
 

 

2015-2016 оқу жылындағы 

1-курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

«Педагогика және психология»институты 

Жалпы және қолданбалы психология кафедрасы 

 

№ Магистрантт

ың аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми 

жетекшісі 

Рецензенттер 

қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінді 

1.  Сраж Жансая 6M050300-

Психология 

Жабық мекемедегі 

тәрбиеленушілердің 

танымдық 

процестерінің 

(қабылдау, ойлау, 

зейін)  психологиялық 

ерекшеліктері. 

Психологические 

особенности 

познавательных 

процессов 

(восприятие, 

мышление, внимание) 

у воспитанников 

закрытых 

учреждений. 

Psychological 

features of cognitive 

processes 

(perception, 

thinking, attention ) 

in students of private 

institutions. 

 

Акажанова А.Т.   

психол.ғ.д., 

профессор 

Перленбетов М.А. 

психол.ғ.д., проф. 

Қайнар университеті 

2. Айжарыков 

Ғабит 

6M050300-

Психология 

Практик- психолог 

жұмысында нейро-

лингвистикалық 

бағдарлама техникасын  

қолдану  

Использование техник 

нейро-

лингвистического 

программирования в 

работе практического 

психолога 

Using the techniques 

of neuro-linguistic 

programming in the 

practical 

psychologist 

Нургалиева У.С., 

психол.ғ.к., 

доцент 

Ахтаева Н.С.  

психол.ғ.д., 

профессор. 

 Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. 

3. Байгарина 

Марина 

6M050300-

Психология 

Студент - 

спортшылардың жарыс 

алдындағы іс-

әрекетінің 

психофизиологиялық 

ерекшеліктері. 

Психофизиологически

е особенности 

студентов-

спортсменов в 

процессе 

предсоревновательной 

деятельности 

Psychophysiological 

characteristics of 

student-sportsmen 

the process of 

precontest activity 

Абдрахманова 

Р.Б., психол.ғ.к., 

доцент 

Байтикова Ш.С., 

психол.ғ.д.,проф. 

КазАТиСО на казах 

перевести 

 

 

 

 

 

 



2  курс магистранттарының нақтыланған және өзгертілген диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 

№ Магистрантты

ң аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми 

жетекшісі 

Рецензенттер 

қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінді 

1. Базарбекова 

Ақнұр 

6M050300-

Психология 

Тұлғаның 

эмоциялық аумағына 

құмарлық 

ойындардың  әсері 

Влияние азартных игр 

на эмоциональную 

сферу личности 

The impact of 

gambling on the 

emotional sphere of 

personality 

Нургалиева У.С., 

психол.ғ.к., 

доцент 

Ахтаева Н.С.  

психол.ғ.д., 

профессор 

Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. 

2. Болат Айдидар 6M050300-

Психология 

Мектеп 

психологының іс-

әрекетінде жаңа 

технологияларды 

қолдану 

ерекшеліктері 

 Особенности 

использования новых 

технологий в 

деятельности 

школьного психолога 

Features of the use 

of new technologies 

in the activity of the 

school psychologist 

Нургалиева У.С., 

психол.ғ.к., 

доцент 

Ахтаева Н.С.  

психол.ғ.д., 

профессор. 

Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. 

3. Зуфтарова 

Улбике 

6M050300-

Психология 

Графологиялық әдіс 

арқылы адам мінез- 

құлқын зерттеудің 

психологиялық 

ерекшеліктері 

Психологические 

особенности 

исследования 

характера человека 

посредством 

графологического 

метода  

Psychological 

characteristics of the 

study of human 

nature through the 

graphological 

method 

Нургалиева У.С., 

психол.ғ.к., 

доцент 

Ахтаева Н.С.  

психол.ғ.д., 

профессор. 

Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 

4. Гулак Оксана 6M050300-

Психология 

Практик 

психологтың кәсіби 

сәйкестілігіне 

Тавистоқтық 

сәбилерді бақылау 

үлгісінің әсері 

Влияние 

Тавистокской модели 

наблюдения за 

младенцем на 

профессиональную 

идентичность 

практического 

психолога. 

Influence of 

Tavistock infant 

observation model 

on a practical 

psychologyst's 

professional 

identity.  

Акажанова 

А.Т. психол.ғ.д., 

профессор  

Бапаева М.К. 

психол.ғ.к., доцент.  

ҚазМемҚызПУ  

5. Кадырбаева 

Раушан 

6M050300-

Психология 

Болашақ 

мамандардың өзін-

өзі  жетілдіру 

мүмкіндіктерін 

психологиялық 

зерттеу 

Психологическое 

исследование 

самоактуализации 

будущих 

специалистов 

Psychological 

research of 

selfactualization of 

future specialists 

Абдрахманова 

Р.Б., психол.ғ.к., 

доцент 

Байтикова Ш.С., 

психол.ғ.д, 

профессор. 

КазАТиСО 

6. Калиева 

Джамиля 

6M050300-

Психология 

Қазақстандағы 

кәсіпкерлік іс-

Этнокультурные 

особенности 

Ethnocultural 

features of business 

Абдрахманова 

Р.Б., психол.ғ.к., 

Байтикова Ш.С., 

психол.ғ.д, 



әрекеттегі 

этномәдениеттік 

ерекшеліктері 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане 

activity in 

Kazakhstan 

доцент профессор. 

КазАТиСО 

7. Назханова Галия 6M050300-

Психология 

Кәмелетке толмаған  

бас бостандығынан 

айырылған  

сотталушылардың  

құндылық 

бағдарлары. 

Ценностные 

ориентации 

несовершеннолетних, 

осужденных к 

лишению свободы 

Value orientations of 

minors sentenced to 

imprisonment 

Абдрахманова 

Р.Б., психол.ғ.к., 

доцент 

Байтикова Ш.С., 

психол.ғ.д, 

профессор. 

КазАТиСО 

8. Нургалиева Баян 6M050300-

Психология 

Тұлға 

дарындылығының 

психологиялық 

ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Исследование 

психологических 

особенностей 

одаренности личности 

Research of 

psychologicalcharact

eristics ofgifted 

individuals 

Каракулова З.Ш. 

психол.ғ.к., аға 

оқытушы. 

Жубаназарова  Н.С., 

психол.ғ.к., доцент.   

Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 

9. Турланбекова 

Жазира 

6M050300-

Психология 

 Тұлға 

бағыттылығының 

психологиялық 

ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Исследование 

психологических 

особенностей 

направленности 

личности 

Research of 

psychologicalquality 

of successful 

students 

Каракулова З.Ш. 

психол.ғ.к., 

психол.ғ.к., аға 

оқытушы. 

Жубаназарова  Н.С. 

психол.ғ.к., доцент. 

  Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ. 

 

 

 

 

Жалпы және қолданбалы психология  

кафедрасының меңгерушісі,  

психол.ғ,к., доцент                                                                                                                                                                     Ұ.С. Нұрғалиева  

 


