
 

 

 

 

 

 

Диплом жұмыстарының тақырыптарын, 

Ғылыми жетекшілері мен пікір 

Cарапшыларын бекіту туралы 

 

ҚР БжҒМ 18 наурыз 2008 жылғы №125 бұйрығымен бекітілген «Жоғары 

оқу орындарындағы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, 

аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі» негізінде 

(өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) 

 

БҰЙЫРАМЫН: 

 

       2017-2018 оқу жылына халықаралық қатынастар факультеті 5В020200–

Халықаралық қатынастар,5В050500–Аймақтану,5B051300-Әлемдік 

экономика, 5В030200-Халықаралық құқық мамандықтарының күндізгі оқу 

бөлімі 4 курс студенттерінің және5В020200–Халықаралық қатынастар, 

5В030200-Халықаралық құқық мамандықтарының екінші жоғарғы білім 

бойынша сырттай оқу бөлімі 2 курс студенттерінің диплом жұмыстарының 

тақырыптары, ғылыми жетекшілері мен пікір сарапшылары  бекітілсін. 

 

№ Студенттің 

 т.а.ә. 

 

Диплом  

жұмысының 

тақырыптары 

Ғылыми 

жетекшісі 

(Т.А.Ә. атағы, 

ғылыми 

дәрежесі,  

жұмыс орны) 

Пікір 

сарапшысы 

(Т.А.Ә. атағы, 

ғылыми 

дәрежесі,  

жұмыс орны) 

5В030200-Халықаралық құқық 

Қазақ бөлімі 

1 Абдрахманова 

Инкар 

Елнаровна 

 

Әуе кемелерінің 

лизинг шартын 

халықаралық - 

құқықтық реттеу    

Алтаева К.Ж. 

PhD, 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Әбділдә Д.Ә.  - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

Международно-

правовое 

регулирование 

договора лизинга 

воздушных судов 

International legal 

regulation of the 



aircraft lease 

agreement 

2 

Абукожа 

Рауана 

Жарасқанқызы 

Аймақтық 

экономикалық 

интеграцияның 

халықаралық –

құқықтық реттелуі 

Даркенбаев 

А.И. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

 Қуандықов 

Б.Ж. 

-  з.ғ.к., Қазақ 

ұлттық 

аграрлық 

университетінің 

Доценті 
Международно-

правовое 

регулирование 

региональной 

экономической 

интеграции 

International legal 

regulation of regional 

economic integration 

3 

Ажигереева 

Айару 

Сержанқызы 

Сотталғандардың 

құқықтарын қорғау 

бойынша 

халықаралық 

стандарттар және 

олардың  ұлттық 

заңдардың дамуына 

әсері 

Апенов С.М. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Құсайнов С.Ж.  

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Влияние 

международных 

стандартов по защите 

прав осужденных  на 

развитие 

национального 

законодательства 

Impact of the 

International standards 

for the protection of 

convicts on the 

development of 

national legislation 

4 

Айдосова 

Айша 

Айдосовна 

 

Санитария және 

фитосанитарияны 

қолдану жөніндегі 

ДСҰ келісімі: 

мазмұны және 

қолдану практикасы  

Айдарбаев С.Ж. 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

Ахметова С.А. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 Соглашение ВТО по 



применению 

санитарных и 

фитосанитарных мер: 

содержание и 

практика  

The WTO Agreement 

on the application of 

sanitary and 

phytosanitary 

measures: contents and 

practice 

5 

Алтун Атай 

Жансын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұлттық және 

трансұлттық 

экономикалық 

қылмыстармен 

күресу: ұлттық 

тәжірибе және 

халықаралық 

ынтымақтастық 

Джетибаев Н.С.  

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

 

 

 

Бейсембаева 

М.Т. - з. ғ. к., 

Қазақ Ұлттық 

Аграрлық 

университеті 

«Құқық» 

кафедрасының 

қауымдастырыл

ған профессоры  

 

 

 

Борьба с 

национальными и 

транснациональными 

экономическими 

преступлениями: 

национальный опыт 

и международное 

сотрудничество 

Combating national 

and transnational 

economic crimes: 

national experience 

and international 

cooperation 

6 

Антай Алиби 

Тимурулы 

 

Қылмыстық істер 

бойынша сот 

өндірісін 

жетілдірудің 

халықаралық 

құқықтық мәселелері 

Апенов С.М. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Құсайнов С.Ж.  

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Международно -

правовые проблемы 

совершенствования 

судебного 

производства по 

уголовным делам 



International legal 

problems of perfecting 

the judicial 

proceedings in 

criminal cases 

7 

Асқарбек 

Еркежан 

Әділетқызы 

Жасанды 

инсеминация арқылы 

туылған адамның 

құқықтарын 

қорғауды 

халықаралық 

құқықтық реттеу 

Амандосұлы Б. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Ахметов Е.Б.  - 

PhD, Қазақстан 

Республикасы 

Парламенті 

Сенатының 

Аппараты 

құқықтық 

талдау бөлімінің 

бас маманы 

 

Международно-

правовое 

регулирование 

защиты прав 

человека, 

рожденного путем 

искусственной 

инсеминации 

International legal 

regulation of  

protection of human 

rights born through 

artificial insemination 

8 

Ахметтай 

Алтынай 

Даулеткызы 

 

Есірткі  

және психотроптық 

заттардың заңсыз 

айналымы мен 

ұлттық және 

халықаралық құқық 

бойынша күрес 

Апенов С.М. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Құсайнов С.Ж. - 

з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Борьба с незаконным 

оборотом 

наркотических и 

психотропных 

веществ по 

национальному и 

международному 

праву 

Combating illicit 

trafficking in narcotic 

and psychotropic 

substances on national 

and international 



human rights 

9 

Байдашев 

Әмірхан 

Жомартұлы 

 

 Ұлттық және 

халықаралық 

қылмыстық құқықта 

теңіз қарақшылығын 

қылмыс ретінде 

саралаудың 

ерекшеліктері  

Джетибаев Н.С.  

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Бейсембаева 

М.Т. з.ғ.к., - 

Қазақ Ұлттық 

Аграрлық 

университеті 

«Құқық» 

кафедрасының 

қауымдастырыл

ған профессоры 

 

 

Особенности 

квалификации  

пиратства как 

преступления в   

национальном  и 

международном  

уголовном праве 

Peculiarites of the 

gualification of piracy 

as crimes in national 

and international 

criminal law 

10 

Байқұлова 

Салтанат 

Сүлейменқызы 

Саудадағы 

техникалық 

кедергілер жөніндегі 

ДСҰ келісімі: 

мазмұны мен 

практикасы  

Баймагамбетова 

З.М. 

доктор PhD, 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Сералиева А.М. 

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Соглашение ВТО по 

техническим 

барьерам в торговле: 

содержание и 

практика 

The WTO Agreement 

on technıcal barrıers to 

trade: contents and 

practice 

11 

Бекенов 

Рамазан 

Болатұлы 

Террористік және 

экстремистік 

қылмыстармен 

халықаралық-

құқықтық күрес 

мәселелері 

Апенов С.М. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

 

 

Құсайнов С.Ж.  

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

 Международно-

правовые проблемы 

борьбы с 



террористическими и 

экстремистскими 

преступлениями 

International legal 

problems with terrorist 

and extremist crimes 

12 

Божанов 

Әділхан 

Қайратұлы 

 

Компьютерлік 

қылмыстармен 

күресте халықаралық 

ұйымдардың қызметі 

Алтаева К.Ж. 

PhD, 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Әбділдә Д.Ә. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

Деятельность 

международных 

организаций в борьбе 

с компьютерными 

преступлениями 

The activities of 

international 

organizations in the 

struggle against 

computer crimes 

13 

Джаксылыкова 

Айнур 

Саматовна 

Жабайы фауна мен 

флора түрлерін 

сатуды халықаралық 

құқықтық қорғау 

К.Ж. Алтаева 

PhD, 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Әбділдә Д.Ә.  - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

 

Международно-

правовая защита 

торговли видами  

дикой фауны и 

флоры 

International legal 

protection of trading in 

species of wild fauna 

and flora 

14 

Елеукен Аида 

Болатқызы 

 

Қазақстан 

Республикасының 

зейнетақы 

заңнамасын шет 

елдердің тәжірибесі 

негізінде жетілдіру 

мәселелері 

Амандосұлы Б. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Ахметов Е.Б.  - 

PhD, Қазақстан 

Республикасы 

Парламенті 

Сенатының 

Аппараты 

құқықтық 

талдау бөлімінің 

бас маманы 
Проблемы 

совершенствования 

пенсионного 

законодательства 



Республики 

Казакстан на 

примере опыта 

зарубежных стран 

Problems of improving 

the Pension legislation 

of the Republic of 

Kazakhstan on the 

experience of foreign 

countries 

15 

Ержанова 

Улпан 

Ержанқызы 

Басқыншылық 

халықаралық 

қылмыстық 

құқықтағы қылмыс 

ретінде 

Джетибаев Н.С. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Бейсембаева 

М.Т. –з.ғ.к., 

Қазақ Ұлттық 

Аграрлық 

университеті 

«Құқық» 

кафедрасының 

қауымдастырыл

ған профессоры 

 

Агрессия как 

преступление в 

международном 

уголовном праве 

Aggressıon as a crıme 

ın ınternatıonal 

crımınal law 

16 

Жақсылықова 

Жанар 

Дарханқызы 

 

ЕАЭО аясында салық 

заңнамасын 

гармонизациялау 

құқтық мәселері 

Нысанбекова 

Л.Б. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Байжомартова 

К.А. - з.ғ.к., 

Абылай хан ат. 

ҚазХҚжӘТУ 

доценті 

 
Правовые вопросы 

гармонизации 

налогового 

законодательства в 

рамках ЕАЭС 

Legal issues 

harmonization of tax 

legislation within the 

framework of  the 

EAEU 

17 

Жанболат Анар 

Қанатқызы 

 

ТМД шеңберіндегі 

инвестицияларды 

халықаралық құқық 

арқылы реттеу 

Даркенбаев 

А.И. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Қуандықов Б.Ж.  

-  з.ғ.к., Қазақ 

ұлттық 

аграрлық 

университетінің 

доценті 

 

Регулирование 

инвестиций  в 

странах   СНГ  в  

рамках 



международного 

права 

Regulation of 

investments within the 

CIS in international 

law 

18 

Жасұлан Дана 

Маратқызы 

 

ДСҰ шеңберінде 

тамақ өнімдерінің 

қауіпсіздігін 

халықаралық-

құқықтық реттеу 

Баймагамбетова 

З.М.  

доктор PhD, 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Сералиева А.М.  

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті Международно-

правовое 

регулирование 

безопасности 

пищевых продуктов в 

рамках ВТО 

International legal 

regulation of safety of 

foodstuff within the 

WTO 

19 

Жомартқызы 

Гүлназ 

 

ДСҰ мен Тарифтер 

және сауда жөніндегі 

бас келісімнің 

(ГАТТ) жүйесінде 

«арнайы қорғану 

шараларын» қолдану 

ережелері 

Айдарбаев С.Ж. 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

Ахметова С.А. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

 Правила применения 

«специальных 

защитных мер» в 

системе ГАТТ/ВТО 

Rules for the 

application of  «special 

safeguard measures» 

in the GATT/WTO 

system 

20 

Жусипбекова 

Альмира 

Маратовна 

 

Халықаралық 

саудадағы тарифтік 

емес реттеу 

шараларын құқықтық 

реттеу 

Жунисов Ж.С. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Әбділдә Д.Ә.  -

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті Правовое 

регулирование мер 



нетарифного 

регулирования в 

международной 

торговле 

Legal regulation of 

measures of non-tariff 

regulation in 

international trade 

21 

Ильясова 

Фариза 

Азаматқызы 

Қылмыстық іс-

әрекеттерді бөлу 

және топтастыру 

мәселелері: 

қазақстандық және 

халықаралық 

практика 

Апенов С.М. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Құсайнов С.Ж. - 

з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Проблемы деления и 

классификации 

преступного деяния: 

казахстанская и 

зарубежная практика 

The problems of 

division and 

classification of a 

criminal act: 

Kazakhstani and 

international practice 

22 

Касенова 

Талшын 

Болатхановна 

 

ҚР Парламенті мен 

шетел Парламентінің 

құқықтық мәртебесі: 

салыстырмалы 

талдау 

Даркенбаев 

А.И. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 
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Правовой статус 

международных 

трибуналов  

Legal status of 

international tribunals 

7 

Ахатбек 

Сымбат 

Бауржанкызы 

 

Сыбайлас 

жемқорлық 

қылмыстар 

саласындағы 

халықаралық-

құқықтық күрес және 

оның Қазақстан 

Республикасының 

ұлттық 

заңнамасымен 

арақатынасы 

Татаринов Д.В. 

з.ғ.к. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының  

аға оқытушысы 

Чокина М.В. -  

з.ғ.к., «Тұран» 

Университетінің 

доценті 

Международно-

правовая борьба в 

сфере 

коррупционных 

преступлений и ее 

соотношение с 

национальным 



законодательством 

Республики 

Казахстан 

Ernational legal 

combating corruption 

and it’s correlation 

with the national 

legislation of the 

Republic of 

Kazakhstan 

 

 

8 

 

Арынғазы 

Әсем 

Қайратқызы 

Еуразиялық 

экономикалық одақ 

аясында еңбек көші-

қонын халықаралық 

құқықтық реттеу  

Баймагамбетова 

З.М.  

доктор PhD, 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Сералиева А.М. 

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті Международно-

правовое 

регулирование 

трудовой миграции в 

рамках ЕАЭС 

International legal 

regulation of labor 

migration in the 

Eurasian Economic 

Union 

9 

Буканов 

Даурен 

Бауржанович 

Қылмыс 

құрбандарына 

өтемақы төлеу үшін 

халықаралық 

стандарттар 

Шакиров К.Н. 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

Чокина М.В. -  

з.ғ.к., «Тұран» 

Университетінің 

доценті 

 

 Международные 

стандарты по 

возмещению 

компенсации 

жертвам 

преступлений 

International standarts 

of compensation for 

victinis of crime 

10 

Гаврин Данил 

Дмитриевич 

 

Халықаралық 

саудадағы демпингке 

қарсы  реттеу 

Баймагамбетова 

З.М. PhD, 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

Сералиева А.М. 

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 
Антидемпинговое 

регулирование в 



международной 

торговле 

доцент м.а. доценті 

Antidumping 

regulation of 

international trade 

 

11 

 

Далиев 

Мырзалы 

Нурмаханбетов

ич   

 

Табиғи апаттар 

әсерлерін жою 

саласындағы 

мемлекеттер 

ынтымақтастығының 

халықаралық 

құқықтық негіздері 

Айдарбаев С.Ж. 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

Ахметова С.А. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

Международно- 

правовые основы 

сотрудничества 

государств в сфере 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

International legal 

framework for 

cooperation of states in 

the field of liqudation 

of consequences of 

natural disasters 

12 

Дауитова 

Арайлым 

Полатовна 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасына сәйкес 

ақпараттандыру 

саласында 

қылмыстар үшін 

халықаралық 

қылмыстық 

жауапкершілік 

Татаринов Д.В. 

з.ғ.к. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының  

аға оқытушысы 

Чокина М.В. -  

з.ғ.к., «Тұран» 

Университетінің 

доценті 

Международная 

уголовная 

ответственность за 

преступления в сфере 

информатизации по 

законодательству 

Республики 

Казахстан 

International criminal 

responsibility for 



crimes in the field of 

information according 

to the legislation of the 

Republic of 

Kazakhstan 

13 

Дюйсенхан 

Нұрдильхан 

Дәулетұлы 

 

Интернет желісінде 

ар-ұжданға қол 

сұғуға қарсы 

күрестің 

халықаралық-

құқықтық негіздері 

 Татаринов Д.В. 

з.ғ.к. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының  

аға оқытушысы 

Чокина М.В. -  

з.ғ.к., «Тұран» 

Университетінің 

доценті  

Международно-

правовые аспекты 

борьбы с 

посягательством на 

честь и достоинство 

в сети Интернет 

International legal 

aspects of struggle 

infringement to honor 

and dignity in the 

Internet  

14 

Ем Алена 

Олеговна 

Авторлық 

құқықтарды 

қорғаудың 

техникалық 

құралдарының 

халықаралық –

құқықтық қырлары 

Құрманғали М. 

Ш. з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Дулатов Ғ.С. - 

з.ғ.к., Нархоз 

университеті 

Құқық және 

мемлекеттік 

реттеу мектебі 

«Құқық» 

кафедрасының 

доценті 

 

 

Международно-

правовые аспекты 

технических средств 

защиты авторских 

прав 

International legal 

aspects of digital rights 

management 

15 

Жумадил 

Магжан 

Арманұлы 

 

Проблемы 

сотрудничества  

Казахстана с 

международными 

организациями по 

делам беженцев 

Омиржанов 

Е.Т. 

к.ю.н., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

Куандыков Б.Ж. 

- к.ю.н., 

доцент 

Казахского 

Национального 

Аграрного 



Қазақстанның 

босқындар ісі 

бойынша 

халықаралық 

ұйымдармен 

әріптестігінің 

мәселелері 

доценті  университета 

Problems of 

cooperation of 

Kazakhstan with 

International Refugee 

Organizations 

16 

Зарғали Дина 

Абидуллақызы 

  

4.0 саласын 

құқықтық реттеудің 

халықаралық 

тәжірибесі және оны 

Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасында жүзеге 

асыру 

Отарбаева  

 А.Б. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Әбділдә Д.Ә. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

Международный  

опыт  правового 

регулирования  

индустрии 4.0 и 

внедрение его в 

законодательство 

Республики 

Казахстан 

International 

experience of the legal 

regulation of the 

industry 4.0 and its 

implamentation in the 

legislation of the 

Republic of 

Kazakhstan  

17 

Карабаева 

Диана 

Данияркызы 

 

ДСҰ шеңберінде 

патенттік 

құқықтарды қорғау 

бойынша 

Қазақстанның 

халықаралық 

міндеттемелері 

Құрманғали М. 

Ш. з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Дулатов Ғ.С. - 

з.ғ.к., Нархоз 

университеті 

Құқық және 

мемлекеттік 

реттеу мектебі 

«Құқық» 



Международные 

обязательства 

Казахстана в рамках 

ВТО по охране 

патентных прав 

кафедрасының 

доценті 

 

 

International 

commitments of 

Kazakhstan in the 

WTO on patent rights 

protection 

18 

Карапетян 

Элина 

Шамовоновна 

 

Заманауи терроризм 

мен экстремизмді 

қаржыландырумен 

күресудің 

халықаралық-

құқықтық аспектілері 

Самалдыков 

М.К. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті 

Кужекеева Қ.С. 

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Международно-

правовые аспекты 

борьбы с 

финансированием 

современного 

терроризма и 

экстремизма 

International legal 

aspects of the 

combating the 

financing of modern 

terrorism and 

extremism 

19 

Карими Адиба 

 

Қазіргі халықаралық 

құқықтағы геноцид 

қылмысы 

Машимбаева 

Г.А. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Әбділдә Д.Ә. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

Преступление 

геноцида в 

современном 

международном 

праве 

The crime of genocide 

in contemporary 

international law 

20 

Касымов 

Искандер 

Пайзуллаевич 

Қазіргі кезеңдегі 

БҰҰ қауіпсіздік 

кеңесінің қызметінің 

өзекті мәселелері 

Сайрамбаева  

Ж.Т. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

Сабитова А.А. - 

з.ғ.д., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 



Актуальные 

проблемы 

деятельности Совета 

Безопасности ООН в 

современный период 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

м.а. 

университетінің 

профессоры 

 

Actual issues of the 

UN Security Council 

activity of today 

21 

Ким Анастасия 

Игоревна 

 

Мемлекеттің құқық 

мұрагерлігіне 

байланысты 

азаматтық 

институтын 

халықаралық –

құқықтық реттеу 

Шакиров  К.Н. 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

Айтхожин К.К. -

з.ғ.д., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

профессоры 

 

 Международно –

правовое  

регулирование  

института  

гражданства в связи с 

правопреемством 

государств 

International legal 

regulation of the body 

of citizenship 

regarding State 

succession 

22 

Койчубекова 

Айзада 

Архатовна 

 

Қылмыстық 

процестегі кәмелетке 

толмағандар мен жас 

балалардың 

жағдайын реттейтін 

халықаралық 

нормалар 

Самалдыков 

М.К. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

 

Кужекеева Қ.С. 

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Международные 

нормы, 

регулирующие 

положение 

несовершеннолетних 

и малолетних в 

уголовном процессе 

International norms 

governing the 

condition of minors 



and juveniles in 

criminal process 

23 

Комарова 

Елена 

Николаевна 

Халықаралық 

саудағы параллельді 

импорттың құқықтық 

қырлары 

Құрманғали М. 

Ш. з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Дулатов Ғ.С. - 

з.ғ.к., Нархоз 

университеті 

Құқық және 

мемлекеттік 

реттеу мектебі 

«Құқық» 

кафедрасының 

доценті 

 

 

Правовые аспекты 

параллельного 

импорта в 

международной 

торговле 

Legal aspects of 

parallel import in 

international trade 

24 

Кулманбетов 

Элдос 

Маратович 

Күш және арнайы 

құралдарды 

қолданудың 

халықаралық-

құқықтық 

стандарттары 

(Қазақстан 

Республикасы 

тәжірибесі негізінде) 

Самалдыков 

М.К. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті 

Кужекеева Қ.С. 

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Международно-

правовые стандарты 

применения силы и 

специальных средств 

(на примере 

Республики 

Казахстан) 

International legal 

standarts of using 

power and special 

means (on the example 

of the Republic of 

Kazakhstan) 

25 

 

Қалиақпар 

Альпия 

Ғабитқызы 

 

Еуропа елдеріндегі 

заманауи экстремизм 

мен лаңкестіктің 

дамуының үрдісі 

(Ұлыбритания және 

Испания мысалында) 

Самалдыков 

М.К. з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті 

Кужекеева Қ.С. 

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 

Тенденции развития 

современного 



экстремизма и 

терроризма в 

Европейских 

государствах (на 

примере 

Великобритании и 

Испании) 

Tendencies of 

development of 

modern extremism and 

terrorism in European 

countries (on the 

example of Great 

Britain and Spain) 

26 

Қасымқанова 

Айнұр 

Мұхамедханқы

зы 

Тауар таңбаларын 

қорғаудың 

халықаралық-

құқықтық және 

ішкімемлекеттік 

қырлары  

Құрманғали М. 

Ш. з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Дулатов Ғ.С. - 

з.ғ.к., Нархоз 

университеті 

Құқық және 

мемлекеттік 

реттеу мектебі 

«Құқық» 

кафедрасының 

доценті 

 

 

Международно-

правовые и 

внутригосударственн

ые аспекты охраны 

товарных знаков 

International legal and 

interstate aspects of 

trademark protection 

27 

 

Лемке 

Александра 

Сергеевна 

Шет елдіктердің, шет 

елдік заңды 

тұлғалардың және 

азаматтығы жоқ 

тұлғалардың 

әкімшілік 

жауапкершілігін 

халықаралық-

құқықтық және 

мемлекеттік реттеу 

Тусупова  А.Ж. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

 

 

Нурушева М.Б. - 

полиция 

полковнигі, 

Алматы ішкі 

істер 

академиясының 

доценті 

 

 

Международно –

правовое  и 

внутригосударственн

ое   регулирование 

административной 

ответственности 

иностранцев, 



иностранных 

юридических лиц и 

лиц без гражданства  

International legal and 

domestic regulation of 

administrative liability 

of foreigners, foreign 

legal entities and 

stateless persons 

28 

Муқатаев 

Сәтжан 

Муратұлы 

 

Кейбір Шығыс 

Еуропа 

мемлекеттеріндегі 

халықаралық салық 

салудың құқықтық 

қырлары 

Нысанбекова 

Л.Б. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Байжомартова 

К.А. - з.ғ.к., 

Абылай хан ат. 

ҚазХҚжӘТУ 

доценті 

 

Правовой аспект 

международного 

налогообложения в 

некоторых странах 

Восточной Европы 

Legal aspect of 

international taxation 

in some countries of 

Eastern Europe 

29 

Мухитова Дина 

Муратқызы 

Емделушiлердiң 

құқықтары және 

оларды халықаралық 

–құқықтық қорғау 

Сылкина С.М. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті 

Сабитова А.А. - 

з.ғ.д., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

профессоры 
Права пациентов и их 

международно – 

правовая защита 

Rights of patient and 

their international legal 

protection 

30 

Мырзабекова 

Айнұр 

Бақытжанқызы 

 

Правовое 

регулирование 

трудовых договоров 

в Республике 

Казахстан и в 

некоторых 

зарубежных странах 

(сравнительно-

правовой анализ) 

Гилева Н.В. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті 

 

Әбділдә Д.Ә. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

 

Legal regulation of 



labor contracts in the 

Republic of 

Kazakhstan and in 

some foreign countries 

(comparative legal 

analysis) 

Қазақстан 

Республикасында 

және кейбір шет 

елдерде еңбек 

келісімшарттарын 

қүқықтық реттеу 

(салыстырмалы-

құқықтық талдау) 

31 

Нарысова 

Нурсана 

Сериковна 

Дүниежүзілік сауда 

ұйымы  (ДСҰ) 

шеңберінде дауларды 

шешу тетігі 

Баймагамбетова 

З.М. PhD, 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Сералиева А.М. 

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 
Механизм 

разрешения споров в 

рамках Всемирной 

Торговой 

Организации (ВТО) 

Dispute settlement 

mechanism of World 

trade organization 

(WTO) 

32 

Дюсебаева 

Сания 

Айдыновна 

 

Адвокаттық қызметті 

және сот өкілдігін 

халықаралық-

құқықтық және 

мемлекетішілік 

реттеу 

Шакиров К.Н. 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

Айтхожин К.К. -

з.ғ.д., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

профессоры 

 

  

 

Международно-

правовое и 

внутригосударственн

ое регулирование 

адвокатской 

деятельности и 

судебного 

представительства 

International legal and 

domestic regulation of 

advocacy and judicial 



representation 

33 

Омар Айжан 

Алмазқызы 

 

Медициналық көмек 

көрсету кезінде 

келтірілген зиянды 

өтеудің 

халықаралық- 

құқықтық реттелуі 

Сылкина С.М. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті 

 

Сабитова А.А. - 

з.ғ.д., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

профессоры 

Международно-

правовое 

регулирование 

возмещения вреда, 

причиненного при 

оказании 

медицинской 

помощи 

International 

legalregulation of 

compensation for harm 

caused during the 

provision of medical 

care 

34 

Омирханов 

ТамирланНурга

лымович 

 

Мемлекеттік сатып 

алу туралы ДСҰ-ның 

келісімі: мазмұны 

мен маңыздылығы  

Құрманғали М. 

Ш. з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Дулатов Ғ.С. - 

з.ғ.к., Нархоз 

университеті 

Құқық және 

мемлекеттік 

реттеу мектебі 

«Құқық» 

кафедрасының 

доценті 

Соглашение по 

правительственным 

закупкам ВТО: 

содержание и 

значение 

WTO Agreement on 

Government 

Procurement: Content 

and Importance 

35 

Оразғалиева 

Шынар 

Өмірғалиқызы 

Азаптау және басқа 

да адамның қадір-

қасиетін қорлайтын 

әрекеттермен күресу: 

халықаралық 

стандарттар және 

отандық тәжірибе 

Машимбаева 

Г.А. 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Әбділдә Д.Ә. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат.  

Еуразиялық заң 

академиясының 

доценті 

 

 

 

 

Борьба против пыток 

и других унижающих 

достоинство видов 



обращения: 

международные 

стандарты и 

внутригосударственн

ый опыт 

The fight against the 

torture and other 

dignity: international 

standards and domestic 

experience 

36 

Орынтай 

Мадина 

Сериккызы 

 

ДСҰ қызметтер 

саудасын 

халықаралық-

қуқықтық реттеу 

Баймагамбетова 

З.М. PhD, 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Сералиева А.М. 

- з.ғ.к., Абай ат. 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университетінің 

доценті 
Международно-

правовое 

регулирование 

торговли услугами в 

рамках Всемирной 

Торговой 

Организации (ВТО) 

International legal 

regulation of trade in 

services in the WTO 

37 

Райханова 

Акерке 

Талгатовна 

 

Қазіргі жағдайдағы 

жетім балалар 

құқықтары 

институтын 

халықаралық-

құқықтық реттеу 

Машимбаева 

Г.А. з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Әбділдә Д.Ә. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

 
Международно-

правовое 

регулирование 

института прав 

детей-сирот в 

современных 

условиях 

International legal 

regulation of the 

institution of the rights 

of orphans in modern 

conditions 

 

 

Сағындық 

Айша 

Мұрагерлік 

саласындағы 

Татаринов Д.В.  

з.ғ.к.,  

Чокина М.В. -  

з.ғ.к., «Тұран» 



38 Мадиярқызы заңнаманың 

коллизиялары 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Университетінің 

доценті 

Коллизии 

законодательства в 

области 

наследования 

Legislation conflict of 

laws in the field of 

inheritance  

 

 

39 

Садвакасова 

Асылзат  

Марсовна 

Балаларды қарулы 

қақтығыстар 

кезеңіңде 

халықаралық-

құқықтық қорғау 

Машимбаева 

Г.А. з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті м.а. 

Әбділдә Д.Ә.- 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 
Международно-

правовая защита 

детей во время 

вооруженных 

конфликтов 

International legal 

protection of children 

during armed conflicts 

40 

Серикова 

Баглан 

Бериковна 

 

Қос азаматтық (көп 

азаматтық) 

институтын 

реттеудің 

халықаралық-

құқықтық мәселелері 

Тусупова  А.Ж. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

 

 

Нурушева М.Б. - 

полиция 

полковнигі, 

Алматы ішкі 

істер 

академиясының 

доценті 

 

 

 

Международно-

правовые  вопросы 

регулирования 

института  двойного 

(множественного) 

гражданства 

International rights 

issues of regulation of 

the institution of 

double(several) 

citizenship 

41 

Слета 

Виктория 

Александровна 

 

Халықаралық 

коммерциялық 

арбитраж сыртқы 

экономикалық 

дауларды шешу 

Тусупова  А.Ж. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

Дуйсенова А. Е. 

– к.ю.н., ассоц. 

профессор ВШП 

«Адилет» 

Каспийского 



тәсілі ретінде  доцент м.а. 

 

 

университета, 

исполнительный 

директор 

Казахстанского 

Международног

о Арбитража,  

член Правления 

Арбитражной 

Палаты 

Казахстана 

Международный 

коммерческий  

арбитраж как способ 

разрешения 

внешнеэкономически

х споров 

International 

commercial 

arbitration as a way to 

resolve foreign 

economic disputes 

42 

Сұлтан Камила 

Нұрланқызы 

 

Халықаралық сот 

органдары: қазіргі 

халықаралық 

қатынастар 

жүйесіндегі рөлі мен 

маңыздылығы 

Айдарбаев С.Ж. 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

Ахметова С.А. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международные 

судебные органы: 

роль и значение в 

системе современных 

международных 

отношений 

International Judicial 

authorities: the role 

and importance in the 

system of modern 

international relations 

43 

Тасбау Қымбат 

Болатқызы 

 

Балалардың 

азаматтық 

мәселелерін 

халықаралық 

құқықтық және ішкі 

реттеу 

Тусупова  А.Ж. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

 

Нурушева - 

полиция М.Б. 

полковнигі, 

Алматы ішкі 

істер 

академиясының 

доценті 

 

 

Международно –

правовое  и 

внутригосударственн

ое   регулирование 

вопросов 

гражданства  детей 

International legal and 

domestic regulation of 

issues of children’s 



citizenship 

44 

Тлеубаева 

Альфия 

Галымжановна 

 

Ұйымдасқан 

қылмысқа қарсы 

күрес жөніндегі ТМД 

елдерінің құқық 

қорғау органдары 

арасындағы 

ынтымақтастық 

Шакиров К.Н. 

з.ғ.д., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

профессоры 

 

Айтхожин К.К. -

з.ғ.д., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

профессоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество 

правоохранительных 

органов государств 

СНГ по вопросам 

борьбы с 

организованной 

преступностью  

Cooperation of law 

enforcement agencies 

of the CIS states on 

fighting organized 

crimes 

 

45 

Толепбергенов

а Тогжан 

Даулеткызы 

 

Ғаламтордағы 

халықаралық 

қауіпсіздік және 

құқықтық мәселелер 

Татаринов Д.В. 

з.ғ.к. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Чокина М.В. -  

з.ғ.к., «Тұран» 

Университетінің 

доценті 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международно-

правовые проблемы 

обеспечения 

безопасности в сети 

Интернет  

International legal 

problems of security in 

the Internet  

46 

 

Төлеуғазы 

Ерхан 

Ерболатұлы 

Международно-

правовые аспекты 

эффективности 

борьбы с 

преступлениями в 

таможенной сфере 

Досымбекова 

М.С. з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доценті 

Тоқтыбеков 

А.А. - з.ғ.к., 

профессор, 

Мемлекеттік 

және жергілікті 

басқару 

университетінің 

ректоры 

 

 

 

Кедендік саладағы 

қылмыстарға қарсы 

күрес тиімділігінің 

халықаралық-

құқықтық аспектілері 



International legal 

aspects of efficiency 

with crimes in the 

customs sphere 

 

 

 

 

47 

 

Турганбаев 

Санжар 

Тлеужанулы 

 

Төрелік қызметтың 

және оның даму 

болашағының 

халықаралық 

құқықтық қырлары 

Нысанбекова 

Л.Б. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Байжомартова 

К.А. - з.ғ.к., 

Абылай хан ат. 

ҚазХҚжӘТУ 

доценті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международно-

правовые аспекты 

арбитражной 

деятельности и 

перспектива их 

развития 

International legal 

aspects of arbitration 

activities and the 

prospect of their 

development 

48 

Үсенов Серік 

Тағайбекұлы 

 

Қалдықтарды 

басқару және 

жаңғыртылатын 

энергия көздері 

салаларында 

халықаралық 

құқықтық және 

экономикалық 

аспектілері 

Нысанбекова 

Л.Б. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Байжомартова 

К.А. - з.ғ.к., 

Абылай хан ат. 

ҚазХҚжӘТУ 

доценті 

Международные 

правовые и 

экономические 

аспекты в сфере 

управления отходами 

и возобновляемыми  

источниками энергии 

International legal and 

economic aspects in 

the field of waste 

management and 

renewable energy 

sources 

5В030200-Халықаралық құқық: екінші жоғары 

Қазақ бөлімі (күндізгі) 
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Шоман  

Элеонора 

Садуақасқызы 

 

 

Мүгедектердің 

құқығын қорғаудың 

халықаралық 

құқықтық қырлары. 

Жайлау Ж. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

 

Әбділдә Д.Ә. - 

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

 

 

Международно-

правовые аспекты 

защиты прав 

инвалидов. 

International legal 

aspects on the 

protection of the rights 

of persons with 

disabilities 

Орыс бөлімі (күндізгі) 

1 

Мезенцев 

Федор 

Владимирович 

БҰҰ бітімгершілік 

күшінің бейбітшілік 

пен қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

бойынша қызметі 

Жунисов Ж.С. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

 

Әбділдә Д.Ә. -

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті Деятельность 

миротворческих сил 

ОНН по 

поддержанию мира и 

безопасности 

Activities of the UN 

peacekeeping force for 

peace and security 

2 

Креч Роман 

Сергеевич 

Газ-мұнай 

саласындағы 

инвестицияларды 

халықаралық-

құқықтық реттеу 

Ерджанов Т.К. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

 

Әбділдә Д.Ә. -

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті Международно-

правовое 

регулирование 

инвестиций в 

нефтегазовой сфере 

International legal 

regulation of 

investments in the oil 

and gas sector 

3 

Сергиенко 

Артур 

Анатольевич 

Қылмыстық жолмен 

табылған пайданы 

заңдастырумен 

Ерджанов Т.К. 

з.ғ.к., 

халықаралық 

Әбділдә Д.Ә. -

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 



(тазартумен) күресті 

халықаралық-

құқықтық реттеу 

құқық 

кафедрасының 

доцент м.а. 

 

заң 

академиясының 

доценті 

Международно-

правовое 

регулирование 

борьбы с 

легализацией 

(отмыванием) 

доходов, полученных 

преступным путем 

International legal 

regulation of 

combating the 

legalization 

(laundering) of 

proceeds from crime 

5В030200-Халықаралық құқық: екінші жоғары, сырттай 

Орыс бөлімі 

1 

Баймурзаев 

Нурпеис 

Сырымбекович 

Қазақстан 

Республикасында 

адам саудасымен 

күрестің 

халықаралық-қықтық 

тетіктерін жүзеге 

асыру 

Жунисов Ж.С. 

халықаралық 

құқық 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Әбділдә Д.Ә. -

з.ғ.к., Д. Қонаев 

ат. Еуразиялық 

заң 

академиясының 

доценті 

Реализация 

международно-

правового механизма 

борьбы с торговлей 

людьми в Республике 

Казахстан 

Implementation of the 

international legal 

mechanism to combat 

human trafficking  in 

the Republic of 

Kazakhstan 

 

  


