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1 Алипбаев Мадияр 

Жолбарысулы 

Бәйкен Әшімовтің 

саяси портреті 

Политический портрет 

Байкена Ашимова 

The political portrait of 

Baiken Ashimov 

С-41 Қалиев Наубат Калиевич 

д.полит.н., профессор 

2 Бақытжан Мадияр 

Бақытжанұлы 

Миграциялық 

процестегі жастардың 

орны: Қазақстан және 

шетелдік тәжірибе 

Роль молодежи в 

миграционных 

процессах: Казахстан и 

зарубежный опыт 

The role of Youth in the 

migration processes: 

Kazakhstan and foreign 

experience 

С-41 Жанпейсова К.Д.  доцент,  

к.полит.н. 

3 Елемес  Еламан 

Куатұлы 

Үштілділік- 

Қазақстанның тіл 

саясатының  жаңа 

форматы ретінде 

Трехъязычие- новый 

формат языковой 

политики Казахстана 

Trilingualism- a new 

format of the policy of 

Kazakhstan 

С-41 Копежанова Д.Е. доцент, 

доктор PhD 

4 Есхожин Дияр 

Амангельдинович 

Қазақстанның Ұлттық 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудегі 

аймақтық фактор 

Фактор региональности 

Казахстана в 

обеспечении 

национальной 

безопасности 

The factor of regionality 

of Kazakhstan in 

ensuring national 

security 

С-41 Габдулина Б.А. доцент, к. 

и.н. 

5 Сактаганова Алина 

Данияровна 

Тұрғындарды әлеуметтік 

қорғау бойынша 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік саясаты 

Государственная 

политика Республики 

Казахстан по социальной 

защите населения 

Public policy of the 

Republic of Kazakhstan on 

social security 

С-41 Дюсембекова М.К. 

доцент,  к.полит.н. 

6 Сатқанбаева Ұлдана 

Нұрмағанбетқызы 

Қазақстанның саяси 

жаңғыруы 

жағдайындағы 

Конституционная 

реформа в контексте 

политической 

Constitutional reform in 

the context of 

Kazakhstan's political 

С-41 Рыстина И. С. и.о доцента,  

доктор PhD 
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Конституциялық 

реформа 

модернизации 

Казаxстана 

modernization 

7 Ғаниқызы Айдана Қазақстан-Австрия: екі 

жақты қарым-

қатынастың басты 

бағыттары мен 

ерекшеліктері, саяси 

тәжірибе мен жаңа 

тенденциялар. 

Казакстан-Австрия: 

основные направлении 

и особенности 

двухсторонних 

отношений, 

политический опыт и 

новые тенденции. 

Kazakhstan and Austria: 

main directions and 

peculiarities of bilateral 

relations, political 

experience and new 

trends. 

С-41 Тулебаева М.К. доцент,  

к.полит.н. 

8 Талхатбеков Рахат 

Кайратұлы 

ОҚО-дағы этносаралық 

қарым-қатынас 

Межэтнические 

отношения в 

Республике Казахстан 

(на примере Южно-

Казахстанской области) 

Interethnic relations in 

the SKO 

С-41 Бюлегенова Б.Б. и.о. 

доцента,  к.полит.н. 

9 Шалтай Еркебұлан 

Алтынбекұлы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

жаңғырту процесі: 

атқарушы және заң 

шығарушы билік 

тармақтарының өзара 

байланысы 

Процесс модернизации 

Республики Казахстан: 

взаимосвязь между 

законодательной и 

исполнительной 

ветвями власти 

Process of modernization 

of Republic Kazakhstan: 

interaction between 

legislative and executive 

branches of authority 

С-41 Имакова Г.У. доцент,  

к.полит.н. 

10 Абдулла Нуржигит 

Арипханулы 

Ақпараттық қауіпсіздік 

саласындағы Қазақстан 

Республикасының 

халықаралық 

ынтымақтастығы 

Международное 

сотрудничество 

Республики Казахстан 

в сфере 

информационной 

безопасности 

International cooperation 

of the Republic of 

Kazakhstan in the area of 

information security 

П-42 Аскеева Г.Б. профессор, 

к.ф.н. 

11 Амантай Нұрсұлтан 

Саматұлы 

Қазақстан 

Республикасының 

саяси элитасы: 

қалыптасу 

ерекшеліктері және 

дамуы 

Политическая элита 

Республики Казахстан: 

особенности 

формирования и 

развития 

Political elite of the 

Republic of Kazakhstan: 

features of formation and 

development 

П-42 Нечаева Е.Л. профессор,  

к.полит.н. 
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12 Байбисенова Гаухар 

Саматұлы  

Шекаралық және 

территориялық 

дауларды шешу 

механизмдері – 

халықаралық 

тәжірибені талдау 

Механизмы решения 

пограничных и 

территориальных 

споров – анализ 

международного опыта 

Mechanisms for 

solutions border and 

territorial disputes - 

analysis of international 

experience 

П-42 Онучко М.Ю. профессор, 

к.полит.н. 

13 Қойшыбаев Наурыз 

Берікбайулы 

Жаһандық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудегі 

Қазақстанның саяси 

бастамалары 

Политические 

инициативы  

Казахстана в 

обеспечении 

глобальной 

безопасности 

Kazakhstan's political 

initiatives to ensure 

global security 

П-42 Казбекова М.А., и.о. 

доцента, к.полит.н. 

14 Саинов Адиль 

Алимжанулы 

Қазіргі кезеңдегі 

Қазақстанның 

азаматтық қоғамы: 

жағдайы және даму 

тенденциясы 

Гражданское общество 

Республики Казахстан  

на современном этапе : 

состояние и тенденции 

развития 

Civil society of the 

Republic of Kazakhstan 

at the present stage: state 

and development 

tendencies 

П-42 Искиндирова Ж.Ж.  

ст.преподаватель, магистр 

15 Бакытбековна 

Эльвира 

Бакытбековна 

Инвеститициялық 

тартымдылықтың 

қалыптасуындағы 

аймақтық саясат 

(Шығыс Қазақстан 

облысы тәжірибесі)  

Региональная политика 

по формированию 

инвестиционной 

привлекательности (на 

примере Восточно-

Казахстанской области) 

Regional policy on the 

formation of investment  

attraction (on the 

example of the East 

Kazakhstan region) 

П-42 Нуртазина Р.А. 

профессор.  д.полит.н 


