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№ Магистранттарды

ң аты-жөні  

Курсы, мамандық 

шифры, бөлімі 

Тақырыбы Ғылыми  

жетекшісі 

Ескерту 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

  

1 Анарбекова 

Гульвира 

Темирбулатовна 

 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж қазақ 

бөлімі 

Бала құқықтарын 

қорғаудың ұлттық және 

халықаралық 

тәжірбиесі 

Национальная и 

международная 

практика защита прав  

National and 

international practice 

of protection of the 

rights 

з.ғ.д., профессор 

Бурибаев Е.А. 

 

2 Алпысбай Дамир 6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж қазақ 

бөлімі 

ҚР мемлекеттік 

органдарының 

арақатынастарының 

мәселелері 

Проблемы 

взаимоотношения 

государственных 

органов в РК  

The problem of 

relations between the 

state bodies in 

Kazakhstan 

з.ғ.к., доцент  

Кошпенбетов 

Б.М. 

 

3 Баймолдаева Енлик 

Мадыгулкызы 

 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж қазақ 

бөлімі 

ҚР соттар және сот 

төрелегі туралы 

конституциялық 

заңдары 

 

Конституционные 

законы Республики 

Казахстан о судах и 

судебных актах 

 

Constitutional laws 

of RK about courts 

and judicial acts 

 

з.ғ.к., доцент  

Кошпенбетов 

Б.М. 

 

4 Тыныбекова 

Зульфия 

Қайратқызы 

 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 2ж орыс 

бөлімі 

Құқықтық мәдениет: 

қазіргі тұжырымдама 

негізі 

Правовая культура: 

основные современные 

концепции. 

 

Legal culture: basic 

modern concepts. 

з.ғ.к., доцент 

Сералиева А.М. 
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№ Магистранттың 

аты-жөні 

Курсы, 

мамандық 

шифры, 

бөлімі 

Тақырыбы  Ғылыми 

жетекшісі 

(консультант) 

Ескерту  

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 Аширбаева 

Феруза 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 1ж 

қазақ бөлімі 

ҚР экологиялық 

қатынастарды 

құқықтық реттеудің 

өзекті мәселелері 

Актуальные вопросы 

правового 

регулирования 

экологических 

отношений в РК 

 

Actual problems of 

legal regulations of 

economic relations 

in RK 

з.ғ.к., доцент  

Кошпенбетов 

Б.М. 

 

2 Әбусағатов 

Еламан 

Нұрланұлы 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 1ж 

қазақ бөлімі 

Мемлекеттік жүйедегі 

сот билігін дамыту 

мәселелері: тарихи–

құқықтық мәселелері 

Проблемы развития 

судебной  власти в 

системе государства: 

историко-правовой 

аспекты  

Problems of 

development of 

judicial authority in 

system of the state: 

historical and legal 

aspects 

з.ғ.д., 

профессор 

Хамзина Ж.А. 

 

3 Баудин Бәкрахун 

Тлепжанұлы 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 1ж 

қазақ бөлімі 

Мемлекеттік  қызмет: 

мәселелері мен оларды 

шешу жолдары 

Государственная 

служба: проблемы и 

пути его решения  

Public service: 

problems and ways 

of its solution 

з.ғ.д., 

профессор 

Бурибаев Е.А. 

 

4 Бақберген 

Жасұлан 

Қайназарұлы 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 1ж 

қазақ бөлімі 

Қазақстан 

Республикасында 

мемлекеттік билік 

органдардың қызметін 

қоғамдық бақылауды 

құқықтық реттеу 

Правовое 

регулирование 

общественного 

контроля за 

деятельностью 

органов 

государственной 

Legal regulation of 

social control of 

public authority 

activity in RK 

 

з.ғ.д., 

профессор 

Бурибаев Е.А. 
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власти в Республике 

Казахстан 

5 Бекешбаева Бану 

Пернебековна 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 1ж 

қазақ бөлімі 

Азаматтық құқықтарды  

қорғаудың өзекті 

мәселері 

 

Актуальные 

проблемы защиты 

гражданских прав 

Actual problems of 

protection of civil 

rights 

з.ғ.д., 

профессор 

Бурибаев Е.А. 

 

6 Бозаев Арслан 

Талгатович 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 1ж 

қазақ бөлімі 

Экологиялық 

жауапкершіліктің 

өзекті мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

экологической 

ответственности 

Actual problems of 

ecological 

responsibility 

з.ғ.д., 

профессор 

Бурибаев Е.А. 

 

7 Ибраева Мадина 

Қайратқызы  

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 1ж 

қазақ бөлімі 

ҚР жергілікті басқару 

органдар жүйесінің 

өзекті мәселелері 

 

Актуальные 

проблемы местных 

органов власти в 

Республике 

Казахстан 

Actual problems of 

local authority in RK 

з.ғ.к., аға 

оқытушы  

Досжанов Б.Б. 

 

8 Құдайберген 

Алмас Талғатұлы 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 1ж 

қазақ бөлімі 

ҚР-да шетелдің 

қатысуымен құрылған 

банктердің қызметін 

құқықтық реттеу  

Правовое 

регулирование 

деятельности банков 

в РК  с 

инностранным  

участием  

Legal regulation of 

activity of banks in 

Kazakhstan with 

foreign participation  

з.ғ.к., доцент  

Кошпенбетов 

Б.М.. 

 

9 Сеилхан Фархад 

Маратұлы 

6М030100-

Құқықтану 

1 курс 1ж 

қазақ бөлімі 

Кеңесары  

Қасымұлының 

мемлекеттік басқару 

және құқықтық 

реформасы 

Государственное 

управление и 

правовая  реформа 

Кенасары Касымулы 

Governance and 

legal reform 

Kenesary Kasymuly 

з.ғ.к., аға 

оқытушы  

Досжанов Б.Б. 

 

10 Таукенұлы Алмат 6М030100- Мемлекетті басқаруға Формы участия Forms of з.ғ.к., доцент  
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 Құқықтану 

1 курс 1ж 

орыс  бөлімі 

саяси партиялардың 

қатысу нысандыру 

политических 

партий в управлении 

государством. 

participation of 

political parties in 

government. 

Сералиева 

А.М. 
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