
Халықаралық қатынастар факультеті,  
магистранттарының диссертация тақырыптарының,  
ғылыми жетекшілерін жəне оппоненттерін бекіту туралы  
 
                   
        Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартымен жəне 23.08.2012 жыл № 1080 ҚР Үкіметінің Қаулысымен 
бекітілген, 5.04.033-201 «Магистратура» Жоғары білімнен сəйкес 
 

 
БҰЙЫРАМЫН: 

 
           Факультеттің ғылыми кеңесінің (26.10 2018 жыл №3 хаттама) жəне 
университеттің Ғылыми Кеңесінің (29.10.2018 ж №2 хаттама) шешімінің 
негізінде халықаралық қатынастар факультеті 1 курс магистранттарының 
диссертацияларының тақырыптарының ғылыми жетекшілерін жəне 
оппоненттерін келесідей мамандықтар бойынша білім алушылар бектілсін:  
 
 
 Магистрант

тың аты-
жөні 

Магистерлік диссертация 
тақырыптары 

Ғылыми 
жетекшінің 
аты-жөні 
(лауазымы, 
ғылыми 
дəрежесі, 
атағы) 

Оппонентті
ң аты-жөні 
(жұмыс 
орыны, 
ғылыми 
дəрежесі, 
атағы) 

6М020200 – Халықаралық қатынастар мамандығы, бейіндік бағыт, 
Орыс бөлімі 

1 

Кененбаев 
Кенесары 
Жаксылыков
ич 
 

БҰҰ əлем өкілдері  жəне 
ерікті елшілері 
дипломатиясының 
ерекшелігі /Особенности 
дипломатии посланников 
мира и послов доброй воли 
ООН/ Features of the 
diplomacy of United Nations 
goodwill ambassadors and 
envoys of peace   

Байкушикова 
Г.С. PhD, 
доценттің м.а. 

 

Касымова Д. 
Қ. ҚМЭБ, 
Халықаралы
қ қатынастар 
жəне 
саясаттану 
кафедрасыны
ң доценті, 
тарих 
ғылымдарын
ың докторы  

2 

Юрчик Петр  
 

Қазақстан Республикасы 
мен Чех Республикасы 
арасындағы сауда-
экономикалық қатынас: 
энергетикалық 
фактор/Торгово-

Губайдуллина 
М.Ш. 
Т.ғ.д., 
профессор 

Акимбеков 
С.М. «Центр 
Азии» 
журналының 
редакторы  



 

экономическое отношения 
между Чешской 
Республикой и Республики 
Казахстан: энергетический 
фактор/ Trade and economic 
relations between the Czech 
Republic and Republic of 
Kazakhstan: energy factor 

5В051300 – Əлемдік экономика мамандығы, ғылыми жəне педагогикалық 
бағыт,   Қазақ бөлімі 

1 Абдыкалык 
Алмаз 
Муратулы 

Консалтингтік қызмет 
көрсетулердің əлемдік 
нарығы:үрдістері мен 
қайшылықтары/ 
Мировой рынок 
консалтинговых услуг: 
тенденции и противоречия/ 
World market of consulting 
services:tendencies and 
contradictions 

Ондаш А.О. 
PhD, докторы, 
доценттің м.а. 

Утеева Б.Ж. 
PhD, 
докторы, 
UIB  
доценттің 
м.а. 

2 Бекмурза 
Аймерен 
Жумагаликы
зы 

Дамушы елдердегі адами 
капиталдың қазіргі 
жағдайы мен даму 
болашағы /  Современное 
состояние человеческого 
капитала развивающихся 
стран и перспективы его 
развития /  
The current state of human 
capital in developing 
countries and its 
development prospects 

Медуханова 
Л.А. э.ғ.к., 
доценттің м.а. 
 

Есайдар У.З. 
АТУ-дің 
доценті, э.ғ.к 

3 Куанышбай 
Нуркул 
Бегiскызы 

Қазіргі əлемдегі кедейшілік 
мəселесі жəне шешу 
жолдары/ 
Проблемы бедности в 
современном мире и пути 
ее решения / 
 The problem of poverty in 
the modern world and the 
ways of its resolution  

Елемесов 
Р.Е.э.ғ.д., 
профессор 
 

Арупов А.А. 
«Туран» 
университеті
нің 
профессоры 
э.ғ.д  
 

4 Онгар 
Айдана 
Усенкызы 

ЕАЭО  елдерінің валюта-
қаржылық 
интергациясының қазіргі 

Дабылтаева 
Н.Е. 
э.ғ.к., доценттің 

Есайдар У.З. 
АТУ-дің 
доценті, э.ғ.к  



жағдайы: проблемалары 
мен келешегі /  
Валютно-финансовая 
интергация стран ЕАЭС в 
современных условиях: 
проблемы и перспективы / 
Monetary and financial 
integration of the EAEU 
countries 
in modern conditions: 
problems and prospects 

м.а. 
 

 

5 Турлыгазино
ва Сания 
Алиевна 

Банктік жүйенің 
тұрақтылығын  арттыру: 
отандық жəне шетелдік 
тəжірибе/ 
Повышение устойчивости 
банковской системы: 
отечественный и 
зарубежный опыт/ 
Increase of stability of the 
banking system: domestic 
and foreign experience  

Ондаш А.О. 
PhD, докторы, 
доценттің м.а. 
 

Утеева Б.Ж. 
PhD, 
докторы, 
UIB  
доценттің 
м.а. 
 

5В051300 – Əлемдік экономика мамандығы, ғылыми жəне педагогикалық 
бағыт,   Ағылшын бөлімі 

 
1 Айнабекова 

Айсулу 
Сакенкызы 

Халықаралық сауданың 
жаһандануы жəне қазіргі 
ДСҰ-ның рөлі / 
Глобализация 
международной торговли и 
роль ВТО в современных 
условиях/ 
Globazation of international 
trade  and the role of WTO in 
modern conditions 

Мырзахметова 
А.М. э.ғ.к., 
доцент 
 

Куренкеева 
Г.Т. 
ALMAU-дың 
доценті, 
э.ғ.к. 
 

2 Рахимбаева 
Джамиля 
Асылбековна 

Қазақстанның ғаламдық 
экономикасындағы 
валюталық нарығы / 
Валютный рынок  
Казахстана в условиях 
глобализации экономики/ 
Currency market of 
Kazakhstan in the conditions 
of globalization of the world 
economy 

Бекмухаметова 
А.Б. 
Э.ғ.к., аға 
оқытушы 

Читанова 
С.О. 
Абылай хан 
атындағы 
ҚазƏТУ 
жəне ХҚ 
доценті, 
э.ғ.к. 



 
 
 
 
 

3 Попова 
Анастасия 
Николаевна 

Əлемдік экономиканың 
жаһандану жағдайындағы 
адами ресурстардың 
дамуы/ 
Развитие  человеческих 
ресурсов в условиях 
глобализации мировой 
экономики/ 
The development of human 
recourses in conditions of the 
globalization of the world 
economy 

Мухтарова К.С. 
э.ғ.д., 
профессор 
 

Спанов М.У. 
АТУ-дің 
э.ғ.д., 
профессор 
 

4 Хохлова 
Анастасия 
Адреевна 

Мұнай өнеркəсібіндегі баға 
саясатына əлемдік 
интеграциялық үдерісінің 
əсері/ 
Влияние мировых 
интеграционных процессов 
на ценовую политику в 
нефтяной промышленности 
/ 
The impact of world 
intergration processes on the 
pricing policy in the oil 
industry 

Мухтарова К.С. 
э.ғ.д., 
профессор 
 

Спанов М.У. 
АТУ-дің 
э.ғ.д., 
профессор 
 

5В051300 – Əлемдік экономика мамандығы, ғылыми жəне педагогикалық 
бағыт,   Орыс бөлімі 

 
1 Ло Хун Фан Инвестиционное 

сотрудничество между 
Казахстаном и Китаем на 
современном этапе/ Қазіргі 
кезеңдегі Қазақстан мен 
Қытайдың арасындағы 
инвестициялық 
ынтымақтастығы/ 
Investment cooperation 
between Kazakhstan and 
China at the contemporary 
stage 

Жакупова С.Т. 
Э.ғ.к., доцент 

Смагулова 
Ш.А.  
Нархоз 
университеті
, э.ғ.д., 
профессор 



6М020200 – Халықаралық қатынастар мамандығы, бейіндік бағыт, 
Ағылшын бөлімі 

 
 
 
1 

Амренова 
Арай 
Жанатовна 
 

Аймақтық қауіпсіздік 
аясындағы Ресей 
Федерациясының Орталық 
Азия елдеріне қатысты 
сыртқы саясатының 
эволюциясы/ Эволюция 
внешней политики 
Российской Федерации в 
отношении стран 
Центральной Азии в 
контексте региональной 
безопасности/Evolution of 
foreign policy of the Russian 
Federation towards countries 
of Central Asia in the context 
of regional security 

Байкушикова 
Г.С. PhD, 
доценттің м.а 

 

Серик Р. -
Қазақ-неміс 
халықаралық 
университеті
нің бөлім 
меңгерушісі, 
тарих 
ғылымдарын
ың 
кандидаты 
 

2 

Жарасбеков 
Берик 
Серикулы 

Қауіпсіздік мəселелері 
бойынша Ресейдің 
Қазақстан жəне  Орталық 
Азия елдерімен 
стратегиялық 
ынтымақтастығының 
болашағы/ 
Перспективы 
стратегического 
сотрудничества Казахстана 
и стран Центральной Азии с 
Россией по вопросам 
безопасности  
/Perspectives of strategic 
cooperation of Kazakhstan 
and Central Asia countries 
with Russia on safety issues 

Т.ғ.д ., 
профессор 
Байзакова 
К.И. 

Дадабаева 
Г.Р. 
Халықаралы
қ қатынастар 
жəне 
саясаттану 
кафедрасыны
ң 
профессоры, 
тарих 
ғылымдарын
ың докторы  

 
 
3 

Исаков 
Азамат 
Алтынбекович 
 

Иран Ислам 
Республикасының сыртқы 
саясатының ерекшеліктері 
мен жүзеге 
асуы/Особенности и 
реализация внешней 
политики Исламской 
Республики Иран/Features 
and implementation of the 
foreign policy of the Islamic 

Чукубаев 
Е.С.т.ғ.к., 
доценттің м.а. 

Серик Р. -
Қазақ-неміс 
халықаралық 
университеті
нің бөлім 
меңгерушісі, 
тарих 
ғылымдарын
ың 
кандидаты 



Republic of Iran  
 
 
 
4 Исмагулов 

Нуржан 
Нурланкелдиу
лы 
 

Испания Корольдігі мен 
Орталық Азия елдерінің 
ынтымақтастығы/ 
Сотрудничество Испанского 
Королевства со странами 
Центральной Азии/ 
Cooperation of the Spanish 
Kingdom with the countries of 
Central Asia 
 

Байзакова К.И 
т.ғ.д ., 
профессор  

Дадабаева 
Г.Р. 
Халықаралы
қ қатынастар 
жəне 
саясаттану 
кафедрасыны
ң 
профессоры, 
тарих 
ғылымдарын
ың докторы  

 
 
5 

Мустафаев 
Роман 
Рустамович 

Сирия мəселесін шешуге 
еуропалық көзқарас: саяси 
диалогтар/Европейский 
подход в решении 
сирийского вопроса: 
политические 
диалоги/European approach 
to solving the Syrian issue: 
political dialogues  

Губайдуллина 
М.Ш. т.ғ.д ., 
профессор   
 

Касымова 
Д.Қ. ҚМЭБ, 
Халықаралы
қ қатынастар 
жəне 
саясаттану 
кафедрасыны
ң доценті, 
тарих 
ғылымдарын
ың докторы  

 
 
 
6 Мухаммаджон

и Махмадали  
 

ҚХР жəне Тəжікстан 
Республикасы арасындағы 
қатынастардың негізгі 
бағыттары/ 
Основные направления 
отношении Республики 
Таджикистан и КНР / The 
main direction of Tajikistan 
and China 's relationship 

Кукеева Ф.М. 
т.ғ.д ., 
профессор   

Акимбеков 
С.М. «Центр 
Азии» 
журналының 
редакторы  

 
 
 
7 

Пелипейко 
Ксения 
Александровн
а 
 

Жаңа амалдар мен 
тұжырымдар ұштасуындағы 
исламдық радикализм/ 
Исламский радикализм в 
зеркале новых концепций и 
подходов/  
Islamic radicalism in the 
mirror of new concepts and 
approaches 
 

Кукеева Ф.М. 
т.ғ.д ., 
профессор   

Шкапяк 
О.Қазақ-
неміс 
университеті
, 
халықаралық 
қатынастар 
факультетіні
ң деканы  
PhD докторы 

8 Тастемір Монархияның cаяси билік 
институты ретіндегі дамуы 

 Чукубаев Е.С. 
т.ғ.к., 

Серик Р.-
Қазақ-неміс 



 

Жəнібек 
Асхатұлы 
 

мен эволюциясы/Эволюция 
и развитие монархии как 
института политической 
власти/The evolution and 
development of the monarchy 
as an institution of  political 
power 

доценттің м.а.  халықаралық 
университеті
нің бөлім 
меңгерушісі, 
тарих 
ғылымдарын
ың 
кандидаты 

9 

Хугяни 
Рахимула  

 

Үндістанның сыртқы 
саясатындағы Ауғанстан ( 
ХХ-ХХІ ғғ тоғысында) 
Афганистан  во  внешней 
политике Индии (на рубеже 
ХХ-ХХІ веков) / Afghanistan 
in foreign policy of India 
(ХХ-ХХІ of centuries) 

Ауған М.Ə.   
т.ғ.д.,професс
ор  

Акимбеков 
С.М.«Центр 
Азии» 
журналының 
редакторы  

6М050500 – Аймақтану мамандығы, ғылыми жəне педагогикалық бағыт, 
орыс бөлімі 

1 

Амин 
Арслан Хан  

Қазіргі Пəкістанның сыртқы 
саясатының кейбір 
аспектілері/ Некоторые 
аспекты внешней политики 
современной Пакистана/ 
Some aspects of   the foreign 
policy of modern Pakistan 

Кузембаева 
А.Б. т.ғ.к., 
доценттің м.а.    

Серик Р.-
Қазақ-неміс 
халықаралық 
университеті
нің бөлім 
меңгерушісі, 
тарих 
ғылымдарын
ың 
кандидаты  

2 

Апсаттарова 
Гулзада 
Абдусагатки
зи 

Қазақстан Республикасы  
жəне Иран Ислам 
Республикасы өзара 
қатынасының қалыптасуы 
мен дамуы (ХХ ғасырдың 
соңы-ХХІ ғасырдың 
алғашқы ширегі)/ 
Становление и развитие 
взаимоотношений 
Республики 
Казахстан и Исламской 
Республики Иран (конец XX 
– первая четверть XXI в.). 
Formation and development of 
relationship of the Republic of 
Kazakhstan and Islamic 

Исова Л.Т.  
т.ғ.к., доцент  

Дадабаева 
Г.Р. 
Халықаралы
қ қатынастар 
жəне 
саясаттану 
кафедрасыны
ң 
профессоры, 
тарих 
ғылымдарын
ың докторы  



Republic Iran (end of the XX 
c. – first quarter of the XXI 
century) 

3 

Баймагамбет
ова Айнура 
Бекарысқызы 

Заманауи жағдайда кибер-
терроризмге қарсы күрес 
мəселелері /Проблемы 
борьбы с кибертерроризмом 
в современных условиях 
/Problems of combating of 
cyber terrorism in modern 
conditions 

Макашева 
К.Н. т.ғ.д.,  
профессор  

Шкапяк О. 
Қазақ-неміс 
университеті
, 
халықаралық 
қатынастар 
факультетіні
ң деканы  
PhD докторы 
 

4 

Шарафиев 
Арыстан 
Нуржанович 
 

Шығыс Еуропа елдерінің 
сыртқы саясатын 
қалыптастырудағы тарихи 
дəстүрлердің əсері/Влияние 
исторических традиций на 
формирование внешней 
политики восточно-
европейских государств/ The  
influence of historical 
traditions on the  formation of 
foreign policy of Eastern 
European countries 

 Кузембаева 
А.Б. т.ғ.к., 
доценттің м.а 

Галиев А.Б. 
Абылай хан 
атындағы 
Қазақ 
Халықаралы
қ Қатынастар 
жəне Əлем 
Тілдері 
Университеті
нің, 
Халықаралы
қ Қатынастар 
кафедрасыны
ң 
профессоры, 
тарих 
ғылымдарын
ың докторы  

5 

Юрлова 
Диана 
Александров
на 
 

ЕО-ЕАЭО-ЖЖЭБ түйісуі: 
еуразиялық кеңістіктегі 
энергетикалық жобалардың 
дамуындағы акторлар 
мүдделері/ Сопряжение ЕС-
ЕАЭС-ЭПШП: интересы 
акторов в развитии 
энергетических проектов на 
евразийском пространстве/ 
Connecting EU-EEU -SREB: 
the   
interests of actors in 
development of energy 
projects on the Eurasian space 

Мовкебаева 
Г.А. 
т.ғ.д.,професс
ор 

Галиев А.Б. 
Абылай хан 
атындағы 
Қазақ 
Халықаралы
қ Қатынастар 
жəне Əлем 
Тілдері 
Университеті
нің, 
Халықаралы
қ Қатынастар 
кафедрасыны
ң 



 

2 Моругова 
Елена 

АҚШ Қарулы Күштерінің 
жəне ҚР Қарулы Күштерінің 
ведомстволық нормативтік 
құжаттарын салыстыру 
мысалында ерекше əскери 
лексиканы аударудың 
вариативтілігі/ 
Вариативность перевода 
специфической военной 
лексики на примере 
сравнения ведомтсвенных 
нормативных документов 
Вооруженных Сил США и 
Вооруженных Сил РК/ 
Variability of the translation 
of specific military vocabulary 
on the example of the 
comparison of departmental 
regulatory documents of the 
Armed Forces of the USA and 

Сейдикенова 
А.С 
ф.ғ.к., 
профессор 

 
Галиева А.А   
ҚР ҰҚК 
Академиясының 
ТМД 
халықтарының  
жəне роман-
герман тілдері 
кафедрасының 
доценті, ф.ғ.к.   

профессоры, 
тарих 
ғылымдарын
ың докторы 

6М020700 «Аударма ісі» мамандығы ғылыми жəне педагогикалық бағыт 

       

Магистра
нттың 
аты-жөні 

Магистерлік диссертация 
тақырыптары 

Ғылыми 
жетекшінің 
аты-жөні 
(лауазымы, 
ғылыми 
дəрежесі, 
атағы) 

Оппоненттің 
аты-жөні 
(жұмыс 
орыны, 
ғылыми 
дəрежесі, 
атағы) 

1 
Байлиева 
Ұлжан  
 

Дипломатиялық 
дискурстағы саяси сөздер 
аударма объектісі ретінде/ 
Политические выступления 
как объект перевода в 
дипломатическом дискурсе/ 
Political speeches as an object 
of translation in diplomatic 
discourse  
 

Бимагамбетов
а Ж.Т. 
ф.ғ.к., доцент 

Жубанова М.Х. 
Абылайхан 
атындағы Қазақ 
Əлем Тілдері  
жəне 
Халықаралық 
қатынастар 
Университетіні
ң, Аударма 
кафедрасының 
доценті, ф.ғ.к.  



the Armed Forces of the RK 
 

 
6М030200 – Халықаралық құқық мамандығы, бейіндік бағыт, орыс бөлімі 
 Магистрант

тың аты-
жөні 

Магистерлік диссертация 
тақырыптары 

Ғылыми 
жетекшінің 
аты-жөні 
(лауазымы, 
ғылыми 
дəрежесі, 
атағы) 

Оппонентті
ң аты-жөні 
(жұмыс 
орыны, 
ғылыми 
дəрежесі, 
атағы) 

1 

Муса Ернур 
Ысқақұлы 

 Энергетикалық қауіпсіздік 
саласындағы 
ынтымақтастықтың 
халықаралық-құқықтық 
мəселелері/Международно-
правовые вопросы 
сотрудничества в области 
обеспечения энергетической 
безопасности/ International 
legal issues of cooperation in 
the field of energy security 

Машимбаева 
Г.А. 
з.ғ.к.,доцентті
ң  м.а 
 

Абдильда 
Д.А.Д. 
Қонаев 
атындағы 
Еуразия заң 
академиясын
ың 
халықаралық
, 
конститутци
ялық құқық 
жəне кеден 
ісі 
кафедрасыны
ң доценті, 
з.ғ.к. 

2 

Гаврин 
Данил 
Дмитриевич 

Международно-правовое 
регулирование применения 
специальных защитных, 
антидемпинговых и 
компенсационных мер в 
рамках ВТО/International 
legal regulation of the use of 
special protective, anti-
dumping and countervailing 
measures in the field of 
WTO/ДСҰ шеңберіндегі 
арнайы қорғау, демпингке 
қарсы жəне өтемақы 
шараларын қолдануды 
халықаралық-құқықтық 

Баймагамбето
ва З.М. PhD 
докторы, 
доценттің м.а 
 

Сералиева 
А.М Абай 
атындағы 
ҚазҰПУ 
юриспруденц
я 
кафедрасыны
ң доценті, 
заң 
ғылымдарын
ың 
кандидаты  



 
 

реттеу. 

3 

Балабекова 
Карина 
Айдарқызы 

Международные стандарты 
в области прав и 
обязанностей медицинских 
работников при оказании 
медицинской помощи. 
Правовой анализ./ 
Медициналық көмек 
көрсету барысында 
медицина жұмыскерлерінің 
құқықтары мен міндеттері 
саласындағы халықаралық 
стандарттар. Құқықтық 
талдау./ International 
standards in the field of the 
rights and duties of medical 
workers in the provision of 
medical care. Legal analysis. 

Сылкина С.М. 
з.ғ.к.,  
доценттің м.а 
 

Сабитова 
А.А. 
Абай 
атындағы 
ҚазҰПУ 
жанындағы 
Сорбонна-
Қазақстан 
институыны
ң директоры, 
з.ғ.д., 
профессор 

4 

Нурсултанов 
Даир 
Бекзатұлы 

Совершенствование 
гражданского 
законодательства 
Республики Казахстан в 
условиях расширения 
международных торговых 
связей/ Халықаралық сауда 
байланыстарын кеңейту 
тұрғысынан Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық заңнамасын 
жетілдіру/ Improvement of 
civil law in Kazakhstan in the 
context of expanding 
international trade releations. 

Тусупова 
А.Ж. 
з.ғ,к.,  
доценттің м.а 
 

Айтхожин 
К.К. 
Д.Қонаев 
атындағы 
Еуразия заң 
академиясын
ың, 
конститутци
ялық, 
халықаралық 
құқық жəне 
кеден ісі 
кафедрасыны
ң 
меңгерушісі, 
заң 
ғылымдарын
ың докторы, 
профессор 



1 Нарысова 
Нурсана 
Сериковна 
 

The practice of the settlement of 
investment disputes in the field 
WTO/ Практика разрешения 
инвестиционных споров в рамках 
ВТО/ ДСҰ шеңберінде 
инвестициялық дауларды шешу 
тəжірибесі 

Сайрамбае
ва Ж.Т. 
з.ғ.к., 
профессор
дың 
м.а. 

Сабитова 
А.А. 
Абай 
атындағы 
ҚазҰПУ 
жанындағы 
Сорбонна-
Қазақстан 
институыны
ң 
директоры, 
з.ғ.д., 
профессор 

2 Қиясова 
Айнұр 
Серикбаевн
а 

The role of the diplomatic protocol 
in the implementation of 
international law/ Роль 
дипломатического протокола в 
реализации норм международного 
права/ Халықаралық құқық 
нормаларын жүзеге асырудағы 
дипломатиялық хаттаманың рөлі 

Сайрамбае
ва Ж.Т. 
з.ғ.к., 
профессор
дың 
м.а. 

Сабитова 
А.А. 
Абай 
атындағы 
ҚазҰПУ 
жанындағы 
Сорбонна-
Қазақстан 
институыны
ң 
директоры, 
з.ғ.д., 
профессор 

3 Омар 
Айжан 
Алмасқызы 

International legal regulation of 
hybrid wars /Международно-
правовое регулирование 
гибридных войн/ Гибридті 
соғыстарды халықаралық-
құқықтық реттеу 

Татаринов 
Д.В. 
з.ғ.к., аға 
оқытушы 

Чокина 
М.В. 
Тұран 
университет
і, 
Юриспруде
нция жəне 
халықаралы

6М030200 – Халықаралық құқық мамандығы,  ғылыми жəне 
педагогикалық бағыт, ағылшын бөлімі 

 Магистран
ттың аты-
жөні 

Магистерлік диссертация 
тақырыптары 

Ғылыми 
жетекшіні
ң аты-
жөні 
(лауазым
ы, 
ғылыми 
дəрежесі, 
атағы) 

Оппонентті
ң аты-жөні 
(жұмыс 
орыны, 
ғылыми 
дəрежесі, 
атағы) 



қ құқық 
кафедрасын
ың доценті, 
з.ғ.к. 

4 Ахатбек 
Сымбат 
Бауыржанқ
ызы 

The tendency of regional 
cooperation and integration in the 
field of the protection human rights  
/Тенденция регионального 
сотрудничества и интеграции в 
области защиты прав человека/ 
Адам құқықтарын қорғау 
саласындағы аймақтық 
ынтымақтастықтың жəне  
интеграцияның тенденциясы 

Татаринов 
Д.В. 
з.ғ.к., аға 
оқытушы 

Чокина 
М.В. 
Тұран 
университет
і, 
Юриспруде
нция жəне 
халықаралы
қ құқық 
кафедрасын
ың доценті, 
з.ғ.к. 

5 Тезекбаева 
Нұргүл 
Сайрановна 

International legal regulation of 
cryptocurrencies /Международно-
правовое регулирование 
криптовалют/ 
Криптовалюталарды 
халықаралық-құқықтық реттеу 

Татаринов 
Д.В. 
з.ғ.к., аға 
оқытушы 

Чокина 
М.В. 
Тұран 
университет
і, 
Юриспруде
нция жəне 
халықаралы
қ құқық 
кафедрасын
ың доценті, 
з.ғ.к. 

6 Джаксылык
ова Айнұр 
Саматовна 

Problems of implementation of 
Kazakhstan the requirements of 
international conventions on 
environmental protection / 
Проблемы исполнения Казахстана 
требований международных 
конвенции по защите 
окружающей среды/ Қоршаған 
ортаны қорғау бойынша 
Қазақстанның халықаралық 
конвенциялардың талаптарын 
орындауының мəселелері 

Өміржанов 
Е.Т. 
з.ғ.к., 
доцент 

Байгелова 
Н. Нархоз 
университет
і, Құқық 
кафедрасын
ың доценті, 
з.ғ.к. 

7 Медетова 
Əлия 
Абайқызы 

Human rights to a faborable 
environment: international legal and 
national legal mechanisms for its 
implementation / Права человека на 
блогоприятную окружающую 

Өміржанов 
Е.Т. 
з.ғ.к., 
доцент 

Байгелова 
Н. Нархоз 
университет
і, Құқық 
кафедрасын



среду: международно-правовой и 
национально-правовой механизмы 
ее реализации/ Қолайлы қоршаған 
ортаға адамның құқығы: 
халықаралық-құқықтық жəне 
ұлттық-құқықтық тетіктері, оны 
жүзеге асыру 

ың доценті, 
з.ғ.к. 

8 Ниязова 
Арайлы 
Нурлановна 

International legal and national legal 
aspects of the protection of the rights 
of persons with  / Международно-
правовые и национально-
правовые аспекты защиты прав 
лиц с ограниченными 
возможностями/ Шектеулі 
мүмкіндігі бар адамдардың 
құқықтарын қорғаудың 
халықаралық-құқықтық жəне 
ұлттық-құқықтық қырлары 

Өміржанов 
Е.Т. 
з.ғ.к., 
доцент 

Байгелова 
Н. Нархоз 
университет
і, Құқық 
кафедрасын
ың доценті, 
з.ғ.к. 

9 Ильясова 
Фариза 
Азаматқызы 

Problems of combating criminal 
offenses in the field of information 
and communications: international 
legal and national legal aspects / 
Проблемы борьбы с уголовными 
правонарушениями в сфере 
информатизации и связи: 
международно-правовые и 
национально-правовые аспекты/ 
Ақпараттық жəне байланыс 
саласындағы қылмыстық 
құқықбұзушылықтармен күресу 
мəселелері: халықаралық-
құқықтық жəне ұлттық-құқықтық 
қырлары 

Жетібаев 
Н.С. 
з.ғ.к., 
доценттің 
м.а 
  

Бейсембаев
а М.Т.Қазақ 
Ұлттық 
Аграрлық  
университет
і, 
Құқық 
кафедрасын
ың 
қауымдасты
рыл- 
ған 
профессоры
, 
з.ғ.к  

10 Оразхан 
Əмина 
Бақдаулетқ
ызы 

International legal regulation of 
cybercrime / Международно-
правовое регулирование 
киберпреступления/Киберқылмыс
тарды халықаралық-құқықтық 
реттеу 

Аянбаев Э 
Phd 
докторы, 
аға 
оқытушы 

Бейсембаев
а М.Т.Қазақ 
Ұлттық 
Аграрлық  
университет
і, 
Құқық 
кафедрасын
ың 
қауымдасты
рыл- 
ған 



профессоры
, 
з.ғ.к 

11 Гумаров 
Азамат 
Бауыржано
вич 

Merger and acquisition as a form of 
reorganization of legal entities in 
accordance with the legislation of 
the Republic of Kazakhstan, the 
Federal Republic of Germany and 
the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland / Слияние и 
присоединения как формы 
реорганизации юридических лиц 
по законодательству Республики 
Казахстан, Федеративной 
Республики Германии и 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии/ Қазақстан 
Республикасы, Германия 
Федеративті Республикасы жəне 
Біріккен Ұлыбритания Корольдігі 
жəне Солтүстік Ирландия 
заңнамасы бойынша заңды 
тұлғаларды қайта құру нысаны 
ретінде біріктіру жəне қосу 

Аманкелді 
А.А. PhD 
докторы, 
доценттің 
м.а 
 

Испаева 
Г.М. 
С.Д. 
Асфендияро
в атындағы 
ҚазҰМУ, 
медицинал
ық құқық 
кафедрасын
ың 
профессоры
, з.ғ.д. 

12 Əмірханова 
Əлия 
Қайратқызы 

International legal features of the 
status of aircrew /Международно-
правовые особенности статуса 
экипажа воздушного судна/ Əуе 
кемесінің экипажы мəртебесінің 
халықаралық-құқықтық 
ерекшеліктері 

Сылкина 
С.М.з.ғ.к., 
доценттің 
м.а 
 

Сабитова 
А.А. 
Абай 
атындағы 
ҚазҰПУ 
жанындағы 
Сорбонна-
Қазақстан 
институыны
ң 
директоры, 
з.ғ.д., 
профессор 
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