кафедрасының аға
образовательных учреждениях.
оқытушысы

Г.С. Жуманова,
п.ғ.к., «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
ШҚО бойынша ПҚ БАИ оқуәдістемелік
ісі
бойыншы
директордың орынбасары

29.

30.

Базарова
Еркінқызы

Аspects of forming of professional
competence of teachers are in higer
professional educational institutions.
Айгерім Технология
пәні
мұғалімдерінің С.Ж. Ташкенбаева,
кәсіптік
педагогикалық п.ғ.к., физика және технология
құзыреттіліктерін қалыптастыру.
кафедрасының
аға
оқытушысы
Формирование
профессиональнопедагогической
компетентности
учителей технологии.

Оралбекова Айжан
Зайнуллаевна

Formation of professionally pedagogical
competence of teachers of technology.
Болашақ технология мұғалімдерін
кәсіптік дайындау үрдерісінде оқыту
ойындарын
пайдаланудың
педагогикалық технологиясы.

С.Ж. Ташкенбаева,
п.ғ.к., физика және технология
кафедрасының
аға
оқытушысы

Г.С. Жуманова,
п.ғ.к., «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
ШҚО бойынша ПҚ БАИ оқуәдістемелік
ісі
бойыншы
директордың орынбасары

Г.С. Жуманова,
п.ғ.к., «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
ШҚО бойынша ПҚ БАИ оқуәдістемелік
ісі
бойыншы
директордың орынбасары

Педагогическая
технология
применения обучающих игр в процессе
профессиональной
подготовки
будущих учителей технологии.

31.

Абдимуратов
Ербулан
Мейрамбаевич

Educational technology is the use of
educational games in the process of
training future teachers of technology.
6М011300-«Биология» мамандығы
Микроэлемент
органикалық А.Л. Воробьев,
қосындыларының
ӛсімдік б.ғ.д., биология кафедрасының
жасушаларының ӛсуі мен дамуына профессоры
әсері.
Влияние

органических

соединений

А.В. Калачев,
а-ш.ғ.к.,
орман
шаруашылығы
басқармасының
филиалының
директоры (Риддер қ.)

микроэлементов на рост и развитие
растительных клеток.

32.

33.

34.

Біржанқызы Жадыра

Оразов
Ерғалиұлы

Impact of microelement organic for
growth and development of plant cell.
Дәрілік ӛсімдіктер шикізат нарығын А.Б. Мырзағалиева,
Д.К. Айдарбаева,
Қазақстан
Республикасында б.ғ.д., С.Аманжолов атындағы б.ғ.д.,
Абай атындағы ҚазҰПУ
институционалды кӛзқарастан зерттеу. ШҚМУ
оқу-әдістемелік профессоры
жұмыс жӛніндегі проректор
Институциональный
подход
к
изучению
рынка
лекарственного
растительного сырья в Республике
Казахстан.

The institutional approach the study of the
raw market of medical plants in
Kazakhstan.
Айдын In vitro ортасында Erythronium L. мен А.Б. Мырзағалиева,
Д.К. Айдарбаева,
Tulipa L. туысы түрлерінің кӛбею б.ғ.д., С.Аманжолов атындағы б.ғ.д.,
Абай атындағы ҚазҰПУ
ерекшеліктері.
ШҚМУ
оқу-әдістемелік профессоры
жұмыс жӛніндегі проректор
Особенности размножения видов рода
Erythronium L. мен Tulipa L. в культуре
in vitro.

Features of Erythronium L. and Tulipa L.
types` reproduction in In vitro culture.
Садуова
Алтынай Paeoniacea
Rudorhi
тұқымдасы А.Б. Мырзағалиева,
Д.К. Айдарбаева,
Бауыржановна
түрлеріне
микроклондық
кӛбейту б.ғ.д., С.Аманжолов атындағы б.ғ.д.,
Абай атындағы ҚазҰПУ
технологияларын қолдану.
ШҚМУ
оқу-әдістемелік профессоры
жұмыс жӛніндегі проректор
Разработка технологии клонального
микроразмножения видов семейства
Paeoniacea Rudorhi.

35.

36.

Ахмадиева
Талғатқызы

Elaboration of clonal reproduction
technologies of Paeoniacea Rudorhi
species.
Назгүл Шығыс
Қазақстанда
жиналған А.Б. Мырзағалиева,
Д.К. Айдарбаева,
ӛсімдіктерден
эфир
майларының б.ғ.д., С.Аманжолов атындағы б.ғ.д.,
Абай атындағы ҚазҰПУ
құрамы және биологиялық белсенділігі. ШҚМУ
оқу-әдістемелік профессоры
жұмыс жӛніндегі проректор
Изучение состава и биологической
активности эфирных масел из растений
Восточного Казахстана.

Investigation
of
composition
and
bioactivity of essential oils of plants from
East Kazakhstan.
6М060700-«Биология» мамандығы
Ахмадиева
Сымбат Влияние регуляторов роста растений А.Л. Воробьев,
Алтынбековна
полученных из растительного сырья на б.ғ.д., биология кафедрасының
рост и развитие томата (Solanum профессоры
lycopersicum).

А.В. Калачев,
а-ш.ғ.к.,
орман
шаруашылығы
басқармасының
филиалының
директоры (Риддер қ.)

Қызанақтың (Solanum lycopersicum)
ӛсіп-жетілуіне ӛсімдік шикізатынан
алынған ӛсу реттегіштерінің әсері.

37.

The influence of plant growth regulators
obtained from plants on the growth and
development of tomato (Solanum
lycopersicum).
Туктасинова Айгерим Ӛскемен
қаласындағы
ӛндірістік А.А. Китапбаева,
Амангельдыкызы
аймақтағы кездесетін негізгі ағаш б.ғ.к., биология кафедрасының
ӛсімдіктердің
эколого-биологиялық меңгерушісі
сипаты.

Р.Ж. Байдапанова,
б.ғ.к., ҚазМЗИУ биология және дене
шынықтыру кафедрасының доценті
(Семей қ.)

Эколого-биологическая характеристика
основных пород древесных растений
селитебных зон. г. Усть-Каменогорска.

38.

39.

Кантаева
Айгерим
Оразовна

Байчинов
Рауан
Толеуханович

Ecological and Biological Characteristics
of the Main Species of Wood Plants
Growing in the Residential Areas of UstKamenogorsk City.
ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ ФАКУЛЬТЕТІ
6М010500–«Дефектология» мамандығы
Сенсорлық
техниканы
пайдалана К.Ш. Коккозьева,
М.И. Кикина,
отырып, мектепке дейінгі балаларды п.ғ.к.,
психология
және п.ғ.к.,
Ӛскемен
қаласы
дамыту.
коррекциялық
педагогика мектебінің директоры
кафедрасының доценті
Управления
развития
ребенка
дошкольного возраста использование
сенсорного оборудования.
Manadgment of the child of presckool age
the use of sensory eguipment.
Инсульттен кейінгі кезеңде афазия
кездесетін науқастарды оңалту жұмыс
жүйесінің
бір
тәсілі
ретінде
логопедиялық массажды қолдану.
Использование
логопедического
массажа как одного из средств в
системе реабилитационной работы с
больными с афазией в постинсультный
период.
The use logopedic massage as one of
means in the system of rehabilitation work
with aphsia patients at the period after an

К.Ш. Коккозьева,
М.И. Кикина,
п.ғ.к.,
психология
және п.ғ.к.,
Ӛскемен
қаласы
коррекциялық
педагогика мектебінің директоры
кафедрасының доценті

№29

№29

40.

41.

42.

Аяганова
Алмагуль
Нурдубековна

apoplectic attack.
Ӛзін-ӛзі тану сабақтарындаинтеллектісі С.А.Стельмах,
М.И. Кикина,
бұзылған
оқушыларда диалогтық пс.ғ.к.,
психология
және п.ғ.к.,
Ӛскемен
қаласы
сӛйлеу формаларын дамыту.
коррекциялық
педагогика мектебінің директоры
кафедрасының доценті
Развитие диалогической формы речи на
уроках самопознание у учащихся с
нарушнием интеллекта.

№29

The development of dialogical forms of
speech on the lessons of self-knowledge
of students with intellectual disabilities.
6М050300-«Психология» мамандығы
Қызырбекқанова
Сот ісін жүргізу барысында құрбан - И.К. Мацкеевич,
Е.И. Барабанова,
Альмира Серікқызы
баланы психологиялық қолдау моделі.
пс.ғ.к.,
психология
және пс.ғ.к.,
«Қазмырыш»
ЖШС
коррекциялық
педагогика қызметкерлерді
оқыту
бойынша
Модель
психологического кафедрасының доценті;
маман
сопровождения ребенка – жертвы в Ж.М. Аканова,
ходе судебного разбирательства.
психология
магистрі,
психология
және
The model of psychological support of коррекциялық
педагогика
children - a victim in court proceedings.
кафедрасының
аға
оқытушысы
6М010200-«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы
Сағынбекова Еркежан Сабақтастық негізінде балабақша- Қ.М. Нағымжанова,
Қ.Ж. Атыманова,
Ризабекқызы
мектеп-жоо
кӛптілді
тұлға п.ғ.д.,
менеджмент
және п.ғ.к.,
Ӛскемен
қаласының
қалыптастырудың
педагогикалық педагогикалық білім беру «Қарлығаш» БМ дарынды балаларға
шарттары.
кафедрасының доценті
арналған «Восток» ДОҒЗО ММ
директоры
Педагогические
условия
формирования полиязычной личности
на основе преемственности детскийсад –школа –вуз.

43.

Қожаева Алтынай
Болатбекқызы

Formation of polylingual person in the
condition of succession education
kindergarden- school-university.
Бастауыш мектептің «Ӛзін-ӛзі тану»
сабағында оқушылардың тұлғалық
белсенділігін
арттырудың тиімді
жолдары.

Қ.М. Нағымжанова,
п.ғ.д.,
менеджмент
педагогикалық білім
кафедрасының доценті

Қ.Ж. Атыманова,
және п.ғ.к.,
Ӛскемен
қаласының
беру «Қарлығаш» БМ дарынды балаларға
арналған «Восток» ДОҒЗО ММ
директоры

Қ.М. Нағымжанова,
п.ғ.д.,
менеджмент
педагогикалық білім
кафедрасының доценті

Қ.Ж. Атыманова,
және п.ғ.к.,
Ӛскемен
қаласының
беру «Қарлығаш» БМ дарынды балаларға
арналған «Восток» ДОҒЗО ММ
директоры

Эффективные пути
повышения
личностной активности учащихся на
уроках «Самопознания» начальной
школы.

44.

Қуанышбекова
Миргуль
Қуанышбекқызы

Effective ways to increase personal
activity of pupils at lessons of
"Samopoznanie" elementary school.
Қазіргі
білім
беру
жағдайында
оқушылардың оқудағы жетістіктерін
бағалау жүйесін қолданудың тиімді
жолдары.
Эффективные
пути
оценивания
учебных
достижений
учащихся
начальных классов в современных
условиях.

45.

Малгаждарова
Алтаевна

Effective ways of evaluation of
educational achievements of primary
school pupils in modern conditions.
6М010300-«Педагогика және психология» мамандығы
Дина Кредиттік
оқыту
технология Н.А. Завалко,
жағдайында
студенттің
кәсіби п.ғ.д.,
менеджмент
және
мотивациясын дамыту үрдісін басқару. педагогикалық білім беру
кафедрасының профессоры

С.Г. Сахариева,
п.ғ.к.,
Мәскеу
мемлекеттік
экономика,
статистика
және
информатика
университетінің

Управление
процессами
развития
профессиональной
мотивации
студентов в условиях кредитной
системы обучения.

46.

The management of development
processes of professional students
motivation in conditions of credit
education technology.
Иманкенова Гульдана Орта және жоғары сынып оқушыларды
Муратовна
критериалды
бағалаудағы
психологиялық және педагогикалық
ерекшеліктер.

Ӛскемен
филиалы
«Бизнес,
информатика, құқықтану және жалпы
білім беру пәндері» кафедрасының
доценті

А.К. Игибаева,
Ж.Ж. Айтпаева,
п.ғ.д.,
менеджмент
және п.ғ.к., Ӛскемен қаласының ШҚ ӚҒП
педагогикалық білім беру «Дарын» орталығының директоры
кафедрасының профессоры

Педагогические и психологические
особенности
критериального
оценивания студентов средних и
старших классов.

47.

48.

Psychological and pedagogical features of
criteria-based assessment of secondary
and high school students.
Слямова
Кундуз Стресстік емтихандық жағдаяттарға Н.А. Завалко,
Кенжагалиевна
оқушылардың психологиялық және п.ғ.д.,
менеджмент
және
педагогиқалық бейімдеу шарттары.
педагогикалық білім беру
кафедрасының профессоры
Психолого-педагогические
условия
адаптации школьников к стрессовой
экзаменационной ситуации.
Psychological and pedagogical conditions
of adaptation of students to a stressful
exam situation.
Бурматова Виктория Коммуникативті біліктілігін дамыту Н.А. Завалко,

Г.С. Жуманова,
п.ғ.к., «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
ШҚО бойынша ПҚ БАИ оқуәдістемелік
ісі
бойыншы
директордың орынбасары

С.Г. Сахариева,

Викторовна

49.

50.

Бесенева
Серікқызы

студенттің ӛздік жұмыстарын басқару.

п.ғ.д.,
менеджмент
және п.ғ.к.,
Мәскеу
мемлекеттік
педагогикалық білім беру экономика,
статистика
және
Управление самостоятельной работой кафедрасының профессоры
информатика
университетінің
учащихся
в
процессе
развития
Ӛскемен
филиалы
«Бизнес,
коммуникативной компетенции.
информатика, құқықтану және жалпы
білім беру пәндері» кафедрасының
The management of students' autonomous
доценті
learning in the process of communicative
competence development.
Айжан АҚШ, Испан және Қазақстанның Н.А. Завалко,
С.Г. Сахариева,
магистрлік
даярлау
ерекшелігі п.ғ.д.,
менеджмент
және п.ғ.к.,
Мәскеу
мемлекеттік
(психологиялық-педагогикалық
педагогикалық білім беру экономика,
статистика
және
мамандықтар мысалында.
кафедрасының профессоры
информатика
университетінің
Ӛскемен
филиалы
«Бизнес,
Особенности магистерской подготовки
информатика, құқықтану және жалпы
в ВУЗах США, Испании и Казахстана
білім беру пәндері» кафедрасының
(на примере психолого-педагогических
доценті
специальностей.

Features of the training of the Master’s
degree in universities of USA, Spain and
Kazakhstan (based on the example of
psychological and pedagogical specialties.
Мешелова
Умыт Бастауыш мектеп оқушыларының жеке А.К. Игибаева,
Турсынгожакызы
оқытудағы
педагогикалық- п.ғ.д.,
менеджмент
және
психологиялық ерекшеліктері.
педагогикалық білім беру
кафедрасының профессоры
Педагогические и психологические
особенности
индивидуального
обучения учеников начальной школы.
Pedagogical
and
psychological
characteristics of the individual training of
primary school pupils.

К.У. Касентаева,
п.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ жалпы инженерлік оқыту
кафедрасының аға оқытушысы

51.

Ахметвалиева
Айгерим
Кабидолдановна

Жаңа
технологияларды
қолдану
арқылы
студенттердің
коммуникативтік
құзыреттілігін
дамытудың
педагогикалықпсихологиялық ерекшеліктері.

А.К. Игибаева,
п.ғ.д.,
менеджмент
және
педагогикалық білім беру
кафедрасының профессоры

К.У. Касентаева,
п.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ жалпы инженерлік оқыту
кафедрасының аға оқытушысы

Психоло-педагогические особенности
развития
коммуникативных
компетенций студентов с помощью
использования новых технологий.

52.

53.

Psycho-pedagogical
features
of
development
of
communicative
competence of students through the use of
new technologies.
Имашева
Акерке Студент
жастардың
отбасы А.К. Игибаева,
Ж.Ж. Айтпаева,
Даулетказиновна
құндылықтарын қалыптастыру.
п.ғ.д.,
менеджмент
және п.ғ.к., Ӛскемен қаласының ШҚ ӚҒП
педагогикалық білім беру «Дарын» орталығының директоры
Формирование
у
студенческой кафедрасының профессоры
молодежи семейных ценностей.
Даутова
Токтаровна

Formation at students of family values.
Мадина Колледждің
тәрбие
іс-әрекетін А.К. Игибаева,
ұйымдастырудың
психологиялық- п.ғ.д.,
менеджмент
және
педагогикалық ерекшеліктері.
педагогикалық білім беру
кафедрасының профессоры
Психолого-педагогическии
особенности
организаций
воспитательный
деятельности
колледжа.
Psycho-pedagogical features of the
organization of educational activity of
college.

К.У. Касентаева,
п.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ жалпы инженерлік оқыту
кафедрасының аға оқытушысы

54.

6М012300-«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы
Сексенова
Камшат Жеткіншектердің
коммуникациялық А.К. Игибаева,
Ж.Ж. Айтпаева,
Болатбековна
икемділіктерінің оқу әрекетіне әсеренің п.ғ.д.,
менеджмент
және п.ғ.к., Ӛскемен қаласының ШҚ ӚҒП
педагогикалық
психологиялық педагогикалық білім беру «Дарын» орталығының директоры
ерекшеліктері.
кафедрасының профессоры
Педагогические - психологические
особенности
коммуникационных
компетентности подростков в учебный
деятельность.

55.

Тураров
Қайратұлы

Communication actions ïkemdilikteriniñ
juniors
äsereniñ
pedagogical
and
psychological features.
Саят Мектеп
білім
беру
кеңістігінде А.К. Игибаева,
жеткіншектердің ӛзін-ӛзі тану үрдісін п.ғ.д.,
менеджмент
және
педагогикалық басқару.
педагогикалық білім беру
кафедрасының профессоры
Педагогическое управление процессом
самопознания
подростков
в
образовательном
пронстранстве
школы.

К.У. Касентаева,
п.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ жалпы инженерлік оқыту
кафедрасының аға оқытушысы

Pedagogical management of process of
self-knowledge
of
teenagers
in
educational space of school.
56.

Хамитова
Ботагоз Студенттермен
Курметкызы
педагогикалық жұмыс.

әлеуметтік- А.Т. Дюсенбаева,
п.ғ.к.,
менеджмент
педагогикалық білім
Социально-педагогическая работа со кафедрасының доценті
студенческой молодежью.
Socio-pedagogical work with students.

К.У. Касентаева,
және п.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
беру ШҚМТУ жалпы инженерлік оқыту
кафедрасының аға оқытушысы

57.

Ойратқызы Сабина

6М010800-«Дене шынықтыру және спорт» мамандығы
Болашақ дене тәрбиесі мұғалімдерінің Е.К. Уанбаев,
волейбол спортына кәсібі бейімділігін п.ғ.к., дене шынықтыру және
арттырудың
педагогикалық спорт теориясы мен әдістемесі
ерекшеліктері.
кафедрасының доценті

М.Ф. Жаксылыков,
п.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ дене шынықтыру және
спорт кафедрасының профессоры

Педагогические
особенности
повышения
профессиональной
адаптации к волейболу будущих
учителей физической культуры.

58.

59.

Бӛкейханова
Ержанқызы

Темирбекова
Садыкановна

Pedagogical features of increase of
professional adaptation to volleyball of
future of physical culture.
ТАРИХ, ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ
6М011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы
Айгүл Қазақ
тілінің
лингвоелтанымдық Ш.Қ. Құрманбаева,
А.М. Мұратбекова,
лексикасы:
қызметі
мен п.ғ.д., қазақ тілі мен әдебиеті п.ғ.к.,
С.Сейфуллин
атындағы
лексикографиялық әлеуеті.
кафедрасының профессоры
ҚазАТУ қазақ тілі кафедрасының
доценті
Лингвострановедческая
лексика
казахского
языка:
функции
и
лексикографический потенциал.
Linguistic-cultural vocabulary of kazakh:
functions and lexicographic potential.
Арай Ахмет Байтұрсынов мұрасы және оның С.Қ. Оразалин,
қазіргі
тіл
білімі
салаларымен ф.ғ.к., қазақ тілі мен әдебиеті
сабақтастығы (З.М. Базарбаеваның кафедрасының доценті
және
Ә.Жүнісбектің
еңбектері
негізінде).
Наследие Ахмета Байтурсынова и его
взаимосвязь с современными сферами

З.М. Базарбаева,
ф.ғ.д., академик А.Байтұрсынов
атындағы Тіл білімі институтынының
фонетика бӛлімінің меңгерушісі

языкознания (на основе трудов З.М.
Базарбаевой и А.Жунисбек).

60.

61.

Амингазинова
Амингазиовна

Heritage Ahmet Baitursynov and its
relationships with modern areas of
linguistics (based on the works Z. M.
Bazarbaeva and A.Zhunisbek).
6М020500-«Филология: қазақ филологиясы» мамандығы
Аида Мұхтар
Әуезовтің
эпистолярлық А.М. Қартаева,
М. Мырзахметұлы,
мұрасы.
ф.ғ.д., қазақ тілі мен әдебиеті ф.ғ.д., профессор М.Әуезов атындағы
кафедрасының профессоры
ОҚМУ
Эпистолярное
наследие
Мухтара
Ауэзова.

Дидарұлы Сымбат

Epistolary heritage of Muhtar Ayezov.
Шығыс
Қазақстан
ақындары А.Қ. Cейпутанова,
поэзиясының поэтикасы (Ұ.Есдәулет, ф.ғ.к., қазақ тілі мен әдебиеті
Т.Әбдікәкімов,
Ж.Әскербекқызы кафедрасының доценті
поэзиясы негізінде).

Ә.Н. Нұрланова,
ф.ғ.к., КАЕУ
психология
меңгерушісі

педагогика және
кафедрасының

Поэтика поэзии поэтов Восточного
Казахстана
(на
основе
поэзии
У.Есдаулета,
Т.Абдикакимова,
Ж.Аскербеккызы).

62.

Дулатова
Дулатқызы

Poetics poetry of East Kazakhstan (on the
basis
on
poetry
U.Esdaulet,
T.Abdikakimov, Zh.Askerbekkyzy).
Еркежан Академик
Ә.
Қайдаров
және А.Ш. Жилкубаева,
этнолингвистика мәселелері.
ф.ғ.к., қазақ тілі мен әдебиеті
кафедрасының профессоры
Академик А. Кайдаров и проблемы
этнолингвистики.

А.Қ. Сейілхан,
ф.ғ.к., «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
ШҚО бойынша ПҚ БАИ білім беру
сапасы мен басқару кафедрасының
меңгерушісі

63.

Дургинбай Хызырбек

Academic А. Kaydarov and problems of
ethnolinguistics.
Қазақ поэзиясындағы ұлт тарихы мен Б.А. Ердембеков,
тағдыры
(Моңғолиядағы
қазақ ф.ғ.д., қазақ тілі мен әдебиеті
ақындарының
шығармашылығы кафедрасының профессоры
негізінде).

Ж.М. Әубәкір,
ф.ғ.к., Абайдың «Жидебай – Бӛрілі»
мемлекеттік тарихи-мәдени және
әдеби-мемориалдық
қорық
мұражайының директоры

История и судьба нации в казахской
поэзии (на основе творчества казахских
поэтов в Монголии).

64.

65.

History and destiny of the nation in the
Kazakh poetry (on the basis of works of
the Kazakh poets in Mongolia).
Қайрбаева
Айгерім Қазақ
тіліндегі
сан
әлемінің Ф.Р. Ахметжанова,
Мұратханқызы
лингвомәдениеттанымдық әлеуеті.
ф.ғ.к., қазақ тілі мен әдебиеті
кафедрасының профессоры
Лингвокультурологическое описание
мира числительных в казахском языке.

Аубакирова
Жунисхановна

К.А. Кусманова,
ф.ғ.д.,
Д.Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ қазақ және орыс тілдері
кафедрасының доценті

Тhe Lingvoculturological description of
the world of numerals in the Kazakh
language.
6М020300-«Тарих» мамандығы
Асем Ұлы Отан соғысы кезінде қаза тапқан С.А. Жакишева,
Р.К. Нурбекова,
және
хабарсыз
кеткен
әскери т.ғ.д.,
Қазақстан
тарихы т.ғ.к., «Ӛрлеу» БАҰО» АҚ филиалы
қызметкерлердің әлеуметтік портреті: кафедрасының профессоры
ШҚО бойынша ПҚ БАИ маманы
Шығыс
Қазақстан
облысының
«Боздақтар» кітабы материалдарының
негізінде.
Социальный портрет погибших и
пропавших без вести военнослужащих
в период Великой Отечественной

войны: по материалам Книги памяти
Восточно- Казахстанской области.

66.

67.

68.

Ахмадиева
Қанатқызы

Social portrait of the dead and missing of
military men during the Great Patriotic
War: Based on the Book of Memory of
the East Kazakhstan region.
Жанерке ХХ – ХХІ ғғ. тоғысындағы Шығыс Г.М. Ахметова,
С.К. Уалиева,
Қазақстан
облысы
халықтарының т.ғ.к.,
Қазақстан
тарихы т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ
мәдени құндылықтары.
кафедрасының доценті
тарих және құқық кафедрасының аға
оқытушысы
Культурно-ценностные
ориентации
народов
Восточно-Казахстанской
области на рубеже ХХ –ХХІ вв.

Андреева Татьяна
Сергеевна

Cultural and valuable orientations of the
peoples of the East Kazakhstan region at a
boundary of XX – ХХI of centuries.
6М020100-«Философия» мамандығы
Тіл адамның этномәдени сәйкестілігін Е.Ж. Сейтембетов,
қалыптастырудын бір тәсілі ретінде: фс.ғ.к.,
философия
және
философиялық талдау.
әлеуметтік-саяси
теориялар
кафедрасының доценті
Язык
как
один
из
способов
формирования
этнокультурной
идентичности человека: философский
анализ.

В.М. Шелепов,
фс.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ әлеуметтік-гуманитарлық
пәндер және Қазақстан халқы
Ассамблеясы кафедрасының доценті

The language as one of the means of
forming ethnocultural identity of person.
6М020400-«Мәдениеттану» мамандығы
Кайратова Арайлым Заманауи жастар мәдениеті және К.Б. Ахметжанова,
Л.И. Абдыгалиева,
Қайратқызы
толеранттылық, келісім мен бірлік фс.ғ.д.,
философия
және фс.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
құндылықтары.
әлеуметтік-саяси
теориялар ШҚМТУ әлеуметтік-гуманитарлық

кафедрасының профессоры
Культура современной молодежи и
ценности толерантности, согласия и
единства.
Culture of modern youth and values of
tolerance, harmony and unity.
Еркебұлан Ежелгі түркі дәуіріндегі тас беті
суреттерінің
(петроглиф)
дүниетанымдық
және
генезистік
ерекшеліктері.

69.

Татиев
Ертісұлы

70.

Бақытқан Диас
Бақытқанұлы

К.Б. Ахметжанова,
фс.ғ.д.,
философия
және
әлеуметтік-саяси
теориялар
кафедрасының профессоры;
Б. Шуршитбай,
Мировоззренческие
и
генезисные т.ғ.к.,
философия
және
особенности
петроглифов әлеуметтік-саяси
теориялар
древнетюркской эпохи.
кафедрасының
аға
оқытушысы.
Belief and genesis features of Old Turkic
petroglyphs.
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
6М030100-«Құқықтану» мамандығы
Он алты жасқа толмағандармен К.Х. Рахимбердин,
сексуалды және басқа да сипаттағы з.ғ.д., қылмыстық құқық және
әрекеттер:
қылмыстық-құқықтық қылмыстық
іс
жүргізу
сипаты мен саралау проблемалары.
кафедрасының меңгерушісі
Половые сношения и иные действия
сексуального характера с лицом, не
достигшим
шестнадцатилетнего
возраста:
уголовно-правовая
характеристика
и
проблемы
квалификации.
Sexual intercourse and other actions of
sexual nature with a person under sixteen

пәндер және Қазақстан халқы
Ассамблеясы кафедрасының доценті

Л.И. Абдыгалиева,
фс.ғ.к.,
Д.Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ әлеуметтік-гуманитарлық
пәндер және Қазақстан халқы
Ассамблеясы кафедрасының доценті

Д.Т. Амуртаева,
з.ғ.к., С. Ескараев атындағы ҚР
Генералдық
прокуратура
институтының маманы

71.

72.

73.

years of age: criminal and legal
characteristic and qualification problems.
Қазақстан
Республикасындағы Ж.А. Жадауова,
ұйымдасқан алаяқтық қылмыстырдың з.ғ.к., қылмыстық құқық және
криминалогиялық сипаттамасы.
қылмыстық
іс
жүргізу
кафедрасының доценті
Криминологическая
характеристика
организованного мошенничества в
Республике Казахстан.

Л.А. Темиржанова,
з.ғ.к., С. Ескараев атындағы ҚР
Генералдық
прокуратура
институтының басқарма бӛлімінің
прокуроры

Criminological
characteristics
of
organized fraud in the Republic of
Kazakhstan.
Куралай ҚР-да
діни
ұйымдар
қызметін А.С. Рамазанова,
құқықтық қамтамасыз ету мәселелері.
з.ғ.к., азаматтық құқық және
азаматтық
іс
жүргізу
Проблемы правового обеспечения кафедрасының доценті
деятельности религиозных организации
в РК.

Д.Т. Амуртаева,
з.ғ.к., С. Ескараев атындағы ҚР
Генералдық
прокуратура
институтының маманы

Ерболат Нұрсолтан

Сагадиева
Ерлановна

Problems of legal security of the RK.
Савельев Константин Ар-намыс, қадір қасиет және іскерлік А.С. Рамазанова,
Александрович
беделді қорғау: құқықтық құралдары, з.ғ.к., азаматтық құқық және
тәсілдері және нысандары.
азаматтық
іс
жүргізу
кафедрасының доценті
Защита чести, достоинство и деловой
репутации: правовые средства, способы
и формы.
Protection of honors, dignity and business
reputation: legal measures, methods and
forms.

Д.Т. Амуртаева,
з.ғ.к., С. Ескараев атындағы ҚР
Генералдық
прокуратура
институтының маманы

Қосымша 2

№
1.

2.

3.

Магистранттың
Т.А.Ә.
Абуов Шалкар
Жиенбекулы

Беделқанова Айдана
Беделқанқызы

БЕЙІНДІК БАҒЫТ
ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
6М050600–«Экономика» мамандығы
Магистрлік диссертация тақырыбы
Ғылыми жетекшісінің
Ресми рецензентінің Т.А.Ә.,
Т.А.Ә., лауазымы
лауазымы
Қазақстан Республикасында шағын А.А. Кайгородцев,
Ю.В. Баталов,
бизнестің дамуын қаржылық реттеуді э.ғ.д., экономика және басқару э.ғ.д.,
Д.
Серікбаев
атындағы
жетілдіру.
кафедрасының профессоры
ШҚМТУ
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика»
Совершенствование
финансового
кафедрасының профессоры
регулирования
развития
малого
бизнеса в Республике Казахстан.
Improvement of financial regulation of
development of small business in the
Republic of Kazakhstan.
Казіргі
жағдайда
шаруа
қожалықтарының даму мәселелері мен
болашағы (Зайсан ауданы мәліметтері
негізінде).

А.А. Кайгородцев,
э.ғ.д., экономика және басқару
кафедрасының профессоры;
Ж.Х. Кажиева,
э.ғ.к., экономика және басқару
Проблемы и перспективы развития кафедрасының доценті
крестьянских хозяйств в современных
условиях (на материалах Зайсанского
района).

А.М. Кабдулшарипова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика» кафедрасының доценті

Problems and prospects of development of
country farms in modern conditions (on
materials of the Zaysanskogo area).
Бидахметова Бибинұр Қазақстан республикасында тұрғын үй Ж.Б. Кинашева,
С.А. Джуманазар,
Ерлікқызы
нарығын басқарудың
э.ғ.к., экономика және басқару э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
ұйымдастырушылық - экономикалық
кафедрасының доценті
«Теориялық
және
қолданбалы

механизмі.

экономика»
профессоры

кафедрасының

Организационно - экономический
механизм управления рынком жилья в
Республике Казахстан.

4.

Даулеткиреев Сагит
Жанабекович

Organizationally - the economic
mechanism of management of housing
market in the Republic of Kazakhstan.
Кәсіпорынның
инновациялық
іс Е.С. Ситникова,
әрекетінің тиімділігін талдау және э.ғ.к., экономика және басқару
бағалау («Казцинк» ЖШС мәліметтері кафедрасының доценті
негізінде).

С.А. Джуманазар,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика»
кафедрасының
профессоры

Анализ и оценка эффективности
инновационной
деятельности
предприятия
(на
примере
ТОО
«Казцинк»).

5.

6.

Ибраимов Балғын
Талғатұлы

Хаштаева Ардақ

The analysis and assessment of efficiency
of innovative activity of the enterprise (on
the example of Kaztsink LLP).
Индустриалды-инновациялық
даму А.Г. Мухамедиева,
Ю.В. Баталов,
және оны Қазақстан Республикасында э.ғ.к., экономика және басқару э.ғ.д.,
Д.
Серікбаев
атындағы
реттеу.
кафедрасының доценті
ШҚМТУ
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика»
Индустриально
–
инновационное
кафедрасының профессоры
развитие и его регулирование в
Республике Казахстан.
Industrially – innovative development and
its regulation in the Republic of
Kazakhstan.
Қазақстан Республикасының еңбек
А.А. Кайгородцев,

А.М. Кабдулшарипова,

Қайсабекқызы

7.

8.

Қабдешов Нұрдәулет
Қабышұлы

Акбаев Бакытжан
Мэлсович

нарығы және халықтың
жұмысбастылық мәселесін шешу.

э.ғ.д., экономика және басқару э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
кафедрасының профессоры;
«Теориялық
және
қолданбалы
Ж.Х. Кажиева,
экономика» кафедрасының доценті
Рынок труда Республики Казахстан и э.ғ.к., экономика және басқару
решение
проблемы
занятости кафедрасының доценті
населения.
Labor market of the Republic of
Kazakhstan and solution of the problem of
employment of the population.
Қаржылық
дағдарыс
жағдайында Т.А. Болгауов,
шағын бизнесті мемлекеттік қолдау.
э.ғ.к., экономика және басқару
кафедрасының доценті
Государственная поддержка малого
бизнеса в условиях финансовго
кризиса.
State support of small business in
conditions финансовго crisis.
6М051000-«Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы
Аймақтың дамуындағы экологиялық – Ж.Б. Кинашева,
экономикалық мәселелер: теориялық э.ғ.к., экономика және басқару
тәсілдері
және
реттеу
(ШҚО кафедрасының доценті
мәліметтері негізінде).
Эколого-экономические
проблемы
развития
региона:
теоретические
подходы
и
регулирование
(на
материалах ВКО).
Ekologo-ekonomichesky problems of
development of the region: theoretical
approaches and regulation (on materials
VKO).

С.А. Джуманазар,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика»
кафедрасының
профессоры

А.М. Кабдулшарипова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика» кафедрасының доценті

9.

10.

Каукенов Асхат
Бердабекович

Мусин Архат
Едилевич

Жергілікті ӛзін-ӛзі басқару және қазіргі Е.С. Ситникова,
Ю.В. Баталов,
Қазақстандағы мемлекеттік билік: даму э.ғ.к., экономика және басқару э.ғ.д.,
Д.
Серікбаев
атындағы
тенденциялары.
кафедрасының доценті
ШҚМТУ
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика»
Местное
самоуправление
и
кафедрасының профессоры
государственная власть в современном
Казахстане: тенденции развития.
Local government and the government in
modern Kazakhstan: development
tendencies.
Бюджетті қалыптастыру және орындау
бойынша мемлекеттік органдардың ісәрекетін жетілдіру.
Совершенствование деятельности
органов государственного управления
по формированию и исполнению
бюджета.

11.

Мусин Расул
Манарбекович

А.А. Кайгородцев,
э.ғ.д., экономика және басқару
кафедрасының профессоры;
Ж.Х. Кажиева,
э.ғ.к., экономика және басқару
кафедрасының доценті

Improvement of activities of state bodies
for formation and budget performance.
Инвестициялық іс әрекетті мемлекеттік А.А. Кайгородцев,
реттеу: аймақтық аспект.
э.ғ.д., экономика және басқару
кафедрасының профессоры;
Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности:
региональный аспект.
State regulation of investment activity:
regional aspect.

Ю.В. Баталов,
э.ғ.д.,
Д.
Серікбаев
атындағы
ШҚМТУ
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика»
кафедрасының профессоры

А.М. Кабдулшарипова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика» кафедрасының доценті

12.

Тюленбаева Айгерим
Алемкановна

Қазақстан
Республикасында Т.А. Болгауов,
С.А. Джуманазар,
мемлекеттік басқаруды реформалаудың э.ғ.к., экономика және басқару э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
мәселелері мен тәжірибесі.
кафедрасының доценті
«Теориялық
және
қолданбалы
экономика»
кафедрасының
Опыт и проблемы реформирования
профессоры
государственного управления в РК.
Experience and problems of reforming of
public administration in the Republic of
Kazakhstan.

13.

14.

15.

Алимова Еркежан
Женискалиевна

Баянов Олжас
Айдарович

Маратқызы Гүлзат

6М050900-«Қаржы» мамандығы
Қазақстан
Республикасындағы К.Ж. Шолпанбаева,
Э.С. Мадиярова,
коммерциялық
банктердің э.ғ.к., «Қаржы және есеп» э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
бәсекеқабілеттілігінің мінсіздігі.
кафедрасының профессоры
«Қаржы, есеп және салық салу»
кафедрасының доценті
Совершенствование
конкурентоспособности коммерческих
банков в Республике Казахстан.
Improving the competitiveness of
commercial banks in the Republic of
Kazakhstan.
ҚР банк жүйесінде корпоративтік К.Ж. Шолпанбаева,
менеджменттің даму перспективасы.
э.ғ.к., «Қаржы және есеп»
кафедрасының профессоры
Перспективы развития корпоративного
менеджмента в банковской системе РК.
Prospects for the development of
corporate management in the banking
system of the Republic of Kazakhstan.
Аймақтық экономиканың дамуына А.А. Апышева,
екінші денгейлі банктердің ролі мен э.ғ.к., «Қаржы және

Э.С. Мадиярова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
«Қаржы, есеп және салық салу»
кафедрасының доценті

Э.С. Мадиярова,
есеп» э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ

мәні.

кафедрасының
м.а.

меңгерушісі «Қаржы, есеп және салық салу»
кафедрасының доценті

Роль и значение банков второго уровня
в развитии региональной экономики.

16.

17.

18.

Тыныбаева Раушан
Ерболатовна

Шәріпбекова Назерке
Қайратқызы

Жамбулов Дияр
Талгатович

The role and importance of banks in the
development of regional economy.
ҚР девальвациялық процесс және оныі У.С. Алимбетов,
еліміздің экономикасындағы ролі.
э.ғ.д., «Қаржы және есеп»
кафедрасының профессоры
Девальвационные процессы в РК и их
роль в экономике страны.

Э.С. Мадиярова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
«Қаржы, есеп және салық салу»
кафедрасының доценті

The role and importance of banks in the
development of regional economy.
Қазақстан
экономикасын У.С. Алимбетов,
Э.С. Мадиярова,
тұрақтылығын дамытудағы
ақша - э.ғ.д., «Қаржы және есеп» э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
несие саясатын қалмтамасыз ету.
кафедрасының профессоры
«Қаржы, есеп және салық салу»
кафедрасының доценті
Денежно-кредитная
политика
в
обеспечении устойчивого развития
экономики Казахстана.
Monetary policy in the sustainable
economic development of Kazakhstan.
6М030100-«Заңтану» мамандығы
Адам еңбегін пайдалану мен адам К.Х. Рахимбердин,
саудасының
криминологиялық з.ғ.д., қылмыстық құқық және
сипаттамасы.
қылмыстық
іс
жүргізу
кафедрасының меңгерушісі
Криминологическая
характеристика
использования рабского труда и
торговли людьми.

Л.К. Кайрбаева,
PhD
докторы,
Қазақстан
Республикасының әділет министрлігі
«Заңнама институтының» бас маманы

19.

20.

Какибаева Назгуль
Сайлауовна

Касенова Богдана
Советовна

21.

Кенесова Мархаба
Канатовна

22.

Нурпеисова Гульзат
Кумаркановна

Criminological characteristic of the use of
slave labor and human trafficking.
Құқықтық
мемлекет
қалыптасу Е.Н. Калиакперова,
жағдайындағы құқықтық мәдениет з.ғ.д., қылмыстық құқық және
және заңдылық.
қылмыстық
іс-жүргізу
кафедрасының профессоры
Законность и правовая культура в
условиях
становления
правового
государства.

А.А. Карандашева,
з.ғ.к., Мәскеу мемлекеттік экономика,
статистика
және
информатика
университетінің Ӛскемен филиалы
«Бизнес, информатика, құқықтану
және жалпы білім беру пәндері»
кафедрасының доценті

The legitimacy and legal culture in the
conditions of formation of legal state.
Әйелдер жасайтын қылмыстардың Ж.А. Жадауова,
Г.А. Мензюк,
криминалогиялық сипатттамасы.
з.ғ.к., қылмыстық құқық және з.ғ.к., ҚАЕУ заң факультетінің деканы
қылмыстық
іс
жүргізу
Криминологическая
характеристика кафедрасының доценті
мошенничеств,
совершаемых
женщинами .
Criminological characteristics of frauds,
committed by women.
Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы Е.Н. Калиакперова,
әрекеттің қылмыстық – құқықтық з.ғ.д., қылмыстық құқық және
құралдары.
қылмыстық
іс
жүргізу
кафедрасының профессоры;
Уголовно-правовые
средства Г.Т. Байркенова,
противодействия коррупции.
з.ғ.к., қылмыстық құқық және
қылмыстық
іс
жүргізу
Criminal-legal means of counteraction of кафедрасының доценті
corruption.
Қазақстанның қылмыстық –атқару Р.А. Орсаева,
жүйесі мекемесіндегі тұлғалардың з.ғ.к., қылмыстық құқық және
құқықтарын, бостандықтарын және қылмыстық
іс
жүргізу
заңды мүдделерін қамтамасыз етілуі кафедрасының доценті

Е.К. Утебаев,
з.ғ.к.,
Қазақ
инновациялық
гуманитарлық-заң
университеті,
қылмыстық
құқық
пәндері
кафедрасының меңгерушісі

Л.А. Темиржанова,
з.ғ.к., С. Ескараев атындағы ҚР
Генералдық
прокуратура
институтының басқарма бӛлімінің

бақылауды құқықтық реттеу.

прокуроры

Правовое регулирование общественног
о контроля за обеспечением прав,
свобод
и
законных
интересов,
лиц содержащихся в учреждениях угол
овно-исполнительной
системы
Казахстана.

23.

24.

Смагулов Азамат
Болатович

Социалов Айдос
Асхатұлы

Legal regulation of public control over
ensuring the rights, freedoms and
legitimate interests of persons detained in
the
criminal-Executive
system
of
Kazakhstan.
Экстремистік қауымдастық пен оған Ж.А. Жадауова,
Г.А. Мензюк,
қатысуды ұйымдастыруға қылмыстық з.ғ.к., қылмыстық құқық және з.ғ.к., ҚАЕУ заң факультетінің деканы
жауаптылық.
қылмыстық
іс
жүргізу
кафедрасының доценті
Уголовная
ответственность
за
организацию
экстремистского
сообщества и участие в нем.
Criminal liability for organization of
extremist community and participation in
it.
Кәмелетке толмағандарды қылмыстық Р.А. Орсаева,
іске тарту мәселелері.
з.ғ.к., қылмыстық құқық және
қылмыстық
іс
жүргізу
Проблемы
привлечения кафедрасының доценті
несовершеннолетних в преступную
деятельность.
Problems of attraction of minors to the
criminal case.

Л.А. Темиржанова,
з.ғ.к., С. Ескараев атындағы ҚР
Генералдық
прокуратура
институтының басқарма бӛлімінің
прокуроры

25.

Тұрсағатов Дәурен
Қуатбекұлы

Отбасы
қатынасы
саласындағы
балалардың құқықтарына қол сұғатын
қылмыстардың қылмыстық-құқықтық
сипаттамасы.

К.Х. Рахимбердин,
з.ғ.д., қылмыстық құқық және
қылмыстық
іс
жүргізу
кафедрасының меңгерушісі

Л.К. Кайрбаева,
PhD
докторы,
Қазақстан
Республикасының әділет министрлігі
«Заңнама институтының» бас маманы

Criminal-legal characteristic of crimes
against the rights of the child in family
relations.
Бас
бостандығынан
айыру Р.А. Орсаева,
орындарындағы
жанжалдарға з.ғ.к., қылмыстық құқық және
криминологиялық сипаттамасы.
қылмыстық
іс
жүргізу
кафедрасының доценті
Криминологическая
характеристика
конфликтов в местах лишения свободы.

Л.К. Кайрбаева,
PhD
докторы,
Қазақстан
Республикасының әділет министрлігі
«Заңнама институтының» бас маманы

Уголовно-правовая
характеристика
преступлений, посягающих на права
ребенка в сфере семейных отношений.

26.

27.

28.

Қайратұлы Мәди

Кубентаева Нұргүл
Қанатқызы

Курмангалиев
Дусунхулович

Criminological characteristics of conflicts
in places of deprivation of liberty.
Қазақстан Республикасында азаматтық А.А. Сабитова,
М.М. Нарбинова,
құқығындағы заңды фактілер.
з.ғ.к., азаматтық құқық және з.ғ.к., ҚР Президенті мемлекеттік
азаматтық
іс-жүргізу басқармасы Академиясының доценті
Юридические факты в гражданском кафедрасының меңгерушісі
праве Республики Казахстан.

Legal facts in the civil rights of the
Republic of Kazakhstan.
Асет Ортақ меншік құқығының мәселелері: А.А. Сабитова,
М.М. Нарбинова,
тәжірибелік
және
теориялық з.ғ.к., азаматтық құқық және з.ғ.к., ҚР Президенті мемлекеттік
практикалық мәселелері.
азаматтық
іс-жүргізу басқармасы Академиясының доценті
кафедрасының меңгерушісі
Проблемы права общей собственности:

теоретические и практические аспекты.

29.

Машибаев
Алексеевич

Joint
ownership
rights
problems:
theoretical and practical aspects.
Алибек Қазақстан
Республикасындағы А.С. Рамазанова,
кәсіпкерліктің мәселелері.
з.ғ.к., азаматтық құқық және
азаматтық
іс
жүргізу
Проблемы предпринимательства в РК.
кафедрасының доценті
Entrepreneurship
problems
Republic of Kazakhstan.

in

Д.Т. Амуртаева,
з.ғ.к., С. Ескараев атындағы ҚР
Генералдық
прокуратура
институтының маманы

the

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі бастығының м.а. Б.З.Медеубаева

