
2016/2017 оқу жылындағы 2 курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері  

Мемлекеттік және азаматтық құқықтық пәндер кафедрасы 

 
№ Магистранттың 

аты-жөні 

Курсы, 

мамандық 

шифры, 

бөлімі 

Тақырыбы  Ғылыми 

жетекшісі 

(консультант) 

Ескерту  

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

1 Сағындықов 

Сырым 

Мейрамұлы 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж 

қазақ бөлімі 

Қазақстан 

Республикасында 

инвестициялық 

қатынастарды 

құқықтық реттеу 

мәселелері    

Проблемы правового 

регулирования 

инвестиционных 

отношений в 

Республике 

Казахстан 

Problems of 

legal regulation 

of investment 

relations in the 

Republic of 

Kazakhstan 

з.ғ.д., профессор 

Ж.А. Хамзина  

 

2 Асхатбек Іңкәр 

Елдосқызы 

 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж 

қазақ бөлімі 

Азаматтық іс 

жүргізудегі 

аппелияциялық 

өндірісті жүргізу 

мәселелері 

Проблемы 

аппеляционного 

производства в 

гражданском 

процессе 

The problem of 

an 

applicationNam

e of 

proizvodstva in 

civil 

proceedings 

з.ғ.д., профессор 

Бурибаев Е.А. 

 

3 Нұрасыл 

Ырыскелді 

Әділетұлы 

 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж 

қазақ бөлімі 

Заң шығармашылық 

техникасының 

жетілдіру мәселелері 

Проблемы 

совершенствования 

законотворческой 

техники 

Problems of 

improving the 

legislative 

technique 

з.ғ.д., профессор 

Бурибаев Е.А. 

 

4 Чокатова Сания 

Бейбитовна 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж 

қазақ бөлімі 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекеттік жергілікті 

атқарушы 

Проблемы правового 

статуса местных 

исполнительных 

органов Республики 

The problems of 

the legal status 

of local 

executive bodies 

з.ғ.д., профессор 

Бурибаев 

Е.А.(з.ғ.д., 

профессор 

Ғылыми 

жетекшісі 

өзгертілді 



органдарының 

құқықтық мәртебесінің 

мәселелері   

Казахстан of the Republic 

of Kazakhstan 

Тайторина Б.А.) 

5 Колдасов Жорабек 

Батырович 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж 

қазақ бөлімі 

ҚР еңбек заңдылығы 

бойынша әйелдердің 

еңбегін қорғау 

Трудовое 

законодательство РК 

по охране труда 

женщин 

Labor laws on 

labor protection 

of women in 

Kazakhstan 

з.ғ.д., профессор 

Хамзина Ж.А. 

(з.ғ.к. 

Ажинурина 

Д.А.) 

Ғылыми 

жетекшісі 

өзгертілді  

6 Каленова Асель 

Джексенбековна 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж 

орыс бөлімі 

Нотариалдық қызметті 

жетілдірудің өзекті 

мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

совершенствования 

нотариальной 

деятельности 

 

Actual problems 

of the 

improvement of 

notarial 

activities 

з.ғ.д., профессор 

Бурибаев Е.А. 

 

7 Амангельдиева 

А.М. 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж 

орыс бөлімі 

Үлестік құрылысқа 

қатысушылардың 

құқықтарын қорғауды 

құқықтық реттеу 

 

Правовое 

регулирование 

защиты прав 

участников долевого 

строительства 

 

Legal regulation 

of protection the 

right of shared-

equity 

construction 

participants 

 

з.ғ.д., профессор 

Бурибаев Е.А. 

Кафедра 

ауыстырылды  

 

«Мемлекеттік және азаматтық құқықтық пәндер»  

кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.к., доц.        Тилеубергенов Е.М. 

 

Институт директоры                   Жумагулов Б.С. 

 


