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№ Докторанттың аты-

жӛні 

Ғылыми 

кеңесшінің аты-

жӛні, ғылыми 

дәрежесі 

Шетелдік 

ғылыми 

кеңесшінің 

аты-жӛні 

(толық), 

ғылыми 

дәрежесі, 

университетті

нің толық 

атауы, 

мемлекеті   

Докторлық диссертация тақырыптары  Зерттеу нысаны 

Қазақ тілінде  Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде  

МЕХАНИКА МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

6D070500-«Математикалық және компьютерлік модельдеу» 

1.  Адилбаев Айтжан 

Берикжанович 

Аканова 

Кульшат 

Мажитовна  

ф.-м.ғ.к., доцент 

Ластовецкий 

Алексей 

Леонидович 

ф.-м.ғ.д.,  

Дублин 

университетінің 

колледжінің 

профессоры, 

Белфилд, 

Ирландия 

 

Сигналдарды 

цифрлық ӛңдеудің 

аналитикалық 

алгоритмдерін 

компьютерлік 

моделдеу 

 

Компьютерное 

моделирование 

аналитических 

алгоритмов 

цифровой 

обработки сигналов 

 

Computer 

modeling of 

analytical 

algorithms of 

digital treatment 

of signals 

 

Кез келген үздіксіз сигнал (аналогтық) s (t) 

уақыт және жиіліктік сандастыру бойынша 

дискреттеуге ұшырауы, яғни цифрліктүрде 

кӛрсетілуі мүмкін. Жиілік-уақыттық 

түрлендірулер Фурьенің математикалық 

түрлендіруі арқылы бір мәнде анықталады. 

Фурьенің  түрлендіруі – сигналдың спектрін 

гармоникалық тербелістік функцияларға 

жіктеуге мүмкіндік беретін түрлендіру. Олар 

анықталған жиілікке сәйкес келетін әрбір 

синусоиданың фазасы мен амплитудасын 

суреттейді. Фаза қисық сызықтың бастапқы 

нүктесін, ал амплитуда оның биіктігін 

кӛрсетеді. Бұл зерттеуде негізгі 

мақсатаналогтік сигналдардың фазалық 

құрамдас бӛлігін есептеу болып табылады 

2.  Азимова  

Динара Нарзуллаевна 

Муканова 

Балгайша 

Гафуровна 

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

Посыпкин 

Михаил 

Анатольевич,  

ф.-м.ғ.д., 

профессор , М.В. 

Ломоносов 

атындағы 

Мәскеу 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Параллель 

құрылымды 

роботты басқару 

есептерін 

математикалық 

моделдеу 

Математическое 

моделирование 

задач управления 

роботом 

параллельной 

структуры 

Mathematical 

modeling of 

parallel robot’s 

control problem 

Диссертацияның мақсаты:  жоғары ӛнімді 

технологияларды қолдана отырып, белгілі 

дәлдікпен роботтардың жұмыс саласын 

аппроксимациялау әдістерін жүзеге асыру, 

осы сала шегінде роботтың қозғалыс 

траекториясын құру, берілген траектория 

бойынша қозғалысты оңтайландыру болып 

табылады. Робототехника және жасанды 

интеллект саласындағы алға ілгерілеу - 

маңызды перспективаларға ие және қоғам 

ӛмірінің экономикалық, әлеуметтік 

аспектілерін түбегейлі ӛзгертуге қабілетті 

серпінді инновациялар. 



3.  Атантаева  

Сания Алибековна 

Нуртазина 

Карлыгаш 

Бегахметовна,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

Демидов 

Александр 

Сергеевич,  

ф.-м.ғ.д., 

Ломоносов 

атындағы 

Мәскеу 

мемлекеттік 

университеті, 
Ресей 

Федерациясы 

Нейробиология-ның 

математикалық 

және компьютерлік 

моделдері 

Математичес-кие и 

компьютерные 

модели 

нейробиологии 

Mathematical and 

computer models 

of neurobiology 

Зерттеу жолында  капсульсіз нервті аяғы үшін 

мембраналық потенциал моделіндегі 

сенсорлық физиология мәселелеріне 

негізделген кері есептерді шешу және 

биологиялық шектеулердің кейбір 

ерекшеліктерін ескере отыру. Ағаш-

графтардағы жадылы жүйелерді 

идентификациялау алгоритмдеріне негізделген 

кӛлденең-жолақ бұлшықеттің түтікшелі 

жүйесінің математикалық моделін құрастыру. 

Компьютерді іске асырумен сандық әдістер 

шешу. 

4.  Ахметкалиева 

Альмира 

Сериккановна 

Алимухан 

Килан, 

 PHD 

Фатьянов 

Алексей 

Генадьевич, ф.-

м.ғ.д. 

 Новосибирск 

мемлекттік 

университеті 

Ресей 

Федерациясы 

Уақыты кешіккен 

анықталмаған 

жоғары дәрежелі 

сызықтық емес 

жүйелерүшін күшті 

шығуізіне түсіру 

мәселесі 

 

Проблема сильного 

отслеживания 

выхода для 

неопределенных 

нелинейных систем 

высокого порядка с 

запаздывающим 

временем 

Robust output 

tracking control 

problem for 

uncertain high-

order nonlinear 

time-delay system 

Бұл жұмыстың зерттеу объектісі сызықтық 

емес уақыты кешіккен жүйелер. Уақыты 

кешіккен құбылыс электрлік желілер, қысқа 

толқынды осцилляторлар және гидравликалық 

жүйелер сияқты кӛптеген жүйелерде 

кездеседі. 

5.  Базикова Карлыгаш 

Манаповна 

Абденова Гаухар 

Амирзаевна, 

т.ғ.к., доценттің 

м.а. 

Воевода А.А.,  

т.ғ.д., 

НГТУ  

профессоры, 

Ресей 

Федерациясы 

Түс шулар 

деректерінің 

негізінде 

үлестірілген түрдегі 

теңдеулермен 

сипатталатын 

объектілерді 

идентификациялау 

Идентификация 

объектов, 

описываемых 

уравнениями 

распределенного 

типа на основе 

данных с цветными 

шумами 

Identification of 

objects described 

by distribution 

type equations 

based on colored 

noise data 

Үлестірілген түрдегі объектілерді сипаттаған 

математикалық модельдің параметрлерін 

сәйкестендірудің негізінде кеңістік 

күйлеріндегідинамикалық модельдерді 

қолдану жатады. Параметрлердің дәлдігімен 

айрымдық модельдіңкеңістік күйлеріндегі 

теңдеулер құрылымын орнату. Соған сәйкес 

түс шуларының деректеріне негізделген 

ауыспалы параметрлері бар модельдің алдағы 

құрылуын орнату. 

Үлестірілген параметрлері бар динамикалық 

жүйелер зерттеу объектісі болып табылады. 

Дербес туындылы стохастикалық 

дифференциалдық теңдеулердің параболалық, 

гиперболалық, эллипстіқ типтер, 

шоғырландырылған типті кеңістік күйлерінің 

түріндегі математикалық модельдер зерттеу 

негізі болып табылады. 

6.  Джанмулдаева Асель 

Бахитжановна 

Адамов 

Абилмажин 

Алирахымович, 

т.ғ.д., профессор 

Пашков Алексей 

Владимирович,   

т.ғ.к., доцент 

Мәскеу 

Мемлекеттік 

құрылыс 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Деформацияланаты

н беттегі 

құрылымдардыңауы

тқуын 

математикалық 

және компьютерлік 

моделдеу 

 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

процессов 

колебания 

конструкций 

находящейся под 

поверхностью 

деформируемой 

Mathematical and 

computer 

modeling of the 

oscillation of 

structures under 

the surface of a 

deformable 

medium 

 

Ғылым мен техниканың қарқынды 

дамуы,жаңа құрылымдар мен құрылыс 

алаңдарының салынуы, қазіргі заманғы 

ғылыми-техникалық прогресс талаптарына 

сәйкес келетін жаңа сапалы материалдар мен 

технологиялар, әр түрлі құрылыстар мен 

құрылымдардағы элементтердің стационарлы 

емес қозғалысын зерттеуді талап етеді. 

Температура,анизотропия,алдын ала кернеу 



среды 

 

мен маңызды қолданбалы есептерді шығару 

методикасы негізінде ұсынылған деформация 

мен сызықты емес кернеудің деформацияға 

тәуелділігін ескере отырып,жер қабаты 

астындағы құрылымдардың стационарлы емес 

тербелістерінің есептеу методикасын құру 

7.  Ерденова Айгерим 

Курмангалиевна 

Алимухан 

Килан, 

PhD 

Фатьянов 

Алексей 

Генадьевич,  

ф.-м.ғ.д. 

Новосибирск 

мемлекттік 

университеті 

Ресей 

Федерациясы 

Қатаң емес шарт 

жағдайында жоғары 

дәрежелі сызықты 

емес жүйелерді кұй 

немесе шығыскері 

байланысы арқылы 

кеңауқымды 

практикалық 

бақылау 

Глобальное 

практическое 

отслеживание с 

помощью обратной 

связи состояния или 

выхода для 

нелинейных систем 

высокого порядка 

при более слабых 

условиях 

Global practical 

tracking by 

state/output 

feedback for high-

order nonlinear 

systems  under 

weaker conditions 

Айқын емес жоғары дәрежелі сызықты емес 

жүйелер тобы үшін шығыс кері байланысын 

басқару арқылы кең ауқымды практикалық 

бақылау мәселесі қарастырылады. Әлсіз ӛсу 

шартында сигнум функциясын енгізу және 

міндетті түрде біртекті үстемдік тәсілін 

ӛзгерту арқылы, осы жұмыста кең ауқымды 

практикалық бақылауға қол жеткізу үшін жаңа 

басқару схемасы ұсынылады. 

8.  Ибраева Айгуль 

Аскаровна 

Габбасов Марс 

Беккалиевич ф.-

м.ғ.к., доцент 

Пашков Алексей 

Владимирович,   

т.ғ.к., доцент 

Мәскеу 

Мемлекеттік 

құрылыс 

университеті 

Ресей 

Федерациясы 

Сұраныстың 

икемділігін 

есептеуге арналған 

математикалық 

моделді құру 

негізінде тауарлар 

мен ақылы 

қызметтер 

нарықтарын 

зерттеу. 

Исследование 

рынков товаров и 

услуг на основе 

построения 

математической 

модели расчета 

эластичностей 

спроса. 

Research of 

products and 

services markets 

on the basis of 

constructing a 

mathematical 

model for 

calculating the 

elasticities of 

supply and 

demand. 

Диссертациялық зерттеу барысында 

сұраныстың икемділігін есептеуге арналған 

математикалық моделдерді, оларды шешудің 

және керекті мәліметтерді жинаудың тиімді 

алгоритмдерін, сонымен қатар белгілі бір 

нарықтардың үлгісінде құрылған моделдердің 

компьютерлік моделдерін жасау 

қарастырылған. Одан басқа, бастапқы 

мәліметтердің сұраныстың икемділігіне әсерін 

бағалау әдістері, сұраныстың икемділігінің 

нарықтардың тұрақтылығына әсерін бағалау 

әдістері және нарықтардың тұрақтылығын 

қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды 

жоспарлау алгоритмдері жасалуы қажет 

9.  Қожабай Жансерік 

Қожабайұлы 

Шалабаева 

Бахыт 

Саламатовна 

ф.-м.ғ.к. 

Киреев Виктор 

Николаевич,  

ф.-м.ғ.к. 

Башқұрт 

Мемлекеттік 

университетінің 

доценты 

Ресей 

Федерациясы 

Айнымалы электр 

ӛрісіндегі 

эмульсиялық 

тамшының 

тербелісін 

компьютерлік 

модельдеу 

Компьютерное 

моделирование 

колебаний 

эмульсионной 

капли 

в переменном 

электрическом поле 

Сomputer 

simulation of 

oscillations of an 

emulsion drop  

in an alternating 

electric field 

Сыртқы айнымалы электр ӛрістерімен 

эмульсиялық тамшылардың ӛзара әрекеттесуі 

үшін тиісті математикалық модельдер 

құрылады және құлдырау, тасушы фазасының 

қасиеттеріне және электр ӛрісінің 

параметрлеріне байланысты тамшылардың 

ӛзгеру динамикасы компьютерлік модельдеу 

әдістерімен модельдеу 

10.  Койкелова Динара 

Каменовна 

Букенов Махат 

Мухамедиевич 

ф.-м.ғ.к., 

доцент 

Фатьянов 

Алексей 

Генадьевич  

ф.-м.ғ.д. 

Новосибирск 

мемлекттік 

университеті 

Ресей 

Федерациясы 

Серпімді ортада 

үшӛлшемді 

сығылмайтын 

ортадағы 

асимптоталық 

модельдеу 

Асимптотическое 

моделирование 

трехмерной 

несжимаемой среды 

упругой средой 

Asymptotic 

modeling of a 

three-dimensional 

incompressible 

medium by an 

elastic medium 

Сұйықтықтың сұйықтық динамикасының 

кӛптеген проблемалары, мысалы, жоғары және 

жоғарыкритикалық  Рейнольдс сандарындағы 

ағындарды сандық зерттеу мәселесі бүгінгі 

күнге дейін шешілмеген және олардың 

кӛзқарастарын қатты талап етеді. Ұсынылған 

әдіс лимитке ӛтуге негізделеді, а тіркелген, 

сосын сығымдалмаған орта үшін ерітіндіге 

жетеміз. Содан кейін сызықтық серпімділік 



теориясының статикалық және динамикалық 

мәселелерін шешу үшін сандық алгоритмдерді 

қолдануға болады. Теориялық бағалауды алу 

Азиздің танымал жұмысына негізделген. 

Бұдан басқа, сығылмайтын ортаға жуық 

шешім қабылдау үшін сандық алгоритмдерді 

пайдалану және негіздеу қарастырылған. 

11.  Кусаинов Абылай 

Амиржанович 

 

Сулейменов 

Кенесары 

Машымович ф.-

м.ғ.к., доценттің 

а. 

 

 

Власов Виктор 

Валентинович, 

ф.-м.ғ.д., 

профессор , М.В. 

Ломоносов 

атындағы 

Мәскеу 

мемлекеттік 

университеті, 
Ресей 

Федерациясы 

 Жалпы 

графтардағы 

жадылы теңдеулер 

үшін басқару және 

идентификациялау 

есептердің 

шешудың 

алгоритмдері мен 

сандық әдістері 

Алгоритмы и 

численные методы 

решения задач 

управления и 

идентификации для 

уравнений с 

памятью на общих 

графах 

 

Algorithms and 

numerical 

methods for 

solving control 

and identification 

problems for 

equations with 

memory on 

general graphs 

 

Табиғи және техникалық ғылымдардағы 

процестерді математикалық модельдеу кезінде 

жүйенің мінез-құлқы толығымен 

анықталмаған, бірақ жүйенің бүкіл 

«тарихына» байланысты және сол себепті 

кешіктіріп уақыт айнымалысы бойынша тиісті 

интегралдықа мтитыни нтегро-

дифференциалдық теңдеумен сипатталатын 

жадылы жүйелердеп аталады. 

Заманауи жабысқақ-тӛзімділік теорияның 

және, негізінен, тұқымқу алайтын жүйелер деп 

аталатынд әстүрлердің негізі, икемді 

материалдарды талдау мен байланысты 

ескетүсіруді алғаш рет енгізген Больцман-

Вольтерр жұмысынан басталады. 

Диссертациялық зерттеуде жалпы 

графтардағы дербес туынды 

дифференциалдық теңдеулер үшін кері есепке 

алудың шекаралық бақылау әдісін қалай 

қолдануға болатынын талдаймыз. 

12.  Машимов Наурызбай 

Кенесариевич 

Сергибаев Расул 

Аркалыкович  

т.ғ.к., 

доцент  

Аблаев Фарид 

Мансурович,  

ф.-х.ғ.д., 

профессор , 

Казан  

федералдық 

университетінің 

профессоры. 

Ресей 

Федерациясы 

Кванттық хеш-

генераторлар 

тобынан жаңа 

функцияларды 

Компьютерлік 

Жүзеге асыру және 

кванттық хеш-

генераторларды 

кейбі рәдістері. 

Некоторые методы 

квантового 

хеширования и 

компьютерная 

реализация новых 

функций из 

семейства 

квантовых хеш-

генераторов. 

Some quantum 

hashing methods 

and computer 

implementation of 

new functions 

from the family of 

quantum hash 

generators. 

Кванттық біржақты функциялы хеш-тұқымдас 

конструкциясын біріктіруге негізделген 

кванттық хештердің белгілі әдістерін 

оқыпүйрену. Кванттықхеш-генераторлар 

тобынан жаңа функцияларды қолдана отырып 

компьютерлік іске асыру үшін кванттық хеш-

генераторлардыңне ғұрлым жаңа әдістерін 

жәнеа лгоритмдерді әзірлеу. 

13.  Мухаметов Елдос 

Мухтарович 

Букенов Махат 

Мухамедиевич 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Фатьянов 

Алексей 

Генадьевич  

ф.-м.ғ.д. 

Новосибирск 

мемлекттік 

университеті 

Ресей 

Федерациясы 

Үшӛлшемді 

қабықшалардың 

динамикасын 

модельдеу 

Моделирование 

динамики 

трехмерных 

оболочек 

Modeling of the 

dynamics of 

three-dimensional 

shells 

Математикалық физика әдістерімен 

зерттелетін деформацияланатын қатты дене 

механикасындағы кӛпӛлшемді есептердің 

математикалық қиындығын кӛптеген 

әдістермен түсіндіруге болады және дербес 

жағдайда, тұтас ортаның механикалық және 

реологиялық қасиеттерінің объективті кең 

спектрі бар болуымен түсіндіріледі және 

оларға біртекті еместік, тұтқырлық, иілгіштік 

және т.б. жатқызуға болады. Толқын 

динамикасының кӛптеген есептерін тиімді 



шешу есептеу техникасы мен сандық әдістер 

облысындағы жеткен жетістіктерінің 

нәтижесінде мүмкін болады, ӛз кезегінде осы 

жайт, жылдам ӛтетін сыртқы әсерлердің 

(күштік, термиялық, акустикалық) әрекет ету 

шарттарында айтарлықтай күрделі 

механикалық жүйелердің жүктеме кӛтеру 

қабілетімен зақымдану ықтималдығын 

сипаттау үшін олардың кернеулік-

деформациялық жай-күйін жоғары дәлдікте 

болжауға мүмкіндік береді. 

14.  Мырканова Асем 

Агзамовна 

Аканова 

Кульшат 

Мажитовна 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Ластовецкий 

Алексей 

Леонидович 

ф.-м.ғ.д., 

Колледж  

университета 

Дублин 

профессоры, 

Белфилд 

(Ирландия) 

 

Симметриялы емес 

серпімділіктің 

жазықтық есептерін 

шешуді 

компьютерлік 

моделдеу 

Компьютерное 

моделирование 

решения плоских 

задач 

несимметричной 

упругости 

 

Computer 

modeling of 

decision of flat 

tasks of 

asymmetrical 

resiliency 

 

Симметриялы емес серпімділіктің жазықтық 

есептерін шешуде дағдылы кернеулерден 

басқа мезеттік кернеулерді де есепке алу 

керек. Бұл кернеудің тензорының 

симметриялы еместігін және неғұрлым 

жоғары реттегі деформациялардың 

градиенттерін қарастыруды болжайды. 

Теңдеулер мен шектестік шарттары 

классикалық жағдайға қарағанда анағұрлым 

күрделі болады. Сондай-ақ, Бессель 

функцияларын кӛмегі арқылы Гельмгольц 

теңдеулерінің шешімдерін табу үшін кешенді 

айнымалылар функцияларының теориясы 

белсенді түрде қолданылады. 

Есептің цифрлік шешімін табу үшін 

программалау тілдері мен математикалық 

алгоритмдерді қолдана отырып, компьютерлік 

моделді құру қажет 

15.  Найзағараева Ақгүл 

Аманжолқызы 

Есмаханова 

Құралай 

Ратбайқызы 

ф.-м. ғ. к., 

доцент. 

 

Tihomiz Valchev  

Prof., PhD 

Institute of 

Mathematics and 

Informatics, 

Bulgarian 

academy of 

sciences 

Болгария ғылым 

академиясы 

Математика 

және 

информатика 

институты, 

Болгария 

 Кӛпӛлшемді 

сызықты емес 

эволюциялық  

теңдеулерінің 

толқындық 

процесстерін 

моделдеу 

Моделирование 

волновых процессов 

многомерных 

нелинейных 

эволюционных 

уравнений 

Wave process 

modeling of 

themultidimensio

nal nonlinear 

evolution 

equations 

Жалпыланған сызықты емес эволюциалық 

теңдеулерінің және оның локалдық, локалдық 

емес және туындылы редукция түріне 

арналған солитонды және солитон-тәрізді 

шешімдердің жаңа әдістерін әзірлеу. Бұл 

жерде біз солитон-тәрізді шешімдер деп 

мынаны түсінеміз: периодты, рационалды, 

позитондық және қиратушы толқындар. 

Осы проблема бойынша жүргізілетін зерттеу 

нәтижелері мен қорытындылары келешекте 

жүргізелетін ғылыми ізденістерге негіз 

болады. 

16.  Рахымова Айгерим 

Турлыбаевна 

Габбасов Марс 

Беккалиевич ф.-

м.ғ.к., доцент 

 

Ахмедов 

Анварджон, 

профессор 

Малайзия 

«Сұйықтардың 

сызықтық сүзілу 

теориясының үш 

ӛлшемді 

«Разработка 

аналитических 

методов решения 

краевых задач 

«Development of 

analytical 

methods for 

solving boundary-

Үш ӛлшемді кеңістіктегі шектеулі және шексіз 

аймақтардағы сүзгілеудің сызықтық 

теориясының шекаралық есептерін зерттеу. 

Диссертациялық жұмыс сызықтық сүзілу 



университетінің 

профессоры, 

Малайзия 

кеңістіктегі шеткі 

есептерін шешуге 

арналған 

аналитикалық 

әдістерді жасау». 

линейной теории 

фильтрации 

жидкостей в 

трехмерном 

пространстве». 

value problems of 

the linear theory 

of fluid filtration 

in three-

dimensional 

space». 

теориясының үш ӛлшемді шектелген және 

шектелмеген аймақтардағы шеткі есептерін 

зерттеуге бағытталған (мысалы, шектелмеген 

аймақтағы скважинаның айналасындағы 

сүзілу процесі, шар тәріздес аймақтағы қою 

сұйықтың сүзілу процесі және т.б.). 

Қарастырылып отырған есептерді шешудің 

әдісі ретінде тӛрт ӛлшемді регулярды 

функциялар теориясы қолданылады. Зерттеу 

барысында үш ӛлшемді кеңістіктегі шеттік 

есептердің дәл аналитикалық шешімдерін табу 

кӛзделген. Сонымен қатар, практикалық 

есептер үшін қажет моделдің оптимал 

параметрлерін табу үшін табылған 

шешімдерді сандық әдістермен талдау 

қарастырылған.  

17.  Тайшиева Айгуль 

Галимжановна 

Нугманова 

Гулгасыл 

Нукарбаевна 

ф.-м. ғ. к., 

доценті. 

 

Tihomiz Valchev  

Prof., PhD 

Institute of 

Mathematics and 

Informatics, 

Bulgarian 

academy of 

sciences 

Болгария ғылым 

академиясы 

Математика 

және 

информатика 

институты, 

Болгария  

Ӛзаракелісімді 

потенциалы бар 

интегралданатын 

моделді зерттеу. 

 

 

Исследование одной 

интегрируемой  

модели с 

самосогласованным 

потенциалом. 

Investigation of  

the one integrable 

model with self-

consistent 

potential. 

 

Диссертацияда векторлық потенциалды 

қамтитын нтегралданатын  спиндік  модель 

зерттеледі. Спиндік  және потенциалдық 

ӛрістер арасындағы ӛзара әрекеттесу процесі 

моделденеді. Алынған нәтижелердің және 

оларды қолданудың маңыздылығы талданады. 

 

18.  Тынымбаев Болат 

Айткожинович 

Адамов 

Абилмажин 

Алирахымович, 

т.ғ.д., профессор 

Котенко Игорь 

Витальевич, 

 ф.-м.ғ.д.,,  

Санкт-Петербург 

институтутының  

профессоры, 

Ресей 

Федерациясы 

Математикалық 

Киберқауіпсіздіксал

асындағы 

пайдаланушымінез-

құлқынталдауға 

арналған журналдар 

мен ақпараттық 

қауіпсіздік 

оқиғалары мен 

шешімдерін жинау 

жүйесіне арналған 

үлгі 

Математическая 

модель для системы 

сбора логов и 

событий 

информационной 

безопасности и 

решений по 

аналитике 

поведения 

пользователей в 

сфере 

кибербезопасности 

Mathematical 

model for security 

incidents and 

events 

management 

system and user 

analytics 

behavioral system 

in cybersecurity 

sphere  

Дамыған математикалық модельді ААЖ 

бұзуды және ӛшіруді анықтайтын 

атрибуттарды және факторларды анықтауға 

мүмкіндік беретін автоматтандырылған шешім 

түрінде іске асыру жоспарлануда. Сондай-ақ, 

ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

саласындағы инновацияларды ескере отырып, 

ақпараттық жүйелердің пайдаланушылары мен 

нысандарының мінез-құлқының ауытқуын 

анықтау үшін машиналық оқыту әдісімен 

талдау қосу қажет. Талдамалы деректерді 

ескере отырып, қауіпсіздікті бағалау артық 

шусыз дәлірек болады. Күтілетін ғылыми 

нәтижелер: жақсартылған ААЖ 

кӛрсеткіштеріне негізделген ақпараттық 

жүйенің қауіпсіздігін бағалаудың 

жетілдірілген математикалық 



моделі,жинақталған және коррелирденген 

әзірленген бағдарламалық жасақтама 
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19.  Баширова Анар 

Набиевна 

Нурсултанов 

Ерлан 

Даутбекович, 

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

Дьяченко 

Михаил 

Иванович,  

ф.-м.ғ.д., 

профессор, 

М.В. Ломоносов 

атындағы 

Мәскеу 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Фурье-Хаар еселі 

қатарларының 

мультипликаторлары 

Мультипликаторы 

кратных рядов Фурье-

Хаара 

Multiplicators of 

multiple Fourier-Haar 

series 

Мультипликаторы кратных рядов 

Фурье-Хаара в пространствах Лебега 

и Лоренца 

20.  Есбаев Адилет 

Ныгметович 

Оспанов Кордан 

Наурызханович,  

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

Ахтямов Азамат 

Мухтарович,  ф.-

м.ғ.д., 

профессор,Башқ

ұрт мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Шенелмеген облыста 

берілген бір нұқсанды 

дифференциалдық 

теңдеулер класының 

максималды 

регулярлылық 

мәселелері 

Вопросы 

максимальной 

регулярности одного 

класса  

вырождающихся 

дифференциальных 

уравнений в 

неограниченной 

области 

Maximal regularity 

questions for one class of 

the degenerate 

differential equations 

inan unbounded region 

 

Коэффициенттері шенелмеген 

екінші ретті нұқсанды 

дифференциалдық теңдеудің 

жалпыланған шешімдерінің сапалық 

қасиеттері 

21.  Қасым Айжан 

Сағымбайқызы 

Кусаинова Лейли 

Кабиденовна,  

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

 

Массимо Ланца 

де Кристофорис, 

PhD доктор, 

профессор, 

Падуя 

университеті, 

Италия 

Функционалды 

кеңістіктерде 

сингулярлы 

дифференциалды 

операторлар үшін 

салмақты бағалаулар 

Весовые оценки для 

сингулярных 

дифференциальных 

операторов в 

функциональных 

пространствах 

Weighted estimates for 

singular differential 

operators in function 

spaces 

Сингулярлы дифференциалдық 

операторлар. Функционалдық 

кеңістіктердегі мультипликаторлар. 

22.  Мукеева Жазира 

Меркасимовна 

Нурсултанов 

Ерлан 

Даутбекович, ф.-

м.ғ.д., профессор 

Тихонов Сергей  

Юрьевич,  Ph.D 

доктор., 

профессор, 

Математикалық 

зерттеу 

орталығы, 

Испания 

Интегралдық 

операторлардың 

анизотропты 

кеңістіктеріндегі 

интерполяция 

Интерполяция  

интегральных 

операторов в  

анизотропных 

пространствах 

Interpolation of integral 

operators in anisotropic 

spaces 

Лебег кеңістіктеріндегі интегралды 

операторлар үшін интерполяциялық 

теоремалар  

23.  Свистунов 

Дмитрий 

Бияров Базархан 

Нуролдинович, 

ф.-м.ғ.к.,  

Ахтямов Азамат 

Мухтарович,  ф.-

м.ғ.д., 

профессор, 

Башқұрт 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Сызықтық 

операторлардың 

қисынды тарылулары 

мен кеңеюлерінің 

салыстырмалы-

шенелген ұйтқулары 

Относительно-

ограниченные 

возмущения 

корректных сужений 

и расширений 

линейных операторов 

On relatively-bounded 

perturbations of correct 

restrictions and 

extensions of linear 

operators 

Исследование спектральных свойств 

дифференциальных операторов 

методом возмущения 



Федерациясы 

24.  Урумбаев 

Бауыржан 

Кумарбекович 

Темірғалиев 

Нұрлан,  

ф.-м.ғ.к., 

профессор 

Ханс Юрген 

Шмайсер,  Ph.D 

доктор., 

профессор, 

Фридрих 

Шиллер 

университеті, 

Германия 

Кездейсоқ сандардың 

генераторларын 

тестілеудің 

мәселелері мен 

оларды қолдану  

 

Проблемы 

тестирования 

генераторов 

случайных чисел и их 

применения 

 

The problems of testing 

random number 

generators and their 

application 

 

Спектралды тестілеу, дискретті 

Фурье түрлендіруі 

25.  Баяндиев Ерик 

Нурланович 

Оспанов Кордан 

Наурызханович, 

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

Керимбеков 

Акылбек 

Керимбекович,  

ф.-м.ғ.д., 

профессор,РФ 

Бірінші 

Президенті Б.Н. 

Ельцин 

атындағы 

Қырғыз – Ресей 

славян 

университеті, 

Қырғызстан 

Коэффициенттері 

жылдам ӛсетін 

сингулярлы 

гиперболалық  

теңдеулердің 

шешімдерінің 

қасиеттері туралы 

 

О свойствах решений 

сингулярных 

гиперболических 

уравнений 

с быстро растущими 

коэффициентами 

 

On the properties of 

solutions of singular 

hyperbolic equations  

with rapidly increasing 

coefficients 

 

Сингулярлы коэффициенттері бар 

гиперболалық типті 

дифференциалдық теңдеулердің 

шешімдерінің жалғыздығы және 

дифференциалдық қасиеттері 

26.  Жетписбаева 

Акниет 

Есиркеповна  

Джумабаева 

Айнур 

Амангельдыевна, 

PhD 

Тихонов Сергей 

Юрьевич, 

Математикалық 

зерттеулер 

Орталығы, 

Испания 

Кӛп ӛлшемді 

кеңістіктеаралас 

тегістіктің  модулі 

жәнеең жақын 

жуықтаудың  

кейбір есептері. 

Некоторые задачи 

наилучшего 

приближения и 

смешанный модуль 

гладкости в 

многомерном случае. 

Some problems of best 

approximation and a 

mixed modulus of 

smoothness in the 

multidimensional case. 

Ең жақын жуықтау, аралас тегістік 

модуль, Фурье қатарының 

түрлендірулері 

27.  Бесжанова Айгуль 

Толегеновна 

Темирханова 

Айнур Мараловна, 

PhD 

Султанаев Яудат 

Талгатович,  

ф.м.-ғ.д., 

профессор, 

Башқұрт 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Тізбектер кеңістігінде 

матрицалық 

операторлар бір 

класының  

салмақты 

бағалаулары 

Весовые оценки 

одного класса 

матричных 

операторов в 

пространстве 

последовательностей 

Weighted estimates for a 

class of matrix operators 

in sequence spaces 

Тізбектер кеңістігінде матрицалық 

операторлардың кейбір класы үшін 

салмақтық теңсіздіктерді зерттеу 

28.  Сейлбеков Болат 

Нагашбекович 

Абылаева Бота 

Мухамедияровна, 
ф.-м.ғ.к., PhD 

Султанаев Яудат 

Талгатович, 

ф.м.-ғ.д., 

профессор, 

Башқұрт 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Сызықты және 

квазисызықты 

интегралдық 

операторларды 

салмақты бағалау 

Весовые оценки 

линейных и 

квазилинейных 

интегральных 

операторов 

Weighted estimates of 

linear and quasilinear 

integral operators 

Функциялар кеңістігінде 

интегралдық операторлардың кейбір 

класы үшін салмақтық теңсіздіктерді 

зерттеу 

29.  Токмагамбетов 

Нариман  

Шаймардан 

Серикбол, PhD 

Перссон Ларс-

Ерик, 

Кванттық есептеу 

және оны дербес 

Квантовое 

исчисление и его 

Quantum calculus and its 

application to partial 

Кванттық есептеуде дербес 

туындылы дифференциалдық 



Сарсенович  PhD, профессор, 

ЛулеоТехнологи

ялық 

Университеті, 

Швеция 

туындылы 

дифференциалдық 

теңдеулерге қолдану 

применение к 

уравнениям с 

частными 

производными 

differential equations теңдеулерді шешімдерін табу және 

олардың жалғыздығын, бар болуын 

мен орнықтылығын зерттеу 

 

 

30.  Уатаева Ажар 

Ерланқызы 

Райхан Мади,  

ф.-м.ғ.к. 

Бекжан 

Тұрдыбек 

Нұрлыбекұлы, 

Ph.D., 

профессор, 

Синьцзян 

университеті, 

Қытай Халық 

Республикасы 

Жартылай ақырлы  

фон Нейман 

алгебрасымен 

байланысты болған 

коммутативті емес 

Харди кеңістіктерінің 

қасиеттері  

Свойства 

некоммутативных 

пространств Харди, 

ассоциированных 

полуконечной 

алгеброй фон 

Неймана  

Properties 

ofnoncommutative 

Hardy spaces associated 

with semifinite von 

Neumann algebra  

Жартылай ақырлы  фон Нейман 

алгебрасымен байланысты болған 

коммутативті емес Харди 

кеңістіктерінің оутер операторларын 

зерттеу,  

жартылай ақырлы субдиагональ  

алгебралар үшін коммутативті емес  

Helson-Szego теоремасын зерттеу  

31.  

 

Хайркулова 

Алтынай 

Айтбековна 

Бокаев Нуржан 

Адилханович, ф.-

м.ғ.д., профессор 

Гольдман 

Михаил 

Львович, ф.-

м.ғ.д., 

профессор, 

Ресей халықтар 

достығы 

университеті,  

Ресей 

Федерациясы 

Функционалдық 

кеңістіктердегі 

функциялар 

конустарында кейбір 

операторлар үшін 

теңсіздіктер 

Неравенства для 

некоторых 

операторов на 

конусах функций из 

функциональных 

пространств  

Inequalities for some 

operators on cones of 

functions from functional 

spaces 

Функционалдық кеңістіктер, 

функциялар, конустар, жалпыланған 

Харди операторы, Орлич кеңістігі, 

модулярлық теңсіздік 

32.  Ӛнербек Жомарт 

Мұратұлы 

Бокаев Нуржан 

Адилханович, ф.-

м.ғ.д., профессор 

Массимо Ланза 

Де Кристофорис 

(Massimo Lanza 

de Cristoforis), 

PhD, Падова 

университетінің 

профессоры, 

Италия 

Айнымалы 

кӛрсеткішті Морри 

типтес 

кеңістіктеріндегі 

кейбір 

операторлардың 

шенелімділігі және 

компактілігі. 

Ограниченность и 

компактность 

некоторых 

операторов в 

пространствах типа 

Морри с переменным 

показателем 

The boundedness and 

compactness of some 

operators in Morrey type 

spaces with variable 

exponent 

Морри типтес кеңістіктер, 

операторлар, Рисс потенциалдары, 

сингулярлы интегралдар 

33.  Касатова Аида 

Магатовна 

Бекенов Махсут 

Искандерович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Пальчунов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

профессор, ф.-

м.ғ.д. 

Новосибирск 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Толық теориялардың 

квазикӛпбейнелілігіні

ң қасиеттері 

Свойства 

квазимногообразий 

полных теорий 

Properties of 

quasivarieties of 

complete theories 

Квазикӛпбейне модельдерінің толық 

теориялары жартылай группаларын 

қарастыру әдісі, 

квазикӛпбейне қасиеттері 

34.  Дауыл Ұлан Байсалов Ержан 

Рахметтоллаевич, 

ф.-м.ғ.к, доцент 

Романьков 

Виталий 

Анатольевич 

профессор, ф.-

м.ғ.д. 

Омбы 

Топтар теориясының 

криптографиядағы 

қолданылуы 

Приложения теории 

групп в криптографии 

Applications of group 

theory in cryptography Топтар теориясының шифрлау, қол 

қою сұлбаларындағы қолдануларын 

зерттеу, осы салаларда жаңа 

қолдануларды табу 



мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ 

6D072900 – «Құрылыс» 

35.  Жұмаділов Ілияс 

Тоғанұлы 

Жусупбеков 

Аскар 

Жагпарович, т.ғ.д., 

профессор 

Доктор  

Акитоши 

Мочизуки, 

Nippon Koei co. 

Ltd. Ғылыми 

зерттеу 

институтының 

консультанты 

Токушима 

университетінің 

профессоры,Жап

ония 

«Топырақ 

негіздерінің 

механикалық 

қасиеттеріне талдау 

жасау» 

«Анализ 

механических свойств 

грунтовых 

оснований» 

Analysis of mechanical 

properties of soils 

Топырақ негіздерінің механикалық 

қасиеттерін түрлі жабдықтар арқылы 

талдау жасау. Талдау нәтижесінде 

алынған нәтижелерді ӛзара 

салыстыру 

ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТІ 

6D020300 – «Тарих» 

36.  Ақтайлақ 

Бақытжан 

Болатбекұлы 

Садықов Тілеген 

Садықұлы, 

т.ғ.д., профессор 

т.ғ.д., профессор 

Әбдуақап Қара, 

Мимар Синан 

университеті, 

Түркия 

Хасан Оралтайдың 

азаттық идеясы 

жолындағы қызметі 

Деятельность Хасана 

Оралтая в контексте 

идеи независимости     

 

Activity of Hasаn 

Oraltay in the context 

of the idea of 

independence     

Хасан Оралтайдың ӛмірі, және 

азаттық идеясы жолындағы қызметі 

37.  Асылханов 

Куанышбек 

Жаныбекович 

Кабульдинов 

Зиябек 

Ермуханович,  

т.ғ.д., профессор  

 

Курылев 

Константин 

Петрович, т.ғ.д., 

профессор, 

РУДН,   Ресей 

Федерациясы 

Қазақстанда 

қауіпсіздік 

органдарының 

қалыптасу тарихы  

История формирования 

органов безопасности в 

Казахстане  

The history formation 

of security agencies in 

Kazakhstan 

История становления  и развития 

деятельности органов безопасности  

Казахстана 

 

38.  Ахметшина 

Гульден 

Уалихановна 

Шаяхметов 

Нұрбек Уахапұлы, 

т.ғ.д., профессор 

 

Жеребцов Игорь 

Любомирович – 

т.ғ.д., профессор, 

Коми ҒО УрО 

РҒА Тіл, әдебиет 

және тарих 

институты  
Ресей 

Федерациясы 

Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Архивінің 

қорларындағы 

тәуелсіздік  

тарихының 

мәселелері 

Вопросы истории 

независимости по 

фондам Национального 

архива Республики 

Казахстан 

Questions of the 

history of  

independence  of the 

National Archive funds 

of the Republic of 

Kazakhstan  

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

архивінің қорларындағы 

Қазақстанның тәуелсіздік тарихына 

қатысты   мәселелер 

39.  Байжұма Гүлнара Дүкенбаева Задаш 

Оразғалиқызы, 

т.ғ.д., профессор 

Мұхамади 

Құрметхан 

Монғолия  

ғылым 

академиясының 

халықаралық 

қатынастар 

Монғолия 

қазақтарының  

демографиялық 

үрдісі: тарихи талдау. 

(XIX ғ. екінші 

жартысы мен XXІ ғ. 

басы) 

Казахи Монголии в 

демографических 

процессах: 

исторический 

анализ(вторая 

половина XIX и начало 

XXI века) 

Kazakhs in the 

demographic processes 

of Mongolia: a 

historical analysis (the 

second half of the 19 – 

the beginning of 21th 

centuries) 

XIX ғ. екінші жартысы мен XXI ғ. 

басындағы 

Моңғолия қазақтарының 

демографиялық үрдісі 



институтының 

бас ғылыми 

қызметкері т.ғ.д. 

профессор, 

Монголия 

  

40.  Байжиенова 

Кымбат 

Тлегеновна 

Шаяхметов 

Нұрбек Уахапұлы, 

т.ғ.д., профессор 

 

Жеребцов Игорь 

Любомировичт.ғ

.д., профессор, 

Коми ҒО УрО 

РҒА Тіл, әдебиет 

және тарих 

Институты  
Ресей 

Федерациясы 

Тәуелсіз 

Қазақстандағы 

денсаулық сақтау  

саласының даму 

тарихы 

История развития  

здравоохранения  в 

Независимом 

Казахстане 

Thehistory of health 

care development in 

Independent 

Kazakhstan  

1991-2018 жылдардағыҚазақстанда 

денсаулықсақтаусаласыныңдамутар

ихы. 

41.  Бейсембаева 

Акмарал 

Рашидкызы  

Кабульдинов 

Зиябек 

Ермуханович, 

т.ғ.д., профессор 

Кротт Иван 

Иванович т.ғ.к., 

доцент Омбы 

мемлекеттік 

педагогикалықун

иверситеті  Ресей 

Федерациясы 

Уәли ханның ӛмірі 

мен мемлекеттік 

қызметі (XVIII 

ғасырдың екінші 

жартысы – XIX 

ғасырдың басы). 

Жизнь и 

государственная 

деятельность Уали хана 

(вторая половина XVIII 

- начало XIX вв.).  

Life and state activities 

of Uali Khan (the 

second half of 18th – 

the beginning of 19th 

centuries) 

Уәли ханның тарихи тұлғасы 

42.  Байшов Бакыт 

Батырбекович 

Шаяхметов 

Нұрбек Уахапұлы, 

т.ғ.д., профессор 

 

PhD доктор, 

Гиресун 

мемлекеттік 

университетінің 

профессоры 

Четин Нұрсұлу 

Дәуітқызы,Түрк

ия  

Қазақстан 

Республикасының 

Каспий теңізі 

мәртебесін айқындау 

тарихындағы орны 

мен ролі (1992-2018 

ж.)   

Место и роль 

Республики Казахстан 

в истории определения 

статуса Каспийского 

моря (1992-2018гг) 

The place and role of 

the Republic of 

Kazakhstan and the 

history of determining 

the status of the 

Caspian Sea (1992-

2018) 

1992-

2018жылдарыКаспийтеңізімәртебесі

найқындаутарихындатәуелсізҚазақс

танныңорны 

43.  Джангужиев 

Максот 

Суюнгереевич 

Жапекова 

Гульфайрус 

Кабдуловна, т.ғ.к., 

доцент 

Загидуллин 

Ильдус 

Котдусович 

т.ғ.д., профессор, 

Ш.Марджани 

атындағы тарих 

институты, 

Татарстан 

Республикасы 

Қазақ қоғамының 

мәдени ӛміріндегі 

Қазан қаласы (ХІХ 

ғасырдың ІІ жартысы 

– ХХ ғасырдың басы). 

Город Казань в 

культурной жизни 

казахского общества 

(вторая половина ХІХ-

начало ХХ вв.) 

The Kazan city in the 

cultural life of the 

kazakh society (the 

second half of the 19
th

 

and the beginning of 

the 20
th

 century) 

ХІХ ғасырдың ІІ жартысы – 

ХХғасырдыңбасындаҚазанқаласыны

ңқазақ қоғамының 

мәдениӛміріндегіорны 

44.  Жангабулова 

Жансая 

Максутказиевна 

Алпысбес Махсат 

Алпысбесұлы, 

т.ғ.д., профессор 

Курылев 

Константин 

Петрович, т.ғ.д., 

профессор, 

РУДН,   Ресей 

Федерациясы 

ХІХ ғасырда әлемдік 

империялардың 

Орталық Азиядағы 

ықпал үшiн күрес 

тарихы 

История борьбы 

мировых империй за 

влияние в Центральной 

Азии в XIX веке. 

History of the struggle 

of world empires for 

influence in Central 

Asia in the 19th 

century. 

Историявнешней политики  

мировых империй в государствах 

Центральной Азии в ХІХ в.   

45.  Кукетова Айгерим 

Алпысбаевна  

Мусабалина 

Гулнар 

Толевгазиевна, 

т.ғ.д., профессор 

Любичанковский 

С.В т.ғ.д., 

профессор, 

ОрМПУ, Ресей 

Саяхатшылар мен 

зерттеушілердің 

еңбектеріндегі қазақ 

даласы  (XVIII ғ. ІІ 

 Казахская степь по 

материалам   

путешественников и 

исследователей  

The Kazakh steppe on 

materials of travelers 

and researchers (the 

second half of the 18th 

XVIII-XIX  ғғ. зерттеушілер 

менсаяхатшылардыңеңбектеріндегіқ

азақтарихынақатыстыматериалдар 

мен деректер 



Федерациясы 

 

жартысы - XIX ғ. ) (вторая половина XVIII 

- XIX вв.) 

century - 19th century) 

46.  Құмар Асқар 

Қанатұлы 

Сыдықов Ерлан 

Бәтташұлы, 

т.ғ.д., профессор 

 

PhD доктор, 

доцент Серкан 

Ажар,  

Еге 

университеті, 

Түркия 

Ахмет Зәки Уәлиди 

Тоған мұрасындағы 

қазақ тарихының 

мәселелері  

Вопросы казахской 

истории в наследии 

Ахмет Заки Валиди 

Тогана 

Problems of the 

Kazakh history  in the 

heritage of Ahmet Zeki 

Velidi Togan 

Ахмет Зәки Уәлиди Тоған 

мұрасындағы қазақ тарихына 

қатысты мәселелер 

47.  Мақсұтова 

Альбина 

Әбенқызы 

 

Кумеков Булат 

Ешмухамбетович, 

т.ғ.д., профессор 

PhD доктор, 

профессор 

Ахмет Ташағыл, 

Йедитепе 

университеті, 

Түркия 

Мұхаммед  Хайдар 

Дулатидың «Тарихи 

Рашиди» еңбегінің 

зерттелу тарихы 

История изучения 

«Тарихи Рашиди» 

Мухаммеда Хайдара 

Дулати 

The history of the 

study of 

"TarihiRashidi" by 

Mohammed 

HaidarDulati 

МұхаммедХайдарДулатидың 

«ТарихиРашиди» 

зерттеуініңтарихнамалықжәнедерект

анулықмәселелері 

48.  

 

Мұратұлы Дастан Кабульдинов 

Зиябек 

Ермуханович, 

т.ғ.д., профессор 

Ph. D Панто 

Дмитрий, 

Гданьск 

қаласындағы 

Екінші 

дүниежүзілік 

соғысы музейі 

Ғылыми 

бӛлімінің бас 

маманы, Польша 

Республикасы 

Қазақстанда генерал 

З. Берлингтің 

басқаруындағы 1-ші 

поляк әскерінің 

құрылу тарихы 

История формирования 

1-ой польской армии 

под командованием 

генерала З. Берлинга в 

Казахстане 

The history of the 

formation of the 1st 

Polish army under the 

command of General 

Z. Berling in 

Kazakhstan 

Қазақстанаумағындақұрылған 1-

шіполякәскерініңқұрылутарихы 

49.  Сактаганова 

Эльмира 

Балтабаевна 

Сайлаубай Ерлан 

Ерназарұлы, т.ғ.д., 

доцент 

PhD доктор, 

Гиресун 

мемлекеттік 

университетінің 

профессоры 

Четин 

Нұрсұлу,Түркия  

Сейдәзім 

Қадырбаевтың ӛмірі 

мен қоғамдық-саяси 

қызметі 

Жизнь и общественно-

политическая 

деятельность 

Сейдазима Кадирбаева 

The life and social-

political activity of 

SeidazimKadirbayev 

ТорғайӛңіріненшыққанАлашқозғалы

сыныңқайраткеріС.Қадырбаевтыңӛм

іріменқоғамдық-саясиқызметі 

50.  Сатанов Арстан 

Болатович 

 

Аяған Бүркітбай 

Ғелманұлы, 

т.ғ.д., профессор 

PhD докторы, 

профессор 

Ярослав 

Вацулик, 

Масариков 

университет,Чех

ия  

Қазақстан 

Республикасындағы 

орта білімнің 

қалыптасу және даму 

тарихы (1992-2018 

жылдар) 

История формирования 

и развития среднего 

образования в 

Республике Казахстан 

(1992-2018 годы) 

History of formation 

and development of 

secondary education in 

the Republic of 

Kazakhstan (1992-

2018) 

1992-2018 

жылдардағыҚазақстандаортабілімні

ңқалыптасужәнедамутарихы 

51.  Смагулов Даурен 

Сайлаубаевич 

 

 

 

КӛмековБулат 

Ешмухамбетович, 

т.ғ.д., профессор, 

Қазақстан ҰҒА-

ның академигі 

PhD доктор, 

профессор 

Ахмет Ташағыл, 

Йедитепе 

университеті,Түр

кия 

Академик В.В. 

Бартольдтың ғылыми 

мұраларындағы 

Қазақстанның тарихи 

географиясының 

мәселелері 

Вопросы исторической 

географии Казахстана в 

научном наследии 

академика В.В. 

Бартольда 

Questions of historical 

geography of 

Kazakhstan in the 

scientific heritage of 

academician V. V. 

Bartol’d 

В.В. 

БартольдтыңғылымимұрасындағыҚа

зақстанныңтарихигеографиясы  



52.  Темирханова 

Асемгуль 

Сериковна 

Садықов Тілеген  

Садықұлы, т.ғ.д., 

профессор 

Т.ғ.д., профессор 

Абдуақап Қара 

Мимар Синан 

университеті,  

Түркия 

Манаш Қозыбаев 

және Отан 

тарихындағы 

тәуелсіздік мәселесі 

Манаш Козыбаев и 

вопросы независимости 

в Отечественной 

истории 

ManashKozybayev and 

issues of independence 

in the national history 

МанашҚозыбаевтыңеңбектеріндегіт

әуелсіздікмәселесі 

53.  Ускембаева 

Айгерим 

Алдановна 

Алпысбес Махсат 

Алпысбесұлы, 

т.ғ.д., профессор 

Курылев 

Константин 

Петрович –

т.ғ.д,профессор 

РУДН,  Ресей 

Федерациясы 

Қазіргі Орталық 

Азиядағы 

интеграциялық 

үдерістердің тарихи - 

мәдени негіздері 

Историко-культурные 

основы 

интеграционных 

процессов в 

современной 

Центральной Азии 

Historical and Cultural 

Foundations of 

Integration Processes 

in Modern Central Asia 

 

 

ОрталықАзиядағыинтеграциялықүрд

істердіңтарихы 

6D020800-«Археология және этнология» 

54.  Дүйсенбай Данияр 

Болатбекұлы 

Умиткалиев Улан 

Умиткалиевич 

т.ғ.к., доцент  

 

М.Педрацки  

доктор PhD 

(Ғылым 

академиясының 

Тарих 

Институты, 

Польша 

Республикасы 

Орталық 

Қазақстандағы ерте 

темір дәуірінің 

қоныстары 

Поселения раннего 

железного века 

Центрального 

Казахстана 

 

Settlements of the 

Early Iron Age of 

Central Kazakhstan: 

 

Ерте темір дәуірінде Орталық 

Қазақстанда ӛмір сүрген сақтардың 

қоныстары мен олардың орналасу 

жағдайы, топографиясы, 

хронологиясы және шаруашылық 

бағыттары айқындалатын болады 

55.  Естемесов Ернар 

Алмусаевич 

Сарсамбекова 

Арна 

Сапаркалиевна 

т.ғ.к., доцент 

Митько 

О.А.т.ғ.к., 

доцент Новосібір 

Мемлекеттік 

университеті,  
Ресей 

Федерациясы 

Жетісудың сақ дәуірі 

ескерткіштері: 

заманауи зерттеу мен 

қолданудың әдістері 

Памятники эпохи саков 

Жетысу: современные 

исследования и 

используемые методы  

Monuments of the Saka 

era of Zhetisu: modern 

researches and used 

methods 

Жетісу жеріндегі ерте темір 

дәуірінің жерлеу ескерткіштерінің 

зерттеу нысаны ретіндегі орны мен 

олардың тарихи мәдени  кешен 

ретіндегі мекенге айналдыру және 

заманауи зерттеу бағыттары 

қарастырылатын болады 

56.  Кумисова 

Айгерим 

Оналбаевна 

Жанисов Асет 

Темирханович  

т.ғ.к., доцент  

 

Л.Бобров т.ғ.д., 

профессор 

Новосібір 

Мемлекеттік 

университеті,  
Ресей 

Федерациясы 

Дәстүрлі қазақ 

мәдениетіндегі қару –

жарақтың 

символикасы: тарихи-

этнографиялық 

зерттеу 

Символика вооружения 

в традиционной 

культуре казахов: 

историко-

этнографическое 

исследование 

The symbols   of 

weapons in thekazakh 

traditional culture: 

historical- ethnographic 

research 

Дәстүрлі қазақ мәдениетіндегі қару-

жарақтардың қолданысы мен 

әлеуметтік дәрежеге қатысты 

белгілері және олардың символдық 

ерекшеліктері кеңінен 

қарастырылатын болады 

57.  Куркеев Ержан 

Маралұлы 

Каженова Гульнар 

Тулегеновна  

т.ғ.к., доцент 

 

Д. Панто 

доктор PhD 

(Екінші 

дүниежүзілік 

соғыс музейі 

жанындағы 

ғылыми зерттеу 

институтының 

Бас маманы, 

Польша 

Қазіргі кезеңдегі 

оңтүстік-батыс Сібір 

қазақтарының 

этникалық  ӛзін-ӛзі  

сәйкестендіруі  

Этническая 

самоидентификация 

казахов юго-западной 

Сибири на 

современном этапе 

Ethnic self-

identification ofthe 

Kazakhs of 

southwestern Siberia at 

the present stage 

 

Ресей жеріндегі қазақтардың 

этникалық жағынан ӛзін-ӛзі тануы 

мен жергілікті мәдениетке сіңісуі 

және олардың мәдени 

ассимилиацияға түсуі, сондай-ақ 

этностық ерекшеліктердің сақталуы 

мәселесі қарастырылады 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  Сейлбекова Айгул 

Нурмахановна 

Ибадуллаева 

Зылиха 

Омирбековна 

т.ғ.к., доцент 

 

Озкул 

Чобаноглы 

Хажеттепе   

Университеті, 

Түркия 

Дәстүрлі қазақ 

мәдениетіндегі халық 

емшілігі: тарихи-

этнографиялық 

талдау 

Народная медицина в 

традиционной культуре 

казахов: историко-

этнографический 

анализ  

Folk medicine in the 

traditional kazakh 

culture: historical and 

ethnographic analysis 

 

Дәстүрлі қазақ мәдениетіндегі халық 

емшілігінің орны мен оның маңызы 

және қазіргі қоғам деңгейіндегі 

қажеттілігі мен артық тұстары 

қарастырылады 

59.  Самашев Самат 

Кайроллаевич 

Мустафина 

Раушан 

Мухамеджановна 

т.ғ.д., профессор 

Юджель 

Шенюрт  

 

доктор, 

профессор Гази 

Университеті, 

Түркия 

Ортағасырлардағы 

қазақ даласы 

халықтарының белгі 

жүйесіндегі таңбалар 

Тамги в знаковой 

системе средневековых 

народов казахских 

степей 

Tamgas in the sign 

system of the medieval 

people of the Kazakh 

steppes 

Ортағасырларда қазақ даласын 

мекендеген ұлыстар мен ру-

тайпалардың таңбалары және 

символикалық белгілері 

топтастырылып, ғылыми тұрғыдан 

сипатталатын болады. Сондай-ақ 

ортағасырлық таңбалардың қызметі 

мен семантикасын, этномәдени 

болмысын түсіндіруге талпыныстар 

жасалады 

60.  Дуванбеков 

Руслан Сабирович 

Таймагамбетов 

Жакен 

Кожахметович  

т.ғ.д., профессор  

А.А. Анойкин  

т.ғ.д.  

Новосібір 

Мемлекеттік 

университеті,  
Ресей 

Федерациясы 

Қазақ Алтайы мен 

іргелес аймақтардың 

палеолиті 

Палеолит Казахского 

Алтая и сопредельных 

территорий 

Paleolithic of the 

Kazakh Altai and 

adjacent territories 

 

Қазақ Алтай мен оның іргелес 

жатқан аудандарындағы тас дәуірі 

ескерткіштерінің зерттелу тарихы 

және оның негізгі ӛзекті мәселелері 

қарастырылады 

61.  Жумабаев 

Батырхан 

Еликович 

Артыкбаев 

Жамбыл 

Омарович 

т.ғ.д., профессор 

Р.Р. Баязитова  

т.ғ.к., Башкұрт 

Мемлекеттік 

университеті,  
Ресей 

Федерациясы 

Қазақстанның 

тарихи-мәдени 

нысандарының 

қасиеттенуі: тетіктері 

мен құралдары. 

 

Сакрализация 

историко-культурных 

объектов Казахстана: 

механизм и 

инструменты 

Sacralization of 

historical and cultural 

objects of Kazakhstan: 

mechanism and tools. 

 

Елбасының «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында қолға 

алынған еліміздің тарихи-мәдени 

кешендерінің қасиетті мекен 

екендігін анықтау мен оның қоғам 

алдындағы рольі айқындалады 

62.  Хасенова Бахыт 

Мулдашевна 

Хабдулина Марал 

Калымжановна 

т.ғ.к., доцент  

 

В.В Горбунов 

т.ғ.д.,  Алтай 

Мемлекеттік 

университеті,  
Ресей 

Федерациясы 

Кимектер мен 

Қарлұқтардың 

кӛркемдік 

металындағы стиль: 

дәстүрлердің ӛзара 

байланыстылығы 

Стиль в 

художественном 

металле кимеков и 

карлуков: 

взаимодействие 

традиций 

Style in the artistic 

metal of Kimeks and 

Karluks: Interaction of 

traditions 

Қазақстан жерінде ортағасырларда 

мекендеген кимектер мен 

қарлұқтардың тұрмыс және 

шаруашылық бұйымдарындағы 

кӛркемдік стильі арқылы біртұтас 

мәдениеттің ортақ жетістігі 

қарастырылады 



ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ ФАКУЛЬТЕТІ 

6D060700-Биология 

63.  Арипова Акмарал 

Алтынбаевна 

 

Берсімбай 

Рахметқажы 

Іскендірұлы, 

б.ғ.д., профессор, 

ҚР ҰҒА академигі 

Альберто Изотти 

Ph.D, профессор,  

Генуя 

университеті, 

Италия 

Ӛкпе қатерлі ісігі 

патогенезіндегі 

еркін - айналмалы 

мтДНҚ рӛлі    

 

Роль свободно-

циркулирующей 

мтДНК в патогенезе 

рака легкого 

 

The role of free 

circulating mtDNA  in 

the pathogenesis of 

lung cancer   

 

Клетка культурасы, қан плазмасы 

64.  Аманбаева 

Улбике Ибраевна 

Масалимов 

Жаксылык 

Каирбекович, 

б.ғ.к., доцент 

 

  

Тодосийчук 

Татьяна 

Сергеевна  

т.ғ.к., доцент, 

Украина ұлттық 

техникалық 

университеті 

«Игорь 

Сикорский 

атындағы  Киев 

политехникалық 

институты», 

Украина, Киев қ. 

Жоғары және тӛмен 

температураның 

ӛсімдіктердегі 

вирустық 

инфекцияның ӛрбуіне 

әсері 

Воздействие 

повышенных и 

пониженных 

температур на развитие 

вирусной инфекции в 

растениях 

Effects of high and low 

temperatures on the 

viral infection in plants 

TBSV вирусы және Nicotiana 

benthamiana ӛсімдіктер 

   

65.  Арымбекова Асем 

Каниевна 

Ильдербаев 

Оралбек 

Зайнулданович, 

м.ғ.д., профессор 

Култанов 

Берикбай 

Жукенович 

б.ғ.д., профессор 

Бриджит 

Ванньер (Brigitte 

Vannier),   

профессор,  

Пуатье 

университеті,  

Франция, Пуатье 

қ. 

Физикалық фактор 

әсерінен ішектің 

қатерлі ісігінің 

молекулярлық 

биологиялық 

маркерлеріндегі 

ӛзгерістер 

Изменение 

молекулярно-

биологических 

маркеров 

колоректального рака 

при воздействии 

физического фактора in 

vitro 

The change of 

molecular biological 

markers of colorectal 

cancer by the influence 

of physical factor in 

vitro 

физический фактор, 

колоректальный рак, in vitro 

66.  Абеуова Лаура 

Сериккызы 

Манабаева Шуга 

Аскаровна, б.ғ.к. 

Аяко Нисидзава-

Йокой (Ayako 

Nishizawa-

Yokoi),  

PhD 

Ұлттық  

агробиологиялы

қ ғылымдар 

институты,  

Жапония 

Картоп  геномын 

редакциялау үшін 

CRISPR/Саѕ 

технологиясын 

қолдану 

Применение 

технологии 

CRISPR/Cas для 

редактирования генома 

картофеля 

Application of 

CRISPR/Cas 

technology for potato  

genome  editing  

CRISPR/Cas технологиясы арқылы 

редакциялауға картоптың  отандық 

сорты, CRISPR/Cas жүйесінде 

геномды редакциялауда 

қолданылтын құралдар 

67.  Актаева Сания 

Айдарбековна 

Хасенов Бекболат 

Бауржанович, 

х.ғ.к., доцент 

Сапарбаев 

Мурат Калиевич,  

б.ғ.к., Густав 

Русси 

Bacillus licheniformis 

және Micrococcus 

luteus -тен алынған 

протеолитикалық 

Выделение и изучение 

биохимических 

характеристик 

протеолитических 

Isolation and 

characterization of 

proteolytic enzymes 

from Bacillus 

микроорганизмы, выделенные из 

природных источников и с 

территорий промышленных 

объектов 



институты,  

Франция, Париж 

қ. 

ферменттердің 

биохимиялық 

сипаттамаларын 

зерттеу 

ферментов из Bacillus 

licheniformis и 

Micrococcus luteus 

licheniformis and 

Micrococcus luteus 

68.  Айтлесов Курмет 

Кенжегалиевич 

Аликулов 

Зерекбай 

Аликулович, 

б.ғ.к., доцент 

Кузнецов В.В. 

б.ғ.д.,   

профессор 

К.А. Тимирязев 

ат. Ӛсімдіктер 

физ. Инст., 

РФ. Мәскеу 

Улы металдардың 

фиторемедиациясы-

ның биохимиялық 

негіздері 

Биохимические основы 

фиторемедиации 

токсичных металлов 

The biochemical basis 

of phytoremediation of 

toxic metals 

Қазақстанның эндемик ӛсімдіктері 

69.  Әдіш Жансая 

Батырбекқызы 

Мұқантаев 

Қанатбек 

Найзабекұлы, 

б.ғ.к., доцент  

Дзантиев 

Борис Борисович  

х.ғ.д., профессор 

РФҒА, 

«Фундаменталд

ы биотехнология 

негіздері» ФММ, 

А.Н. Бах 

атындағы 

биохимия 

институты, 

иммунобиохими

я зертханасы, 

РФ, Мәскеу қ. 

Сүт безі қатерлі ісігі 

жасушаларының 

GPR161 рецепторына 

жасушадан тыс 

домендеріне қарсы 

моноклоналды 

антиденелердің 

диагностикалық 

қасиеттерін зерттеу 

Изучение 

диагностических 

свойств 

моноклональных 

антител против 

внеклеточных доменов 

рецептора GPR161 

клеток рака молочной 

железы 

The study of 

monoclonal antibodies 

diagnostic properties 

against the breast 

cancer cells 

extracellular domain of 

GPR161 receptor 

GPR 161 рецепторы, моноклоналды 

антидене микроорганизмдер 

штамы, сүт безі, қатерлі ісігі 

70.  Баубекова Айжан 

Кенжебекқызы  

Абиев Сардарбек 

Абиевич, б.ғ.д., 

профессор  

Шнырева Анна 

Викторовна  

б.ғ.д.,  

профессор, М.В. 

Ломоносов 

атындағы 

Мәскеу 

Мемлекеттік 

Университеті, 

РФ, Мәскеу қ.  

Астана қаласының 

жасыл белдеуінің 

ағаш тектес 

ӛсімдіктерінің 

бактериялық обыры  

(водянка). 

 

Бактериальный рак 

(водянка) древесных 

пород зеленого пояса 

города Астаны 

Bacterial cancer 

(dropsy) of green zone 

tree species of Astana. 

 

Қайың, қарағаш және басқа ағаш 

тектес түрлері 

71.  Букабаева 

Жанылхан 

Тусупжановна 

Татаева Роза 

Кабдыгалиевна, 

м.ғ.д., профессор 

Заварзина Ольга 

Олеговна  

м.ғ.д., 

В.И. Ленин 

атындағы 

Мәскеу 

мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті, РФ 

Ӛмір сүру ортасының 

әлеуметтік,  

экологиялық –

геохимиялық  және 

радиациялық 

факторлардың 

аутодеструктивтдестр

уктивті мінез-

құлықтың   

қалыптасуына әсері 

Влияние социальных, 

эколого-

геохимических, 

радиационных 

факторов среды 

жизнедеятельности на 

формирование 

аутодеструктивного 

поведения 

Іnfluence of social, 

environmental-

geochemical, radiation 

factors of the living 

environment on the 

formation of auto- 
autodestructive  

behavior 

Экологиялық-геохимиялық жағдай, 

әлеуметтік факторлар, қоршаған 

ортаның радиациялық әсері 

72.  Даржигитова 

Альбина 

Кошановна 

Шапекова Неля 

Лукпановна,  

м.ғ.д., профессор 

Шестопалова 

Лидия 

Владимировна 

Адам және 

жануарлардың 

паразиттік аурулар 

Ультраструктурная 

морфология изменения 

печени у человека и 

Ultrastructural 

morphology of liver 

changes in humans and 

Паразиттік аурулар 



б.ғ.д., 

профессор,  

Новосібір 

мемлекеттік 

университеті, РФ 

кезіндегі  бауыр 

ӛзгерісінің 

ультрақұрылымдық 

морфологиясы 

 

животных при 

паразитарных 

заболеваниях 

 

animals in parasitic 

diseases 

 

73.  Жалбинова 

Мадина 

Руслановна 

Акильжанова 

Айнур  

Рахметуловна. 

м.ғ.д., PhD, 

ассоцир. 

профессор 

Мухаммад 

Аршад Жавед 

(Muhammad 

Arshad Javed), 

PhD, Малайзия 

технология 

университеті, 

Джохор Бару, 

Малайзия 

Қосалқы жүрек 

құрылғыларының 

имплантациясының 

операция кезіндегі 

гемостаз бұзылуының 

патогенетикалық 

аспектілері 

Патогенетические 

аспекты нарушений 

гемостаза при 

операциях по 

имплантации 

вспомогательных 

устройств сердца 

Рathogenetic aspects of 

hemostasis disorders in 

cardiac implantation 

surgeries 

Фармогенетика  

74.  Жұмабек 

Айғаным 

Тұрсынқызы 

Раманкулов Ерлан 

Мирхайдарович, 

PhD, профессор 

 

Аяко Нисидзава-

Йокой (Ayako 

Nishizawa-

Yokoi),  

PhD 

Ұлттық  

агробиологиялы

қ ғылымдар 

институты,  

Жапония 

Гендік инженерия  

әдісімен лигнин 

мӛлшері тӛмен тары 

ӛсімдігін алу  

Получение растений 

проса с низким 

содержанием лигнина 

методом генной 

инженерии 

Obtaining switchgrass 

plants with a low lignin 

content by genetic 

engineering 

Трансгенді ӛсімдіктер  

75.  Зекенова Лайла 

Шаймуратовна 

Мукатаева Жанат 

Макановна, б.ғ.д., 

профессор  

Рубанович  

Виктор 

Борисович  

м.ғ.д.,  

профессор, 

Новосібір 

мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті, РФ 

Қозғалыс 

белсенділігіне 

байланысты 7-17 жас 

аралығындағы мектеп 

оқушыларының 

морфофункционалды 

дамуы мен 

денсаулығының 

физикалық 

ерекшеліктері 

Особенности 

морфофункциональног

о развития и 

физического здоровья 

школьников 7-17 лет в 

зависимости от 

двигательной 

активности 

Fearures of 

morphofunctional 

development and 

physical health of the 

schoolchild  

7-17 years old 

depending on motor 

activity  

Орта мектеп және арнайы спорт 

мектеп-терінің оқушылары 

76.  Елеупаева Шынар 

Каукербековна 

Динмухамедова 

Айгуль 

Салимжановна, 

б.ғ.к., профессор 

м.а. 

Айзман Роман 

Иделевич,  

б.ғ.д., 

профессор, 

ЖМ САН 

корреспондент 

мүшесі,  

«Анатомия, 

физиология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі» 

кафедрасының 

меңгерушісі, 

ФМББМ 

Микробиотаның 

биологиялық 

ерекшеліктерімен 

негізделген 

урологиялық 

инфекциялары бар   

Ертіс ӛңірі 

балаларының  

бүйректерінің 

функционалдық 

жағдайын зерттеу 

Исследование 

функционального 

состояния почек детей 

Прииртышья с 

урологическими 

инфекциями, 

обусловленными 

биологическими 

особенностями 

микробиоты  

The study of the 

functional state of the 

kidneys in Irtysh 

urological infection, 

Microbiology to the 

conditional biological 

feature 

су - тұзды алмасу, микробиотта, 

этиология, уроштамдар 



«Новосібір 

мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті», 

РФ 

77.  Мухамедьяров 

Дамир Адильевич 

Джансугурова 

Лейла Булатовна, 

б.ғ.к., профессор 

 

 

Магдалена 

Мигоско, PhD 

Вроцлав 

университеті, 

эксперименттік 

биология 

институты, 

Польша 

 

Қосалқы 

репродуктивтік 

технология үшін 

фолликулярлық 

сұйықтықтан 

ақуыздық 

профильдерді 

масспектрометрия 

әдісі арқылы зерттеу 

Масспектрометрия 

белковых профилей 

фолликулярной 

жидкости для 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий (ВРТ) 

Mass spectrometry of 

follicular fluid protein 

profiles for assisted 

productive technology  

(ART) 

фолликулярлық сұйықтық 

құрамындағы ақуыздардың 

тоталды кещендері  

78.  Нуртаза Айдана  

Серікболқызы 

Какимжанова 

Алмагул 

Апсаламовна, б. 

ғ.д., доцент 

Мухаммад 

Аршад Жавед 

(Muhammad 

Arshad Javed), 

PhD, 

Малайзия 

технология 

университеті, 

Джохор Бару, 

Малайзия 

Сирек және жоғалып 

бара жатқан 

ӛсімдіктерді in vitro 

жағдайында сақтау 

және оның түрішілік 

полиморфизм 

деңгейін бағалау 

Сохранение редких и 

исчезающих растений в 

культуре in vitro и 

оценка уровня их 

внутривидового 

полиморфизма  

Preservation of rare 

and endangered plants 

in in vitro culture and 

assessment of the level 

of their intraspecific 

polymorphism 

Недзвецкий алма ағашы,  Сиверсо 

алма ағашы 

79.  Нагметова 

Гульден 

Жумановна 

Курманбаев  

Аскар 

Аблайханович, 

б.ғ.к., профессор 

 

Лидия Стасяк 

Розанска  (Lidia 

Stasiak-

Rozanska) 

PhD, Варшава 

жаратылыстану 

ғылымдары 

университеті, 

Польша 

Биоцеллюлозаның 

тиімді 

продуценттерін 

морфологиялық, 

физиологиялық және 

биохимиялық 

қасиеттері бӛлу және 

зерттеу 

Выделение и изучение 

морфологических, 

физиологических и 

биохимических свойств 

эффективного 

продуцента 

биоцеллюлозы 

Isolation and research 

of morphological, 

physiological and 

biochemical properties 

of effective produsers 

biocellulose 

Биоцеллюлоза  

80.  Корнилова Анна  

Александровна 

Берсімбай 

Рахметқажы 

Іскендірұлы, б.ғ.д., 

профессор, ҚР 

ҰҒА академигі  
Жапбасов 

Рахымбек 

Жапбасович, 

б.ғ.к., профессор, 

Жалпы генетика 

және цитология 

институтының аға 

ғылыми 

қызметкері 

Сибатаев  

Ануарбек 

Каримович, 

б.ғ.д.,  

Томск 

мемлекеттік 

ұлттық-зерттеу 

университеті, 

Биология, 

экология, ауыл 

және орман 

шаруашылығын

ың топырақтану 

Институты аға 

ғылыми 

Солтүстік Қазақстан 

облысындағы уран 

ӛндіру және қайта 

ӛңдеу 

кәсіпорындарына 

жақын аумақтарда 

орналасқан ауыл 

шаруашылығы 

жануарларының 

популяцияларына 

иондаушы 

сәулеленудің 

цитогенетикалық 

әсерін зерттеу 

Изучение 

цитогенетических 

эффектов 

ионизирующих 

излучений в 

популяциях 

сельскохозяйственных 

животных, 

содержащихся на 

территориях, 

прилегающих к 

предприятиям по 

добыче и переработке 

урана на территории 

Северо-Казахстанской 

The study of 

cytogenetic effects of 

ionizing radiation in 

populations of 

agricultural animals 

contained in territories 

adjacent to uranium 

mining and processing 

enterprises in the North 

Kazakhstan region 

ауыл шаруашылығы жануарлары, 

иондаушы сәуле 



қызметкері, РФ области 

81.  Кабылбекова 

Гаухар 

Кайыркеновна 

Аликулов 

Зерекбай 

Аликулович,  

б.ғ.к., доцент 

Хабиров Айрату 

Фаритович, 

б.ғ.к.,   

Башқұрт 

мемлекеттік 

аграрлық 

университеті, РФ 

Құстардың ішкі 

мүшелеріндегі 

молибдоферменттерді

ң тотығу стресіндегі 

рӛлін зерттеу 

Изучение роли   

молибдоферментов   

внутрених органов   в 

окислили-тельном 

стрессе у   птиц   

Study on the  role of 

molybdoenzymes of 

inner organs in the 

oxidative stress in birds  

 

 

Үй құстары 

82.  Тлеукулова 

Жанерке 

Биржанкызы 

Омаров Рустем 

Тукенович, б.ғ.к., 

профессор 

Мухаммад 

Аршад Жавед 

(Muhammad 

Arshad Javed), 

PhD, Малайзия 

технология 

университеті, 

Джохор Бару, 

Малайзия 

Вирустық патогенге 

тӛзімділік беруде 

супрессорлық ақуыз 

детерминантының 

рӛлі 

Роль детерминант 

супрессорного белка в 

приобритении 

устойчивость к 

вирусному патогену 

The role of suppressor 

protein determinants in 

acquired resistance to 

viral pathogen 

TBSV вирусы және супрессорлық 

ақуызы экспрессияланбайтын 

мутанты, N.benthamiana ӛсімдігі 

6D060700-«География» 

83.  Абиева Гулшара 

Бакбергеновна 

Мусабаева 

Меруерт 

Насурлаевна, 

г.ғ.д., профессор 

 

Эмин Атасой, 

PhD доктор, 

профессор, 

Улудаг 

университеті, 

Турция 

Орталық 

Қазақстанның кіші 

ӛзен алаптары 

геожүйелерінің 

құрылымдық 

ұйымдастырылуы   

Структурная 

организация геосистем 

бассейнов малых рек 

Центрального 

Казахстана. 

Structural features of 

the geosystems of the 

basins of small rivers 

in Сentral Kazakhstan 

 

Орталық Қазақстан ӛзен 

алаптарының геожүйесі 

84.  Азбантаева 

Мӛлдір 

Нұржанқызы 

Мазбаев Орденбек 

Блисбекович, 

г.ғ.д., профессор 

Марин Рахнев 

Русев, 

профессор,  

Св.Климент 

Охридски 

атындағы София 

унверситеті, 

Болгария  

Батыс Қазақстан 

облыс аумағын 

функционалды 

зоналаудың 

географиялық 

негіздері 

Географические 

основы 

функционального 

зонирования 

территорий Западно- 

Казахстанской области 

Geographic foundation 

of functional zoning 

West Kazakhstan 

regions territory 

Батыс Қазақстан облысы аумағын 

зоналау 

85.  Нурпейсова 

Акерке 

Муратказиновна 

Сапаров Куат 

Табылдыұлы, 

г.ғ.д., профессор 

Иржи Хлахула, 

PhD доктор, 

профессор, 

«А.Мицкевич» 

университеті, 

Польша 

Қостанай облысының 

географиялық 

нысандарын 

номинациялануын 

зерттеудің     

ғылыми негіздері 

Научные основы 

изучения номинации 

географических 

обьектов Костанайской 

области 

Scie    ntific basis for 

the study of the 

nomination of  

geographical objects of 

Kostanay region 

Қостанай облысының 

топонимикасының 

номинациялануы 

86.  Оспан Гауһар 

Тәшімқызы 

Озгелдинова 

Жанар 

Озгелдиновна, 

PhD, доцент м.а. 

Руел Ханкс, PhD 

доктор, 

профессор, 

Оклахома 

университеті, 

АҚШ 

Нұра ӛзені алабы 

геожүйелерінің 

антропогендік 

трансформация 

факторларына 

кеңістіктік- уақыттық 

талдау 

Пространственно-

временной анализ 

факторов 

антропогенной 

трансформации 

геосистем бассейна 

реки Нуры 

Space - time analysis 

of the factors of 

anthropogenic 

transformation of 

geosystems in the Nura 

river basin 

Нұра ӛзені алабының геожүйесі 

87.  Сагынбаева 

Акнур 

Бакытжановна 

Бейсенова Әлия 

Сәрсеновна, г.ғ.д., 

профессор, ҰҒА 

Марин Рахнев 

Русев, 

профессор, 

Туризмді дамыту 

бағытындағы Астана 

қала маңының 

Оценка природно-

ресурсного потенциала 

пригородной 

Assessment of the 

natural-resource 

potential of the 

Астана қала маңының туристік 

әлеуеті 
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академигі Св.Климент 

Охридски 

атындағы София 

унверситеті, 

Болгария 

табиғи-ресурстық 

әлеуетін бағалау 

территорий г.Астаны 

для развития туризма 

suburban area of 

Astana for  tourism 

development.  

88.  Самарханов 

Талант 

Нуржакыпович 

Сапаров Куат 

Табылдыұлы, 

г.ғ.д., профессор 

Иржи Хлахула, 

PhD доктор, 

профессор, 

«А.Мицкевич» 

университеті, 

Польша  

Сібе кӛлдерінің 

туристік- 

рекреациялық 

әлеуетін 

геоэкологиялық 

бағалау 

Геоэкологическая 

оценка туристско-

рекреационного 

потенциала Сибинских 

озер 

Geoecological 

assessment of tourist 

and recreational 

capacity of Sibinsky 

lakes 

Сібе кӛлдерінің туристік-

рекреациялық әлеуеті 

89.  Сансызбаева 

Айгерим 

Баккелдиевна 

Саипов 

Абдимажит 

Аманжолович, 

п.ғ.д., профессор 

Иржи Хлахула, 

PhD доктор, 

профессор, 

«А.Мицкевич» 

университеті, 

Польша  

Солтүстік Қазақстан 

мен Ресей 

Федерациясының 

шекаралас 

облыстарының 

экономикалық 

интеграциясы 

Экономическая  

интеграция 

приграничных 

областей Северного 

Казахстана и 

Российской Федерации 

Economic integration 

of border  regions of 

North Kazakhstan and 

Russia Federation 

Солтүстік Қазақстан және Ресей 

Федерациясының экономикалық 

интеграциясы 

90.  Бекетова Айдана 

Тайшыбаевна 

Джаналеева 

Кульчихан 

Мухитовна, г.ғ.д., 

профессор 

Марин Рахнев 

Русев, 

профессор,  

Св.Климент 

Охридски 

атындағы София 

унверситеті, 

Болгария 

Оңтүстік Оралдың 

Қазақстандық 

бӛлігіндегі 

техногендік 

геожүйелерінің 

табиғи әлеуеті және 

олардың 

тұрақтылығы 

Природный потенциал 

техногенных 

ландшафтов 

казахстанской части 

Южного Урала и их 

устойчивость  

Natural potential of 

geosystems of Kazakh 

part of the South Ural 

and its sustainability 

Оңтүстік Оралдың Қазақстандық 

бӛлігінің геожүйесі 

91.  Исмагулова 

Салтанат 

Макановна 

Ауезова Зауре 

Танатаровна, 

г.ғ.к., профессор 

м.а. 

Иржи Хлахула, 

PhD доктор, 

профессор, 

«А.Мицкевич» 

университеті, 

Польша 

Қазіргі әлеуметтік- 

экономикалық 

жағдайдағы 

Солтүстік Қазақстан 

халықтарының кӛші-

қон үрдістері 

Миграционные 

процессы населения 

Северного Казахстана в 

современных 

социально-

экономических 

условиях 

Migration processes of 

the population of 

northern Kazakhstan in 

modern socioeconomic 

conditions 

Миграция населения Северного 

Казахстана 

92.  Керімбай Баян 

Сүлейменқызы 

Джаналиева 

Кульчихан 

Мухитовна, г.ғ.д., 

профессор 

Марин Рахнев 

Русев, 

профессор, 

Св.Климент 

Охридски 

атындағы София 

унверситеті, 

Болгария 

Шарын ӛзені алабы 

геожүйелерінің 

дамуының 

динамикалық 

тенденциялары  

Динамические 

тенденции развития 

геосистем бассейна 

реки Шарын 

Dynamic trends in the 

development of 

geosystems in the 

Sharyn river’s basin 

Шарын ӛзені алабының геожүйесі 

93.  Чашина Бибигуль 

Аскаровна 

Рамазанова 

Нургуль Есеновна, 

PhD, доцент м.а. 

Эмин Атасой, 

PhD доктор, 

профессор, 

Улудаг 

университеті, 

Турция 

Батыс Қазақстан 

облысындағы кіші 

ӛзен алаптары 

агроландшафттарыны

ң топырақ шайылу 

факторларын 

географиялық талдау 

Географический анализ  

факторов смыва почв 

агроландшафтов 

бассейнов малых рек 

Западно-Казахстанской 

области 

The geographical 

analysis soil  loss 

factors of 

agrolandscapes of 

small rivers basins in 

West Kazakhstan 

region 

Батыс Қазақстан облысы кіші ӛзен 

алаптарындағы агроландшафт 
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6D060600-«Химия» 

94.  Есжанов Арман 

Бахытжанович 

Досмағамбетова 

Сәуле 

Сарқантайқызы, 

х.ғ.д., профессор 

Олгун Гювен, 

PhD, профессор, 

Хаджеттепе 

университеті, 

Анкара қ., 

Түркия 

Мембраналық сүзу 

әдісімен су ортасын 

тазалау үшін 

полиэтилентерефтала

т негізіндегі тректік 

мембраналарды 

гидрофобизациялау 

Гидрофобизация 

трековых мембран на 

основе 

полиэтилентерефталата 

для очистки водных 

сред методом 

мембранной 

дистилляции 

Hydrophobization of 

track-etched 

membranes based on 

poly(ethylene 

terephthalate) for water 

treatment  by 

membrane distillation 

Гидрофобтық 

полиэтилентерефталат негізіндегі 

тректік мембраналары  

95.  Аширбекова 

Айнур   

Курмангалиевна 

Тажкенова Гаухар 

Каргабаевна, 

х.ғ.к., доцент 

Су Хинтай,  

PhD, профессор, 

Оңтүстік Қытай 

технология  

университеті, 

Чунжа қ., Қытай 

Ағынды суларды 

тазалауда 

адсорбенттер ретінде 

қолданылатын табиғи 

саз/кӛміртекті 

композиттер 

Природные 

глино/углеродные 

композиты в качестве 

адсорбентов для 

очистки сточных вод 

Natural clay/carbon 

composites as 

adsorbents for 

wastewater treatment 

Ақмола облысының табиғи 

саз/кӛміртекті композиттері 

96.  Садвакасова 

Мадина 

Жумабайкызы 

Еркасов 

Рахметулла 

Шарапиденович,х.

ғ.д., профессор 

Песков В.А.  

PhD., профессор, 

хим. ӛңдеу және 

материалдар 

ғылымы 

университеті,  

Қытай 

Кӛпкомпонентті 

реакцияларды 

қолданып 

гетероциклдерді 

синтездеу 

Синтез гетероциклов с 

использованием 

многокомпонентных 

реакций 

Synthesis of 

heterocycles using 

multicomponent 

reactions 

Кӛпкомпонентті реакциялар 

97.  Нуркасимова 

Махаббат 

Улановна 

Омарова Нурия 

Молдагалиевна, 

к.б.н., доцент 

Фронтасьева 

М.В. 

ф-м.ғ.к., доцент, 

«Дубна» 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Қазақстан 

Республикасында 

атмосфераға ауыр 

металдар мен 

радионуклидтердің 

әсерін экологиялық-

химиялық бағалау 

Эколого-химическая 

оценка воздействие 

содержания тяжелых 

металлов и 

радионуклидов на 

атмосферу в  

Республике Казахстан 

Ecological and 

chemical assessment of 

the effect of heavy 

metals and 

radionuclides on the 

atmosphere in the 

Republic of 

Kazakhstan 

Қазақстан Республикасының 

атмосферасы 

98.  Назарова Асель 

Жаксылыковна 

Досмағамбетова 

Сәуле 

Сарқантайқызы, 

х.ғ.д., профессор 

Худоба Дорота 

Марта,  ф-м.ғ.к., 

доцент, Ядролық 

зерттеулердің 

біріктірілген 

институты, 

Ресей 

Функционалданған 

кӛміртекті 

наноматериалдардың, 

потенциалды дәрілік 

препараттарды 

тасымалдаушы 

ретінде қасиетін 

зерттеу 

Исследование свойств 

функционализированн

ых углеродных 

наноматериалов как 

потенциальных 

носителей 

лекарственных 

препаратов  

Study of the properties 

of functionalized 

carbon nanomaterials 

as potential drug 

carriers 

Функционалданған кӛміртекті 

наноматериалдар 

99.  Мендигалиева 

Светлана 

Самигуллиевна 

Иргибаева Ирина 

Смайловна, д.х.н., 

профессор 

Барашков Н.Н., 

х.ғ.д.,профессор, 

Солт. Каролина 

университеті, 

АҚШ 

Ферромагниттік нано 

және 

микромаркерліктер 

және оларды жоғары 

сапалы жем алу 

барысында пайдалану 

Ферромагнитные нано 

– и микромаркеры и их 

использование в 

процессах получения 

высококачественных 

кормов  

Ferromagnetic nano- 

and micro tracers and 

their use in the 

production of high-

quality feed 

Нанотратерлі оксидтер, 

наноқұрылыс желісі 

100.  Дарибаева Севара 

Анваркызы  

Машан Тоғжан 

Тұрғалиқызы, 

х.ғ.к., доцент 

Брахим Эль-

Уади х.ғ.д., 

профессор, Ла 

Рошель 

Ауыл шаруашылық 

қалдықтары мен 

ӛсімдік 

шикізаттарынан 

 Механохимическое 

получение 

биокомпозитов из 

растительного сырья и 

Mechanochemical 

production of 

biocomposites from 

raw vegetable materials 

Механохимиялық процестер, 

биотехнологиялар; 

ауылшаруашылық қалдықтар; 

ӛсімдік шикізаттары. 



университеті, 

Франция 

 

биокомпозиттерді 

механохимиялық әдіс 

арқылы алу  

сельхоз отходов and agricultural 

101.  Ахметжан Аяжан  Ташенов Ауезхан 

Карипханович, 

х.ғ.д., профессор 

Нурхат Нураж,  

PhD, профессор, 

Техас А&М 

университетінің 

циклотронды 

институты,АҚШ 

Су сіңіру қабілеті 

жоғары гидрогелдер 

синтездеу және 

қасиеттерін зерттеу  

Синтез и исследование 

свойств гидрогелей с 

высококй 

водопоглощающей 

способностью   

Synthesis of high water 

absorbent hydrogels 

and investigation their 

properties  

Гидрогелдер синтезі 

102.  Бегалиева Райхан 

Сабитовна  

Джакупова Жанар 

Ерекеевна, х.ғ.к., 

доцент 

Мустафин А.Г., 

х.ғ.д., 

профессор, 

Башқұрт 

мемлекеттік 

университеті, РФ 

Кӛпкомпонетті 

конденсирленген 

жүйелердің 

диаграммалары мен 

фазалық тепе-

теңділігі 

Фазовые равновесий и 

диаграммы 

многокомпонентных 

конденсированных 

систем  

Phase equilibrium and 

diagrams of 

multicomponent 

condensed systems 

Конденсирленген кӛпкомпонентті 

жүйелер 

103.  Карилхан 

Айдынгул 

Турсынова 

Арайлым 

Кабиденовна, 

х.ғ.к., аға 

оқытушы 

Закони Ж.  

PhD, профессор, 

Сегед 

университетінің 

фарм. химия 

институты, 

Венгрия. 

Монотерпендер 

негізінде кӛп 

компонентті 

реакциялар арқылы 

хиральды 

катализаторды 

синтездеу 

Синтез хирального 

катализатора 

многокомпонентными 

реакциями на основе 

монотерпенов 

Synthesis of 

monoterpene – based 

chiral catalyst by 

multicomponent 

reactions 

Монотерпендер 

104.  Махмет Азат 

Максатулы 

Еркасов 

Рахметулла 

Шарапиденович 

Х.ғ.д., профессор 

Сесиль Лемэтр 

Ph.D, профессор, 

Лоррейн 

университеті 

Хим. ӛнеркәсіп-

тің ұлттық 

мектебі (ENSIC), 

Франция 

 

Тиксотропты 

сұйықтық ағынын 

сандық модельдеу  

Численное 

моделирование потока 

тиксотропных 

жидкостей 

Numerical simulation 

of the flow of 

thixotropic fluids  

Химимялық инженерия 

Ньютондық емес сұйықтықтар 

6D060800-«Экология» 

105.  Рахымжан Жанар Бейсенова Райхан 

Рымбаевна, 

б.ғ.д., профессор 

 

Афина Економоу 

– Амилли,  

Каподистрия 

ұлттық 

университеті, 

Грекия, Афина қ. 

«Биологиялық 

фитоэкстракция әдісі 

арқылы топырақ 

тұздылығын азайту» 

  

  

«Снижение солености 

почвы биологическим 

методом 

фитоэкстракции»  

 «Decrease of soil 

salinity using of 

biological method 

phytoextraction» 

Тұзды топырақтар, галофитті 

ӛсімдіктер 

106.  Абилева 

Гульмира 

Аманкилдиновна 

Жамангара Айжан 

Кашагановна, 

б.ғ.к., доцент 

Томсен Филип 

Фрэнсис, қауым. 

профессор, 

Орхусс 

университеті, 

Дания 

Экологиялық ДНҚ 

әдісінің 

қолданылуымен 

аквабиотаның сирек 

және жойылып бара 

жатқан түрлерінің 

мониторинг жүйесін 

жасау (Қазақстанның 

су объектілері 

үлгісінде) 

Разработка системы 

мониторинга редких и 

исчезающих видов 

аквабиоты с 

использованием метода 

экологической ДНК (на 

примере водных 

объектов Казахстана) 

Development of a 

monitoring system for 

rare and endangered 

aquatic biota species 

using a method of 

environmental DNA 

(on an example of 

water bodies in 

Kazakhstan)  

Аквабиотаның сирек және 

жойылып бара жатқан түрлерінің 

мониторинг жүйесі 



 

КӚЛІК-ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

6D071300- «Кӛлік, кӛлік техникасы және технологиялары» 

110.  Кенесбек Ануар 

Бауржанович 

Сазамбаева Баян 

Токушевна, 

т.ғ.д., профессор 

Марек Мезитис, 

т.ғ.д., Рига 

техникалық 

университетінің 

профессоры, Латвия 

Кӛп 

функционалды 

жұмыс 

жабдығы бар 

бір шӛмішті 

экскаваторды 

теориялық 

зерттеу 

негіздері 

Основы 

теоретических 

исследований 

одноковшового 

экскаватора с 

многофункциональн

ым рабочим 

оборудованием 

Fundamentals of theoretical 

research of single-bucket 

excavator with 

multifunctional working 

equipment 

Бір шӛмішті гидравликалық 

экскаватор 

 

ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ 

6D030100-«Құқықтану» 

111.  Султанова  

Ляззат Ерлановна 

Акпанов Арыстан 

Нокешович, з.ғ.д., 

профессор 

М.В. Ломоносов 

атындағы Мәскеу 

мемлекеттік 

университетінің 

Қылмыстық іс 

жүргізу, әділет және 

прокуратура 

Қылмыстық  

процестегі 

 бұйрықтық  

іс жүргізу  

институты  

 

Институт 

приказного 

производства в 

уголовном 

процессе 

The institute of writ 

proceedings in 

Criminal Procedure 

Изучение теоретических и прикладных 

проблем института приказного 

производства в уголовном процессе, 

сравнительно-правовое исследование 

национального и зарубежного 

законодательства по теме, изучение 

следственной и судебной практики, 

107.  Абубакирова 

Нурганым 

Бегежановна 

Жамангара Айжан 

Кашагановна, 

б.ғ.к., доцент  

Джозеп Санхуан 

Гирбау  
ассоциацияланға

н профессор, 
Американ 

университеті 

Бейрут, АҚШ  

Оңтүстік-шығыс және 

шығыс Қазақстан 

бӛлігіндегі олигоцен 

және миоцен 

кезеңдеріндегі 

палеоэкологиялық 

және климаттық 

жағдайлар 

Палеоэкологические и 

климатические события 

на рубеже олигоцена и 

миоцена юго-

восточной и восточной 

части Казахстана 

Paleoecological and 

climatic events at the 

Oligocene-Miocene 

boundary of the 

southeastern and 

eastern parts of 

Kazakhstan 

Оңтүстік-шығыс және шығыс 

Қазақстан бӛлігіндегі 

палеоэкологиялық және климаттық 

жағдайлар  

108.  Тулегенова 

Сымбат 

Ержанқызы 

Бейсенова Райхан 

Рымбаевна, 

б.ғ.д., профессор  

 

Афина Економоу 

– Амилли,  

Каподистрия 

ұлттық 

университеті, 

Грекия, Афина қ. 

Шығу тегі 

фармацевтикалық 

болатын 

экополлютанттарды 

адсорбция әдісі  

кӛмегімен 

инактивациялау 

Инактивация 

экополлютантов 

фармацевтического 

происхождения 

способом адсорбции. 

 

Inactivation of 

ecopolutants of 

pharmaceutical origin 

by the adsorption 

method 

Фармацевтикалық препараттар, 

адсорбенттер 

109.  Муканова 

Куралай 

Айтжановна 

Нурушев Мурат 

Жусупбекович, 

б.ғ.д., профессор 

Полищук 

Владимир 

Юрьевич, т.ғ.д. 

профессор, 

Орынбор 

мемлекеттік 

университеті, РФ 

 «Жасыл» 

технологияны 

қолдану арқылы 

коммуналдық және 

ӛндірістік 

қалдықтарды қайта 

ӛңдеуді (кәдеге 

жаратуды) ғылыми 

және практикалық 

негіздеу 

Научное и 

практическое 

обоснование 

переработки 

(утилизациии) отходов 

коммунального и 

промышленного 

производства с 

использованием 

«зеленой» технологии 

Scientific and practical 

substantiation of 

processing (utilization) 

of waste of municipal 

and industrial 

production with using 

"green" technology 

Ақмола облысының ӛндірістік 

кәсіпорындары 



қадағалау 

департаментінің 

профессоры Ресей 

Федерациясы 

выработка законодательных предложений, 

формулирование практических 

рекомендаций по совершенствованию 

правоприменения. 

112.  Ахметжан Лауэра 

Закикызы 

Нургалиева 

Енлик 

Нургалиевна, 

з.ғ.д., профессор 

 

Куренной Александр 

Михайлович, ф.-м.ғ.к, 

профессор,  

М.В. Ломоносов 

атындағы Мәскеу 

мемлекеттік 

университетінің заң 

факультетінің еңбек 

құқығы 

кафедрасының 

меңгерушісі  Ресей 

Федерациясы 

Ұйымды 

басқаруға 

жұмыскерлердің 

қатысуының 

теориялық, 

құқықтық және 

практикалық 

сұрақтары 

Теоретико-

правовые и 

практические 

вопросы участия 

работников в 

управлении 

организацией 

Theoretical legal 

and practical issues 

of employees' 

participation in 

management of 

organization 

Изучение теоретических, правовых и 

практических вопросов участия работников 

в управлении организацией, коллективных 

трудовых правоотношений в сфере 

социального партнерства, в частности, 

участия работников в управлении 

организацией, практического применения 

норм о социальном партнерстве в 

деятельности конкретных организации РК, 

выявление пробелов и противоречий в 

трудовом законодательстве по управлению 

трудом, выработка конкретных мер по их 

устранению. 

6D030200-«Халықаралық құқық» 

113.  Костяная Юлия 

Сергеевна 

Кулжабаева Ж.О. 

доцент, з.ғ.д., 

Кириленко Виктор 

Петрович 

Заң ғылымдарының 

докторы, профессор, 

Ресей 

Федерациясының 

еңбек сіңірген 

заңгері, 

Халықаралық және 

гуманитарлық құқық 

кафедрасының 

меңгерушісі СЗИУ 

РАНХиГС (қ. Санкт-

Петербург, РФ) 

 

Ақпараттыққауіп

сіздіктіқамтамас

ызетудегіхалықа

ралыққұқық пен 

ЕАЭОқақатысуш

ыелдердіңмемле

кетішілік 

құқығымен ӛзара 

әрекеттестігі   

Взаимодействие 

международного 

права и 

внутригосударстве

нного права стран-

участниц ЕАЭС в 

обеспечении 

информационной 

безопасности 

International 

lawand state law 

collaboration of 

EAEU member 

countries in 

providing 

informational 

security 

На сегодняшний день, с увеличением 

новых технологий, возрастающей роли 

СМИ на мировой арене, актуальным 

остается вопрос информационной 

безопасности. Информационная 

безопасность рассматривается как 

неотъемлемая часть национальной 

безопасности и трактуется как состояние 

защищенности информационного 

пространства, а также прав и интересов 

человека и гражданина, общества и 

государства в информационной сфере от 

реальных и потенциальных угроз, при 

котором обеспечивается устойчивое 

развитие и информационная независимость 

страны. Анализ мирового опыта 

показывает, что именно в последние 

несколько лет произошел качественный 

скачок в процессе управления на всех 

уровнях: от межгосударственных 

образований до отдельных фирм и банков. 

В то же время параллельно развивалась и 

усиливалась опасность 

несанкционированного вмешательства в 

работу информационных систем с целью 

получения информации и нарушения их 

функционирования. 



114.  Булатов Галым 

Сабитович 

Әбдірайым 

Бақытжан 

Жарылқасынұлып

рофессор, з.ғ.д. 

Иванов Константин 

Игоревич, з.ғ.к.  

Еуропалық 

гуманитарлық 

университетінің 

профессоры 

(Вильнюс, Литва) 

Халықаралық 

еңбек ұйымы 

қызметіндегі 

адамның 

әлеуметтік-еңбек 

құқықтарының 

құқықтық 

қорғалуы: 

тәжірибе және 

перспективалар 

Правовая защита 

социально-

трудовых прав 

человека в 

деятельности 

Международной 

Организации 

Труда: опыт и 

перспективы 

Legal protection of 

social and labor 

human rights in 

activity of the 

International Labor 

Organization: 

practice and 

perspective. 

 

В настоящее время требует тщательной 

научной оценки механизм контроля МОТ, 

установленный в целях соблюдения 

принятых государствами обязательств по 

Уставу и конвенциям МОТ, претерпевший 

значительные изменения с момента 

создания организации. Недопонимание 

функционирования механизма контроля 

МОТ трудящимися, организациями 

трудящихся и работодателей, 

государственными служащими неизбежно 

влечет незначительную степень их участия 

в процедурах данного механизма, что, 

безусловно, влияет на его эффективность с 

точки зрения защиты прав человека в 

сфере труда. 

 

ФИЗИКА – ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

6D072300 –«Техникалық физика» 

115.  

 

Юсупбекова 

Багила Ниязовна 

 

 

 

 

 

 

Нурахметов 

Турлыбек 

Нурахметович, 

ф.-м.ғ.д. 

профессор 

 

 

 

Доломатов Михаил 

Юрьевич,   
Башқұрт мемлекеттік 

университетінің 

физика-техникалық 

институтының физика-

электроника және 

нанофизика 

кафедрасының 

профессоры,  Ресей 

Федерациясы 

Сілтілі метал 

сульфаттарынд

ағы 

радиациялық 

ақаулар және 

фазалық 

ауысулар 

Радиационные 

дефекты и фазовые 

переходы в 

сульфатах щелочных 

металлов 

Radiation defects 

and phase 

transitions in alkali 

metal sulfates 

Кристаллы сульфатов щелочных 

металлов 
4

LiKSO
42SONa , 

42SOLi , 

4LiNaSO  и 
4KNaSO  

116.  Муртазин Асет 

Русланович   

 

 

 

 

 

 

Салиходжа 

Жусупбек 

Мухамеджанұлы,  
ф.-м.ғ.д. доцент 

 

 

 

Попов Анатолий 

Иванович, PhD,  Латвия 

университетінің қатты 

дене физикасы 

институты сызықтық 

емес процестер 

теориясы зертханасы 

аға ғылыми қызметкері, 

Латвия 

Сілтілі және 

сілтілі-жерлік 

металл 

сульфаттарынд

ағы 

радиациялық 

ақаулардың 

түзілу 

үдерістерін 

моделдеу 

Моделирование 

процессов 

образования 

радиационных 

дефектов в сульфатах 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов 

Modeling the 

processes of 

creation of radiation 

defects in alkali and 

alkaline-earth metal 

sulfates 

Сульфаты щелочных и 

щелочноземельных металлов 

117.  Базарбек Асыл–

Дастан 

Базарбекұлы 

Инербаев Талгат 

Муратович,   ф.-

м.ғ.д. доцент 

Литасов Константин 

Дмитриевич,   
Геология-минералогия 

ғылымдарының 

докторы, 

«Эксперименттік 

Жоғары 

қысымда Fe-

Ni-фосфидтер: 

планеталық 

ядролардың құ

рамын 

Fe-Ni-фосфиды при 

высоких давлениях: 

расчеты из первых 

принципов для 

исследования состава 

и дифференциации 

Ab initio modeling 

of Fe-Ni 

phosphides at high-

pressures with 

implication for 

composition and 

Фосфиды железа и никеля при высоких 

давлениях, в том числе использо-вания 

расчетов из первых принципов для 

исследования состава и диф-

ференциации планетарных ядер 



геохимия зертханасы 

және Жер мантиясының 

петрологиясы» 

Новосибирск 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей Федерациясы 

және  диффере

нциациялауын 

зерттеу үшін 

алғашқы 

принциптерден 

есептеулер 

 

планетарных ядер 

 

differentiation of 

planetary cores 

118.  Балахаева Рахима 

Кадырбековна 

Акылбеков 

Абдираш 

Тасанович,    ф.-

м.ғ.д. профессор 

 

Комаров Фадей 

Фдеевич  НИИПФП 

БМУ А.Н.Севченко   ат. 

элионики 

зерт.меңгерушісі ф.-м. 

ғ. д., профессор, 

Беларусь  Республикасы 

Опто және 

наноэлектрони

ка жүйелері 

үшін SiO2/Si 

негізінде тректі 

темплейттерде 

CdSe және 

CdTe 

нанокристалда

рын синтездеу 

Синтез 

нанокристаллов CdSe 

и CdTe в трековых 

темплейтах на основе 

SiO2/Si для систем 

опто- и 

наноэлектроники 

Synthesis of CdSe 

and CdTe 

nanocrystals in 

track templates 

based on SiO2/Si 

for optoelectronic 

and nanoelectronic 

systems 

Нанокристаллы CdSe и CdTe в трековых 

темплейтах на основе SiO2/Si 

 

119.  Жаңылысов 

Келешек 

Бейбітұлы 

Нурахметов 

Турлыбек 

Нурахметович,  
ф.-м.ғ.д. 

профессор 

 

Бахтизин Рауф 

Загидович, физика-

математика 

ғылымдарының 

докторы, Башқұрт 

мемлекеттік 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Сілтілі-жер 

металл 

сульфаттарыны

ң радиациялық 

ақаулары және 

люминесценци

ясы 

Люминесценция и 

радиационные 

дефекты в сульфатах 

щелочно-земельных 

металлов 

Luminescence and 

radiation defects in 

alkaline earth metal 

sulphates 

 

Кристаллы CaSO4, BaSO4 

 

 

 

 

120.  Кисабекова 

Асемгуль 

Агибаевна 

(мақсатты) 

Даулетбекова 

Алма 

Кабдиновна,   ф.-

м.ғ.д.  

Профессрдың м.а.  

Лущик Александр 

Чеславович,  

Қатты дене физикасы 

профессоры, Тарту 

университетінің физика 

институты, Ион 

Кристал физикасы 

зертханасының 

меңгерушісі, Эстония 

"Ақ" жарық 

диодтарына 

арналған 

перспективті 

кең саңылаулы 

фосфорлар 

Перспективные 

широкощелевые 

фосфоры для "белых" 

светодиодов 

Promising wide-gap 

phosphors for white 

LEDs 

 

Широкощелевые фосфоры в «белых» 

светодиодах 

121.  Бимуханов Асхат 

Нурлыбекович 

Алдонгаров 

Ануар 

Акылханович, 

доктор PhD, 

доцент 

Томас Эндрю Шмедаке  

(T.A.Scmedake), қауым. 

профессор, Университет 

Оңтүстік Королина 

АҚШ 

Кремнийдің 

кейбір жаңа 

гексакоордина

циялық 

кешендерінің 

оптикалық 

қасиеттерін 

қарастыру 

Рассмотрение 

оптических свойств 

некоторых новых 

гексакоординационн

ых комплексов 

кремния 

Consideration of 

optical properties of 

some new neutral 

hexacoordinated 

silicon complexes 

Гексакоординационные комплексы 

кремния 

122.  Аман Меруерт 

Әкімбекқызы 

 

 

Тлеукенов 

Садритен 

Кабдыгалиевич, 

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

Можаев Владимир 

Геннедиевич, ф.-м.ғ.д., 

М.В. Ломоносов 

атындағы Мәскеу 

мемлекеттік 

университеті Физика 

Пьезомагниттік 

әсері бар 

ортада серпімді 

электромагнит

тік толқындық 

ӛрістердің 

Исследование 

взаимодействия 

упругих 

электромагнитных 

волновых полей в 

средах с 

Study of the 

interaction of 

elastic 

electromagnetic 

wave fields in 

media with a 

Волновые процессы в средах 

пьезоэлектрическими и 

элекромагнитными свойствами 



факультет,  
Радиотехника 

кафедрасы, акустика 

кафедрасы. Аға ғылыми 

қызметкер,  Ресей 

Федерациясы 

ӛзара 

әрекеттесуін 

зерттеу 

пьезомагнитным 

эффектом 

piezomagnetic 

effect 

123.  Ногай Артур 

Адольфович 

Салиходжа 

Жусупбек 

Мухамеджанұлы,  
ф.-м.ғ.д., доцент 

 

Стефанович Сергей 

Юрьевич, физика-

математика 

ғылымдарының 

докторы, профессор, 

Мәскеу мемлекеттік 

университетінің химия 

факультеті, 

функционалдық 

материалдар және 

жоғары химиялық 

заттар кафедрасы аға 

ғылыми қызметкері  
М.В. Ломоносов 

атындағы Мәскеу 

мемлекеттік 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Құрылымы 

NASICON 

тектес орто- 

және фторлы 

фосфаттардағы 

катиондардың 

қозғалғыштығ

ын зерттеу 

Исследование 

катионной 

подвижности в орто- 

и фторидофосфатах 

со структурой типа 

NASICON 

Investigation of 

cation mobility in 

ortho- and fluoride 

phosphates with a 

structure of the 

NASICON type 

Na3N2(PO4)3 

K Va PO4F 

K Ti PO4F 

124.  Акылбекова 

Айман 

Дуйсембаевна 

 

 

 

 

 

 

Даулетбекова 

Алма 

Кабдиновна,   ф.-

м.ғ.д.,  

профессордың 

м.а. 

 

 

 

 

Комаров Фадей 

Фадеевич - Б.У. А. 

Севченко атындағы 

НИИФПИ электроника 

зертханасының 

меңгерушісі, физика-

математика 

ғылымдарының 

докторы, профессор, 

Беларусь Республикасы 

 

Сенсорлық, 

опто және 

наноэлектронд

ық 

қолданылулар

ы үшін 

кремний 

негізіндегі 

құрылымдарда 

ZnO  және 

ZnSe 

нанокластерлер

ін темплейтті 

синтезі 

Темплейтный синтез 

нанокластеров ZnО и 

ZnSe в структурах на 

основе кремния для 

сенсорных, нано- и 

оптоэлектронных 

применений 

Template synthesis 

of ZnO and ZnSe 

nanoclusters in 

silicon-based 

structures for 

sensory, nano and 

optoelectronic 

applications 

Нанокластеры ZnO и ZnSe в структурах 

на основе кремния. 

 

125.  Алпысова 

Гульнур 

Кенжебековна 

Карипбаев Жакып 

Тлеубаевич,  

доктор PhD,  

доценттің м.а. 

Лисицын Виктор 

Михайлович,  ф.-м.ғ.д ., 

профессор Томск 

политехникалық 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

 

Радиация 

ағыны ӛрісінде 

синтезделген 

люминофорлар

дың құрамы 

мен 

құрылымдарын 

зерттеу 

Исследование 

состава и структуры 

люминофоров, 

синтезированных в 

поле потока 

радиации 

The study of the 

composition and 

structure of 

phosphors 

synthesized in the 

radiation flux field 

Люминофоры на основе иттрий-

алюминиевого граната, активированного 

церием 

126.  Кумарбеков Куат Инербаев Талгат Попов Анатолий Иондармен Радиационные Radiation-induced Кристаллы Gd3Ga5O12 и LiNbO3 



Кенжебаевич Муратович, ф.-

м.ғ.д доцент 

Иванович, PhD,   
Физика ғылымдарының 

докторы, профессор, 

жетекші ғылыми 

қызметкер, Латвия 

университетінің қатты 

дене физикасы 

институты сызықтық 

емес процестер 

теориясы зертханасы, 

Латвия 

сәулелендірілг

ен Gd3Ga5O12 и 

LiNbO3 

кристалдарынд

ағы радиациял

ық акаулар 

 

 

дефекты в ионно-

облученных 

Gd3Ga5O12 и LiNbO3 

кристаллах 

crystal defects in 

ion-irradiated 

Gd3Ga5O12 and 

LiNbO3» 

 

 

 

127.  Жалгасбекова 

Збира Кыдыровна 

Тлеукенов 

Садритен 

Кабдыгалиевич, 

д.ф.-м.н., 

профессор 

Сиренко Юрий 

Константинович,  ф.-

м.ғ.д., профессор им. В. 

Н. Каразина атындағы 

Харьковск  

университеті, Украина 

Анизотропты 

ортадағы 

электромагнит

тік 

толқындардың 

таралуын 

зерттеу 

Исследование 

распростронения 

электромагнитных 

волн в анизотропных 

средах 

Investigation of 

electromagnetic 

wave propagation 

in anisotropic 

media 

Распростронения электромагнитных 

волн в анизотропных средах 

128.  Асильбекова 

Алия 

Молдабековна 

 

 

 

 

 

 

Алдонгаров 

Ануар 

Акылханович, 

PhD доктор, 

доцент 

 

 

 

 

Ян-Оле Йосвиг (Jan-Ole 

Joswig), PhD, Дрезден 

университетінің 

ғылыми қызметкері, 

Германия 

 

 

 

 

Жартылай 

ӛткізгіш II-VI 

нанокристалда

р-дағы 

локализацияла

нған күйлердің 

түзілуін 

кванттық-

химиялық 

модельдеу 

Квантово-

химическое 

моделирование 

формирования 

локализованных 

состояний в 

полупроводниковых 

нанокристаллах II-VI 

Quantum-chemical 

modeling of 

formation of trap 

states in 

semiconducting II-

VI nanocrystals 

 

 

Полупроводниковые нанокристаллы II-

VI групп 

 

 

 

 

6D060500-«Ядролық физика» 

129.  

 

Ерғалиұлы Ғани Амангелді 

Нұрлан, PhD 

докторы, доцент 

Исмайл Бозтосун,  PhD  

докторы, профессор, 

Акдениз университеті, 

Түркия 

Үдетілген 
15

N 

және 
13

С 

иондарының 
9
Ве ядросымен 

тӛмен 

энергияларда 

серпімді 

әсерлесу 

механизмдерін 

зерттеу 

Исследование 

механизмов упругого 

взаимодействия 

ускоренных ионов 
15

N и 
13

С с ядром 
9
Ве 

при низких энергиях 

Research of the 

mechanisms of 

elastic interaction 

of accelerated ions  

of  
15

N and 
13

C with 

a 
9
Be nucleus at 

low energies 

Тӛмен энергия шегінде серпімді шашырау 

реакцияларын зерттеу 



130.  Гладких Татьяна 

Муратовна 

Здоровец 

Максим.Владими

рович,  

м.ғ.к., доцент 

Канюков  Егор 

Юрьевич 

ф.-м.ғ.к., материалтану 

бойынша Беларусия 

Ұлттық Ғылыми 

Академиясының 

криогендік зерттеу 

бӛлімінің жоғары 

ғылыми қызметкері, 

Беларусь Республикасы 

Керамикалық 

материалдарды

ң радиациялық 

кедергісін 

зерттеу 

Исследование 

радиационной 

стойкости 

керамических 

материалов 

Investigation of the 

radiation resistance 

of ceramic 

materials 

Керамические материалы на основе 

нитрида алюминия 

131.  Колобердин 

Михаил 

Валерьевич  

Здоровец 

Максим.Владими

рович,  

м.ғ.к., доцент 

Скуратов 

Владимир.Алексеевич, 

ф-м.ғ.д,   
Біріккен ядролық 

зерттеулер институты  
Ядролық реакциялар 

зертханасы  

секторының басшысы  
Ресей Федерациясы 

DC-60 

циклотронында

ғы ауыр 

иондық 

сәуленің уақыт 

параметрлерін 

басқару жүйесі 

Система управления 

временными 

параметрами пучков 

тяжелых ионов на 

циклотроне ДЦ-60 

Control system for 

time parameters of 

heavy ion beams at 

the cyclotron DC-

60 

Разработка системы управления пучков  

132.  Әскербеков 

Сәулет 

Қаныбекұлы 

Кадыржанов 

Кайрат 

Камалович,  ф.-

м.ғ.д.,  профессор 

Писарев Александр 

Александрович,  ф.-

м.ғ.д.,  профессор, 

Ұлттық ядролық 

зерттеу университеті 

«МИФИ»,  Ресей 

Федерациясы 

Сутегі 

изотоптарымен 

литий ККЖ 

реакторлық 

сәулелендіру 

жағдайында 

ӛзара 

әрекеттесуін 

зерттеу 

Исследование 

процессов 

взаимодействия 

изотопов водорода с 

литиевой КПС в 

условиях 

реакторного 

облучения 

Study of hydrogen 

isotopes interaction 

with a lithium CPS 

under reactor 

irradiation 

Литий капиллярлы кеуекті жүйелер. 

 

133.  Омарова Алия 

Жанадиловна 

Кадыржанов 

Кайрат 

Камалович,  ф.-

м.ғ.д.,  профессор 

Канюков  Егор 

Юрьевич 

ф.-м.ғ.к., материалтану 

бойынша Беларусия 

Ұлттық Ғылыми 

Академиясының 

криогендік зерттеу 

бӛлімінің жоғары 

ғылыми қызметкері, 

Беларусь Республикасы 

Сәулеленген 

наноқұрылымд

ардағы 

фазалық 

ӛзгерістерді 

зерттеу 

Исследование 

фазовых 

превращений в 

наноструктурах под 

действием облучения 

Investigation of 

phase 

transformations in 

nanostructures 

under irradiation 

Жартылай ӛткізгіш негізіндегі 

наноқұрылымдар. 

134.  Зикирина Айнур 

Мухаметжановна  

Кадыржанов 

Кайрат 

Камалович,  ф.-

м.ғ.д.,  профессор 

Петров Александр 

Владимирович  

ф.-м.ғ.к., материалтану 

бойынша Беларусия 

Ұлттық Ғылыми 

Академиясының 

криогендік зерттеу 

бӛлімінің жоғары 

ғылыми қызметкері, 

Беларусь Республикасы 

CoZnO 

негізінде 

наноқұрылымд

арды синтездеу 

және 

бағыттаушы 

модификацияс

ы 

Синтез и  

направленная 

модификация 

наноструктур на 

основе CoZnO 

Synthesis and 

directional 

modification of 

CoZnO-based 

nanostructures 

CoZnO 

негізіндегі наноструктура. 



135.  Сарсенова Самал 

Максатовна 

Жумадилов 

Касым 

Шаймарданович, 

PhD докторы, 

доцент 

Степаненко Валерий 

Федорович,  биология 

ғылымдарының 

докторы, профессор, 

А.Ф. Цыба  атындағы 

медициналық 

радиологиялық ғылыми 

орталығы, Ресей 

Федерациясы  

Ақмола 

облысының 

аумағында 

ОСЛ 

дозиметрия 

әдісімен 

зерттеулер 

жүргізу 

Проведение 

дозиметрических 

исследований 

методом ОСЛ 

дозиметрии на 

территории 

Акмолинской 

области 

Study with OSL 

dosimetry method 

on the  territory of  

Akmola oblast  

ОСЛ дозиметрия әдісімен үлгілерден 

алынып, ӛңделетін және талданатын 

мәліметтер негізінде Ақмола облысының 

аумағындағы радиациялық жағдайды 

бағалау 

136.  Тынышбаева 

Қымбат 

Мұратжанқызы 

Кадыржанов 

Кайрат 

Камалович,  ф.-

м.ғ.д.,  профессор 

Углов Владимир 

Васильевич,  ф.-м.ғ.д.,  

профессор, Қатты дене 

физикасы  

мемлекеттік 

университетінің 

кафедра меңгерушісі,  
Беларусь Республикасы 

Реакторлық 

материалдарды

ң радиациялық 

кедергісін 

зерттеу 

Исследование 

радиационной 

стойкости 

реакторных 

материалов 

Investigation of 

radiation resistance 

of reactor materials 

Карбидті керамика.  

137.  Аумаликова 

Молдир 

Нурлановна 

Жумадилов 

Касым 

Шаймарданович, 

PhD докторы, 

доцент 

Шишкина Елена 

Анатольевна,биология 

ғылымдарының 

кандидаты, Челябинск 

мемлекеттік  

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Уран ӛндіруші 

кәсіпорын 

персоналдарын

ың 

радиациялық 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

бойынша 

ұсыныс жасап 

шығару. 

Разработка 

рекомендаций по 

обеспечению 

радиационной 

безопасности 

персонала 

уранодобывающих 

предприятий 

Development of 

recommendations 

for ensuring 

radiation safety of 

personnel of 

uranium mining 

enterprises 

Уран ӛндіруші кәсіпорын 

қызметкерлерінің сәулелену дозасын 

бағалау және радиациялық қауіпті 

тӛмендетудің оңтайлы әдістерін жасап 

шығару 

138.  Баймурзинова 

Бота 

Сериккановна 

 

Морзабаев Айдар 

Капарович,  

ф.-

м.ғ.к.,.профессор 

м.а  

Комаров Владимир 

Иванович - ф.-м.ғ.д., 

Джелепов В.П 

атындағы Ядролық  

проблемалар 

лабораториясы, Біріккен 

ядролық зерттеулер 

институты,  Ресей 

Федерациясы 

Когерентті 

емес pd және 

pp 

каналдарында 

мезондардың 

пайда 

болуындағы 

дибариондық 

резонанстарды 

зерттеу 

Изучение 

дибарионных 

резонансов в 

некогерентных pd и 

pp каналах с 

рождением мезонов. 

Study of dibaryon 

resonances in 

incoherent pd and 

pp channels with 

meson production 

Дибариондық резонанстар 

139.  Ибраева Данара 

Сейтказыевна 

Жумадилов 

Касым 

Шаймарданович,   

PhD  докторы, 

доцент 

Шишкина Елена 

Анатольевна,биология 

ғылымдарының 

кандидаты, Челябинск 

мемлекеттік  

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Радиоактивті 

шығындар 

қалдыққоймас

ының жанында 

ӛмір сүретін 

тұрғындар 

топтары үшін 

радиациялық 

қауіпті зерттеу 

Радиационный риск 

для критических 

групп населения, 

проживающих 

вблизи 

хвостохранилища 

радиоактивных 

отходов 

Radiation risk for 

the critical groups 

of population living 

near tailings of 

radioactive waste 

Радиоэкология 

140.  Еримбетова Дана Жумадилов Шишкина Елена Ақмола Изучение The study of radon Радон концентрациясы 



Саматовна Касым 

Шаймарданович,  

PhD  докторы, 

доцент 

Анатольевна,б. ғ. к., 

Челябинск мемлекеттік  

университеті,  РФ 

облысындағы 

радонның 

концентрацияс

ын зерттеу 

концентрации радона 

в Акмолинской 

области 

concentration in the 

Akmola region 

141.  Бугыбаев Ербол 

Серикович 

Кутербеков 

Қайрат 

Атажанұлы 

ф-м.ғ.д, 

профессор  

 

Конобеевский Евгений 

Сергеевич,  ф.-м.ғ.к., 

профессор, Лаборатория 

меңгерушісі, Ядролық 

зерттеулер институты,   
Ресей Федерациясы 

Кластерлерді 

беру 

реакциясы 

кезінде 
7
Li 

ядросының 

кластерлік 

құрылымын 

зерттеу 

Исследование 

кластерной 

структуры  ядра 
7
Li  в  

реакциях передачи 

кластеров 

Investigation  of the  

cluster structure of  

the 
7
Li  nucleus  in 

cluster transfer 

reactions 

Ядерные науки 

142.  Талпакова 

Карашаш 

Айдаралыевна 

Керимкулов Ж.К.,  

ф.-м.ғ.к., 

ассоцияциялық 

профессор  

Демьянова Алла 

Сергеевна, ф-м.ғ.д, 

Ядролық  структура  

лабораториясының 

жетекшісі, Курчатов 

институты,  Ресей 

Федерациясы 

9Ве 

ядроларының 

экзотикалық 

күйінің 

сипаттамалары

н  дейтрондар 

мен альфа-

бӛлшектері 

арқылы ӛзара 

әрекеттесуін 

нуклонның 7-

10 МэВ 

энергияларынд

а зерттеу. 

Исследования 

характеристик 

экзотических 

состояний ядер 9Ве 

во взаимодействиях с 

дейтронами и альфа-

частицами при  

энергиях 7-10 МэВ на 

нуклон. 

Investigation of the 

characteristics of 

exotic states of 9Ве 

nuclei in 

interactions with 

deuterons and alpha 

particles at energies 

of 7-10 MeV per 

nucleon. 

Ядролардың экзотикалық күйі 

143.  Опахай Серікжан Кутербеков 

Қайрат 

Атажанұлы 

ф-м.ғ.д, 

профессор 

Соловьев Андрей 

Александрович    

т.ғ.к, доцент  

Ресей Ғылым 

Академиясының Сібір 

бӛлімі бойынша жоғары 

тоқты электроника 

институтының жетекші 

ғылыми қызметкері,   
Ресей Федерациясы 

Металл 

тасымалдаушы

сы негізіндегі 

қатты оксидті 

отын 

элементтері 

Твердооксидные 

топливные элементы 

на несущей 

металлической 

основе 

Solid oxide fuel 

cells on a carrier 

metal base 

Қатты оксидті отын элементтері 

144.  Айдарбеков 

Нурсултан 

Кӛпжасарұлы 

 

Кутербеков 

Кайрат 

Атажанович,   ф.-

м.ғ.д., 

профессор  

  

 

Никонов Алексей 

Викторович,  т.ғ.к, аға 

ғылыми қызметкер, 

Ресей ғылым 

академиясының Орал 

бӛлімшесінің 

электрофизика 

институты,  Ресей 

Федерациясы 

Қатты оксидті 

отын 

элементтеріне 

арналған 

катодты 

материалдар 

ретінде қос 

перовскиттерді 

зерттеу 

Исследование 

двойных перовскитов 

как катодных 

материалов для 

твердооксидных 

топливных элементов 

Investigation of 

double perovskites 

as cathode materials 

for solid oxide fuel 

cells 

Қатты оксидті элементтер 

145.  Палымбетов 

Руслан 

Шаменович 

Кутербеков 

Кайрат 

Атажанович, ф.-

Балапанов Малик 

Хамитович, ф.-м.-ғ,д., 

профессор,  

Калиймен 

алмастырылған 

мыс 

Исследование 

фазового состава, 

кристаллической 

Investigation of the 

phase composition, 

crystal structure and 

Мыс сульфидін зерттеу 



м.-ғ,д., профессор Башқұртұстан 

Мемлекеттік 

Университеті,  Ресей 

Федерациясы 

сульфидіндегі 

фазалық 

құрамды, 

кристалдық 

құрылымды 

және фазалық  

ауысуларды 

зерттеу 

структуры и фазовых 

переходов в 

сульфиде меди, 

замещенном калием 

phase transitions in 

copper sulfide, 

substituted by 

potassium 

146.  Жумалина 

Айдана 

Газизкызы 

Жумадилов 

Касым 

Шаймарданович, 

PhD докторы, 

доцент 

Сакагучи Ая, PhD 

докторы, доцент,  

Цукуба университеті, 

Жапония 

Ақмола 

облысы 

ауасындағы 

ауыр 

металлдар мен 

радиоизотопта

рдың мезгілдік 

таралуын 

зерттеу 

Исследование 

сезонного 

распределения 

тяжелых металлов и 

изотопов в воздухе 

Акмолинской 

области. 

Research of heavy 

metals and 

radioisotopes 

seasonal 

distribution in air in 

Akmola region. 

Ауыр металдармен радиоизотоптар 

147.  Кӛк Есенгелді Буртебаев 

Насурлла, ф.-

м.ғ.д., профессор 

Артемов Сергей 

Викторович,  ф-м.ғ.д. 

доцент, Ядролық 

физика институты , 

Ӛзбекстан 

 

 

Кулондық 

тосқауылға 

жақын 

энергияларда 
12

С және 
16

О 

ауыр 

иондарының 
10

В ядросымен 

әсерлесу 

процессінде  

протондар 

алмасу 

реакциясын 

зерттеу 

Исследование 

реакции передачи 

протонов в процессах 

взаимодействия 

тяжелых ионов  
12

С и 
16

О с ядром 
10

В при 

энергиях вблизи 

кулоновского барьера 

Investigation of 

proton transfer 

reaction in the 

interaction of heavy 

ions 
12

С and 
16

О 

with 
10

B nucleus at 

energies near to the 

Coulomb barrier  

Тӛмен энергияда алмасу механизмдерінің 

ерекшелігін зерттеу 

148.  Сахабаева  Сайра 

Мақсұтханқызы 

Кутербеков 

Қайрат 

Атажанұлы 

ф-м.ғ.д, 

профессор 

Балапанов Малик 

Хамитович, ф.-м.-ғ,д., 

профессор,  

Башқұртұстан 

Мемлекеттік 

Университеті,  Ресей 

Федерациясы 

KxCu2-yS 

нанокристалды

қ 

қорытпаларды

ң 

термоэлектрлік 

қасиеттері 

Термоэлектрические 

свойства 

нанокристаллических 

сплавов KxCu2-yS 

Thermoelectric 

properties  of 

KxCu2-yS 

nanocrystalline 

alloys 

Ядролық ғылым  

149.  Баяхметов Олжас 

Серикович 

Сахиев Саябек 

Куанышбекович, 

ф-м.ғ.д., 

профессор 

Пухов Александр 

Михайлович, ф-м.ғ.к 

(хабилитация бойынша 

доктор), профессор, 

Генрих Гейне атындағы 

Дюссельдорф 

университеті, Германия 

Жеңіл 

ядролардың 

кластерлік 

каналдарының 

термоядролық 

синтез 

үдерістеріне 

үлесі 

Вклад кластерных 

каналов в легких 

ядрах при процессах 

термоядерного 

синтеза 

The contribution of 

cluster channels in 

light nuclei during 

thermonuclear 

fusion processes 

Жеңіл ядролардың термоядролық синтезі 



150.  Тулеков Ержан 

Алтаевич 

Морзабаев Айдар 

Капарович,  

ф.-м.ғ.к 

.,.профессор м.а 

Махмутов Владимир 

Салимгереевич 

ф.-м.ғ.д., Ресей Ғылым 

академиясы Физикалық 

институтының Күн 

және ғарыштық 

сәулелер физикасы 

зертханасының 

меңгерушісі (РФ) 

Жер беті 

атмосфералық 

қабат үстіндегі 

күндік 

ғарыштық 

сәулелердің 

вариациясы 

Вариация солнечных 

космических лучей 

на поверхности 

приземного 

атмосферного слоя 

Variation of solar 

cosmic rays on the 

atmospheric layer 

surface  

Күн және ғарыштық сәулелер 

151.  Мұқан Жұлдыз 

Тұрықбайқызы 

Жолдыбаев 

Тимур 

Кадыржанович 

ф.-м.ғ.к., 

доцент 

Ясемин Кучук,  PhD  

докторы, доцент,  

Акдениз университеті, 

Түркия 

Ядролық-

энергетикалық 

жүйелердің 

конструкция-

лық элементте-

рінің материал-

дары бар суте-

гінің орнықты 

изотоптарымен 

болатын 

реакциялардың 

инклюзивті 

қималарын 

зерттеу. 

Исследование 

инклюзивных 

сечений реакций, 

инициируемых 

стабильными 

изотопами водорода 

с материалами 

конструкционных 

элементов ядерно-

энергетических 

систем 

Investigation of 

inclusive cross 

sections of 

reactions initiated 

by stable hydrogen 

isotopes with 

materials of 

structural elements 

of nuclear power 

systems 

А-40-120 массалық диапазонындағы 

ядролар изотоптары 

152.  Алина Рита 

Ажимұратқызы 

Амангалиева 

Рауан Жеңісқызы,    

ф.-м.ғ.к., 

доцент 

Каманин Дмитрий 

Владимирович, 

ф.-м.ғ.к.,  

Халықаралық 

ынтымақтастық 

департаментінің 

басшысы,  Біріккен 

ядролық зерттеулер 

институты, РФ 

Жеңіл әлсіз 

байланысқан 

ядролардың 

ӛзара әсерлесу 

реакциялары-

ның басым 

каналдарын 

жаңа шашырау 

камерасында 

FASTER  жүйе

сімен зерттеу  

Исследование 

доминирующих 

каналов реакций 

взаимодействия 

легких 

слабосвязанных ядер 

на новой камере 

рассения с 

системой  FASTER 

Investigation  of  th

e dominant 

channels of the 

reactions of the 

interaction of light 

weakly bound 

nuclei on a new 

scattering chamber 

with the FASTER 

system 

Жеңіл әлсіз байланысқан ядролар 

153.  Алибаева Айдана 

Галымжанкызы 

Морзабаев Айдар 

Капарович 

ф.-м.ғ.к., 

профессор м.а. 

Галанина Лидия 

Ивановна ф.-м.ғ.к., 

Д.В. Скобельцын 

атындағы ядролық 

физика ғылыми-зерттеу 

институты,  Ресей 

Федерациясы 

Нейтрондары 

артық жеңіл 

ядролар 

изотоптарының 

материеялық 

радиустарын 

анықтау 

Определение 

материальных 

радиусов 

нейтроноизбыточных 

изотопов лѐгких ядер 

Determination of 

mater radii of 

neutron-excess 

isotopes of light 

nuclei. 

Нейтрондары артық жеңіл ядролар 

154.  Дюсембекова 

Арайлым 

Сериковна 

Морзабаев Айдар 

Капарович,  

ф.-м.ғ.к., 

профессор м.а 

Махмутов Владимир 

Салимгереевич 

ф.-м.ғ.д., Ресей Ғылым 

академиясы Физикалық 

институтының Күн 

және ғарыштық 

сәулелер физикасы 

Жер атмосфе-

расындағы 

жоғарыэнергия

лы 

процесстерді 

зерттеу 

Исследование 

высокоэнергетически

х процессов в Земной 

атмосфере 

Research of high 

energy processes in 

atmosphere of Earth 

Ғарыштық  сәулелер физикасы, атмосфера 

физикасы 



зертханасының 

меңгерушісі,  Ресей 

Федерациясы 

155.  Алиева 

Гульжайна 

Жумабаевна  

Жолдыбаев 

Тимур 

Кадыржанович 

ф.-м.ғ.к., 

доцент 

Ясемин Кучук,  PhD  

докторы, доцент,  

Акдениз университеті, 

Түркия 

Тұрақты сутегі 

мен гелийдің 

изотоптарымен 

ядроны 

атқылау 

кезінде пайда 

болатын Z=1 

мен 2 

бӛлшектерінің 

электрлік 

спектрі 

Энергетические 

спектры частиц с Z=1 

и 2, образующихся 

при бомбордировке 

ядер стабильными 

изотапами водорода 

и гелия 

Energy spectra of 

particles with Z=1 

and 2 formed 

during 

bombardment of 

nuclei with stable 

isotopes of 

hudrogen and 

helium 

Қазіргі заманғы ядролық физика 

қондырғыларының құрылымдық 

объектілері болып табылатын  А=27-120 

массалық диапазонындағы ядролық 

изотоптар 

156.  Азнабаев Дамир 

Талгатович 

Кадыржанов 

Кайрат 

Камалович,   

ф.-м.ғ.д.,  

профессор 

Коробов Владимир 

Иванович,  ф-м.ғ.д, 

Боголюбов Н.Н. 

атындағы теориялық 

физика лабораториясы, 

Біріккен ядролық 

зерттеу институты,  
Ресей Федерациясы 

Заманауи 

физика 

мәселелеріне 

қосымша 

кулондық 

әсерлесуі бар 

үш дененің 

кванттық есебі 

Квантовая задача 

трех тел с 

кулоновским 

взаимодействием в 

приложении к 

современным 

задачам физики 

Quantum three-

body problem with 

Coulomb 

interaction in 

application to 

modern physical 

problems 

Үш дененің кванттық есебі.Экзотикалық 

атомдар, олардың спектрі, деңгейлердің 

жұқа және ӛте  жұқа құрылымы. 

157.  Курманалиев 

Жанібек 

Құрманәліұлы 

Кутербеков 

Қайрат 

Атажанұлы 

ф-м.ғ.д, 

профессор 

Головков Михаил 

Сергеевич,  ф-м.ғ.д, 

Флеров Г.Н. атындағы 

ядролық реакциялар 

лабораториясы,  

Біріккен ядролық 

зерттеу институты,  
Ресей Федерациясы 

Қалың нысана 

моделі аясында 

(α,n) және (α,γ) 

реакцияларын

ың қозу 

функцияларын 

кері 

кинематикада 

ӛлшеу. 

Измерение функции 

возбуждения (α,n) и 

(α,γ) реакций в 

рамках метода 

толстой мишени в 

обратной кинематике 

Measurement of the 

excitation function 

of (α,n) and (α,γ) 

reactions within a 

thick target method 

in the inverse 

kinematics 

Тӛмен энергиядағы резонанстар. (α,n) және 

(α,γ) реакциялары. 

 

158.  Исатов Аскар 

Танатович 

Морзабаев Айдар 

Капарович,  

ф.-м.ғ.к 

.,.профессор м.а 

Тетерев Юрий 

Геннадьевич, ф-м.ғ.к, 

Флеров Г.Н. атындағы 

ядролық реакциялар 

лабораториясы,  

Біріккен ядролық 

зерттеу институты,  
Ресей Федерациясы 

 

Біріккен 

ядролык 

зеерттелеу 

институтының 

(БЯЗИ)ядролы

қ реакция 

зертханасының 

(ЯРЗ) үдеткіш 

кешені үшін 

ауыр иондар 

шоғырының 

жаңа 

диагностикалы

қ жүйелерін 

жасау және 

құру. 

Разработка и 

создание новых 

систем диагностики 

пучков тяжелых 

ионов для 

ускорительного 

комплекса ЛЯР 

ОИЯИ 

Development and 

creation of new 

beam diagnostic 

systems of heavy 

ions for FLNR 

JINR accelerator 

complex 

Біріккен ядролык зеерттелеу 

институтының ядролық реакция  

зертханасының (БЯЗИ ЯРЗ)  

үдеткіш кешені үшін ауыр иондар 

шоғырының  

диагностикалық жүйелері 

159.  Исатаев Талгат Кутербеков Лукьянов Сергей 8
B  

9,10
C Прямое измерение Direct measurement Жеңіл ядролардың гало структурасы 



Ғаниұлы 

 

Қайрат 

Атажанұлы 

ф-м.ғ.д, 

профессор 

Михайлович, 

 ф-м.ғ.к, Флеров Г.Н. 

атындағы ядролық 

реакциялар 

лабораториясы,  

Біріккен ядролық 

зерттеу институты,  
Ресей Федерациясы 

ядроларының 

ыдырау 

қимасын 

тікелей ӛлшеу 

сечений развала для 

ядер 
8
B и 

9,10
C. 

of the proton 

removal cross 

section for  
8
B 

and 
9,10

C. 

 

160.  Кунсафина Айнур 

Галымгазыкызы 

Кутербеков 

Қайрат 

Атажанұлы 

ф-м.ғ.д, 

профессор 

Комаров Владимир 

Иванович,  ф.-м.ғ.д., 

Джелепов В.П 

атындағы Ядролық  

проблемалар 

лабораториясы,   

Біріккен ядролық 

зерттеулер институты, 

Ресей Федерациясы 

Протон-

дейтрондық 

соқтығысулард

а мезондардың 

когерентті 

пайда 

болуындағы 

дибариондық 

резонанстарды 

зерттеу
 

Исследование 

дибарионных 

резонансов при 

когерентном 

рождении мезонов в 

протон-дейтронных 

соударениях 

Investigation of 

dibaryon 

resonances in the 

coherent production 

of mesons in 

proton-deuteron 

collisions. 

Дибариондық резонанстар 

 

161.  Дабылова 

Салтанат 

Болатқызы 

 

Сахиев Саябек 

Куанышбековичф

-м.ғ.д., профессор 

Копач Юрий 

Николаевич ф-м.ғ.к., 

Франк И.М атындағы 

нейронды физика 

лабораториясы,  

Біріккен ядролық 

зерттеулер институты,  

Ресей Федерациясы 

Таңбаланған 

нейтрондар 

әдісі кӛмегімен 

жылдам 

нейтрондар 

арқылы 

ядролық 

реакцияларды 

зерттеу 

Изучение ядерных 

реакций под 

действием быстрых 

нейтронов с 

помощью метода 

меченых нейтронов 

The study of 

nuclear reactions 

under the action of 

fast neutrons with 

the help of the 

method of tagged 

neutrons 

Ядролык реакциялар 

 

162.  Кабытаева 

Раушан 

Канапияновна 

 

Морзабаев Айдар 

Капарович,  

ф.-м.ғ.к 

.,.профессор м.а 

Тетерев Юрий 

Геннадьевич,  ф-м.ғ.к, 

Флеров Г.Н. атындағы  

ядролық реакциялар 

лабораториясы,  

Біріккен ядролық 

зерттеу институты, 

Ресей Федерациясы 

Ауыр иондар 

үдеткіштерінің 

радиациялық 

қауіпсіздігін 

зерттеуге 

арналған 

заттардың 

сәулеленуін 

үлгілейтін 

FLUKA және 

GEANT4 

Монте-Карло 

программалары

н қолдану 

арқылы  

модельдер мен 

алгоритмдерді 

әзірлеу 

Разработка моделей и 

алгоритмов для 

изучения 

радиационной 

безопасности на 

ускорителях тяжелых 

ионов с 

использованием 

Монте-Карло 

программ 

моделирования 

излучений в 

веществе FLUKA и 

GEANT4 

Models and 

algorithms 

development for the 

studying radiation 

safety at heavy ion 

accelerators by 

using FLUKA and 

GEANT4 Monte-

Carlo simulation 

programs of 

radiation transport 

in matter 

Ауыр ионды үдеткіштердің радиациялық 

қорғандарын есептейтін  

модельдер мен алгоритмдер 

163.  Назаров Куаныш 

Мейірғазыұлы 

Жолдыбаев Т.К.,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

Кичанов Сергей 

Евгеньевич, т.ғ.к., 

Геофизикалық 

және 

Пространственное 

распределение 

Spatial distribution 

of structural 

Геофизикалық және конструкциялық 

материалдар 



Франк И.М атындағы 

нейронды физика 

лабораториясы,  

Біріккен ядролық 

зерттеулер институты,  

Ресей Федерациясы 

 

конструкциялы

қ 

материалдарда

ғы 

құрылымдық 

біртексіздіктер

дің кеңістіктік 

таралуы: 

нейтрондық 

радиография 

және 

томография 

әдістерімен 

зерттеу 

структурных 

неоднородностей в 

геофизических и 

конструкционных 

материалах: 

исследование 

методами 

нейтронной 

радиографии и 

томографии 

inhomogeneities in 

geophysical and 

structural materials: 

investigation by 

means neutron 

radiography and 

tomography 

methods 

 

164.  Чупраков Игорь 

Александрович 

 

Жумадилов 

Касым 

Шаймарданович, 

PhD докторы, 

доцент 

Гледенев Юрий 

Михайлович ф-м.ғ.д.,  

Франк И.М атындағы 

нейронды физика 

лабораториясы,  

Біріккен ядролық 

зерттеулер институты, 

Ресей Федерациясы 

 

Позициялық 

сезімтал 

детектор 

Timepix және 

иондаушы 

камера 

кӛмегімен, (n, 

p), (n, α) 

реакцияларын 

жылдам 

нейтрондармен 

эксперименттік 

зертеу 

Экспериментальные 

исследования (n, p), 

(n, α) реакций на 

быстрых нейтронах, 

при помощи 

позиционно-

чувствительных 

детекторов типа 

Timepix и 

ионизационной 

камеры 

Experimental 

studies (n, p), (n, α) 

of fast neutron 

reactions, using 

position-sensitive 

detectors of the 

Timepix type and 

an ionization 

chamber 

 (n, p), (n, α) реакцияларын жылдам 

нейтрондармен эксперименттік зертеу 

165.  Тұрлыбекұлы 

Қылышбек 

 

Сахиев Саябек 

Куанышбекович-  

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

Лычагин Егор 

Валерьевич- ф-м.ғ.к,  

Франк И.М атындағы 

нейронды физика 

лабораториясы,  

Біріккен ядролық 

зерттеулер институты,  

Ресей Федерациясы 

Гравитациялық 

ӛрістегі 

кванттық 

күйлерінде 

ультрасуық 

нейтрондардың 

тәртібін 

зерттеу. 

Фундаменталь

дық 

зерттеулерге 

қолдану 

Исследование 

поведенияультрахоло

дных 

нейтронов(УХН) в 

квантовых 

состояниях в 

гравитационном поле 

Земли. Применение 

для 

фундаментальных 

исследований. 

Study of ultracold 

neutrons (UCN) 

behavior in 

quantum states 

ingravitational field 

of Earth. 

Application for 

fundamental 

researches. 

Ультрасуық нейтрондар 

166.  Нурлан Канат 

 

Кадыржанов 

Кайрат 

Камалович,  ф.-

м.ғ.д.,  профессор 

Волков Михаил 

Константинович- ф-

м.ғ.д,  профессор,  

Боголюбов Н.Н. 

атындағы теориялық 

физика лабораториясы, 

Біріккен ядролық 

зерттеу институты, 

Ресей Федерациясы 

Тӛменгі 

энергиядағы 

мезондар 

физикасын 

электрон-

позитрон 

соқтығысы 

және тау-

летонның 

Изучение 

низкоэнергетической 

физики мезонов на 

основе процессов 

электрон-

позитронной 

аннигиляции и 

распадов тау-

лептонов 

Study of low-

energy mesons 

physics in the 

processes of 

electron-positron 

annihilation and 

decays of tau-

leptons 

Адрондар және лептондар 



ыдырау 

процесстерінің 

негізінде 

зерттеу 

6D060400-«Физика» 

167.  Ергалиева 

Гульмира 

Темирешевна 

 

Мырзакулов 

Ерлан 

Муратбаевич,  

PhD, доцент м.а. 

Дуглас Синглетон, PhD, 

профессор, Калифорния 

мемлекеттік 

университеті,  АҚШ 

Физикалық 

ӛрістері бар 

ішектер 

теориясының 

жалпыланған  

моделдері 

Обобщенные модели 

теории струн с 

физическими полями 

Generalized string 

theory models with 

physical fields 

Физикалық ӛрістері бар ішектер теориясы, 

жалпыланған  моделдер 

168.  Мусатаева Асем 

Болатбековна 

 

Мырзакулов 

Нургиса 

Ансатбаевич,  

PhD, доцент м.а. 

Дуглас Синглетон, PhD, 

профессор, Калифорния 

мемлекеттік 

университеті,  АҚШ 

Жалпыланған 

кӛпкомпонетті 

Камасca-Холм 

теңдеулері  

Многокомпонентные  

обобщенные 

уравнения Камасса-

Холма 

Multicomponent 

generalized 

Camassa-Holm 

equations 

Кӛпкомпонетті Камасca-Холм теңдеулері, 

олардың жалпы түрлері 

169.  Умбетова 

Жанбала 

Сундетовна 

 

Мырзакулов 

Кайрат 

Ратбаевич,  

ф.-м.ғ.к.,  доцент 

м.а. 

Дуглас Синглетон, PhD, 

профессор, Калифорния 

мемлекеттік 

университеті,  АҚШ 

Интегралданат

ын 

дисперсиясыз 

теңдеулерді 

зерттеу 

Исследования 

интегрируемых 

бездисперсионных 

уравнений 

Investigations of 

integrable 

dispersionless 

equations 

Интегралданатын дисперсиясыз теңдеулер, 

олардың қолданылуы  

170.  Умурзахова 

Жанар Бапаховна 

 

 

Алтайбаева Азиза 

Биболовна,  

PhD, доцент м.а. 

Дуглас Синглетон, PhD, 

профессор, Калифорния 

мемлекеттік 

университеті,  АҚШ 

Потенциалдар

ы бар 

Гейзенбергтің 

интегралданат

ын 

классикалық 

және кванттық 

моделдері  

Интегрируемые 

классические и 

квантовые модели 

Гейзенберга с 

потенциалами 

Integrable classical 

and quantum 

Heisenberg models 

with potentials 

Потенциалдары бар Гейзенбергтің 

интегралданатын классикалық  моделдері,  

Гейзенбергтің интегралданатын кванттық 

моделдері  

171.  Бауыржан 

Гульнур 

Бауыржанкызы 

 

 

Мырзакулов 

Ратбай,  

ф.-м.ғ.д., ҚР ҰҒА 

корр.-мүшесі, ҚР 

мемл.сыйлығыны

ң лауреаты 

Дуглас Синглетон, PhD, 

профессор, Калифорния 

мемлекеттік 

университеті,  АҚШ 

Кӛпкомпонент

ті 

интегралданат

ын теңдеулер 

үшін 

солитондық 

беттер 

Солитонные 

поверхности для 

многокомпонентных 

интегрируемых 

уравнений 

Soliton surfaces for 

multicomponent 

integrable equations 

Кӛпкомпонентті интегралданатын 

теңдеулер, солитондық беттер 

172.  Бекхожаев 

Сайдкожа 

Орынхожаулы 

 

 

Мырзакулов 

Ратбай,  

ф.-м.ғ.д., ҚР ҰҒА 

корр.-мүшесі, ҚР 

мемл.сыйлығыны

ң лауреаты 

Дуглас Синглетон, PhD, 

профессор, Калифорния 

мемлекеттік 

университеті, АҚШ 

Матрицалық 

моделдердің 

дисперсиясыз 

теңдеулермен 

байланысын 

зерттеу 

Исследование связи 

матричных моделей с 

бездисперсионными 

уравнениями  

Investigation of the 

connection of 

matrix models with 

dispersionless 

equations 

Матрицалық моделдердің дисперсиясыз 

теңдеулері, олардың байланысы 

173.  Касенова Толкын  

Калмахановна 

 

Цыба Петр 

Юрьевич,  

PhD, доцент м.а. 

Дуглас Синглетон, PhD, 

профессор, Калифорния 

мемлекеттік 

университеті,  АҚШ 

Түйіндер 

теориясының 

статистикалық 

механика 

моделдерімен 

Исследование связи 

теории узлов с 

моделями 

статистической 

механики 

Investigation of the 

connection of knot 

theory with models 

of statistical 

mechanics 

Түйіндер теориясы, статистикалық 

механика моделдері 



 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

6D020500 – «Филология»    

176.  Аканова Айкерім 

Ибрагимқызы 

Еспекова Ләззат 

Әубәкірқызы,  

ф. ғ. к.,  профессор 

Султанбаева Хадиса 

Валиевна, ф.ғ.д., 

профессор, Башқұрт 

мемлекеттік 

университеті, 

шығыстану және 

башқұрт тіл білімі 

кафедрасы, Ресей 

Федерациясы 

Қазақ 

фольклорлық 

прозасындағы 

мифтік лексика  

Мифическая 

лексика в 

казахской 

фольклорной 

прозе 

Mythical lexicon in 

the Kazakh folklore 

vocabulary 

Қазақ фольклорлық прозасындағы мифтік 

лексиканың сипаты 

177.  Кабошева Назира 

Айтболатовна 

Ахметова Маржан 

Какимовна  ф. ғ. 

к.,  профессор 

Мустафа Ӛнер 

доктор, профессор, 

Эгей университеті, 

Түркия 

Медиадискурста

ғы креолды 

мәтін (жарнама 

материалдары 

бойынша) 

Креолизованный 

текст в 

медиадискурсе (на 

материале 

рекламы) 

Creolized text in 

media descourse 

(based on 

advertising 

materials) 

Медиадискурстағы креолды жарнама 

мәтіндерінің лингвокогнитивтік, 

коммуникативтік-прагматикалық сипаттары 

178.  Таймуллина 

Кусни 

Кайроллиновна 

 

 

Сағидолда 

Гүлғайша ф. ғ. к.,  

профессор 

Мустафа Ӛнер 

доктор, профессор, 

Эгей университеті, 

Түркия 

 

Қазақ және түрік 

лексикографияс

ы: теориялық -  

қолданбалы 

аспект 

Казахская и 

турецкая 

лексикография: 

теоретико – 

прикладной аспект 

«Kazakh and 

Turkish 

lexicography: 

theoretical and 

applied aspect» 

Сӛздіктің түрлері 

6D011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

байланысын 

зерттеу  

174.  Мырзакулова 

Баян 

Зинатдиновна 

 

 

Ержанов 

Кобыланды 

Канаевич,  

ф.-м.ғ.к., PhD, 

доцент м.а. 

Дуглас Синглетон, PhD, 

профессор, Калифорния 

мемлекеттік 

университеті, АҚШ 

Гейзенберг 

ферромагнетиг

інің 

интегралданат

ын 

жалпыланған 

дискретті 

модельдері 

Интегрируемые 

обобщенные 

дискретные модели 

ферромагнетика 

Гейзенберга  

Integrable 

generalized discrete 

models of a 

Heisenberg 

ferromagnet 

Гейзенберг ферромагнетигінің 

интегралданатын дискретті модельдері, 

жалпыланған түрлері 

175.  Баяубаев Ербол 

Кабжалелович 

Тлеукенов 

Садритен 

Кабдыгалиевич,  

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

Денисов Виктор 

Иванович, д.ф.-м.н., 

профессор,   
Кванттық теория және 

жоғары энергетикалық 

физика кафедрасының 

меңгерушісі   
М.В. Ломоносов 

атындағы Мәскеу 

мемлекеттік 

университеті  Ресей 

Федерациясы 

Периодты 

құрылымдарда 

серпімді және 

электромагнит

тік 

толқындардың 

дисперсиясын 

зерттеу 

Исследование 

дисперсии упругих и 

электромагнитных 

волн в периодических 

структурах  

Investigation of the 

dispersion of elastic 

and electromagnetic 

waves in periodic 

structures  

Серпімді және электромагниттік 

толқындардың дисперсиялық теңдеулерін 

құру және талдау.  



179.  Амандыков 

Олжас 

Мейрамулы 

 

Жакупов Жантас 

Алтайұлы 

ф. ғ. д.,  профессор  

Джаң Джиң ф.ғ.д., 

профессор, 

Минзу Орталық 

Ұлттар университеті 

Қытай Халық 

Республикасы 

Қазақ тіліндегі 

ыңғайластық 

қатынас 

парадигмалары 

(синтаксистік 

және 

дидактикалық 

талдау) 

Парадигмы 

отношения 

однородности в 

казахском языке 

(синтаксический и 

дидактический 

анализ) 

Homogeneity 

relation paradigms 

in the Kazakh 

language (syntactic 

and didactic 

analyses) 

Қазақ тіліндегі ыңғайластық қатынаста 

құрылған синтаксистік бірліктер 

 

 

180.  Шагирбаева 

Бахтигуль 

Кошкарбаевна 

Құрманбаева 

Шынар 

Қапантайқызы 

п.ғ.д., профессор 

Тургут Ток   

доктор, профессор, 

Памуккале, 

Түркия 

Ұлттық 

құндылықтарды 

түркітанымдық 

контексте 

меңгертудің 

лингводидактика

лық негіздері 

Лингводидактичес

кие основы 

изучения 

национальных 

ценностей в 

тюркологическом 

контексте 

Linguo-didactic 

bases of exploring 

national values 

within the context 

of Turkic studies 

ЖОО-ның филолог студенттеріне түркітану 

бағытындағы пәндерді оқыту барысында 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының ежелгі 

құндылықтарын меңгертудің ғылыми-

әдістемелік негіздерін зерттеп, тәжірибе 

арқылы дәлелдеу 

6D020700-«Аударма ісі» 

181.  Сагадиева 

Замзагул 

Мухтархановна  

Сәтенова Серіккүл  

Кӛпешбайқызы 

ф.ғ.д, профессор  

Уильям П. Риверс, 

PhD докторы, 

профессор,  Тілдер 

бойынша біріккен 

ұлттық кеңесі,  АҚШ 

Заманауи саяси 

дискурстың  

аудармада  

берілуі  

Способы перевода 

современного 

политического 

дискурса  

Translation of 

modern political 

discourse  

Мемлекет басшыларының  (ҚР және АҚШ) 

саяси жиындарда сӛйлеген сӛздерінің  

аударылу сапасы мен аудармада берілу 

тәсілдері  

182.  Нығманова 

Динара 

Кәрімқызы 

Мәсімханұлы 

Дүкен, ф.ғ.д., 

профессор 

Эйюп Сарташ, т.ғ.д., 

профессор, Стамбул 

университеті, Түркия 

«Киім» лексика-

семантикалық 

тобының 

аудармадағы 

лингво-мәдени 

зерттелуі 

(қазақ,қытай,ағы

лшын тілдері 

негізінде) 

Лингво-

культурологическ

ое исследование 

лексико-

семантической 

группы «одежда» 

в переводе 

(на основе 

казахского, 

китайского, 

английского 

языков) 

Lingvo-

culturological study 

of the lexico-

semantic group 

"clothes" in 

translation 

(based on Kazakh, 

Chinese, English 

language). 

Қазақ, қытай, ағылшын тілдеріндегі «киім» 

атауларының аудармада берілуі 

6D021000 – «Шетел филологиясы» 

183.  Әубәкір Самал 

Советқызы 

Бижкенова Айгүл  

Ермековна, ф.ғ.д., 

профессор 

Петер Госсенс, 

доктор, профессор 

Рур университеті, 

Алмания 

Қазіргі 

поэтикалық 

дискурстағы 

тілдердің 

номинативтік 

қызметі 

Номинативная 

деятельность 

языков в 

современном 

поэтическом 

дискурсе 

The nominative 

function of 

languages in 

contemporary 

poetic discourse 

Поэтикалық мәтіннің ішіндегі тілдің сӛз 

жасамы 

184.  Ерходжаева 

Маржан 

Амирхановна 

 

Сарсикеева 

Гульнар 

Кусайеновна, 

ф.ғ.к., профессор 

м.а. 

Малок Абдулхак, 

доктор, профессор, 

Гази университеті, 

Туркия 

Кӛркем мәтіннің 

семантика 

эстетикалық 

ерекшелігі 

Семантика 

эстетического 

своеобразия 

художественного 

текста 

Semantics of the 

aesthetic identity of 

literary text 

Этникалық семантика 

185.  Құрманова Әдемі 

Жеңісханқызы 

Нұрахметов 

Ермахан 

Поплавская Татьяна 

Викторовна, ф.ғ.д., 

Ағылшын және 

қазақ 

Фоностилистическ

ие особенности 

Phono stylistic 

features of political 

Политикалық коммуникацияның ішіндегі 

дискурс 



 Нурахметович,. 

ф.ғ.д., профессор 

 

профессор, 

Минск мемлекеттік 

лингвистикалық 

университеті, 

Белорусь 

республикасы 

тілдеріндегі 

саяси 

коммуникациян

ың 

фоностилистика

лық сипаты 

политической 

коммуникации в 

английском и 

казахском  языках. 

communication in 

English and Kazakh 

languages 

6D021400-«Әдебиеттану» 

186.  Абаганова Асель 

Оразгалиевна 

Нургали Кадиша 

Рустембековна, 

ф.ғ.д.,, проф. 

Наджиева Флора 

Султанкызы, ф.ғ.д., 

профессор, Баку 

славян университеті,  

Әзірбайжан 

Неомифологизм 

және 

постмодернизм 

романдарындағы 

интертекстуалды

қ кӛрінісі (В.О. 

Пелевин, Н.Н. 

Веревочкин, Д. 

Накипов 

романдарының 

материалдарынд

а) 

Неомифологизм и 

проявление 

интертекстульност

и в романах 

постмодернизма 

(на материале 

романов  

В.О. Пелевина, 

Н.Н.Веревочкина, 

Д. Накипова) 

Neonatologist and 

manifestation of 

intertextuality in the 

novels of 

postmodernism 

Романы В.О. Пелевина – «Священная книга 

оборотня», Н.Н. Веревочкина – «Зуб мамонта. 

Летопись мертвого города», Д.Накипова – 

«Круг пепла» 

187.  Жумсакбаев Аман 

Турсунгазыевич 

Бейсенова 

Жайнагуль 

Сабитовна,  

ф.ғ.д., проф. 

 

Ходус В.П., ф.ғ.д., 

профессор, 

(СКФУ,Ставрополь 

қ., РФ) Ресей 

Федерациясы 

Қазақ 

драматургиясын

дағы Чехов 

дәстүрлері 

Чеховские 

традиции в 

казахской 

драматургии 

Chekhov`s 

traditions in the 

Kazakh drama 

Казахская драматургия XX-XXI века 

188.  Сулейменова 

Шынар 

Берденовна 

Нургали Кадиша 

Рустембековна, 

ф.ғ.д., проф. 

Любаха-Кругляк 

Иоланта, профессор, 

Польша 

Қазақ 

әдебиетінің 

ұлттық 

ерекшелігін 

ағылшын тіліне 

аудару әдістері. 

М.Әуезовтің 20-

30-шы 

жылдардағы 

прозасы 

материалында 

Способы передачи 

национального 

своеобразия 

казахской 

литературы на 

английский язык. 

На матерале прозы 

М. Ауэзова 20-30-

х годов 

Methods of 

transmission of 

national originality 

of the Kazakh 

literature in 

English. On the 

material of M. 

Auezov's prose 20-

30-ies 

Проза М. Ауэзова 

189.  Цуй Цундэ Тахан Серик 

Шешенбаевич, 

ф.ғ.д., проф. 

Минералова Ирина 

Георгиевна, ф.ғ.д., 

профессор, Ресей 

Федерациясы 

Қытай 

жазушысы Лу 

Синның 

рецепциясындағ

ы орыс 

жазушылары 

Русские писатели 

в рецепции 

китайского 

писателя Лу Синя 

The Russian writers 

in the perception of 

the Chinese writer 

of Lu Sin 

Русские писатели в рецепции китайского 

писателя Лу Синя 

 

 

190.  Алимбаев Аслан 

Есемканович 

Қасқабасов Сейіт 

Асқарұлы,  

ҚР ҰҒА академигі 

Метин Екижи, 

доктор, профессор, 

Еге университеті, 

Түркия 

Кӛне түркі 

әдебиетінде 

«Мәңгілік ел» 

идеясының 

жырлануы 

Воплощение идеи 

«Мәңгілік Ел» в 

древнетюркской 

литературе. 

The artistic 

composition of  

idea «Mangilik el» 

in the ancient turic 

literature 

«Мәңгілік Ел» идеясының кӛркемдік 

игерілуінің тарихи даму барысындағы толық 

кӛрінісі, қоғам дамуының түрлі 

этаптарындағы моральдық-кӛркемдік рӛлі 

191.  Кәрімхан Заңғар 

Тілеуғазыұлы 

Қирабаев Серік 

Смайылұлы,  

Нергис Бирай, 

доктор, профессор, 

Алаш 

кезеңіндегі 

Документально-

мемуарная проза 

A source and 

memoir-based 

Алаштың әдеби мұрасы, деректі проза, 

мемуарлық шығармалар, Алаш қаламгерлері, 



ҚР ҰҒА академигі Памуккале 

университетінің  

Түркия 

деректік-

мемуарлық 

проза: 

қалыптасып-

даму үдерісі мен 

ерекшелігі 

эпохи Алаша: 

процесс 

становления-

развития и 

особенности 

prose during Alash 

epoch: its 

significance and the 

process of 

formation 

естеліктер, эсселер, табиғаты, ерекшеліктері 

192.  Аргынбекова 

Алия Ораловна  

Қамзабекұлы 

Дихан,  

ҚР ҰҒА академигі 

Али Ерол, 

доктор, профессор, 

Еге университеті, 

Түркия 

Садуақас 

Ғылманидың 

әдеби-рухани 

мұрасындағы 

шығыстық және 

исламдық 

негіздер 

Восточные и 

исламские основы 

в литературно- 

духовном 

наследии 

Садуакаса 

Гылмани 

Eastern and islamic 

bases in literary and 

spiritual heritage of 

Saduakas Gylmani 

Садуақас Ғылмани әдеби-рухани 

тақырыбындағы шығармалары 

193.  Галымжанов 

Баянгали 

Галымжанович  

Негимов Серік, 

ф.ғ.д., профессор 

Иунус Балжы, доктор, 

профессор,  

Памуккале 

университеті, 

Түркия 

Мәшһүр 

Жүсіптің әдеби 

мұрасындағы 

ұлттық 

құндылықтар 

Национальные 

ценности в 

литературном 

наследии 

Машһура Жусипа 

National values in 

literary heritage of 

Mashkhur Zhusip 

Әдеби мұрасы (фольклорлық, этнографиялық, 

тарихи еңбектері, жыраулық поэзиясы) 

194.  Мирзахметов 

Алмаз 

Амирбекович  

Аймұхамбет 

Жанат 

Әскербекқызы, 

ф.ғ.д., профессор 

Метин Екижи, 

доктор, профессор, 

Еге университеті, 

Түркия 

Қазіргі қазақ 

прозасындағы 

архетиптік 

образдар 

Архетипические 

образы в 

современной 

казахской прозе 

Аrchetypal figures 

in modern kazakh 

prose 

Архетип ұғымы және оның қазіргі кӛркем 

прозадағы реминисценциясы; қазақ 

қаламгерлерінің туындыларындағы архетиптік 

образдар жүйесі 

195.  Сармурзин Ербол 

Жанбырбаевич  

Жұмағұлов 

Сағымбай 

Ботпайұлы,  

ф.ғ.д., профессор 

Иунус Балжы, доктор, 

профессор,  

Памуккале 

университеті, Түркия 

Қазіргі қазақ 

әдебиеттануы: 

ғылыми 

ізденістер және  

зерттеу 

аспектілері 

 

Современное 

казахское 

литературоведени

е: научные 

искание и 

исследовательские 

аспекты 

Contemporary 

Kazakh literature 

studies: scientific 

problems and 

research aspects 

Қазіргі кездегі отандық және шетелдік 

әдебиетші ғалымдардың зерттеулері 

196.  Сыздықова 

Айсұлу 

Берқайырқызы 

Әлтай Аманжол 

Дүйсенбайұлы, 

ф.ғ.д., профессор 

Али Ерол, 

доктор, профессор, 

Еге университеті, 

Түркия 

ХХ ғасырдағы 

ұлт қасіретінің 

қазақ 

поэзиясындағы 

кӛрінісі 

(ашаршылық, 

репрессия, 

желтоқсан 

оқиғасы) 

Отражение 

народной трагедии 

ХХ века в 

казахской поэзии 

(голод, репрессия, 

декабрьские 

события) 

 

The reflection of 

the nation’s grief of 

20 
th 

 century in 

Kazakh poetry 

(famine, repression, 

December events) 

Қазақ поэзиясындағы аштық, репрессия, 

желтоқсан оқиғасы туралы жазылған 

шығармалар 

197.  Аманғазықызы 

Мӛлдір  

Оразбек Мақпал 

Социалқызы, 

ф.ғ.д., профессор 

Сайфуллина Флера 

Сагитовна, 

доктор, профессор, 

Қазан (Еділ бойы) 

Федералды 

университеті, 

Ресей Федерациясы 

Қазіргі қазақ 

прозасындағы 

қала моделі және 

ұлттық 

ментальділік 

Модель города и 

национальный 

ментальность в 

современной 

казахской прозе 

Model of the city 

and national 

mentality in 

Modern Kazakh 

prose 

Қазіргі қазақ прозасы үлгілеріндегі қала ӛмірін 

суреттейтін туындылар 

198.  Мамаев Жақып 

Бейсенулы  

Үсен Айгүл 

Әбдімүтәліпқызы, 

ф.ғ.д., профессор 

Нурбой Жабборов, 

доктор, профессор,  

Ә.Науаи ат. Ташкент 

Қазақ-ӛзбек 

әдеби 

байланыстары: 

Казахско-

узбекские 

литературные 

Kazakh-Uzbek 

literary ties: History 

and development 

Қазақ әдебиеті, ӛзбек әдебиеті, тарихы  мен 

қазіргі кезең 



мемлекеттік ӛзбек тілі 

мен әдебиеті 

университеті, 

Ӛзбекстан 

тарихы және  

даму үрдістері 

связи: история  и 

тенденции 

развития 

trends  

 

ЭКОНОМИКА  ФАКУЛЬТЕТІ  

 «6D052100 – Мемлекеттік аудит» 

199.  Аликулова Лаура 

Болатбековна 

Сембиева Ляззат 

Мыктыбековна 

экономика 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор м.а. 

Панков Дмитрий 

Алексеевич,  э.ғ.д., 

профессор,  Беларуссия 

мемлекеттік экономика 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Қазакстан 

Республикасынд

ағы мемлекеттік 

бағдарламалард

ы  іске асырудың 

тиімділік  аудиті 

Аудит 

эффективности 

реализации 

государственных 

программ в 

Республике 

Казахстан 

Audit of the 

effectiveness of the 

implementation of 

state programs in the 

Republic of 

Kazakhstan 

Государствен-ные программы 

200.  Алиева Айнур 

Омирбековна 

Шахарова Алия 

Еркимбаевна, 

экономика 

ғылымдарының 

кандидаты, 

доцент 

Никифорова Елена 

Владимировна э,ғ,д, 

профессор Ресей 

Ӛкіметі жанындағы 

Қаржы университеті, 

Ресей Федерациясы 

Республикалық 

бюджеттің 

шоғырландырыл

ған қаржылық 

есептілігінің 

мемлекеттік 

аудиті: теориясы 

және 

әдіснамасы. 

Государственны

й аудит 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности 

республиканског

о бюджета: 

теория и 

методология. 

State audit of the 

consolidated financial 

report of the Republic 

budget: theory, 

methodology 

Деятельность Счетного Комитета по  

государствен-ному аудиту консолидирован-

ной финансовой отчетности республиканс-

кого бюджета 

201.  Дербисова Жайна 

Мейрамбековна 

Алибекова Б.А., 

э.ғ.к., доцент, 

профессор м.а. 

Никифорова Елена 

Владимировна э,ғ,д, 

профессор Ресей 

Ӛкіметі жанындағы 

Қаржы университеті, 

Ресей Федерациясы 

Қазақстан 

Республикасынд

ағы ішкі 

мемлекеттік 

аудитті 

ұйымдастыру: 

теория, әдіснама 

және тәжірибе 

Организация 

внутреннего 

государственног

о аудита в 

Республике 

Казахстан: 

теория, 

методология и 

практика 

Organization of 

internal state audit in 

the Republic of 

Kazakhstan: theory, 

methodology and 

practice 

Деятельность Комитета внутреннего 

государствен-ного аудита Министерства 

финансов Республики Казахстан 

202.  Карабаев Эльдар 

Булатович 

Сембиева Ляззат 

Мыктыбековна  
э.ғ.д., профессор 

м.а. 

Панков Дмитрий 

Алексеевич,  э.ғ.д., 

профессор,  Беларуссия 

мемлекеттік экономика 

университеті, Беларусь 

Республикасы 

Сыртқы 

мемлекеттік 

аудитті 

ұйымдастыру: 

теория, әдіснама 

және тәжірибе 

Организация 

внешнего 

государственног

о аудита: теория, 

методология и 

практика 

Organization of 

external state audit: 

theory, methodology 

and practice 

Деятельность Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканско-

го бюджета  

203.  Нугербеков Даниял 

Серикович 

Зейнельгабдин 

Алтай 

Болтайханович 

э.ғ.д., профессор 

Никифорова Елена 

Владимировна э,ғ,д, 

профессор Ресей 

Ӛкіметі жанындағы 

Қаржы университеті, 

Ресей Федерациясы 

Сыртқы 

мемлекеттік 

аудит 

жүйесіндегі 

тиімділік аудиті 

Аудит 

эффективности в 

системе 

внешнего 

государственног

о аудита 

Performance audit in 

the system of external 

state audit 

Деятельность Счетного комитета по 

контролю за исполнением республиканско-

го бюджета  



 

204.  Спатаева Сауле 

Бакытовна 

Бейсенова 

Ляззат 

Зияденовна. 

э.ғ.к, доцент 

Никифорова Елена 

Владимировна э,ғ,д, 

профессор Ресей 

Ӛкіметі жанындағы 

Қаржы университеті, 

Ресей Федерациясы 

Республикалық 

бюджет 

қаражаттарын 

пайдаланудың 

сәйкестік аудиті: 

теория, әдіснама 

және тәжірибе 

Аудит 

соответствия 

использования 

средств 

республиканског

о бюджета:  

теория, 

методология и 

практика 

Compliance  audit of 

the use of the state 

budget funds: theory, 

methodology and 

practice 

Деятельность государственных органов 

6D090200 – «Туризм» 

205. 1 Терджан Тансель Ешенкулова 

Гауhар Илиясовна,  

э.ғ.к., профессор 

м.а. 

Mustafa GULMEZ – 

PhD докторы, 

Акдениз 

университеті, Түркия 

Қонақ үй 

бизнесіндегі 

тиімділікті 

арттыру: 

қалдықтарды 

басқару және 

оны жетілдіру  

Повышения 

эффективности 

гостиничного 

бизнеса: 

управления 

отходами и его 

совершенствования 

Improving the 

efficiency of the 

hotel business: 

waste 

management and 

its improvement 

Қазақстанның қонақүй шаруашылығы 

6D050900-«Қаржы» 

206. 1 Рахимжанова 

Каламкас 

Кадировна 

Мақыш Серик 

Биханұлы, э.ғ.д., 

профессор 

Ташкулова Гульзат 

Кантороевна э.ғ.д., 

профессор, 

Ж.Баласағұн 

атындағы Қырғыз 

ұлттық университеті,  

“Банк ісі” 

кафедрасының 

меңгерушісі, 

Қырғызстан 

Республикасы 

Қазақстан 

Республикасынд

ағы екінші 

деңгейдегі 

банктердің 

проблемалық 

несиелерін 

басқару тетігін 

жетілдіру  

Совершенствование 

механизма 

управления 

проблемными 

кредитами банков 

второго уровня в 

Республике 

Казахстан  

Perfection of the 

management 

mechanism of 

problem loans of 

second –tier banks 

of in  the Republic 

of  Kazakhstan 

 

ҚР екінші  екінші деңгейдегі банктердің 

несиелік қызметі 

6D050600- «Экономика» 

207.  Жаркешов Ернар 

Серикбаевич 

Майдырова 

Айгуль Булатовна, 

э.ғ.д., профессор 

Галина 

Александровна 

Шмарловская – э.ғ.д., 

профессор, 

Белоруссия 

мемлекеттік 

экономикалық 

университеті, 

Беларусь 

Республикасы 

 

Қазақстан 

Республикасынд

ағы 

стратегиялық 

жоспарлау және 

бюджеттеу 

жүйесінің 

экономикалық 

тиімділігін 

арттыру 

Повышение 

экономической 

эффективности 

системы 

стратегического 

планирования и 

бюджетирования в 

Республике 

Казахстан 

 

Increasing the 

economic 

effectiveness of 

strategic planning 

and budgeting in 

Kazakhstan 

Система стратегического планирования и 

бюджетирования в РК (на примере одной 

бюджетной программы или 

государственной программы) 

208.  Садыков Бекжан 

Эрланович 

Раимбеков 

Жанарыс 

Сабирович, э.ғ.д., 

профессор 

Айнура Анатольевна 

Кочербаева - э.ғ.д., 

профессор, Ресей 

Тұңғыш Президенті 

Жібек жолы 

Экономикалық 

белбеу 

қалыптасу 

Механизмы 

развития 

транспортно-

логистической 

The development 

tools of transport 

and logistics 

system of 

Транспортно-логистическая система 

южного региона Казахстан 

http://economy-lib.com/metodologiya-i-organizatsiya-operatsionnogo-audita


Б.Н.Ельцин атындағы 

Қырғыз-Ресей Славян 

университеті, 

Қырғызстан 

Республикасы 

жағдайындағы 

Қазақстанның 

Кӛлік және 

логистикалық 

жүйе 

механизмдердің 

дамуы 

системы Казахстана 

в условиях 

формирования 

экономического 

пояса шелкового 

пути 

Kazakhstan in the 

context of the Silk 

Road Economic 

Belt 

 

6D051700 – «Инновациялық менеджмент»  

209. 1 Жабытай Баян 

Нұржанқызы 

Кемел Мырзагелдi 

э.ғ.д., профессор 

 

Асанова Айсалкын 

Асановна э.ғ.д., 

профессор. 

Ж.Баласагын 

атындағы Қырғыз 

ұлттық университеті, 

Қырғызстан 

Республикасы 

Қалалық 

инфрақұрылымн

ың 

инновациялық 

дамуын басқару  

Управление 

инновационным 

развитием 

городской 

инфраструктуры  

Management of 

innovative 

development of 

the urban 

infrastructure  

 

Астана қаласының инновациялық қызметі 

210. 2 Мақыш Мулдир 

Кикбаевна   

Бакирбекова 

Айгуль 

Макулбековна 

э.ғ.к., доцент 

Шмарловская Галина 

Александровна – 

э.ғ.д., профессор, 

Белоруссия 

мемлекеттік 

экономикалық 

университеті, 

Беларусь 

Республикасы 

Қазақстан 

Республикасынд

ағы екінші 

деңгейдегі 

банктердің 

инновациялық 

қызметін 

басқаруды 

жетілдіру 

Совершенствование 

управления 

инновационной 

деятельности 

банков второго 

уровня в 

Республики 

Казахстан 

Improved 

management of 

innovation of 

second-tier banks 

of Republic of 

Kazakhstan 

ҚР екінші деңгеіндегі банктердің 

инновациялық қызметі 

211. 3 Абайділда Әлия 

Ерболқызы 

Майдырова 

Айгуль Булатовна 

э.ғ.д., профессор. 

Мизинцева Мария 

Федоровна -  э.ғ.д., 

профессор кафедры 

«Менеджмент» 

экономического 

факультета РУДН,  
Ресей Федерациясы 

Қазақстан 

Республикасы 

жоғары оқу 

орындарының 

инновациялық 

әлеуетін басқару 

Управление 

инновационным 

потенциалом 

высших учебных 

заведений 

Республики 

Казахстан 

Management of 

the innovative 

potential of higher 

education 

institutions of the 

Republic of 

Kazakhstan 

ҚР ЖОО инновациялық әлеуеті 

212. 4 Габдуллина Лаззат 

Баглановна 

Толысбаев 

Бауыржан 

Советович 

э.ғ.д., профессор 

Лавровский Борис 

Леонидович  э.ғ.д., 

профессор. 

Новосибир 

мемлекеттік 

техникалық 

университеті.  Ресей 

Федерациясы 

Аймақтың кӛлік-

логистикалық 

жүйелерінің 

инновациялық 

әлеуетін дамыту 

(ШҚО 

материалдары 

негізінде) 

Развитие 

инновационного 

потенциала 

транспортно-

логистических 

систем региона (по 

материалам ВKO) 

Development of 

innovative 

potential of  

transport and 

logistic systems 

the region (on 

materials of East 

Kazakhstan 

region) 

ШҚО кӛлік-логистикалық жүйелерінің 

инновациялық әлеуеті 

213. 5 Нурбаева Айжан 

Темирболатовна   

Толысбаев 

Бауыржан 

Советович 

э.ғ.д., профессор 

Борисова Алена 

Александровна  э.ғ.д., 

профессор. 

Новосибир 

мемлекеттік 

техникалық 

университеті.  Ресей 

Теміржол 

кӛлігіндегі 

транзиттік 

тасымалдаудың 

инновациялық 

дамуын басқару 

Управление 

инновационным 

развитием 

транзитных 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

Management of 

innovative 

development of 

transit transport by 

railway transport 

ҰК «Қазақстан теміржолы»  транзиттік 

тасымалдаудың инновациялық қызметі 



Федерациясы 

214. 6 Маралов Арман 

Кайратович 

Курманов Нурлан 

Айдилдаевич  PhD 

, асс.профессор 

Петрова Марина  

доктор PhD, 

профессор. 

Университет Велико-

Тырново,  Болгария 

Қазақстан 

Республикасы 

телекоммуникац

ия саласы 

кәсіпорындарын

ың 

инновациялық 

дамуын басқару 

Управление 

инновационным 

развитием 

предприятий 

телекоммуникацио

нной сферы 

Республики 

Казахстан 

Management of 

innovative 

development of 

enterprises of 

telecommunicatio

n sphere of the 

Republic of 

Kazakhstan 

ҚР телекоммуникациясының 

инновациялық қызметі 

215. 7 Ахмедьяров Ербол 

Амантаевич    

Курманов Нурлан 

Айдилдаевич  PhD 

, асс.профессор 

Петрова Марина  

доктор PhD, 

профессор. 

Университет Велико-

Тырново, Болгария 

ЕАЭО 

жағдайында 

Қазақстандағы 

сүт ӛнеркәсібі 

кәсіпорындарын

ың         

инновациялық 

қызметін 

басқару 

Управление 

инновационной 

деятельностью 

предприятий 

молочной 

промышленности 

Казахстана в 

условиях ЕАЭС 

Management of 

innovative 

activities of  dairy 

industry 

enterprises of 

Kazakhstan in the 

conditions of the 

ЕАЕU 

ҚР сүт ӛнеркәсібі инновациялық қызметі 

216. 8 Битолеуова 

Еркежан 

Даулетжановна   

Кирдасинова 

Касия 

Александровна 

э.ғ.к., 

асс.профессор 

Лавровский Борис 

Леонидович  э.ғ.д., 

профессор. 

Новосибир 

мемлекеттік 

техникалық 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Қазақстан 

Республикасыны

ң жергілікті ӛзін-

ӛзі басқару 

жүйесінде 

бюджеттеудің 

инновациялық 

тәсілдері 

Инновационные 

методы 

бюджетирования в 

системе местного 

самоуправления 

Республики 

Казахстан 

Innovative 

methods of 

budgeting in the 

system of local 

self-government 

of the Republic of 

Kazakhstan 

ҚР жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жүйесінің 

инновациялық қызметі 

217. 9 Каркинбаева 

Шолпан 

Искаковна 

Кирдасинова 

Касия 

Александровна 

э.ғ.к., 

асс.профессор 

Лавровский Борис 

Леонидович  э.ғ.д., 

профессор. 

Новосибир 

мемлекеттік 

техникалық 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Тамақ 

ӛнеркәсібін 

дамытудағы 

инновацияларды 

басқару 

 (Қызылорда 

облысының 

материалдары 

негізінде) 

Управление 

инновациями в 

развитии пищевой 

промышленности 

(на материалах 

Кызылординской 

области) 

Management of 

innovations in the 

development of 

the food industry  

(based on the 

materials of 

Kyzylorda region) 

Қызылорда обылысының тамақ ӛндірісі 

инновациялық қызметі 

218. 1 Амирова Гульнур 

Каргабековна   

Арын Ерлан 

Мұхтарұлы,  э.ғ.д., 

профессор. 

Быков Алексей 

Александрович  э.ғ.д., 

профессор.  

Белоруссия 

мемлекеттік 

экономикалық 

университеті, 

 Беларусь 

Республикасы 

Қазақстан 

Республикасынд

ағы ғалым 

саласын 

басқарудың  

инновациялық 

жүйесін дамыту 

Развитие 

инновационной 

системы 

управления 

научной сферы в 

Республике 

Казахстан 

Development of 

the innovation 

management 

system of the 

scientific sphere in 

the Republic of 

Kazakhstan 

ҚР ғылым саласындағы инновациялық 

үдерістер 



219. 1 Маймурунова 

Акмарал 

Акжоловна 

Арын Ерлан 

Мұхтарұлы,  э.ғ.д., 

профессор 

Быков Алексей 

Александрович  э.ғ.д., 

профессор.  

Белоруссия 

мемлекеттік 

экономикалық 

университеті, 

 Беларусь 

Республикасы 

Моноқалаларды

ң инновациялық 

дамуын басқару 

(Қарағанды 

облысының 

материалдары 

негізінде) 

Управление 

инновационным 

развитием 

моногородов (на 

материалах 

Карагандинской 

области) 

Managing the 

innovative 

development of 

mono-cities (on 

the materials of 

Karaganda region) 

Қарағанды обылысындағы 

моноқалалардың инновациялық қызметі 

220. 1 Мухаметжанова 

Дауа Тулеутаевна 

Нурмухаметов 

Нурбахыт 

Нурбопаевич,  

э.ғ.к., доцент  

Керимкулова 

Меримкуль 

Кадыровна  э.ғ.к., 

доцент. Ж.Баласагын 

атындағы Қырғыз 

ұлттық университеті, 

Қырғызстан 

Кәсіпорынның 

инновациялық 

қызметін 

басқару: теория 

және тәжірибе 

(машина жасау 

саласы 

бойынша) 

Управление 

инновационной 

деятельностью 

предприятия: 

теория и практика 

(на примере 

машиностроительн

ой отрасли) 

Management of 

innovative activity 

of enterprise: 

theory and 

practice (on the 

example of 

machine-building 

industry) 

ҚР машина жасау саласындағы 

инновациялық қызметтер 

221. 1 Тукибаева 

Куралай 

Базарбековна   

Барлыков Ерболат 

Копсекбаевич,  

э.ғ.к., доцент 

Праневич  Алла 

Александровна  э.ғ.д., 

профессор.  

Белоруссия 

мемлекеттік 

экономикалық 

университеті, 

 Беларусь 

Республикасы 

Туристік 

саланың 

инновациялық 

дамуын 

басқару  (Астана 

қаласы мен 

Ақмола 

облысының 

материалдары 

негізінде) 

Управление 

инновационным 

развитием 

туристской отрасли 

(на материалах 

города Астаны и 

Акмолинской 

области). 

Management of 

innovative 

development of 

tourism sphere (on 

the materials of 

Astana city and 

Akmola region) 

Ақмола обылысы мен Астана қаласындағы 

туристік саланың инновациялық қызметі 

222. 1 Каракожаева Алия 

Муратбекқызы   

Исабеков 

Бауыржан 

Нарзуллаевич,  

э.ғ.д., профессор 

Праневич  Алла 

Александровна  э.ғ.д., 

профессор.  

Белоруссия 

мемлекеттік 

экономикалық 

университеті, 

 Беларусь 

Республикасы 

Қазақстан 

Республикасынд

ағы адам 

капиталының  

инновациялық 

күзыреттілігін 

қалыптастыру 

және дамыту 

Формирование и 

развитие 

инновационной 

компетенции 

человеческого 

капитала в 

Республике 

Казахстан 

Development of 

innovative 

competences 

formation of 

human capital in 

the Republic of   

Kazakhstan 

Қр адами капиталдың инновациялық 

құзіреттілігі 

223. 1 Акжанова 

Гульзира 

Алпыспаевна   

Ювица Николай 

Владимирович,   

э.ғ.д., профессор. 

Шмарловская Галина 

Александровна – 

э.ғ.д., профессор, 

Белоруссия 

мемлекеттік 

экономикалық 

университеті, 

 Беларусь 

Республикасы 

Ақмола 

облысының 

инновациялық 

әлеуетін 

дамытуды 

басқару 

Управление 

развитием 

инновационного 

потенциала 

Акмолинской 

области 

Management of 

development of 

innovative 

potential of 

Akmola region 

Ақмола обылысының инновациялық 

қызметі 

224. 1 Шеримова 

Нуржанат 

Мухтаровна 

Ювица Николай 

Владимирович,  

э.ғ.д., профессор 

Шмарловская Галина 

Александровна  – 

э.ғ.д., профессор, 

Қазақстан 

экономикасының 

цифраландыру 

Инновационное 

управление 

промышленным 

Innovative 

management of 

the industrial 

Павлодар обылысының ӛнеркәсіптік 

секторының инновациялық қызметі. 



225.  Сейдуманова 

Сания Сериковна 

Жолдасбекова 

Акбота Ниязовна  

с.ғ.к., доцент 

Сейт Али Авджу 

доктор PhD, Беязит 

Йылдырым  

университетінің 

профессор, Түркия 

«Жасыл 

экономика» 

Жаһанды 

әлемнің 

экологиялық-

экономикалық 

байланыстардың 

бӛлшегі ретінде 

(Қазақстан 

Республикасыны

ң мысалында). 

"Зеленая 

экономика" как 

часть эколого-

экономических 

связей Глобального 

мира(На примере 

Республики  

Казахстан). 

"Green economy" 

as a part of 

ecological and 

economic 

relations of the 

Global world (On 

the example of the 

Republic of 

Kazakhstan). 

Қазақстан Республикасының «жасыл 

экономикаға» кӛшу үдерісін зерттеу, 

тұрақты даму мақсаттарын және 

Қазақстанда Париж келісімін жүзеге асыру. 

226.  Сейпилова  

Айнур Казиевна 

Батырша-ұлы 

Сайлау 

э.ғ.д., профессор 

Яссар Сары 

доктор PhD, Абант 

Изет Байсал 

университетінің 

профессоры, Түркия 

Қазақстан 

Республикасыны

ң экономикалық 

дипломатиясы 

еліміздің 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

құралы ретінде 

Экономическая 

дипломатия 

Республики 

Казахстан как 

средство 

обеспечения 

безопасности 

страны 

Economic 

Diplomacy of the 

Pepublic of 

Kazakhstan as a 

Means of 

Ensuring the 

Security of the 

Country 

Қазақстан Республикаының экономикалық 

дипломатиясының ролі мен орны және 

теориялық принциптерін айқындау. 

227.  Утеулиева 

Гульшат 

Курмангазиевна 

Елмурзаева 

Раушан 

Сапархановна 

с.ғ.д., профессор 

Тимур Дадабаев 

Доктор PhD, Цекуба  

университетінің 

профессоры, 

Жапония 

Жапонияның 

сыртқы саяси 

бағытының 

трансформацияс

ы: позициялық 

модельдеу және 

саяси-

экономикалық 

рӛлінің 

динамикасы 

Трансформация 

внешнеполитическо

го курса Японии: 

позиционное 

моделирование и 

динамика политико-

экономической роли 

 

Transformation of 

Foreign Policy 

Orientation of 

japan: Positional 

Modeling and 

Dynamics of 

Political and 

Economic Roles 

Қазіргі Жапонияның сыртқы саясатындағы 

ӛзгерістерді сипаттайтын үдерістерге 

талдау жасау және зерттеу 

6D050500 – «Аймақтану» 

228.  Айтжанов 

Данияр 

Амангельдинович 

Искакова Г.К. 

с.ғ.д., профессор 

Петров Пламен 

Доценттің м.а., 

доктор PhD Софий 

мемлекеттік 

университеті , 

Болгария 

Формирование и 

реализация 

внешней 

политики США в 

Афганистане на 

своременном 

Қазіргі кезеңдегі 

АҚШ-тың 

Ауғанистандағы 

сыртқы саясатын 

қалыптастыру мен 

жүзеге асыру 

Formation and 

implementation of 

US foreign policy 

in Afghanistan at 

the present stage 

Қазіргікезеңдегі АҚШ-тың Ауғанстандағы 

сыртқы саясатының негізгі үрдістері 

нанықтау мен негіздеу, 2001-2014 жж. 

Ауғанстандағы терроризмге қарсы Ақ үй 

жүргізген «Несокрушимая свобода» әскери 

операциясының жетістіктерімен 

Белоруссия 

мемлекеттік 

экономикалық 

университеті, 

Беларусь 

Республикасы 

 

жағдайында 

ӛнеркәсіп 

секторында 

инновациялық 

басқару 

(Павлодар 

облысының 

мысалында) 

сектором в 

условиях 

цифровизации 

экономики 

Казахстана (на 

примере 

Павлодарской 

области) 

sector in the 

conditions of 

digitalization of 

the economy of 

Kazakhstan (on 

the example of 

Pavlodar region) 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ 

6D020200 – «Халықаралық қатынастар» 



этапе (2000-

2020гг.) 

қателіктерін зерттеу, «Ауған мәселесін» 

реттеудегі Қазақстанның орнын айқындау. 

229.  Биримкулова 

Гульнара 

Усербаевна 

Таштемханова 

Р.М.,  

т.ғ.д., профессор 

Дронзина Татьяна 

Александровна, 

д.п.н., профессор 

Климента Охридский 

атындағы Софий 

университеті , 

Болгария 

Европейский 

союз и 

Китайская 

Народная 

Республика: 

этапы, 

приоритеты и 

динамика 

взаимодействия 

ЕуропалықОдақжән

еҚытайХалықРеспу

бликасы: 

ӛзараәрекеттестікке

зеңдері, 

басымдықтарыжәне 

динамикасы 

The European 

Union and the 

People’s 

Republicof China: 

stages, 

prioritiesand 

dynamicsof 

interaction 

Еуропа елдерімен Қытай Халық 

Республикасы арасындағы қазіргі кезеңдегі 

мәселелерді анықтау, соныменқатар, 

Еуропалық одақпен Қытай Халық 

Республикасы арасындағы әрекеттестіктің 

болашақтағы серпілісін болжау 

230.  Шаикова 

Аида Ертаевна 

Жолдасбекова 

А.Н.,  

с.ғ.к., профессор 

Петров Пламен 

Доценттің м.а., 

доктор PhD Софий 

мемлекеттік 

университеті , 

Болгария  

Инициатива 

«Один пояс и 

один путь»: роль 

международных 

транспортных 

коридоров в 

геоэкономическо

й 

трансформации 

Центрально-

Азиатского 

региона 

«Бір белдеу – бір 

жол» бастамасы: 

Орталық Азия 

аймағының 

геоэкономикалық 

трансформациясынд

ағы халықаралық 

кӛлік дәліздерінің 

рӛлі 

“The One Belt 

and One Road” 

initiative: the role 

of international 

transport corridors 

in geoeconomic 

transformation of 

the Central Asia 

region 

Орта Азияның Еуропамен Азияарасындағы 

негізгі транзиттік аймағы ретіндегі рӛлімен 

болашағын анықтау. Құрлықтық кӛлік 

дәліздері Орталық Азия аймағында 

экономикалық, саяси, аймақтық және 

ұлттық қауіпсіздіктің ӛзгеру жолдарының 

анықтау, сондай-ақ ӛсумен даму үшін жаңа 

мүмкіндіктерді ашу. 

6D021200 – «Түркітану» 

231.  Шаймұрат 

Нұрдәулет 

Ибраев 

Шакимашрип, 

ф.ғ.д., 

профессор 

Стамбул 

университетінің 

профессоры 

Абдуллах Азми 

Бильгин ,Түркия 

Жәлал ад-Дин 

Румидің 

«Мәснәуи 

Шәріп» 

хикаяларының  

сюжеттік 

генезисі және 

әлеуметтік мәні 

Генезис сюжетов и 

социальная 

значимость «Китаб 

аль-Месневи» 

Джалал ад-Дина 

Руми 

The genesis of the 

stories and the 

social significance 

of “Kitab al 

Mesnevi” of Jalal 

al-Din Rumi 

Жұмыстың негізгі нысаны Жәлал әд Дин 

Румидің «Мәснәуи Шәріп» кітабы болып 

табылады. Сондай-ақ осы кітаптағы 

хикаялар сюжетінің негізгі генезисі 

болатын Исламның Қасиетті кітабы Құран 

Кәрім және хадис шәріптер, мазмұнының 

жалпы ӛзегі – Ақлақ туралы ілім Тасаууф, 

сопылық феномені, және де жалпы түрік 

әдебиетіндегі оның ішінде қазақ 

әдебиетіндегі кӛріністері мен рухани 

байланыстары. 

232.  Кадримбетова 

Назгуль 

Нуржановна 

Мырзатай 

Жолдасбеков, 

ф.ғ.д., 

профессор 

Йедитепе 

университетінің 

профессоры Ахмет 

Ташағыл, Түркия 

Тарихи-мәдени 

мұра 

ескерткіштерін 

сақтаудағы 

Қазақстанның 

мемлекеттік 

саясаты 

(археологиялық 

ескерткіштер 

негізінде) 

Государственная 

политика 

Казахстана по 

сохранению 

памятников 

историко-

культурного 

наследия (на 

основании 

археологических 

памятников) 

Kazakhstan state 

policy in 

preserving 

historical-cultural 

monuments (on 

the basis of 

archeological 

monuments) 

Археологиялық ескерткіштер 

233.  Оразалы Жәнібек 

Нұрбекұлы 

Мырзатай 

Жолдасбеков, 

Мимар Синан кӛркем 

ӛнер университетінің 

Түркі 

билеушілерінің 

Художественный 

образ тюркских 

Artistic image of 

Turkic rulers in a 

Түркі дүниесіне ортақ 

билеуші  тұлғалардың әлем кино ӛнерінде 



ф.ғ.д., 

профессор 

профессоры, т.ғ.д., 

Әбдіуақап Қара, 

Түркия 

кино ӛнеріндегі 

кӛркем бейнесі 

правителей в 

кинематогрофе 

cinema бейнеленген кӛркем бейнелерін зерттеу. 

Тарихи деректермен, шынайылықтың 

бұрмалануы барма? 

Бүгінгі түркі дүниесінің рухани, мәдени 

әлеміне әсері қандай? Деген ӛзекті 

сұрақтарға жауап іздейді отырып түркі 

әлемінің ортақ кино тілі мен кино 

атмосферасын қалыптастырудың жолдарын 

ғылыми теориялық тұрғыдан зерттеу. 

234.  Қамалашқызы 

Хамария 

Ескеева Мағрипа 

Қайнарбаевна, 

ф.ғ.д., 

профессор 

Эге университетінің 

PhD доценті Ибрахим 

Шахин Түркия 

Түркі-моңғол 

тілдеріндегі 

имитативтер 

(еліктеуіштер) 

Подражание 

(имитативы) тюрко-

монгольским 

языкам 

Imitation in 

Turkic-Mongolian 

Languages 

Түркі-монгол және Алтай тілдеріндегі 

ортақ имитативтердің жасалу жолдарын 

салыстыра отырып, ерекшеліктерін 

анықтау 

235.  Толстой Ақтипан Ескеева Мағрипа 

Қайнарбаевна, 

ф.ғ.д., 

профессор 

Эге университетінің 

PhD доценті Ибрахим 

Шахин Түркия 

Армян жазулы 

қыпшақ 

ескерткіштері 

тілінің сӛзжасам 

жүйесі 

Система 

словообразования в 

языке кыпчакских 

памятниках на 

армянской графике 

The word 

formation system 

of the language of 

Armeno-Qypchaq 

manuscripts 

Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің 

тілі 

236.  Бастамитова 

Айгерим 

Толебековна 

Шаймердинова 

Нурила 

Габбасовна, ф.ғ.д., 

профессор 

Сегед университеті, 

Алтайтану 

кафедрасының 

меңгерушісі Мария 

Иваныч, Венгрия 

Түркі 

халықтарының 

этномәдениетінд

егі ойындар мен 

сайыстар 

онтологиясы 

Онтология игр и 

состязании в 

этнокультуре 

тюркских народов 

Ontology of 

games and races 

in the etnoculture 

of Turkic nations 

Түркі халықтарының ойындар мен 

сайыстары 

237.  Каскарбаева 

Гульден 

Секербаевна 

Шарип Амантай 

Жарылқасынұлы 

ф.ғ.д., 

профессор 

Эге университетінің 

профессоры Зеки 

Каймаз , Түркия 

Түркі 

мәдениетіндегі 

дипломатиялық 

мәтіндердің тілі 

Язык 

дипломатических 

текстов в тюркской 

культуре 

Language of 

diplomatic texts 

in Turkic culture 

Түркі мәдениетіндегі дипломатиялық 

мәтіндердің тілі 

238.  Ахметова 

Жансулу 

Нурланқызы 

Каиржанов Абай 

Каиржанович, 

ф.ғ.д., 

профессор 

Эге университетінің 

профессоры Зеки 

Каймаз , Измир, 

Түркия 

Түркі 

халықтарының 

ұлттық 

киімдерінің салт-

дәстүрдегі 

кӛрінісі 

Национальная 

одежда как 

отражение традиций 

и обычаев тюркских 

народов 

National clothes 

as a reflection of 

the traditions and 

customs of the 

Turkic peoples 

Түркі халықтарының ұлттық киімінің 

этномәдени және әлеуметтік рӛлі 

ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 

6D050200 – «Саясаттану» 

239.  Калиаскарова 

Гүлназ 

Базарбекқызы 

Жанпеисова 

Қарғаш 

Дәлелханқызы 

с.ғ.к., доцент 

Себастьян Пейруз 

(Sébastien Peyrouse), 

Ph.D. докторы, 

халықаралық 

қатынастар 

профессоры, Джордж 

Вашингтон 

Университеті, АҚШ 

Жастардың 

интеллектуалды

қ миграциясы 

Қазақстан 

Республикасыны

ң ұлттық 

қауіпсіздігіне 

қатер ретінде 

Интеллектуальная 

миграция молодежи 

как вызов 

национальной 

безопасности 

Республики 

Казахстан 

Youth intellectual 

migration as a 

challenge to 

national security 

of the Republic of 

Kazakhstan 

Жастардың интеллектуалдық миграциясы 

Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігіне қатер ретінде зерттеу  

240.  Серикжанова 

Айгерим 

Тельжановна 

Нуртазина Роза 

Ауталиповна, 

с.ғ.д., профессор 

Себастьян Пейруз 

(Sébastien Peyrouse), 

Ph.D. докторы, 

халықаралық 

«Орталық Азия 

мемлекеттері 

азаматтарының 

саяси қатысуы: 

«Политическое 

участие граждан в 

странах 

Центральной 

“Comparative 

analysis of 

citizens’ political 

participation in 

«Орталық Азия мемлекеттері 

азаматтарының саяси қатысуы: 

салыстырмалы талдау» жүргізу  



қатынастар 

профессоры, Джордж 

Вашингтон 

Университеті, АҚШ 

салыстырмалы 

талдау» 

Азии:сравнительны

й анализ» 

Central Asia” 

241.  ПаниязТолеу Жанпейісова 

Қарғаш 

Дәлелханқызы, 

с.ғ.к., доцент 

Мәскеу мемлекеттік 

халықаралық 

қатынастар 

институтының 

салыстырмалы 

саясаттану 

кафедрасының 

доценті, саяси 

ғылымдар кандидаты 

Окунев Игорь 

Юрьевич Ресей 

Федерациясы 

Қазақстан 

Республикасыны

ң ӛңірлерді 

дамытудағы 

мемлекеттік 

саясатының 

стратегиялық 

басымдықтары 

Стратегические 

приоритеты 

государственной 

политики 

Республики 

Казахстан по 

развитию регионов 

Strategic priorities 

of the state policy 

of the Republic of 

Kazakhstan on the 

development of 

regions 

Қазақстан Республикасының ӛңірлерді 

дамытудағы мемлекеттік саясатының 

стратегиялық басымдықтары айқындау 

242.  Абдильдина 

Баглан 

Садуакасовна 

Нуртазина Роза 

Ауталиповна, 

с.ғ.д., профессор 

Вроцлав университеті 

саясаттану 

ғылымдары 

институтының 

меңгерушісі, с.ғ.д. 

Пиотр Сула. Польша 

Республикасы 

«Мемлекеттік 

саясат 

жүйесіндегі 

кәсіподақ 

ұйымдары: 

шетел және 

қазақстандық 

тәжірибе» 

 

«Профсоюзные 

организации в 

системе 

государственной 

политики: 

зарубежный опыт и 

казахстанская 

практика» 

«The trade-union 

organizations in 

system of a state 

policy: foreign 

experience and 

Kazakhstan 

practice» 

«Мемлекеттік саясат жүйесіндегі кәсіподақ 

ұйымдары: шетел және қазақстандық 

тәжірибе» танысу  

 

243.  Жұмағұлов Елдос 

Тәңірбергенұлы 

 

 

 

 

 

 

Кӛпежанова 

Данагүл 

Едігеқызы, доктор 

PhD, доцент 

Мәскеу мемлекеттік 

халықаралық 

қатынастар 

институтының 

салыстырмалы 

саясаттану 

кафедрасының 

доценті, саяси 

ғылымдар кандидаты 

Окунев Игорь 

Юрьевич, Ресей 

Федерациясы 

Қазақстан 

Республикасыны

ң жергілікті ӛзін-

ӛзі басқаруды  

дамытудың 

тәуекелдері мен 

келешегі. 

 

 

Риски и 

перспективы 

развития местного 

самоуправления в 

Республике 

Казахстан 

Risks and 

perspectives of 

development of 

local self-

government in the 

Republic of 

Kazakhstan 

 

Қазақстан Республикасының жергілікті 

ӛзін-ӛзі басқаруды  дамытудың тәуекелдері 

мен келешегі туралы зерттеу жүргізу 

 

244.  Джунусова 

Арайлым 

Сейтказыевна 

Бюлегенова 

Бибигуль 

Бисембаевна,  

с.ғ.к., доцент м.а. 

Анджей Вержбицки, 

с.ғ.д.,  профессор 

Варшава 

университеті, Польша 

Республикасы 

Қоғамның 

жаңғыру 

контексіндегі 

Қазақстан 

Республикасыны

ң жастар саясаты  

Молодежная 

политика 

Республики 

Казахстан в 

контексте 

модернизации 

общества 

Youth policy of 

the Republic of 

Kazakhstan in the 

context of 

modernization of 

society  

Қоғамның жаңғыру контексіндегі 

Қазақстан Республикасының жастар 

саясатын жанғырту 

245.  Қожбанхан Еркеш 

Кубжанұлы 

Габдулина Бағыш 

Ахметқызы, т.ғ.к., 

доцент 

Сиана Ӛзбек , Ph.D.,  

профессор, Коджаелі 

Университеті,  

Түркия 

Ұлттық идеяның 

қалыптасуында 

мемлекеттің 

идеологиялық 

Актуальность 

идеологических 

аппаратов 

государства в 

The relevance of 

ideological state  

apparatuses in the 

formation of the 

Ұлттық идеяның қалыптасуында 

мемлекеттің идеологиялық 

аппараттарының  маңыздылы: Түркия және 

Қазақстан мысалында зерттеу жүргізу 



аппараттарының  

маңыздылы: 

Түркия және 

Қазақстан 

мысалында  

формировании 

национальной идеи: 

на примере Турции 

и Казахстана   

national idea: on 

the example of 

Turkey and 

Kazakhstan 

246.  Сайлаубаева 

Бахыткул 

Ерназаровна 

Нуртазина Роза 

Ауталиповна, 

с.ғ.д., профессор 

Вроцлав университеті 

саясаттану 

ғылымдары 

институтының 

меңгерушісі, с.ғ.д. 

Пиотр Сула. Польша 

Республикасы 

 

Инклюзивті 

білім беруді 

дамытудағы 

мемлекеттік 

саясат: шет ел 

және Қазақстан 

тәжірибесі 

Государственная 

политика по 

развитию 

инклюзивного 

образования: 

зарубежный опыт и 

Казахстан 

State policy on 

the development 

of  inclusive 

education: foreign 

experience and 

Kazakhstan 

Инклюзивті білім беруді дамытудағы 

мемлекеттік саясат: шет ел және Қазақстан 

тәжірибесін салыстып зерттеу  

247.  Жалмагамбетова 

Салтанат 

Казмхановна  

Дюсембекова 

Майра 

Кусаиновна.,  

с.ғ.к., доцент 

Вроцлав университеті 

саясаттану 

ғылымдары 

институтының 

меңгерушісі, с.ғ.д. 

Пиотр Сула. 

(Вроцлав, Польша) 

Қазақстан 

Республикасынд

а қоғамдық 

сананы 

модернизацияла

у контекстіндегі 

мемлекеттік 

тілдік саясат 

Государственная 

языковая политика в 

контексте 

модернизации 

общественного 

сознания в 

Республике 

Казахстан  

State language 

policy in the 

context of 

modernization of 

the public 

consciousness in 

the Republic of 

Kazakhstan 

Қазақстан Республикасында қоғамдық 

сананы модернизациялау контекстіндегі 

мемлекеттік тілдік саясатты талдау 

248.  Кашкинбаева А.Т. Габдулина Бағыш 

Ахметқызы, т.ғ.к., 

доцент 

Анджей Вержбицки, 

с.ғ.д.,  профессор 

Варшава 

университеті, Польша 

Республикасы 

Қазіргі кездегі 

этносаралық 

қатынастардың 

мәселелері және 

оны нығайту 

тетіктері: 

Түркістан 

облысы 

мысалында 

Современные 

проблемы 

межэтнических 

отношений и пути 

его укрепления: на 

примере 

Туркистанской 

области 

Modern problems 

of inter-ethnic 

relations and 

ways to 

strengthen it: the 

example of the 

Turkestan region 

Қазіргі кездегі этносаралық қатынастардың 

мәселелері және оны нығайту тетіктері: 

Түркістан облысы мысалында дәлелдеу 

249.  Болысбек 

Мухаммед 

Әбдіәшімұлы 

Бюлегенова 

Бибигуль 

Бисембаевна,  

с.ғ.к., доцент м.а. 

Сиана Ӛзбек , Ph.D.,  

профессор,Коджаелі 

Университеті, Түркия 

Сайлауалды үгіт 

насихат сайлау 

компаниясы 

тиімділігін 

жетілдірудің 

факторы ретінде. 

(Қазақстан 

Республикасы 

және шетел 

тәжірбиесінде) 

Предвыборная 

агитация как фактор 

совершенствования 

эффективности 

избирательной 

компании. (Из 

опыта Республики 

Казахстан и 

зарубежных стран) 

Pre-election 

agitation as the 

factor to improve 

effectivennes of 

political campaign 

(based on the 

experience of the 

Republic of 

Kazakhstan and 

foreign countries) 

Сайлауалды үгіт насихат сайлау 

компаниясы тиімділігін жетілдірудің 

факторы ретінде. 

(Қазақстан Республикасы және шетел 

тәжірбиесінде) салыстырып зерттеу 

250.  Ибраев Ержан 

Ерсайынович 

Дюсембекова 

Майра 

Кусаиновна,  

с.ғ.к., доцент 

Лагутина М.Л. саяси 

ғылымдарынын 

докторы, Санкт-

Петербург 

мемлекеттік 

университеті  әлемдік 

саясат  кафедрасының 

доценті, Ресей 

Мемлекеттік-

конфессияаралы

қ қатынастар 

саласындағы ҚР 

мен РФ саясаты: 

салыстырмалы 

талдау 

Политика РК и РФ в 

сфере 

государственных-

межконфессиональн

ых отношений: 

сравнительный 

анализ 

The policy of the 

Republic of 

Kazakhstan and 

the Russian 

Federation in the 

field of state-

interfaith 

relations: a 

Мемлекеттік-конфессияаралық қатынастар 

саласындағы ҚР мен РФ саясаты: 

салыстырмалы талдау 



Федерациясы comparative 

analysis 

251.  Арзықұлов Алмас 

Әжкенұлы 

Кӛпежанова Дана 

Едігеқызы, 

 доктор PhD, 

доцент 

Анджей Вержбицки, 

с.ғ.д.,  профессор 

Варшава 

университеті, Польша 

Республикасы 

Ақпараттық күн 

тәртібін 

қалыптастыру 

және басқару: 

заманауи 

трендтер мен 

технологиялар 

Формирования и 

управления 

информационной 

повесткой дня: 

современные 

тренды и 

технологии 

Formаtionand 

management of 

the information 

agenda: modern 

trends and 

technologies 

Ақпараттық күн тәртібін қалыптастыру 

және басқару: заманауи трендтер мен 

технологияларды айқындау  

252.  Ералина Жанерке 

Ералықызы 

Жанпейісова 

Қарғаш 

Далелхановна, 

с.ғ.к., доцент 

Себастьян Пейруз 

(Sébastien Peyrouse), 

Ph.D. докторы, 

халықаралық 

қатынастар 

кафедрасының  

профессоры, Джордж 

Вашингтон 

Университеті, АҚШ 

«Жаңа Жібек 

Жолы» жобасын 

жүзеге 

асырудағы 

Қазақстанның  

ынтымақтастық 

әлеуеті мен 

келешегі  

(саясаттанулық 

талдау) 

Казахстан в 

реализации проекта  

"Нового Шелкового 

пути": потенциал и 

перспективы 

сотрудничества(пол

итологический 

анализ) 

Kazakhstan in the 

implementation of 

the project "New 

Silk Road": 

potential and 

prospects for 

cooperation 

(political analysis) 

 

«Жаңа Жібек Жолы» жобасын жүзеге 

асырудағы Қазақстанның  ынтымақтастық 

әлеуеті мен келешегі  (саясаттанулық 

талдау) туралы жұмыс  

253.  Майгельдинов 

Казбек 

Умирзакович 

Нечаева Елена 

Леонидовна,  

с.ғ.к., профессор 

Себастьян Пейруз 

(Sébastien Peyrouse), 

Ph.D. докторы, 

халықаралық 

қатынастар 

профессоры, Джордж 

Вашингтон 

Университеті, АҚШ 

 «Бір белдеу – 

бір 

жол»бағдарлама

сын жүзеге 

асыру 

контексінде 

Орталық 

Азиядағы 

Қазақстанның 

стратегиялық 

мүдделері  

Стратегические 

интересы 

Казахстана в 

Центральной Азии в 

контексте 

реализации 

программы «Один 

пояс – один путь» 

The strategic 

interests of 

Kazakhstan in 

Central Asia in 

the framework of 

the 

implementation of 

the program “One 

Belt - One Way”  

«Бір белдеу – бір жол»бағдарламасын 

жүзеге асыру контексінде Орталық 

Азиядағы Қазақстанның стратегиялық 

мүдделерін айқындау 

254.  Джанибеков 

Нуртас 

Аскеева Гульнар 

Байгановна,   

ф.ғ.к., профессор  

Cанкт-Петербург 

мемлекеттік 

университетінің, 

халықаралық 

қатынастар 

факультетінің, 

еуропалық  

зерттеулер  

кафедрасының 

профессоры Ткаченко 

Станислав 

Леонидович ,  Ресей 

Федерациясы 

Қолданбалы 

саясаттанудың 

шешімдерді 

әзірлеу мен 

қабылдау 

үрдісіндегі рӛлі 

Роль прикладной 

политологии в 

процессе разработка 

и  принятия 

решений 

The role of the 

applied political 

science in the 

decision making 

process 

Қолданбалы саясаттанудың шешімдерді 

әзірлеу мен қабылдау үрдісіндегі рӛлін 

анықтау 

255.  Жолумбетов 

Елнур 

Маратбекович 

Онучко Марина 

Юрьевна, с.ғ.д., 

профессор 

Себастьян Пейруз 

(Sébastien Peyrouse), 

Ph.D. докторы, 

халықаралық 

қатынастар 

Туризм 

саласындағы 

қазіргі заман 

Қазақстанның 

мемлекеттік 

Государственная 

политика 

современного 

Казахстана в сфере 

туризма 

State policy of 

modern 

Kazakhstan in the 

field of tourism 

Туризм саласындағы қазіргі заман 

Қазақстанның мемлекеттік саясатын талдау 



профессоры, Джордж 

Вашингтон 

Университеті, АҚШ 

саясаты 

256.  Щегорцова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Нечаева Елена 

Леонидовна,  

с.ғ.к., профессор 

Cанкт-Петербург 

мемлкеттік  

университеті, 

халықаралық 

қатынастар 

факультетінің, 

профессоры, 

еуропалық  

зерттеулер  

кафедрасының 

профессоры Ткаченко 

Станислав 

Леонидович ,  Ресей 

Федерациясы 

Тӛртінші 

ақпараттық 

революция 

жағдайында 

тәуелсіз 

Қазақстандағы 

мемлекеттік 

БАҚ-пен басқару 

процестерінің 

эволюциясы 

Эволюция 

процессов 

государственного 

медиаменеджмента 

в независимом 

Казахстане в 

условиях четвертой 

информационной 

революции 

Evolution of the 

processes of state 

media 

management in 

independent 

Kazakhstan under 

the conditions of 

the fourth 

information 

revolution 

Тӛртінші ақпараттық революция 

жағдайында тәуелсіз Қазақстандағы 

мемлекеттік БАҚ-пен басқару 

процестерінің эволюциясын зерттеу 

6D050400-«Журналистика» 

257.  Сейдигазимова 

Шынар 

Дауренбековна 

Тапанова С.Е., 

ф.ғ.д., профессор 

Мехмет Топлу, Ph.D., 

доцент, Хажы Байрам 

Вели университеті, 

Түркия 

Қазақ 

баспасӛзіндегі 

әйелдер 

мәселесінің 

жазылу 

эволюциясы: 

әлемдік және 

отандық 

тәжірибе  

Эволюция описания 

женской 

проблематики в 

казахской 

периодической 

печати: мировой и 

отечественный опыт  

The evolution of 

woman issues 

description in 

kazakh 

periodicals: world 

and native 

experience 

Қазақ баспасӛзінде жарияланған әйелдер 

мәселесі, бүгінгі жағдайы, феминизм, 

гендерлік саясат 

258.  Тажибаев 

Галымжан 

Куанышбекович 

Есдаулетов А.О., 

ф.ғ.к., доцент 

Ахмет Чифтши, 

Ph.D., доцент, Хажы 

Байрам Вели 

университеті, Түркия 

Түркі 

мемлекеттерін-

дегі құқықтық 

журналистика-

ның қалыптасуы 

және даму 

тенденциясы 

(Қазақстан мен 

Түркия БАҚ-ның 

негізінде  

Формирование и 

тенденции развития 

правовой 

журналистики в 

турецких 

государствах (на 

основании СМИ 

Казахстана и 

Турции  

Formation and 

tendency of 

development of 

legal journalism 

in the Turkish 

states (On the 

basis of mass 

media of 

Kazakhstan and 

Turkey  

Түркі мемлекетте-ріндегі бұқаралық 

ақпарат құралдары заңдарын салыстыр-

малы түрде талдау 

259.  Егембердиев 

Исках 

Дуйсембаевич 

Тұржан О.І., ф.ғ.к., 

доцент 

Суат Гезгин,  

 Ph.D., Журналистика 

ғылымдарының 

профессоры, Стамбул 

университеті, 

Журналистика 

факультеті , Түркия 

 

Деректі 

фильмдер және 

арнайы жобалар 

жасаудағы жаңа 

медиатрендтерді 

қолдану 

меxанизмдері 

("Хабар" 

телеарнасы 

жобалары 

негізінде)  

Механизмы 

использования 

новых медиа-

трендов в 

подготовке 

документальных 

фильмов и 

специальных 

проектов  

(на основе проектов 

телеканала 

Usage of 

mechanisms for 

new media trends 

in terms of 

documentary 

films and special 

projects (based on 

Khabar TV 

projects) 

 

 

Деректі фильмдер және арнайы жобалар 

жасаудағы жаңа медиатренд-терді қолдану 

меxанизмде-ріне талдау жасау. Жаңа 

бағыттарын айқындау 



«Хабар») 

260.  Кертаев Ринат 

Думанович 

Омаров Б.Ж., 

ф.ғ.д., профессор 

Суат Гезгин,  

 Ph.D., Журналистика 

ғылымдарының 

профессоры, Стамбул 

университеті, 

Журналистика 

факультеті, Түркия 

 

Қазақстанның 

медиа 

кеңістігіндегі 

«Хабар» 

агенттігі: даму 

парадигмалары 

және жаңа 

трендтер 

Агентство «Хабар» 

в 

медиапространстве 

Казахстана: 

парадигмы развития 

и новые тренды 

«Khabar» Agency 

within the media 

space of 

Kazakhstan: the 

development 

paradigms and 

new trends 

"Хабар" агенттігі мен Қазақстан медиа 

кеңістігі 

261.  Амангелдиева 

Гулмира 

Сабыровна 

Токтағазин М.Б., 

ф.ғ.к, доцент 

Янчук Владимир 

Александрович, п.ғ.д., 

профессор, 

Белоруссия 

мемлекеттік 

университеті, 

Белорусь 

Республикасы 

Дәстүрлі БАҚ-

тың Интернет 

медиаға 

кӛшудегі жаңа 

парадигмалары: 

дижитализация, 

генерация және 

конвергенция 

(Шетелдік 

тәжірибе және 

Қазақстан) 

Новые парадигмы 

переxода 

традиционных СМИ 

в Интернет медиа:  

диджитализация, 

генерация и 

конвергенция 

(Зарубежный опыт 

и Казаxстан) 

New paradigms of 

transition of 

traditional media 

to the Internet 

media: 

digitаlization, 

generation and 

convergence 

(In foreign 

experience and 

Kazakhstan) 

Дәстүрлі БАҚ-тың онлайн версиясының 

пайда болып,  қалыптасуы жолында жаңа 

медиаға енудегі теxнология-лар: 

диджитализация,     генерация.  

Конвергентті журналисти-каның 

Қазақстанда пайда болуы, дамуы 

262.  Жуматаев Еркин 

Байгабылович 

Омашев Н.О., 

ф.ғ.д., профессор 

Суат Гезгин,  

 Ph.D., Журналистика 

ғылымдарының 

профессоры, Стамбул 

университеті, 

Журналистика 

факультеті, Түркия 

 

Тәуелсіз 

Қазақстан 

телевизиясын-

дағы 

жаңалықтар 

қызметінің 

қалыптасуы, 

дамуы және 

келешегі  

Формирование, 

развитие и 

перспективы 

информационной 

службы 

телевидения 

независимого 

Казахстана  

Formation, 

development and 

prospects of the 

information 

service of the 

television of 

independent 

Kazakhstan 

Тәуелсіздік алған жылдардан бергі 

Қазақстан телевизия-сындағы жаңалықтар 

қызметінің қалыптасу, даму кезеңдеріне 

зерттеу жүргізіп, жетістіктері мен ӛзекті 

мәселелерін ғылыми тұрғыда саралау 

263.  Ауесбай Куат Сақ Қ.Ӛ., ф.ғ.к.,  

профессор 

Ph.D.,  профессор 

Нуреттин Гуз. Хажы 

Байрам Вели 

университеті, Түркия 

Қазіргі мерзімді 

баспасӛз 

менеджменті- 

мен маркетингі: 

әлемдік тәжірибе 

және отандық 

басылымдар 

мәселелері 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент и 

маркетинг 

современных 

периодических 

изданий: мировая 

практика и 

проблемы 

отечественной 

прессы 

Management and 

marketing of 

modern 

periodicals: world 

practice and 

problems of 

domestic press 

 

Қазіргі әлемдік және отандық мерзімді 

баспасӛздегі менеджерлік саясат, 

маркетингтік стратегия-ның жасалуы. Жаңа 

заманғы басқару, жарнамалау әдіс-

тәсілдері, нақты үлгілері мен нәтижелері 

 

 

 

 

       



ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТ 

6D020100 – «Философия» 

264.  Аязбекова 

Джамиле 

Скандарбековна 

Ғарифолла Есім -

философия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор                               

Эмма Видис, PhD, 

профессор, Кембридж 

университеті, 

Ұлыбритания 

Ұлттық 

кинематографт

ың 

философиялық 

дискурсы: 

аксиологиялық 

контекст 

Философский 

дискурс 

национального 

кинематографа: 

аксиологический 

контекст   

The philosophical 

discourse of 

national 

cinematography: 

axiological 

context 

Национальный киноматограф 

265.  Сыздыков Аль-

Таир 

Акбужанович 

Медеуова 

Кульшат 

Агибаевна – 

профессор м.а., 

философия 

ғылымдарының 

докторы, доцент 

Бюлент Шенай, PhD, 

профессор,  Улудаг 

университеті, Түркия 

Ақша мен 

билік қазіргі 

заманғы 

миметикалық 

зерттеулер 

контекстінде  

Деньги и власть в 

контексте 

современных 

миметических 

исследований 

Money and power 

in the context of 

contemporary 

mimetic studies 

Миметические исследования 

266.  Жанабаев 

Жылбек 

Маратович 

Ғарифолла Есім -

философия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор                               

Синан Ӛзбек  

PhD, профессор, 

Коджаелі  

университеті, Түркия 

Қазақ 

фәлсафасындағ

ы құт 

(gut)мәселесі 

 

Проблема «Құт» 

(благо) в казахской 

фальсафа 

 

The problem of 

“Kut” (good) in 

the Khazakh 

falsafa 

Құт  (gut) мәселесі 

267.  Захай Арнагүл  Иманжүсіп 

Раушан 

Нұрхановна –

профессор м.а., 

философия 

ғылымдарының 

докторы 

Хакан Пойраз, PhD, 

профессор, Мимар 

Синан атындағы Ӛнер 

Университеті,  Түркия 

Дәстүр мен 

дін: 

философиялық  

дискурс 

Традиция  и религия: 

философский дискурс 

Tradition and 

religion: 

philosophical 

discource 

Традиция  и религия 

268.  Капарова Дана 

Далабаевна 

Медеуова 

Кульшат 

Агибаевна – 

профессор м.а., 

философия 

ғылымдарының 

докторы, доцент 

Прилукова Екатерина 

Григорьевна,  

философия 

ғылымдарының 

докторы, профессор, 

Он түстік Орал 

мемлекеттік 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Қазіргі заман 

философияcын

дағы 

феминатив 

қолдануы 

мәселесі 

Проблема 

использования 

феминатива в 

современной 

философии  

Problem of using 

feminative in 

contemporary 

philosophy  

Феминатив   современной философии 

269.  Қайдар Мирас 

Қабиденұлы 

Абдильдин 

Жабайхан 

Мубаракович–

философия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор                               

Синан Ӛзбек  

PhD, профессор, 

Коджаелі  

университеті, Түркия 

Демократиялы

қ саяси 

жүйелердегі 

еркіндік ұғымы 

Понятие свободы в 

демократических 

политических 

системах 

 

The concept of 

freedom in a 

democratic 

political systems 

Еркіндік ұғымы 



270.   

Тұмашбай 

Талғат Еркінұлы 

 

Ғарифолла Есім -

философия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор                               

Синан Ӛзбек  

PhD, профессор, 

Коджаелі  

университеті, Түркия 

Ұрпақ уақыты: 

әлеуметтік-

философиялық 

талдау 

Время поколения: 

социально-

философский анализ 

The generation 

time:  social-

philosophical 

analysis 

Ұрпақ уақыты 

6D020400-«Мәдениеттану» 

271.  Ази Есентүгел  

Аманкелдіұлы 

Иманжүсіп 

Раушан 

Нұрхановна- 

профессор м.а, 

философия 

ғылымдарының 

докторы 

Туйчиев Бердикул 

Тураркулович,  

философия 

ғылымдарының 

докторы, профессор.  

Мирзо Улугбек 

атындағы Ӛзбекстан 

ұлттық университеті, 

Ӛзбекстан 

Сал-сері 

мектебі: 

мәдени талдау 

 

Школа сал-сери: 

культурологический 

анализ 

 

The sal-seri 

school: cultural  

analysis  

 

Сал-сері мектебі 

272.  Аралбай Сәкен  

Меңдуллаұлы 

Телебаев Газиз 

Турысбекович, 

философия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор                               

Туйчиев Бердикул 

Тураркулович,  

философия 

ғылымдарының 

докторы, профессор.  

Мирзо Улугбек 

атындағы Ӛзбекстан 

ұлттық университеті, 

Ӛзбекстан 

Қазақ мәдени 

құндылықтары

ндағы ұлттық 

код 

Национальный код в 

культурных 

ценностях казахов 

National code in 

the Kazakh 

cultural values 

 

Ұлттық код 

273.  Мақұлбеков 

Айдос 

Тӛлебекұлы 

Ғарифолла Есім -

философия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор                               

Дронзина Татьяна 

Александровна  саяси 

ғылымдарының 

докторы , профессор, 

София университеті, 

Болгария 

Қазақ 

аудиториясы: 

мәдени - 

философиялық 

талдау 

Казахская аудитория: 

культурфилософский 

анализ 

Kazakh audience: 

cultural-

philosophical  

analysis 

Қазақ аудиториясы 

274.  Татиев 

Еркебұлан 

Ертісұлы 

Ғарифолла Есім -

философия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор                               

Кениспаев Жумагельди 

Кубжасарович, д.ф.н., 

Алтай мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Ежелгі түркі 

дәуіріндегі 

петроглифтер: 

мәдени-

философиялық 

талдау 

Петроглифы 

древнетюркской 

эпохи: 

культурфилософский 

анализ 

Petroglyphs of  

the ancient Turkic 

epoch: cultural-

philosophical  

analysis 

Ежелгі түркі  петроглифтері   

275.  Тлепов Жамбыл 

Амангелдиевич 

Нурманбетова 

Джамиля 

Нусипжановна 

философия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор                               

Дронзина Татьяна 

Александровна  саяси 

ғылымдарының 

докторы , профессор, 

София университеті, 

Болгария 

 

 

 

 

 

 

Эсперименталд

ы театр –

әлеуметтік-

мәдени 

феномен  

Экспериментальный 

театр – социально-

культурный феномен 

Experimental 

theatre as a socio-

cultural 

phenomenon 

Эсперименталды театр 



6D020400-«Әлеуметтану» 

276.  Анафина 

Айтолқын 

Жуматовна 

Бураканова Галия 

Масыгутовна,  

ә.ғ.д. профессор 

Алиева Светлана 

Викторовна д.с.н. 

Профессор «РАКС»,  

Ресей Федерациясы 

Басқару 

жүйесіндегі 

гендер 

феномені 

(әлеуметтік 

талдау) 

Феномен гендера в 

системе управления 

(социальный анализ) 

Gender 

phenomenon in 

the system of 

management 

(social analysis) 

Мужчина и женщина в управлении 

277.  Арғынбек 

Ерсінбек 

Смағамбет Баян 

Жүзікбаевна, 

ә.ғ.к.,   профессор 

м.а.                                                              

Профессор  Sebastien 

Peyrouse. Эллиота 

атындағы Джорджа 

Вашингтон 

университеті, АҚШ 

Қазақстан 

жастарының 

кӛші-қон 

стратегиясы 

Миграционные 

стратегии 

казахстанской 

молодежи 

Migration 

strategies of 

Kazakhstani 

youth 

Қазақстан жастары  

278.  Ахметкалиева 

Айгуль 

Сапаргалиевна 

Отар Эльмира 

Сакеновна, 

доцент, PhD 

Токарь Петро 

Васильевич, ә.ғ.к., 

доцент,  Ужгород 

қаласы, Ужгород 

ұлттық университеті, 

Украина 

Қазақстанда 

кәсіпкерліктің 

экономикалық 

мәдениетін 

қалыптастыру: 

әлеуметтік 

талдау. 

Формирование 

экономической 

культуры 

предпринимательства 

в Казахстане: 

социологический 

анализ. 

Formation of the 

economic culture 

of 

entrepreneurship 

in Kazakhstan: 

sociological 

analysis. 

Совокупность экономических и 

общественных инструментов 

формирования «экономической культуры» 

предпринимательства 

279.  Исабаева Шынар 

Суиндиковна 

Смағамбет Баян 

Жүзікбаевна, 

ә.ғ.к.,   профессор 

м.а.                                                              

Шайхисламов Рафаэль 

Бадретдинович ә.ғ.д., 

профессор,  Ресей 

Федерациясы,  Башқұрт 

мемлекеттік 

университеті   

әлеуметтану мен 

философия 

факультетінің 

әлеуметтану және 

жастармен жұмыс 

жасау кафедрасының 

меңгерушісі  

Отбасылық 

бизнес – 

Қазақстандағы  

үй 

қожалықтары  

экономикалық 

іс-әрекетінің 

әлеуметтік 

практикасы. 

Семейный бизнес  как 

социальные практики  

экономического 

поведения 

домохозяйств в 

Казахстане.  

Family business 

as the social 

practice of 

economic 

behavior of 

households in 

Kazakhstan 

Домохозяйства, участвующие  в семейном 

бизнесе 

280.  Казтаева 

Сулушаш 

Сеитовна 

Родионов Адиль 

Николаевич, PhD, 

доцент м.а. 

Jason Gainous, Ph.D., 

Луисвилл университеті, 

АҚШ 

Қазақстандағы 

ғылыми саясат: 

әлеуметтанулы

қ талдау 

Научная политика в 

Казахстане: 

социологический 

анализ 

Science policy in 

Kazakhstan: 

sociological 

analysis 

Научная политика Казахстана 

281.  Каримова 

Гульден 

Куандыковна 

Сейдуманов Серик 

Турарович  

ә.ғ.д., профессор, 

ҚР Парламент 

мәжілісінің 

депутаты 

Токарь Петро 

Васильевич, ә.ғ.к., 

доцент, Украина,  

Ужгород қаласы, 

Ужгород ұлттық 

университеті 

университет , Украина 

Қазақстандағы 

діни жүйелер: 

секталар 

идеологияның 

қалыптасуы 

мен түрленуі 

Религиозные системы 

в Казахстане: 

формирование и 

трансформация 

идеологии сект 

Religious systems 

in Kazakhstan: 

formation and 

transformation of 

cults’ ideology   

Формирование и трансформация идеологии 

сект 

282.  Касимова Гулназ 

Мухитденовна 

Шаукенова Зарема 

Каукеновна,  ә.ғ.д. 

профессор, ҚР 

ҰҒА 

Забирова Айгуль 

Тлеубаевна,  Біріккен 

Араб Әмірліктері 

университетінің 

Ағымдағы 

үрдістер 

контексіндегі 

қазақстандықта

Формы проявления 

гражданской 

активности 

казахстанцев в 

Forms of civil 

activity 

expression of 

Kazakhstanis in 

Казахстанцы, проявляющие гражданскую 

активность  



корреспондент-

мүшесі 

әлеуметтану 

кафедрасының 

профессоры, ә. ғ. д., 

профессор,  Біріккен 

Араб Әмірліктері 

рдың 

азаматтық 

белсенділігінің 

кӛрініс нысаны 

контексте 

современных 

тенденций 

the context of 

current trends 

283.  Куатова Аяжан 

Сериковна 

Нуркатова Лязат 

Толегеновна,  ә. 

ғ.д., Л.Н.Гумилев 

ат. ЕҰУ 

профессоры,  ҚР 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік қорғау 

Министрлігі 

жанындағы 

Әлеуметтік жұмыс 

жӛніндегі Ұлттық 

қор орталығының 

директоры 

Максимова Светлана 

Геннадьевна,  ә. ғ. д., 

профессор, 

коммуникация және 

психотехнологиялар 

психологиясы 

кафедрасының 

меңгерушісі, РФ 

жоғары кәсіби білім 

беру құрметті 

қызметкері, 

әлеуметтану 

саласындағы РФ 

жетекші ғылыми 

мектебінің жетекшісі,  

Ресей Федерациясы 

Әлеуметтік 

қызметтерді 

кӛрсету 

жүйесін 

жаңғырту 

аясында 

отбасыларға 

арналған 

әлеуметтік 

қызметтер 

 

Социальные услуги 

семье в условиях 

модернизации 

системы социального 

обслуживания 

Social services for 

families in the 

context of  

modernization of 

the social service 

system  

 

Социальные услуги семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

284.  Кудабеков 

Медет 

Максутович 

Нуркатова Лязат 

Толегеновна,  ә. 

ғ.д., Л.Н.Гумилев 

ат. ЕҰУ 

профессоры,  ҚР 

Еңбек және 

халықты 

әлеуметтік қорғау 

Министрлігі 

жанындағы 

Әлеуметтік жұмыс 

жӛніндегі Ұлттық 

қор орталығының 

директоры 

Максимова Светлана 

Геннадьевна,  ә. ғ. д., 

профессор, 

коммуникация және 

психотехнологиялар 

психологиясы 

кафедрасының 

меңгерушісі, РФ 

жоғары кәсіби білім 

беру құрметті 

қызметкері, 

әлеуметтану 

саласындағы РФ 

жетекші ғылыми 

мектебінің жетекшісі, 

Ресей Федерациясы 

Әлеуметтік 

қызмет кӛрсету 

жүйесін 

жаңғырту 

жағдайында 

әлеуметтік 

жұмыс 

кадрлармен 

қамтамасыз 

етуге 

әлеуметтанулы

қ талдау 

Социологический 

анализ кадрового 

обеспечения 

социальной работы в 

условиях 

модернизации 

системы социального 

обслуживания 

Sociological 

analysis of 

staffing of social 

work in 

conditions of the 

social service 

system 

modernization 

Социальная работа в условиях 

модернизации системы социального 

обслуживания. 

285.  Кусманова Асем 

Галымовна 

Сейдуманов Серик 

Турарович  

ә.ғ.д., профессор, 

ҚР Парламент 

мәжілісінің 

депутаты 

Токарь Петро 

Васильевич, ә.ғ.к., 

доцент, Украина,  

Ужгород қаласы, 

Ужгород ұлттық 

университеті, Украина 

Қазақстандағы 

ішкі 

мигранттардың 

әлеуметтік-

мәдени 

бейімделуі: 

әлеуметтанулы

қ талдау 

Социокультурная 

адаптация 

внутренних 

мигрантов в 

Казахстане: 

социологический 

анализ 

Socio-сultural 

adaptation of 

internal migrants 

in Kazakhstan: 

sociological 

analysis 

Внутренние мигранты РК 

286.  Макимбаева 

Жанар 

Мукамедкаримо

Мусина Алмагуль 

Максутовна, PhD, 

доцент м.а. 

Шайхисламов Рафаэль 

Бадретдинович ә.ғ.д., 

профессор,  Ресей 

Қазақстанның 

сакральды 

объектілерін 

Социокультурный 

аспект ревитализации  

сакральных объектов 

Socio-cultural 

aspects of the 

sacred objects 

Шығыс Қазақстандағы сакральды орындар  

 

 



вна Федерациясы,  Башқұрт 

мемлекеттік 

университеті   

әлеуметтану мен 

философия 

факультетінің 

әлеуметтану және 

жастармен жұмыс 

жасау кафедрасының 

меңгерушісі 

қалпына 

келтірудің 

әлеуметтік-

мәдени 

аспектісі 

(Шығыс 

Қазақстан 

мысалында) 

Казахстана (на 

примере Восточного 

Казахстана). 

revitalization in 

Kazakhstan (the 

case of East 

Kazakhstan 

region). 

287.  Мингишева 

Назгуль 

Амангельдиновн

а 

Бураканова Галия 

Масыгутовна,  

ә.ғ.д. профессор 

Стефан Кирмсе (Stefan 

Kirmse), профессор, 

PhD on Development 

Studies,  Озық 

зерттеулер институты  

“Leibniz-Zentrum 

Moderner Orient”, 

Германия 

Жаһандану 

және 

Қазақтандағы 

жастар 

мәдениеті 

Глобализация и 

молодежная культура 

в Казахстане 

Globalization and 

Youth Culture in 

Kazakhstan 

Культурная глобализация и ее особенности 

в Казахстане 

288.  Сапарғалиқызы 

Жанар 

Сейдуманов Серик 

Турарович, ә.ғ.д. 

профессор   

Салморбекова Рита 

Бобуевна д.с.н. 

Кырыгызстан. КНУ им. 

Ж.Баласагуна.  

Прфессор кафедры 

«Социологии и 

социальной работы», 

Қырығызстан 

Қазақстан 

әйелдерінің 

құқығы мен 

мүмкіндіктерін 

кеңейту: саяси-

әлеуметтанулы

қ талдау 

Расширение прав и 

возможностей 

женщин в Казахстане: 

политико-

социологический 

анализ 

Women’s 

empowerment in 

Kazakhstan: 

political and 

sociological 

analysis 

Қоғамның әйелдер мүмкіндігі мен 

құқығымен байланысы 

289.  Темиржанова 

Шолпан 

Мейрамовна 

Шаукенова Зарема 

Каукеновна,  ә.ғ.д. 

профессор, ҚР 

ҰҒА 

корреспондент-

мүшесі 

Забирова Айгуль 

Тлеубаевна,  Біріккен 

Араб Әмірліктері 

университетінің 

әлеуметтану 

кафедрасының 

профессоры, ә. ғ. д., 

профессор,  Біріккен 

Араб Әмірліктері 

Ұлттық 

бірегейлікті 

құрастырудағы 

мұражайларды

ң рӛлі 

Роль музеев в 

конструировании 

национальной 

идентичности 

The role of 

museums in the 

national identity 

construction 

Ұлттық бірегейлікті құрудағы 

мұражайлардың рӛлі 

290.  Токтарбаева 

Айнур 

Ербулатовна 

Бураканова Галия  

Масыгутовна  

ә.ғ.д., профессор  

Алиева Светлана 

Викторовна ә.ғ.д. 

Профессор «РАКС» 

Ресей Федерациясы  

 

Қазақстандағы  

зейнеткерлерді 

әлеуметтік 

қорғау: 

бейімделу 

кезеңін 

әлеуметтанулы

қ талдау 

Социальная защита 

пенсионеров 

Казахстана: 

социологический 

анализ 

адаптационного 

периода 

Social protection 

of pensioners in 

Kazakhstan: 

sociological 

analysis of the 

adaptation period 

 

Лица пожилого возраста, адаптационный 

период 

291.  Хамит Айдар 

Дулатұлы  

Смағамбет Баян 

Жүзікбаевна, 

ә.ғ.к.,   профессор 

м.а.                                                              

Суер Екер  Башкент 

университетінің 

профессоры. Ғылым 

және әдебиет 

факультеті, Түркия. 

Үштілдік 

саясаттың 

жүзеге асыру 

контекстіндегі 

қазақстандық 

Социально-языковые  

предпочтения 

казахстанской 

молодежи в контексте 

реализации политики 

Socio-language 

preferences of  

Kazakhstani 

youth in the 

context of the 

Қазақстан жастарының әлеуметтік-тілдік 

даму ерекшеліктері 



жастардың 

әлеуметтік-

тілдік 

ұстанымдары 

трехязычия  implementation of 

the policy of 

trilingualism  

292.  Ярыгина Сауле 

Надимановна 

Батталова Жулдыз 

Сериковна, доцент 

м.а., PhD 

Токарь Петро 

Васильевич, ә.ғ.к., 

доцент, Ужгород 

қаласы, Ужгород 

ұлттық университеті , 

Украина 

Қазақстан мен 

Орталық 

Азияны 

құрылымдау: 

батыс 

зерттеушілері 

аймақ туралы 

қалай жазады? 

Конструирование 

Казахстана и 

Центральной Азии: 

как западные 

исследователи пишут 

о регионе? 

Сonstruction 

of Kazakhstan 

and Central Asia: 

how western 

scholars study the 

region? 

Статьи журналов «Central Asian Survey» и 

«Europe-Asia Studies»  
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293.  Матаев Берик 

Айтбаевич 

Шалғынбаева 

Қадиша 

Қадырқызы  

 п.ғ.д., профессор 

Чекалева Надежда 

Викторовна,  

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

Омск мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Кәсіби даярлау 

жағдайында 

студенттердің 

«Мен» 

концепциясын 

қалыптастыруд

ың ғылыми 

негіздері 

Научные основы 

формирования «Я» 

концепции студентов 

в условиях 

профессиональной 

подготовки 

Scientific 

fundamentals of 

forming “Self” 

concept of the 

students in the 

conditions of 

professional 

training  

Жоғары оқу орнындағы педагогикалық-

психологиялық процесс 

294.  Жумыкбаева 

Акмарал 

Кажигумаровна 

Сламбекова 

Толкын 

Сламкуловна  

п.ғ.к., профессор 

м.а. 

Егорычев Александр 

Михайлович  

философия ғыл. 

докторы професссор 

  Ресей мемлекеттік 

әлеуметтік 

университеті  Ресей 

Федерациясы 

Біліктілікті 

арттыруда 

педагогтердің 

кәсіби 

құзіреттілігін  

бағалаудың 

ғылыми 

негіздері 

 

Научные основы 

оценки 

профессиональных 

компетенции 

педагогов в системе 

повышения 

квалификации 

Scientific basis of 

assesssing 

professional 

competence of 

teachers in 

professional 

development 

system 

Педагогтердің кәсіби құзіреттілігін  

бағалау үдерісі 

 

 

 

295.  Иманбекова 

Гульбаршин 

Бахтыгалиевна 

Ерментаева Ардах 

Ризабековна 

п.ғ.д., профессор 

Егорычев Александр 

Михайлович  

философия ғыл. 

докторы професссор 

  Ресей мемлекеттік 

әлеуметтік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Болашақ 

педагог-

психологтерде 

психологиялық 

денсаулықты 

сақтау 

мәдениетінің 

дамуындағы 

ерекшеліктер 

Особенности 

развития культуры 

психологического 

здоровосбережения 

будущих педагогов-

психологов 

Peculiarities of 

the development 

of the 

psychological 

health care culture 

of future 

education 

psychologists 

Болашақ педагог-психологтердің маман 

және тұлға ретіндегі толымды даму үдерісі 

296.  Ахметова 

Айгуль 

Аргиновна 

Сейітқазы Перизат 

Байтешқызы 

п.ғ.д., профессор 

Айше Четин 

(Ayce Yucel Cetin) 

Профессор, доктор, 

Гази университеті, 

Түркия 

 

Болашақ 

педагог-

психологтердің 

кәсіби-

бағдарлы 

медиабілімін 

қалыптастыру 

Формирование 

профессионально-

ориентированного 

медиаобразования  

будущих педагогов-

психологов 

Formation of 

professionally-

oriented media 

education of 

future teachers-

psychologists 

Болашақ педагог-психологтердің кәсіби-

бағдарлы медиабілімін қалыптастыру 

үдерісі 

297.  Дуйсекеева Ерментаева Ардах Егорычев Александр Болашақ Особенности Features of Жоғары білім беру жүйесіндегі болашақ 



Нургуль 

Жалелатдиновна 

Ризабековна- 

п.ғ.д., профессор 

Михайлович  

философия ғыл. 

докторы професссор 

  Ресей мемлекеттік 

әлеуметтік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

педагог-

психологтерде 

бәсекеге 

қабілеттілікті 

дамыту 

ерекшеліктері 

развития 

конкурентоспособнос

ти у будущих 

педагогов-психологов 

developing 

competitiveness 

of future 

educational 

psychologists 

педагог-психологтердің  бәсекеге 

қабілеттілігінің дамыту үрдісі 

298.  Қасаболат 

Айгуль 

Жапарбекқызы 

Калкеева 

Камарияш 

Райхановна 

 п.ғ.д., профессор 

Егорычев Александр 

Михайлович  

философия ғыл. 

докторы професссор 

  Ресей мемлекеттік 

әлеуметтік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Болашақ 

педагогтердің 

оқу-жобалау іс-

әрекетін 

қалыптастыруд

ың ғылыми 

негіздері 

Научные основы 

формирования 

учебно-проектной 

деятельности 

будущих педагогов 

Scientific bases of 

formation of 

educational and 

project activity of 

future teachers. 

Болашақ педагогтердің оқу-жобалау іс-

әрекетін қалыптастыру үдерісі 

299.  Мугауина 

Гулбарам 

Олжагалиевна 

Толеубекова 

Рымшаш 

Камешовна 

 п.ғ.д., профессор 

Айше Четин 

(Ayce Yucel Cetin) 

Профессор, доктор, 

Гази университеті, 

Түркия 

 

Болашақ 

педагог-

психологтердің 

кәсіби 

мәдениетін 

қалыптастыруд

ың ғылыми 

негіздері 

Научные основы 

формирования 

профессиональной 

культуры будущих 

педагогов-психологов 

Scientific 

foundations for 

the formation of  

future  educators 

and psychologists 

professional 

culture 

Студенттердің кәсіби мәдениетін 

қалыптастырудың педагогикалық-

психологиялық жүйесі 

300.  Абдуллаева 

Жазира 

Дайрабаевна 

Абдыхалыкова 

Жазира 

Есенкельдиевна 

PhD, доцент 

Егорычев Александр 

Михайлович  

философия ғыл. 

докторы професссор 

  Ресей мемлекеттік 

әлеуметтік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Жаһандану 

жағдайындағы 

Қазақстан және 

Ресей 

студенттердің 

академиялық 

ұтқырлығын 

ұйымдастыруд

ың 

ерекшеліктері 

Особенности 

организации 

академической 

мобильности 

студентов в контексте 

глобализации 

высшего образования 

Казахстана и России 

Features of 

organization 

students' 

academic mobility 

in the context of 

globalization of 

higher education 

in Kazakhstan and 

Russia 

Қазақстан және Ресей заманауи жоғары оқу 

орындарындағы білім беру үдерісі 

6D010300-«Әлеуметтік педагогоика және ӛзін-ӛзі тану» 

 

301.  Маусумбаев 

Рысбек 

Сапарбекович 

Толеубекова 

Рымшаш 

Камешовна 

п.ғ.д., профессор 

Чекалева Надежда 

Викторовна, 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

Омск мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Цифрлық 

технология 

жағдайында 

әлеуметтік 

педагогтің 

зерттеушілік 

әлеуетін 

дамыту 

Развитие 

исследовательского 

потенциала 

социального педагога 

в условиях цифровых 

технологии 

Development of 

research potential 

of the social 

teacher in the 

conditions of 

digital 

technologies 

Әлеуметтік педагогтің зерттеушілік 

әлеуетін дамыту 

302.  Алибаева 

Жулдыз 

Еркиновна 

Калкеева 

Камарияш 

Райхановна  

п.ғ.д., профессор 

Егорычев Александр 

Михайлович  

философия ғыл. 

докторы професссор 

Педагогикалық 

диалог 

негізінде 

студенттердің 

Социокультурное 

развитие студентов на 

основе 

педагогического 

«Sociocultural 

development of 

students on basis 

of pedagogical 

«Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі 

тану» мамандығы  студенттерінің 

әлеуметтік-мәдени даму үдерісі 



 Ресей мемлекеттік 

әлеуметтік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

әлеуметтік-

мәдени дамуы» 

( «Әлеуметтік 

педагогика 

және ӛзін-ӛзі 

тану» 

мамандығы 

мысалында) 

диалога» 

(на примере 

специальности 

«Социальная 

педагогика и 

самопознание) 

dialogue» 

(The case of 

students of 

speciality"Social 

Pedagogy and 

Self-Cognition") 

303.  Орынбекова 

Айнур 

Саматовна 

Меңлібекова 

Гүлбахыт 

Жолдасбековна  

 п.ғ.д., профессор 

Трапицын Сергей 

Юрьевич  

п.ғ.д., профессор  

  А.И.Герцен атындағы 

Ресей мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Болашақ 

әлеуметтік 

педагогтардың 

кәсіби іс-

әрекетке 

психологиялық 

даярлығын 

қалыптастыру 

Формирование 

психологической 

готовности  будущих 

социальных 

педагогов к 

профессиональной 

деятельности 

Formation of 

mental set of 

future social 

teachers for 

professional 

activity 

Жоғары оқу орындарындағы 

педагогикалық процесс 

 

304.  Ушакбаева 

Камшат 

Рахымбердиевна 

Сейітқазы Перизат 

Байтешқызы 

п.ғ.д., профессор 

Айше Четин 

(Ayce Yucel Cetin) 

Профессор, доктор, 

Гази университеті, 

Түркия 

 

Болашақ 

әлеуметтік 

педагогтардың 

медиамәдениет

ін 

қалыптастыруд

ың 

әдіснамалық 

негіздері 

Методологические 

основы 

формирования 

медиакультуры 

будущих социальных 

педагогов 

Fundamentals of 

the 

methodological 

formation of 

mediacultures of 

future social 

educators 

Болашақ әлеуметтік педагогтар 

медиа мәдениетін қалыптастыру 

305.  Туякова 

Улбосын 

Жусиповна 

Шалғынбаева 

Қадиша 

Қадыровна  

п.ғ.д., профессор 

Трапицын Сергей 

Юрьевич  

п.ғ.д., профессор  

  А.И.Герцен атындағы 

Ресей мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті,  

Ресей Федерациясы 

Болашақ 

әлеуметтік 

педагогтардың 

эмоционалдық 

интеллектісін 

қалыптастыру 

Формирование 

эмоционального 

интеллекта у 

будущих социальных 

педагогов 

Formation of 

emotional 

intelligence in 

future social 

pedagogues 

 

Жоғары оқу орындарындағы 

педагогикалық процесс. 

 

306.  Балтабаева 

Жаният 

Байжұманқызы 

Абибулаева 

Айжан Будановна  

п.ғ.д., профессор 

Егорычев Александр 

Михайлович  

философия ғыл. 

докторы професссор 

  Ресей мемлекеттік 

әлеуметтік 

университеті , Ресей 

Федерациясы 

Әлеуметтік 

педагогикалық 

білім беруді 

басқарудың 

стратегиялық 

менеджменті 

дамытудың 

ғылыми 

негіздері 

Научные основы 

развития стратегии 

менеджмента 

социально-

педагогического 

образования 

Scientific basis 

the  strategy 

development of 

the management 

in social-

pedagogical 

education 

Әлеуметтік педагогикалық білім беруді 

басқару стратегияларын дамыту 

307.  Ниязова Гулияш 

Балкеновна 

      

308.  Оспанова Софья 

Ернуровна 
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309.  

 

Абдиев 

Бауыржан 

Сапаралиевич 

Сатыбалдина Дина 

Жагыпаровна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Скормин Виктор 

Аркадий, PhD, 

Бингемтон мемлекеттік 

университеті, АҚШ 

Антивирустық 

шешімдердің 

деректеріне негізделген 

зиянды бағдарламалық 

қауіптерді талдау және 

корреляциялау әдістері 

мен алгоритмдерін 

жасау. 

 

Разработка методов и 

алгоритмов для 

анализа и корреляции 

угроз вредоносного 

программного 

обеспечения на 

основе данных 

антивирусных 

решений 

Development of 

methods and 

algorithms for 

analyzing and 

correlation malicious 

software threats based 

on data of antivirus 

solutions   

Распределенные 

вычислительные 

сети  и их узлы 

310.  Авкурова 

Жадыра 

Советхановна 

Джузбаева Бахыт 

Габидуллаевна,  т.ғ.к. 

Гаранина Наталья 

Олеговна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

А.П. Ершов 

атындағы Ресей ғылым 

академиясының Сібір 

бӛлімшесі Информатика 

жүйесі институты, 

Ресей Федерациясы 

Бұлтты платформада 

есептеу жүйелерінің 

цифрлық сервисінің 

моделін жобалау және 

жүзеге асыру 

Проектирование и 

реализация модели 

цифрового сервиса 

вычислительных 

систем на облачной 

платформе 

Designing and 

implementing a model 

of digital service of 

computing systems on 

a cloud platform 

 

Білім беру 

ұйымдары 

311.  Азиева Нургул 

Танирбергеновна  

Оралбекова Жанар 

Орымбаевна,  

PhD докторы,   

Карчевский Андрей 

Леонидович,  ф.-м.ғ.д., 

Новосібір мемлекеттік 

университеті,  РҒА СБ  

С.Л.Соболев  атындағы  

математика 

институтының  б.ғ.к.,  

Ресей Федерациясы 

Жасырын оқшауланған 

объектілерді болжау 

бойынша георадар 

деректерін 

интерпретациялау үшін 

бағдарламалық қамтама 

әзірлеу 

Разработка 

программного 

обеспечения для 

интерпретации 

данных георадара по 

прогнозу скрытых 

локализованных 

объектов 

Development of 

software for the 

interpretation of 

georadar data on the 

prediction of hidden 

localized objects 

Локализованные 

объекты, 

георадар, 

георадиолокацио

нные системы 

312.  Алина Гаухар 

Жуманжапаровн

а 

Ташатов Нурлан Наркенович,  

ф.-м.ғ.к. 

Ушаков Василий 

Яковлевич, т.ғ.д., Томск 

политехникалық 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Автономды электр 

энергетикалық 

қондырғылардың 

технологиялық 

схемаларының  жұмыс 

істеуіне арналған 

бағдарламалық 

құралдарды әзірлеу 

Разработка 

программных средств 

для 

функционирования 

технологических схем 

автономных 

электроэнергетически

х установок 

Development of 

software for operation 

of technological 

schemes of 

autonomous electric 

power system 

процесс 

обеспечения – 

функционирова-

ния 

энергетических 

объектов 

313.  Дюсупова 

Нургуль 

Болаткановна 

Сатыбалдина Дина 

Жагыпаровна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

 

Ешреф Адали, PhD 

профессор, Стамбул 

техникалық 

университеті, Туркия 

Ашық ақпараттық 

ресурстарды талдау 

және мониторингі 

негізінде 

киберқауіпсіздіктің 

қаупін анықтау үшін 

әдістерді және 

Разработка методов и 

программного 

обеспечения для 

обнаружения угроз 

кибербезопасности на 

основе мониторинга и 

анализа открытых 

Development of 

methods and software 

for detecting 

cybersecurity threats 

based on monitoring 

and analysis of open 

information resources 

табиғи тілдегі 

ашық 

ақпараттық 

ресурстардағы 

киберқауіпсіздік 

қауіптері 

 



бағдарламалық 

қамсыздандыруды 

жүзеге асыру 

информационных 

ресурсов 

314.  Исайнова Алия 

Насиповна 

Сатыбалдина Дина 

Жагыпаровна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

 

Овечкин Г.В., профессор, 

т.ғ.д. Рязань мемлекеттік 

радиотехникалық 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Түзетуші кодтарды 

сызықтық және 

параллель біріктіруге 

негізделген арналық 

кодтау әдістерін әзірлеу 

және зерттеу 

Разработка и 

исследование методов 

канального 

кодирования 

на основе 

последовательной и 

параллельной 

конкатенации  

корректирующих 

кодов 

Development and 

research of the 

channel coding 

methods on the basis 

of the serial and 

parallel concatenation 

of error-correcting 

codes 

 

Процесс 

канального 

кодирования 

информации в 

телекоммуникац

ионных системах 

315.  Кадыров 

Аблайхан 

Сарсенбаевич 

Ташатов Нурлан Наркенович,     

ф.-м.ғ.к. 

Andres M.Perez, 

Миннесота университеті, 

АҚШ 

Биологиялық 

қауіпсіздік тәуекелдерін 

бағалаудың моделін, 

әдістерін және 

бағдарлама жүйесін 

әзірлеу. 

Разработка модели, 

методов  и 

программной 

системы для оценки 

рисков 

биологической 

безопасности. 

Development of a 

model, methods and 

program system for 

assessing biological 

safety risks. 

Процессы 

оценки и 

прогнозирования 

рисков 

биологической 

безопасности 

316.  Керімхан Бекжан 

Темірханұлы 

Жумадиллаевна Айнур 

Канадиловна,  т.ғ.к. 

Недьзведь Александр 

Михайлович, т.ғ.д., 

Беларусь мемлекеттік 

университеті, Беларусь 

Республикасы 

Дескриптивті-

ассоциативті 

алгоритмдер негізінде 

бейнелерді талдау үшін 

зияткерлік  бағдарламал

ық қамтамасыз 

етуді  әзірлеу 

Разработка 

интеллектуального 

ПО для анализа 

изображений на 

основе дескриптивно-

ассоциативных 

алгоритмов 

Intellectual software 

development for 

image analysis based 

on descriptive-

associative algorithms 

Бейнелерді 

талдау 

317.  Кобелеков Қуат 

Серикбайұлы 

Атанов Сабыржан 

Кубейсинович,  

т.ғ.д.  

Mo M. Jamshidi, PhD., 

Сан Антониодағы Техас 

университеті, АҚШ 

Электромагнитті ӛрісте 

микропроцессорлы кең 

жолақты  сканердің  

архитектурасын  және 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуін  

әзірлеу. 

Разработка 

архитектуры и 

программного 

обеспечения 

микропроцессорного 

широкополосного 

сканера 

 электромагнитных 

полей. 

Development 

of  architecture and 

software for 

electromagnetic field 

microprocessor 

broadband scanner. 

Кең жолақты 

электромагнитті

к сканер   

арқылы  алынған  

деректерді тұтас 

жинап, 

агрегациялауға 

және 

анонимдеуге, 

оларды 

коммерциялық 

тұтынуға 

мүмкіндік 

береді. 

318.  Кубегенова 

Айгуль 

Даулетовна 

Искаков Казизат 

Такуадинович,  

ф.-м.ғ.д., профессор 

Криворотько Ольга 

Игоревна,   ф.-м.ғ.к.,   

Новосібір мемлекеттік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Data Mining 

технологиясына 

негізделген ӛңірдегі 

әлеуметтік маңызды 

ауруларды болжау үшін 

алгоритм және 

бағдарламалық 

Разработка алгоритма 

и программного 

обеспечения прогноза 

социально-значимых 

заболеваний  в 

регионе на основе 

технологии Data 

Development of the 

algorithm and 

software for the 

prediction of socially 

significant diseases in 

the region based on 

Data Mining 

БҚОда 

туберкулез 

індеті 



қамтамасыз етуді 

әзірлеу 

Mining  technology  

319.  Муканова Жанна 

Аскаровна 

Атанов Сабыржан 

Кубейсинович,  

т.ғ.д.  

Mo M. Jamshidi, PhD., 

Сан Антониодағы Техас 

университеті, АҚШ 

Деректерді 

интеллектуалды ӛңдеуі 

бар жоғары жиілікті 

сканерлеудің 

программалық-

аппараттық жүйесін 

құру 

Разработка 

программно-

аппаратной системы 

высокочастотного 

сканирования с 

интеллектуальной 

обработкой данных 

Development of a 

hardware-software 

system of high-

frequency scanning 

with intelligent data 

processing 

Программное 

обеспечение 

интеллектуально

го анализа 

данных, 

полученных 

путем 

высокочастотног

о сканирования 

различных 

поверхностей 

320.  Мухаметжанова 

Бигуль 

Олжабаевна 

Искаков Казизат 

Такуадинович,  

ф.-м.ғ.д., профессор  

Казанцев Иван 

Гаврилович,  ф.-м.ғ.д.,  

Новосібір мемлекеттік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Сандық бейнелерде 

доминантты 

құрылымдарды бӛлуге 

арналған 

бағдарламалық  

қамтамасыз етуді 

әзірлеу 

Разработка 

программного 

обеспечения для 

выделения 

доминантных 

структур на 

цифровых 

изображениях 

Development 

software for 

identification of 

dominant structures in 

digital images 

Доминантные, 

характерные 

структуры 

(объекты) 

на цифровых 

изображениях 

321.  Нұрлан 

Жансерік 

Жукабаева Тамара Кокеновна,   

PhD докторы 

Мохамед Озман,  PhD,  

Путра Малайзия 

университеті, Малайзия 

Сымсыз Mesh-желісі 

үшін маршруттау 

алгоритмін әзірлеу 

және зерттеу 

Разработка и 

исследование 

алгоритма 

маршрутизации для 

беспроводной Mesh-

сети 

Development and 

research of routing 

algorithm for wireless 

Mesh-network 

Сымсыз Mesh-

желілеріндегі 

мәліметтердің 

маршруттау 

алгоритмі 

322.  Омарханова 

Динара 

Жоламановна  

Оралбекова Жанар 

Орымбаевна, PhD докторы 

Карчевский Андрей 

Леонидович,  ф.-м.ғ.д.,  

Новосібір мемлекеттік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Кӛлденең қабатты 

ортадағы геоэлектрлік 

кескінің зерттеудегі 

георадиолокациялық 

жүйе деректерін 

интерпретациялау үшін 

бағдарламалық 

қамтаманы әзірлеу 

Разработка 

программного 

обеспечения для 

интерпретации 

данных 

георадиолакационной 

системы по изучению 

геоэлектрического 

разреза 

горизонтально-

слоистой среды 

Development 

software for data 

interpretation of the 

georadar system for 

the study of the 

geoelectric section of 

a horizontally layered 

medium 

Слоистая среда 

георадиолокацио

нных систем  

323.  Сайманова 

Загира 

Бекетаевна 

Жумадиллаева Айнур 

Канадиловна  т.ғ.к.             

  

 

Сухинин Сергей 

Викторович 

ф.-м.ғ.д.,  Новосібір 

мемлекеттік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Кӛп компонентті 

орталарда толқындық 

құбылыстарды зерттеу 

үшін бағдарламалық-

аппараттық құралдарды 

әзірлеу 

Разработка 

программно-

аппаратных средств 

для исследования  

волновых явлений в 

многокомпонентных 

средах  

 

Development of 

software and 

hardware for the 

study of wave 

phenomena in 

multicomponent 

media 

Бағдарламалық-

аппараттық 

кешенді құру 

және есептеу 

алгоритмдері 

мен аспаптық 

құралдарды 

әзірлеу 

гомогенді 



орталардан және 

3 компонентті 

полидисперсті 

фононды 

кристалдардан 

тұратын 

конструкциялард

ағы толқындық 

құбылыстарды 

зерттеу 

324.  Табыс 

Таңнұрбек 

Атанов Сабыржан 

Кубейсинович,  

т.ғ.д. 

Milos Ulman, PhD, Чехия 

жаратылыстану 

ғылымдары 

университеті,  Чехия 

Data Mining әдістері 

арқылы жер 

қыртысынан 

сканерленген 

деректерге анализ 

жасаушы бағдарлама 

құру 

Разработка 

программы анализа 

данных сканирования 

почвы методами Data 

Mining  

Development of a 

data analysis program 

for soil scanning 

using Data Mining 

methods 

жоғары жиілікті 

сканерлеудің 

микропроцессор

лық және 

бағдарламалық 

кешенін құру 

325.  Танырбергенова 

Камила 

Ислямовна 

Мирғалиқызы Толқын,   PhD 

докторы 

Посыпкин Михаил 

Анатольевич,  ф.-м.ғ.д., 

М.В. Ломоносов 

атындағы Мәскеу 

мемлекеттік 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Параллель құрылымды 

роботтарды  басқару 

есептеріне арналған 

алгоритмдер мен 

бағдарламалық 

қамтымды әзірлеу 

Разработка 

алгоритмов и 

программного 

обеспечения задач 

управления роботами 

параллельных 

структур 

Development 

of algorithms and 

software for 

problems of parallel 

structure robots 

control 

Роботы 

параллельных 

структур 

326.  Эльдарова 

Эльмира 

Эльдарқызы 

Искаков Казизат 

Такуадинович,  

ф.-м.ғ.д., профессор 

                          

Старовойтов Валерий 

Васильевич 

т.ғ.д., 

Беларусь  ұлттық 

техникалық 

университеті, 

Беларусь Республикасы 

 

 

Сапаны объективті  

бағалау негізінде 

сандық бейнелердің 

визуальдық қасиеттерін 

арттыруға арналған 

бағдарламалық  

қамтама әзірлеу 

Разработка 

программного 

обеспечения для 

повышения 

визуальных свойств  

цифровых 

изображений на базе 

объективных оценок 

их качества 

Development of 

software for to 

enhance visual 

properties digital 

images rendering 

based on the objective 

assessment of their 

quality. 

 

Сандық 

бейнелердің 

сапасын 

арттырудың  

әдістері,  

алгоритмдері 
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327.  Кадеркеева 

Зульфия  

Кенесовна 

Бекманова Гульмира 

Тылеубердиевна, т.ғ.к., PhD  

Марек Милош, PhD 

докторы, 

Люблин 

техникалық  

университеті, Польша 

Медициналық білімді 

оқыту мен бағалау 

үшін интеллектуалды 

жүйені құрудың 

модельдері мен 

әдістері 

Модели и методы 

создания 

интеллектуальной 

системы обучения и 

оценки медицинских 

знаний 

Models and methods 

for creating 

intellectual system for 

training and 

evaluation of medical 

knowledge  

Разработка 

моделей и 

методов 

создания 

интеллектуально

й системы 

обучения и 

оценки 

медицинских 

знаний 

328.  Елибаева Газиза 

Казбековна 

Шәріпбай Алтынбек Әмірұлы 

т.ғ.д., профессор 

Eşref Adalı, PhD 

Стамбул техникалық 

университеті, Туркия 

 

Қазақ тіліндегі 

мәтіндерді 

лингвистикалық 

белгілеуді 

Автоматизация 

лингвистической 

разметки текстов 

казахского языка 

Automation of 

linguistic tagging of 

Kazakh language 

texts 

Қазақ тіліндегі 

мәтіндердің 

лингвистикалық 

белгілерін 



автоматтандыру анықтайтын 

грамматикалық 

ережелер және 

олардың 

математикалық 

моделдері мен 

әдістерін 

программалық 

жүзеге асыру 

329.  Кадирова Жанар 

Бакбергеновна 

Ташенова Жулдыз 

Мусагуловна,  

PhD докторы 

Чакеев Асылбек 

Асакеевич, ф.-м.ғ.д., 

профессор, Ж. Баласағұн 

атындағы Қырғыз 

Ұлттық университеті, 

Қырғыз Республикасы 

Топырақтағы 

ылғалдың деңгейін 

анықтаудың моделі 

мен алгоритмін 

әзірлеу.  

Разработка модели и 

алгоритмов в 

определении уровня 

влаги в почвах 

Development of a 

model and algorithms 

for determining the 

moisture level in soils 

Қарағанды  

облысының 

топырақ 

құрамын зерттеу 

330.  Амангелді 

Нұрзада 

Кудубаева 

Сәуле 

Әлжанқызы 

т.ғ.к., доцент 

 

Крак Юрий Васильевич, 

ф.-м.ғ.д., профессор, 

Тарас Шевченко 

атындағы Киев ұлттық 

университеті, Украина 

Қазақ ым тілін 

танудың әдістері мен 

алгоритмдері 

Методы и алгоритмы 

распознавания 

казахского жестового 

языка 

The methods and 

algorithms of Kazakh 

sign language 

recognition 

Қазақ ым тілін 

танудың әдістері 

мен 

алгоритмдерін 

әзірлеу 

                                                                                                              6D011100 –«Информатика» 

 

331.  Ерланова 

Гульмира 

Жумагалиевна 

 

Серік Меруерт, 

п.ғ.д., профессор 

Ярослав Култан, 

профессор, Phd, 

Братислава 

экономикалық 

университеті, Словакия 

Болашақ ақпараттық 

технологиялар 

мамандарын жоғары 

ӛнімді есептеулер 

бойынша даярлаудың 

теориялық-

практикалық негіздері 

Теоретические и 

практические основы 

подготовки будущих 

специалистов в 

области 

информационных 

технологий по 

высокопроизводитель

ным вычислениям 

Theoretical and 

practical bases of 

training future 

specialists in the field 

of information 

technology on high-

performance 

computing  

Жоғары ӛнімді 

есептеулер 

бойынша 

болашақ 

ақпараттық 

технологиялар 

мамандарын 

даярлау процесі 

332.  Исмагамбетова 

Фариза  

Айтугановна 

Мубараков Акан Мукашевич 

п.ғ.д., профессор 

Милош Улман,  

профессор, Phd, Прага  

Жаратылыстану 

ғылымдары 

университеті, Чехия 

Экономикалық 

мамандықтарының 

студенттерін цифрлық 

технологияларға оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

цифровым 

технологиям 

студентов 

экономических 

специальностей  

The methods of 

teaching digital 

technologies to 

students of economic 

specialties  

Экономикалық 

мамандықтарын

ың студенттерін 

цифрлық 

технологияларға 

оқыту процесі 

333.  Надырова  

Фатима  

Камаловна 

Мубараков Акан Мукашевич 

п.ғ.д., профессор 

Милош Улман,  

профессор, Phd, Прага  

Жаратылыстану 

ғылымдары 

университеті, Чехия 

Информатика 

мұғалімдерін білім 

берудің  

ұйымдастырушылық 

формаларын оңтайлы 

таңдауға  

дайындаудың 

әдістемелік аспектілері 

Методические 

аспекты подготовки 

учителя информатики 

к оптимальному 

отбору 

организационных 

форм обучения 

Мethodical aspects of 

preparation of 

informatics teachers 

to the optimal 

selection of 

organizational forms 

of training 

Процесс 

подготовки 

учителя 

информатики в 

условиях 

развивающейся 

информационно-

образовательной 

среды на базе 

средств ИКТ 



334.  Сембаев Талгат 

Мухаметканович 

Нурбекова Жанат 

Кунапиановна 

п.ғ.д., профессор 

 

Francesco De Natale, 

профессор, 

Ұлттық жоғары оқу 

орындары арасындағы 

телекоммуникациялар 

бойынша консорциум 

(National Inter-University 

Consortium for 

Telecommunications 

(CNIT)), Италия 

Оқу әрекетін бағалау 

және мониторинг 

жүргізу мақсатында 

толықтырылған 

шынайылық 

технологиясын 

қолдана отырып, 

бақылау-ӛлшеу 

материалдарын 

жобалау 

Проектирование 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

мониторинга и 

оценки учебной 

деятельности с 

использованием 

технологии 

дополненной 

реальности 

Designing 

measurement and 

control materials for 

monitoring and 

evaluating learning 

activities using 

augmented reality 

technology 

Бақылау-ӛлшеу 

материалдарыны

ң құрылымы мен 

мазмұны 

335.  Даулетова 

Айнур 

Кайратовна 

 

Нурбеков Аскар Бахытович 

PhD  докторы  

Mohamed Othman, 

PhD Professor of 

Computer Science, 

Dept of  Communication 

Tech and Network 

Universiti Putra, Malaysia 

Цифрлік оқытуды 

басқару жүйесінде 

үлкен кӛлемді 

мәліметтерді 

болжамдық талдауды  

қолдану  әдістемесі 

Методика 

применения 

прогнозного анализа 

больших данных в 

системе управления 

цифровым обучением 

Methods of applying 

predictive analysis of 

big data in a digital 

learning management 

system 

Оқыту жүйесі 

 

6D070300 –«Ақпараттық жүйелер»  

336.  Азиева Гульмира 

Тагибергеновна 

Керімқұл Сейіт Есілбайұлы 

э.ғ.д., профессор 

Бахтизин Альберт 

Рауфович, РҒА 

корреспондент-мүшесі, 

э.ғ.д., профессор, Ресей 

ғылым академиясының 

орталық экономика-

математикалық 

институты, 

Ресей Федерациясы 

Қазақстанның мұнай 

саласын басқаруда 

агент-бағдарланған 

моделін пайдалану 

Использование агент-

ориентированной 

модели в управлении 

нефтяной отрасли 

Казахстана 

Using an agent-

oriented mogel in the 

management of the oil 

industry in 

Kazakhstan 

 

Агент 

бағдарланған 

модельдер 

 

337.  Серикбаева 

Сандугаш 

Курманбековна 

Тусупов Джамалбек 

Алиаскарович 

ф.-м.ғ.д., профессор 

 

Жижимов Олег Львович, 

т.ғ.д, 

Новосибирск 

мемлекеттік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Ғылыми-білім беру 

қызметін қолдайтын 

таратылған ақпараттық 

жүйенің модельдерін 

және технологиясын 

құру 

Создание моделей и 

технологий 

построения 

распределенных 

информационных 

систем поддержки 

научно-

образовательной 

деятельности 

Creation of models 

and technologies for 

building distributed 

information systems 

to support scientific 

and educational 

activities 

Ақпараттық 

жүйе ресурстары 

338.  Исраилова 

Салима 

Тимурлановна 

Муханова Аягоз Асанбековна,  

PhD докторы 

Есикова Татьяна 

Николаевна, э.ғ.к., 

Новосибирск 

мемлекеттік 

университетінің доценті, 

Экономика және 

ӛнеркәсіптік ӛндірісті 

ұйымдастыру 

институтының аумақтық 

жүйелер бӛлімінің 

Модельдеудің 

интегралданған 

әдістерін пайдалану 

арқылы 

кәсіпорындардың 

бизнес-үдерістерін 

талдау және 

оңтайландыру 

 

Анализ и 

оптимизация бизнес-

процессов 

предприятий с 

использованием 

интегрированных 

методов 

моделирования 

 

Analysis and 

optimization of 

business processes of 

organization using 

integrated modeling 

methods 

 

Квазимемлекетті

к ұйымдар 



жетекші ғылыми 

қызметкері, Ресей 

Федерациясы 

339.  Шангитова 

Жанна 

Ерболатовна 

Оспанова Тлеугайша 

Топанбаевна, т.ғ.к. 

 

Марков Александр 

Владимирович, т.ғ.к., 

доцент, Беларусь 

мемлекеттік 

Информатика және 

радиоэлектроника 

университеті, Беларусь 

Республикасы 

Күкірт ӛндіру 

қондырғысының 

жұмыс режимдерiн 

тиімді басқаруға 

арналған ақпараттық 

жүйесін құру 

Разработка 

информационной 

системы по 

оптимальному 

управлению 

режимами работы 

установки 

производства серы 

Development of an 

information system 

for optimal 

management of 

operating modes for 

sulfur recovery unit  

Атырау мұнай 

ӛңдеу 

зауытының 

күкірт ӛндіру 

қондырғысы мен 

оның негізгі 

бӛлімшелері 

340.  Омарова 

Гульмира 

Сейлхановна 

Айтқожа Жангелді 

Жұматайұлы,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

Старовойтов Валерий 

Васильевич, т.ғ.д., 

профессор, 

Беларусь Ұлттық ғылым 

академиясының 

информатика мәселелері 

бойынша біріккен 

институтының  бас 

ғылыми қызметкері, 

Беларусь Республикасы 

Қазақстан 

Республикасындағы су 

тасқыны жағдайын 

модельдеудің 

ақпараттық-

аналитикалық жүйесі 

Информационно-

аналитическая 

система 

моделирования 

паводковых ситуаций 

в РК 

Information and 

analytical system for 

modeling flood 

situations in 

Kazakhstan 

Ақпараттық-

аналитикалық 

жүйені 

модельдеу 

341.  Ержанова 

Акбота 

Ермухамедовна 

Керімқұл Сейіт Есілбайұлы  

э.ғ.д., профессор 

 

Бахтизин Альберт 

Рауфович, РҒА 

корреспондент-мүшесі, 

э.ғ.д., профессор, Ресей 

ғылым академиясының 

орталық экономика-

математикалық 

институты, 

Ресей Федерациясы 

Агент-бағдарланған 

моделін егістік алқабы 

биомассаларын 

сыныптауға қолдану 

Применение агент-

ориентированной 

модели для 

классификации 

биомассы посевной 

площади 

Application of the 

agent-based model for 

the classification of 

biomass of crop area 

Агент-

бағдарланған 

модель. 

Егістік 

алаңындағы 

биомассаның 

дамуы 

 

342.  Тасболат Айнур 

Қазтайқызы 

Айтқожа Жангелді 

Жұматайұлы,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

Старовойтов Валерий 

Васильевич, т.ғ.д., 

профессор, 

Беларусь Ұлттық ғылым 

академиясының 

информатика мәселелері 

бойынша біріккен 

институтының  бас 

ғылыми қызметкері, 

Беларусь Республикасы 

Ғарыштық түсірілімді 

ӛңдеуге арналған 

ақпараттық жүйені 

әзірлеу 

 

Разработка 

информационной 

системы для 

обработки 

космических снимков 

Development of  an 

information system 

for processing 

satellite imagery 

 

Ғарыштық 

суреттер 

343.  Кожанов Мурат 

Галиаскарович 

Ла Лира Львовна  

ф.-м.ғ.к., доцент 

 

Лисицына Любовь 

Сергеевна, т.ғ.д., 

профессор 

АТМО ұлттық зерттеу 

университеті, Санкт-

Петербург, Ресей 

Федерациясы 

Мультипәндік білім 

беру бағдарламаларын 

жобалау жүйесін 

зерттеу, құру 

Исследование, 

разработка системы 

проектирования 

мультидисциплинарн

ых образовательных 

программ 

Research, 

development of a 

system for designing 

multidisciplinary 

educational programs 

Білім беру 

бағдарламалары

н интеграциялау 

үрдісінде 

университет 

студенттерін 

кәсіби  тұрғыдан 

дайындау 



344.  Иксебаева 

Жанна 

Сагинтаевна 

Жетписов Кабылда 

Жетписович  

ф.-м.ғ.к., доцент 

 

Барахнин Владимир 

Борисович, т.ғ.д., 

профессор, Новосибирск 

мемлекеттік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

«Техникалық 

құжаттама 

талаптарына сәйкес 

гранттық 

тапсырыстарды 

автоматты тексерудің 

модельдері мен 

әдістері»  

«Модели и методы 

автоматической 

проверки грантовых 

заявок на 

соответствие 

требованиям 

технической 

документации» 

«Models and methods 

of automatic grant 

applications checking 

for compliance the 

technical 

documentation» 

Компьютерлік 

лингвистика 

345.  Сисенов Нурбек 

Маханбетулы 

Боранбаев Сейлхан 

Нарбутинович  

т.ғ.д, профессор 

Николай Горанин, 

PhD докторы, Гедимин 

атындағы Вильнюс 

техникалық 

университеті, Литва 

Ақпараттық 

жүйелердің 

сенімділігін 

қамтамасыз ету 

программалық кешенді 

құру 

Разработка 

программного 

комплекса по 

обеспечению 

надежности 

информационных 

систем 

Development of a 

software complex to 

ensure the reliability 

of information 

systems 

Ақпараттық 

және 

программалық 

жүйелердің 

сенімділігі  

346.  Хабдолда Болат 

 

Жүзбаев  Серік Сүлейменович 

      ф.-м.ғ.к., доцент 

 

Карчевский  Андрей  

Леонидович,   ф.-м.ғ.д.,  

профессор 

Новосибирск 

мемлекеттік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Инженерлік 

сейсмикалық есептерді 

шешудің кӛп деңгейлі 

процедурасын құру 

Разработка 

многоуровневых 

процедур для 

решения инженерных 

сейсмических задач 

"Development of a 

multi-level 

procedures for solving 

engineering seismic 

problems" 

Ӛндіріс, 

құрылыс 

мекемелері. 

 

347.  Есмагамбетова 

Маржан 

Муратовна 

Оспанова Тлеугайша 

Топанбаевна,  

т.ғ.к. 

 

Белозубов Александр 

Владимирович, 

т.ғ.к., доцент АТМО 

ұлттық зерттеу 

университеті, Санкт-

Петербург, Ресей 

Федерациясы 

Авариялық-құтқару 

қызметін басқару 

ақпараттық-

аналитикалық жүйесі 

Информационно-

аналитическая 

система управления 

деятельностью 

аварийно-

спасательной службы 

Information analytical 

system of emergency 

rescue service 

managment 

Құтқару 

қызметінің 

жедел-

аналитикалық 

қызметін 

басқару 

348.  Тайчик Жамиля 

Ерболатовна 

 

Бакиев  Мурат Наурызбаевич 

ф.-м.ғ.к., доцент 

 

Лисицына Любовь 

Сергеевна, 

т.ғ.д., профессор 

АТМО ұлттық зерттеу 

университеті, Санкт-

Петербург, Ресей 

Федерациясы 

Құзыреттілік ыңғай 

негізінде жеке білім 

траекториясын 

ӛндірудің 

автоматтандырылған 

жүйесі 

 

Автоматизированная 

система 

генерирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории на основе 

компетентностного 

подхода 

 

Automated system for 

generating an 

individual educational 

trajectory based on a 

competence approach 

 

Құзыреттілік 

ыңғайы негізінде 

жеке білім 

траекториясын 

автоматтандыру 

349.  Жаксыбаев 

Дархан 

Оракбаевич 

Бакиев  Мурат Наурызбаевич 

ф.-м.ғ.к., доцент 

 

Жижимов Олег Львович, 

т.ғ.д., 

Новосибирск 

мемлекеттік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Ғылыми ақпараттық 

процестің ресурстары 

мен автоматтандыру 

алгоритмдерін 

жүйелеу үшін 

тақырыптық 

сӛздіктерді әзірлеу 

Разработка 

тематических 

словарей для 

систематизации 

ресурсов и 

алгоритмов 

автоматизации 

научно-

информационного 

процесса 

Development of a 

thematic dictionaries 

for systematization of 

resources and 

automation 

algorithms of the 

scientific information 

process 

Пәндік сӛздіктер 



350.  Анарбеков 

Дамир 

Жанайханович 

Жузбаев Серик Сулейменулы,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

Карчевский Андрей 

Леонидович, 

ф.-м.ғ.д., профессор, 

Новосібір мемлекеттік 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Объектіге 

динамикалық әсер 

кезінде деректерді 

ӛңдеудің параллельді 

алгоритмдерін жасау 

Разработка 

параллельных 

алгоритмов 

обработки данных 

при динамических 

воздействиях на 

объект 

Development of a 

parallel algorithms of 

data processing at 

dynamic effects on 

the object 

Параллельді 

алгоритмдер 

351.  Садирмекова 

Жанна 

Бакирбаевна 

Тусупов Джамалбек 

Алиаскарович 

ф-м.ғ.д., профессор 

Жижимов Олег Львович, 

т.ғ.д., 

Новосибирск 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей Федерациясы. 

Пәндік облыстың 

онтологиялық моделін 

қолдану арқылы 

ақпараттық жүйелерді 

интеграциялау 

процесінде 

құжаттардан 

метамәліметтерді алу 

технологиясын құру 

Разработка 

технологии 

извлечения 

метаданных из 

документов в 

процессе интеграции 

информационных 

систем с 

использованием 

онтологической 

модели предметной 

области 

Development of  a 

technology for  

metadata extracting 

from documents in 

the process of 

integrating 

information systems 

using an ontological 

model of subject area 

Басқарылатын 

сӛздіктер және 

фактілер, 

морфологиялық 

талдағыштар. 

352.  Тулебаев 

Ерсултан 

Бахытович 

Боранбаев Сейлхан 

Нарбутинович,  

т.ғ.д., профессор 

Николай Горанин, 

PhD докторы, Гедимин 

атындағы Вильнюс 

техникалық 

университеті, Литва. 

Кәсіпорындарының 

технологиялық 

жаңаруын модельдеу 

үшін ақпараттық 

жүйені әзірлеу 

Разработка 

информационной 

системы для 

моделирования 

технологического 

обновления 

предприятий 

Development of an 

information system 

for modeling a 

technological 

renovation of an 

enterprise 

Технологиялард

ы жетілдіру 

процесі,  

ақпараттық жүйе 

353.  Тусупов Ахмет 

Джамалбекович 

Тохметов Акылбек 

Темирбекович,  

ф-м.ғ.к. 

Листопад Николай 

Измайлович, 

т.ғ.д., профессор,  

Беларусь мемлекеттік 

Информатика және 

радиоэлектроника 

университеті, Беларусь 

Республикасы  

GPON технологиясы 

негізінде қазіргі 

заманғы 

инфокоммуникациялы

қ жүйелердің 

инфрақұрылымын 

масштабтау 

Масштабирование 

инфраструктуры 

современных 

инфокоммуникацион

ных систем на базе 

технологии GPON 

Extending the 

infrastructure of 

modern 

infocommunication 

systems based on 

technology GPON 

Талшықты-

оптикалық 

желілерге 

негізделген 

ақпараттық және 

коммуникациял

ық жүйелердің 

техникалық 

сипаттамалары 

354.  Уразалинов 

Вилен Олегович 

Муханова Аягоз Асанбековна, 

PhDдоктор 

Гаранина Наталья 

Олеговна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

А.П. Ершов 

атындағы Ресей ғылым 

академиясының Сібір 

бӛлімшесі Информатика 

жүйесі институты, Ресей 

Федерациясы 

Ақпараттық 

жүйелердегі 

ақпараттық 

қауіпсіздікті бағалау 

әдістері мен моделдері  

Модели и методы 

оценки 

информационной 

безопасности в 

информационных 

системах 

Models and methods 

of information 

security assessment in 

information systems 

Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамсыздандыру 

қызметі 

355.  Юсупов Алибек 

Сабитович 

Сагиндыков Каким 

Молдабекович 

т.ғ.к. 

 

Лихачевский Дмитрий 

Викторович, 

т.ғ.к., 

Беларусь мемлекеттік 

Жерлерді шӛлейттену 

мониторингісінің 

ақпараттық жүйесі 

 

Информационная 

система мониторинга 

опустынивания 

земель 

Information 

monitoring system of 

desertification of 

lands 

Шӛлденген 

жерлердің 

қозғалысы 



Информатика және 

радиоэлектроника 

университеті, Беларусь 

Республикасы 

 

356.  Бекешева Лаура 

Рахиевна 

Кадырбеков Тұрсын 

Кӛбетаевич  

э.ғ.к., доцент 

 

Старовойтов Валерий 

Васильевич, т.ғ.д., 

профессор, 

Беларусь Ұлттық ғылым 

академиясының 

информатика мәселелері 

бойынша біріккен 

институтының  бас 

ғылыми қызметкері, 

Беларусь Республикасы 

Қолтаңба сараптамасы 

үшін қолжазба мәтінін 

және қол қоюды 

верификациялау 

 

Верификация 

подписи и 

рукописного текста 

для почерковедческой 

экспертизы 

 

Verification of the 

signature and 

handwriting for 

handwriting 

examination 

қажетті қолтаңба 

сараптамасын 

жүргізу кезіндегі  

қолжазба 

мәтіндер және 

қысқа жазбалар  

357.  Алдабергенова 

Камар  

Мустафаевна 

Кадырбеков Тұрсын 

Кӛбетаевич  

э.ғ.к., доцент  

Есикова Татьяна 

Николаевна, э.ғ.к., 

Новосибирск 

мемлекеттік 

университетінің доценті, 

Экономика және 

ӛнеркәсіптік ӛндірісті 

ұйымдастыру 

институтының аумақтық 

жүйелер бӛлімінің 

жетекші ғылыми 

қызметкері, Ресей 

Федерациясы 

Экономикалық 

жүйелерде шешімдерді 

қабылдауды қолдау 

әдістемесі мен 

аспаптық құралдары 

Методология и 

инструментальные 

средства поддержки  

принятия решений в 

экономических 

системах 

Methodology and 

tools for decision 

support in economic 

systems 

Экономикалық 

жүйелер 
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358.  Адилбаев Андас 

Аманбаевич 

Ермекбаева Жанар Жарасовна,  

PhD докторы 

Хакан Темелтас, 

PhD, профессор, 

Стамбул техникалық 

университеті, Туркия 

Біртексіз ортада ҰҰА 

жетекші аппаратының 

артынан апатсыз ұшу 

басқару жүйесін құру 

Разработка системы 

управления 

безаварийного полета 

в неоднородной среде 

двух БПЛА, 

следующих друг за 

другом 

Development a 

control system for 

accident-free flight in 

unstructured 

environment of two 

UAVs one following 

after another 

әр түрлі қызмет 

салаларында, 

әртүрлі 

климаттық 

жағдайда және 

түрлі 

тапсырмаларды 

шешуде 

пайдаланылатын 

ұшқышсыз ұшу 

аппараты  мен 

олардың ұшу 

модельдері, 

басқару жүйесі 

359.  Ахметбекова 

Мӛлдір 

Еркінқызы 

Сагнаева Сауле Кайроллиевна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Вуйцик Вальдемар, 

т.ғ.д., профессор, 

Люблин техникалық 

университеті, Польша 

Ӛнеркәсіптік 

кәсіпорын 

құрылғыларына 

техникалық қызмет 

Модели и методы 

автоматизации 

процесса управления 

техническим 

Models and methods 

for automating the 

management of 

maintenance and 

кірпіш 

зауытының 

жабдықтарын 

техникалық 



кӛрсету және жӛндеу 

жұмыстарымен үрдісін 

(ҚТҚЖ)  автоматты 

басқару модельдері 

мен әдістері 

обслуживанием и 

ремонтами 

оборудования (ТОРО) 

промышленного 

предприятия 

repair of equipment 

(TOPO) of an 

industrial enterprise 

қызмет кӛрсету 

мен жӛндеуді 

басқару 

360.  Ахметова Сауле 

Океновна 

Бейсенби Мамырбек 

Аукебаевич, 

т.ғ.д., профессор 

 

Марков Александр 

Владимирович,  т.ғ.к.,  

доцент,  Беларусь 

мемлекеттік 

Информатика және 

радиоэлектроника 

университеті, Беларусь 

Республикасы 

Ляпунов вектор 

функциясының 

градиент-жылдамдық 

әдісімен қарлығаштың 

құйрығы апаттар 

класында басқару 

жүйесін синтездеу 

міндетін шешу 

Решение задачи 

синтеза систем 

управления в классе 

катастроф ласточкин 

хвост градиентно-

скоростным методом 

вектор функции 

Ляпунова 

The solution of the 

problem of synthesis 

of control systems in 

the class of 

catastrophes of the 

swallowtail by the 

gradient-velocity 

method is the vector 

of the Lyapunov 

function 

қарлығаштың 

құйрығы апаттар 

класында 

басқару  

361.  Женисбекулы 

Жасулан 

Оразбаев Батырбай 

Бидайбекович, 

т.ғ.д., профессор 

 

Махутов Буркит 

Набатбаевич, 

т.ғ.к.,  доцент, 

Нижневартовск 

мемлекеттік 

университеті, Ресей 

Федерациясы 

Мұнай тасымалдау 

құбыры 

жұмысынының 

режимдерін басқару 

жүйесі 

Система управления 

режимами работы 

нефтеровода 

Mode Control system 

of Oil pipeline works 

Технологиялық 

агрегаттар 

(мұнай жылыту 

станциялары, 

мұнай құю 

қондырғылары) 

362.  Заденова 

Тансулу 

Айдосовна 

 

Рзаева Лейла Гумметовна, 

PhD докторы 

Вуйцик Вальдемар, 

т.ғ.д., профессор, 

Люблин техникалық 

университеті, Польша 

Ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындардың 

деректер базасы 

рефакторингінің 

технологиялық 

үрдістерін 

автоматтандыру 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

рефакторинга баз 

данных 

промышленных 

предприятий 

Automation of 

technological 

processes of 

refactoring databases 

of industrial 

enterprises 

реляциялық 

деректер 

базасының 

құрылымын, 

ӛнеркәсіптік 

ӛндірісті 

басқаруды 

автоматтандыру

ды қамтамасыз 

ететін 

ақпараттық 

жүйелерді құру 

үрдістерін 

жобалау әдістері 

363.  Зинағабденова 

Дариға 

Рахымжанқызы 

Оспанов Серик Сатыбалдиевич,  

т.ғ.к. 

Марэк Мезитис, 

т.ғ.д., профессор. 

Рига техникалық 

университеті, 

Латвия 

Қазақстан 

Республикасының 

кӛліктік бақылау 

бекеттерінде жүк 

автомобильдерінің 

автоматтандырылған 

бақылау жүйесінің 

әдістерін жете зерттеп   

жасау 

Разработка методов 

автоматизированной 

системы контроля 

грузовых 

автомобилей на 

постах транспортного 

контроля Республики 

Казахстан 

Development of 

methods for the 

automated control 

system for trucks at 

transport control posts 

of the Republic of 

Kazakhstan 

ҚР кӛліктік 

бақылау 

бекеттеріндегі 

жүк 

автомобильдерін

ің салмағын 

ӛлшеудің 

технологиялық 

үрдісі 

364.  Кутпанова 

Зарина 

Алмабековна 

Ермекбаева Жанар Жарасовна,  

PhD докторы 

Хакан Темелтас, 

PhD, профессор, 

Стамбул техникалық 

Біртексіз ортада 

бірінен соң бірі 

апатсыз ұшатын үш 

Моделирование 

системы управления 

безаварийного полета 

Simulation a control 

system for accident-

free flight in 

Роботтар (ҰҰА), 

ұшу үлгілері, 

басқару жүйесі 
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университеті, Туркия ҰҰА басқару жүйесін 

құру 

в неоднородной 

среде для трех БПЛА, 

следующих друг за 

другом 

unstructured 

environment of three 

UAVs following one 

after another 

365.  Қалмағанбетова 

Жұлдызай 

Асылбекқызы 

Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна, 

т.ғ.к. 

Марков Александр 

Владимирович,  т.ғ.к.,  

доцент,  Беларусь 

мемлекеттік 

Информатика және 

радиоэлектроника 

университеті, Беларусь 

Республикасы 

Серпінді 

электромеханикалық 

басқару нысаны бар  

бақылағыш жүйенің  

робасттылығын 

арттыру әдістерін  

зерттеу 

Исследование 

методов повышения 

робастности 

следящей системы с 

упругим 

электромеханическим 

объектом управления 

Research of methods 

for increasing the 

robustness of the 

servo system with an 

elastic 

electromechanical 

control object 

Электромеханик

алық жүйе 

366.  Мұқашева 

Асылжан 

Дидарқызы 

 

Оспанов Серик Сатыбалдиевич,  

т.ғ.к. 

Марэк Мезитис, 

т.ғ.д., профессор. 

Рига техникалық 

университеті, 

Латвия 

Таразы құрылғысының 

жұмысын 

модельдеумен ленталы 

конвейерде жүк 

салмағын ӛлшеудің 

технологиялық үрдісін 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесі 

Автоматизированная 

система управления 

технологического 

процесса измерения 

массы груза на 

ленточном конвейере 

с моделированием 

работы весового 

устройства 

The automated 

control system of 

technological process 

of measurement of 

weight of the load on 

the belt conveyor with 

modeling of work of 

the weight device 

Таразы 

құрылғысының 

құрылымын 

ӛзгертілген  

таспалы 

конвейер 

367.  Мырзатаев 

Нұрғиса 

Ғабитұлы 

Кисикова Нургуль 

Мырзабековна, 

ф.-м.ғ.к. 

Дементьев Юрий 

Николаевич, 

т.ғ.к.,  доцент, 

Ұлттық зерттеу  Томск 

политехникалық 

университеті, 

Ресей Федерациясы 

Кӛршілес елдер 

арасында темір жол 

транспортарында жүк 

тасымалдау үрдістерін 

автоматтандырылған 

басқару жүйесін 

интеграциялау 

Интеграция 

автоматизированной 

системы управления 

процессов перевозки 

грузов 

железнодорожным 

транспортом между 

соседними странами 

Integration of the 

automated control 

system for the 

processes 

 of transporting goods 

by rail between 

neighboring countries 

 

темір жол 

транспорты 

арқылы жүк 

тасымалдау 

процесстерін 

басқарудың 

автоматтандыры

лған жүйелері  

368.  Сантеева Сая 

Әділбайқызы 

Оразбаев Батырбай 

Бидайбекович,  

т.ғ.д., профессор 

Махутов Буркит 

Набатбаевич, 

т.ғ.к.,  доцент, 

Нижневартовск 

мемлекеттік 

университеті,  Ресей 

Федерациясы 

Мұнай ӛндірісінің 

бұрғылау және ӛндіру 

үрдістерінің 

қалдықтарын басқару 

Управление отходами 

нефтяного 

производства в 

процессах бурения и 

добычи 

Waste оil production 

control in drilling and 

mining processes 

Мұнай 

ӛндірісінің 

бұрғылау және 

ӛндіру 

процестері 

369.  Сарбасова 

Айдана 

Бактыгалиевна 

Бейсенби Мамырбек 

Аукебаевич,   

т.ғ.д., профессор 

Дементьев Юрий 

Николаевич, 

т.ғ.к.,  доцент, 

Ұлттық зерттеу Томск 

политехникалық 

университеті, 

Ресей Федерациясы 

Тӛрт параметрлі 

құрылымды-орнықты 

бейнелер класында 

орнықсыз және 

детерминделген 

хаосты процестермен 

басқару жүйесін құру 

Построение систем 

управления 

неустойчивыми и 

детерминированными 

хаотическими 

процессами в классе 

четырѐх 

параметрических 

структурно-

устойчивых 

отображений 

Construction of 

control systems for 

unstable and 

deterministic chaotic 

processes in the class 

of four parametric 

structurally stable 

mappings 

Апаттар 

теориясы, 

Ляпунов  

функциясы, 

АРЖ талдау 

және синтездеу, 

робасты 

орнықтылық, 

детерминделген 

хаос 
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370.  Серікова 

Назерке 

Серікқызы 

Дюсекеев Канагат Абетович, 

PhD докторы 

Ерал Курт, 

PhD, профессор, 

Гази университеті, 

Түркия 

Ақпараттық 

қауіпсіздікті басқару, 

бағалау және талдау 

кешенді жүйесін 

әзірлеу 

Построение 

комплексных систем 

анализа, оценивания 

и управления 

информационной 

безопасностью 

Construction of 

analysis’s complex 

systems, assessment 

and management of 

information security 

 

Автоматтандыры

лған басқару 

жүйелерінің 

ақпараттық 

қауіпсіздігі 

371.  Шарив Таңат Ускенбаева Гульжан 

Амангазыевна, 

PhD докторы 

Марэк Мезитис, 

т.ғ.д., профессор, 

Рига техникалық 

университеті, 

Латвия 

ҚТҚ-тарды  жинаудың 

үрдісін басқарудың 

модельдері мен 

әдістері 

Модели и методы 

управления 

процессами сбора 

ТБО 

Models and methods 

of control of SDW 

collection processes 

ҚТҚ-тарды 

жинаудың 

технологиялық 

үрдісін басқару 

моделдері және 

әдістері 

372.  Амиржанова 

Зинара 

Бекболатовна 

Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна, 

т.ғ.к. 

Марков Александр 

Владимирович,  т.ғ.к.,  

доцент,   Беларусь 

мемлекеттік 

Информатика және 

радиоэлектроника 

университеті, Беларусь 

Республикасы 

Құрылымдық синтез 

әдісімен ұшу 

аппаратының 

робасттық басқару 

жүйесін құру 

Построение 

робастной системы 

управления 

летательным 

аппаратом методом 

структурного синтеза 

Құрылымдық синтез 

әдісімен ұшу 

аппаратының 

робасттық басқару 

жүйесін құру 

ұшу аппараты 

373.  Аубакиров 

Арман Ауэзович 

Омаров Арыстан Назырович, 

ф.-м.ғ.к. 

Хакан Темелтас, 

PhD, профессор, 

Стамбул техникалық 

университеті, Туркия 

Біртексіз ортада екі 

бірдей ҰҰА-ның 

апатсыз  ұшудың  

басқару жүйесін құру 

Построение системы 

управления 

безаварийного полета 

в неоднородной среде 

для двух 

равнозначных БПЛА 

Designing a control 

system for accident-

free flight in 

unstructured 

environment of two 

equivalent UAVs 

ҰҰА-ның 

апатсыз ұшу 

басқару жүйесі 

374.  Бейсембина 

Салтанат 

Еркеновна 

Бейсенби Мамырбек 

Аукебаевич,   

т.ғ.д., профессор 

Марков Александр 

Владимирович,   т.ғ.к.,    

доцент,  Беларусь 

мемлекеттік 

Информатика және 

радиоэлектроника 

университеті, Беларусь 

Республикасы 

Экономикалық жүйені 

дамытудағы қысқа 

мерзімді ауытқулар 

мен тербелістерді 

зерттеу және басқару 

Исследование и 

управления 

краткосрочными 

колебаниями и 

флуктуацией в 

развитии 

экономической 

системы 

Research and control 

of the short-term 

oscillations and 

fluctuations in the 

development of the 

economic system 

қысқа мерзімді 

ауытқулар мен 

тербелістер 

375.  Битиманова 

Салтанат 

Серикбаевна 

Шукирова Алия Косаналиевна,  

PhD докторы 

Вуйцик Вальдемар, 

т.ғ.д., профессор, 

Люблин техникалық 

университеті, Польша 

Электр энергетикалық 

жүйелерді оңтайлы 

басқарудың 

модельдері  мен 

әдістерін әзірлеу 

Разработка моделей и 

методов 

оптимального 

управления 

электроэнергетически

ми системами 

Development of 

models and methods 

of optimal control of 

electric power 

systems 

электр 

энергетикалық 

жүйелерді 

басқарудың 

заманауи 

жүйелері 

376.  Ибилдаева 

Рахила 

Бисеновна 

Сагнаева Сауле Кайроллиевна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Шарифа Мимтаза Саид 

Ахмад Абу Рахман, PhD, 

профессор, Путра 

университеті, Малайзия 

Пошталық 

ақпараттарды ӛңдеудің 

бизнес- үрдістерін 

автоматтандыру 

технологиялары 

Технологии 

автоматизации 

бизнес- процессов 

обработки почтовой 

информации 

Automation 

technologies for 

business processes of 

postal information 

processing 

пошта 

байланысы 

жүйелері  

377.  Исатаева 

Гайнель 

Сабидулловна 

Бейсенби Мамырбек 

Аукебаевич,   

т.ғ.д., профессор 

Дементьев Юрий 

Николаевич, т.ғ.к.,     

доцент, 

Ляпуновтың вектор-

функциясының 

градиентті-жылдамдық 

Решение задачи 

синтеза систем 

управления в классе 

Solving the task of 

synthesis for control 

systems in the class of 

«гиперболалық 

омбилика» 

апаттар 
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Ұлттық зерттеу Томск 

политехникалық 

университеті, 

Ресей Федерациясы 

әдісімен 

«гиперболалық 

омбилика» апаттар 

класында басқару 

жүйесін синтездеу 

мәселесінің шешімі 

катастроф 

«гиперболическая 

омбилика» 

градиентно-

скоростным методом  

вектор-функций 

Ляпунова 

hyperbolic umbilic 

catastrophe by the 

speed-gradient 

method of vector 

Lyapunov function 

функцияларыны

ң класындағы 

басқару жүйелер 

378.  Мырзатай Али 

Алтынбайұлы 

 

Дюсекеев Канагат Абетович, 

PhD докторы 

Бандини Стефания,  

профессор, Милано-

Бикокка Университеті, 

Италия 

IТ-компанияда еңбек 

ресурстарын 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін зерттеу және 

әзірлеу 

Исследование и 

разработка 

автоматизированной 

системы управления 

трудовыми ресурсами 

в IТ-компании 

Research and 

development of 

automated labor 

resource management 

system in the IT 

company 

IT-компанияның 

еңбек 

ресурстарын 

басқару 

механизмдері, 

әдістері және 

жүйелері 

379.  Рахимов Руслан 

Викторович 

 

Мукатаев Нурлан Серикович, 

PhD докторы 

Марков Александр 

Владимирович,  т.ғ.к.,  

доцент,  Беларусь 

мемлекеттік 

Информатика және 

радиоэлектроника 

университеті, Беларусь 

Республикасы 

Қосалқы 

станциялардың 

автоматтандырылған 

басқару жүйесін 

(АБЖ) дамыту 

жолдары арқылы 

электрмен жабдықтау 

сенімділігін арттыру 

Повышение 

надежности 

электроснабжения 

путѐм разработки 

автоматизированной 

системы управления 

(АСУ) подстанциями 

Improving the 

reliability of 

electricity supply by 

developing an 

automated control 

system (ACS) by 

substations 

Қосалқы 

станциялар 

380.  Садыков 

Махамбет 

Пернеханович 

 

Оразбаев Батырбай 

Бидайбекович,  

т.ғ.д., профессор 

Вуйцик Вальдемар, 

т.ғ.д., профессор ,  

Люблин техникалық 

университеті, Польша 

Жерасты уранды 

шаймалау үрдісі 

модельдерін құру, 

оптимизациялау және 

басқару 

Разработка моделей, 

оптимизация и 

управление 

процессом 

подземного 

скважинного 

выщелачивания урана 

Development of the 

models, optimization 

and control of the in-

situ leach mining 

process of uranium 

«Қазатомӛнеркәс

іп» ҰАК» АҚ 

уран ӛндіретін 

кәсіпорындарын

ың бірінде 

жерасты 

ұңғымалы 

шаймалау 

әдісімен табиғи 

уранды 

ӛндірудің 

автоматтандыры

лған басқару 

жүйесі 

381.  Сансызбай 

Ләззат 

Жасекенқызы 

 

Оразбаев Батырбай 

Бидайбекович,  

т.ғ.д., профессор 

Вуйцик Вальдемар, 

т.ғ.д., профессор, 

Люблин техникалық 

университеті, Польша 

Үй-жай микроклимат 

параметрлерін басқару 

энергия үнемдегiш 

зияткерлік жүйесін 

зерттеу және 

құрастыру 

Исследование и 

разработка 

энергосберегающей 

интеллектуальной 

системы управления 

параметрами 

микроклимата зданий 

Research and 

development of 

energy-saving 

intelligent control 

system of the 

microclimate 

parameters in the 

buildings 

үй-жайдың 

микроклиматы 

382.  Сеитова Алия 

Ерболовна 

Бейсенби Мамырбек 

Аукебаевич,   

т.ғ.д., профессор 

Дементьев Юрий 

Николаевич, 

т.ғ.к.,  доцент, 

Ұлттық зерттеу Томск 

Энергожүйелерінің 

орнықсыз және 

детерминделген 

бейберекетсіз 

Управление 

неустойчивыми и 

детерминированными 

хаотическими 

Control of the 

unstable and 

determined chaotic 

modes of the energy 

Ӛндіруші 

кӛздері бар 

электротехникал

ық жүйелер 
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  ∫2. Басқа университеттен ауысып келген 3-курс докторантының диссертация тақырыбын, отандық және шетелдік ғылыми кеңесшісін бекіту 

 

№ Докторанттың 

аты-жӛні 

Ғылыми кеңесшінің 

аты-жӛні, ғылыми 

дәрежесі 

Шетелдік ғылыми 

кеңесшінің аты-жӛні 

(толық), ғылыми 

дәрежесі, 

университеттің толық 

атауы, мемлекеті 

 

Докторлық диссертация тақырыптары 

 

 

Зерттеу 

нысаны 

 

Қазақ 

тілінде 

Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

6D010300-«Педагогика және психология» 

384.  Рамазанова 

Динара 

Жубанышевна 

Менлибекова 

Гульбахыт 

Жолдасбековна 

п.ғ.д., профессор 

Омер Займоглу, 

п.ғ.к., 

Акдениз университеті 

(Түркия) 

ЖОО-ның білім беру 

үрдісінде болашақ 

мұғалімнің тәрбиелік 

мәдениетін 

қалыптастыру 

Формирование 

воспитательной 

культуры будущего 

учителя в 

образовательном 

процессе вуза 

Formation of the 

educational culture of 

the future teacher in 

the educational 

process of the higher 

education 

ЖОО-ның 

педагогикалық 

үрдісі 

 

 

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі  

қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру 

бӛлімінің бастығы                                                                                                                                           С. Лисняк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политехникалық 

университеті, 

Ресей Федерациясы 

режимдерін басқару режимами 

энергосистемы 

system 

383.  Тӛлеу Алтынбек 

Шерубайұлы 

Омаров Арыстан Назырович, 

ф.-м.ғ.к 

Хакан Темелтас, 

PhD, профессор, 

Стамбул техникалық 

университеті, Туркия 

Үш ҰҰА-ның сына  

түрінде біртексіз 

ортадағы апатсыз  

ұшудын басқару 

жүйесін модельдеу 

  

Моделирование 

системы управления 

безаварийного полета 

в неоднородной среде 

трех БПЛА в виде 

клина 

Simulation a control 

system for accident-

free flight in 

unstructured 

environment of three 

UAVs in the form of 

a wedge 

ӛнеркәсіп 

роботтар 
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