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Цифрлы Қазақстан 
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өзектілігі негізінде 
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РК: на основе актуальности 

программы «Цифровой 
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Kazakhstan: based on 

the relevance of the 

program «Digital 

Kazakhstan» 

C-41 Жанпейсова К.Д. 

доцент, к.полит.н 

3 Ерікжан Жасұлан Қазақстан Республикасы 

Парламентаризмінің 

эволюциясы: саяси талдау 

Эволюция парламентаризма 

Республики Казахстан: 

политически анализ 

The evolution of 

parliamentarism of the 

Republic of 

Kazakhstan: political 

analysis 

C-41 Жанпейсова К.Д. 

доцент, к.полит.н 

4 Жолман Айгерім Саясаттанушы Нәубат 

Қалиұлының саяси 

портреті 
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Калиевича 
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C-41 Бюлегенова Б.Б. 
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основные принципы 

развития и этапы 

You policy of the 
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Kazakhstan: basic 

principles of 
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C-41 Копежанова Д.Е. 
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Виды и особенности 

политическо-социальных 
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Types and features of 

political and social 

protests   

C-41 Габдулина Б.А. 

доцент, к.и.н 
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Социальная политика РК: 

проблемы и механизмы 
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problems and 
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Kazakhstan: evolution 

and dynamics 

C-41 Габдулина Б.А. 

доцент, к.и.н 
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Айым  

Қазақстан 

Республикасының ішкі 

көші-қон саясаты 

Внутренняя миграционная 

политика Республики 

Казахстан 

Internal migration 

policy of the Republic 

of Kazakhstan 

П-42 Кенжебаева К.К. 

доцент, к.и.н 

10 Ермекбаев 

Улугбек  

Қазақстан 

Республикасындағы 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясат:оны 

қалыптастыру және іске 

асыру тенденциялары 

Антикоррупционные 

реформы в Республике 

Казахстан: тренды ее 

формирования и реализации 

Anti-corruption policy 

of the Republic of 

Kazakhstan: trends in 

its formation and 

implication 

П-42 Аскеева Г.Б. 

профессор, к.ф.н 

11 Ленский Артем  БАҚ-тағы қазіргі заманы 

мемлекеттің имиджі 

Имидж современного 

государства в средствах 

массовой информации  

Image of the modern 

state in the media 

П-42 Сергазин Е.Ф. 

ст.преподаватель, 

Доктор PhD 

12 Карымбаева Даяна  Аймақтық саясат 

әлеуметтік процестерді 
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(Түркістан облысының 

мысалында) 

Региональная политика как 

способ управления 

социальными процессами (на 

примере Туркестанской 

области) 

Regional policy as a 

way of managing  

social processes(on the 

example  of the 

Turkistan region) 

П-42 Нуртазина Р.А. 

профессор, д.полит.н 

13 Мажитова Сабина Заманауи манипулятивті 

технологиялар: теория 

және практика 

Cовременные 

манипулятивные технологии: 

теория и практика  

Modern manipulative 

technologies: theory 

and practice 

П-42 Онучко М.Ю. 

профессор, к.полит.н 
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