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аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1 Табылғанова 

Әсима 

Берікқызы 

Азаматтық істі 

сот отырысына 

дайындау және 

оның маңызы 

Подготовка дела 

к судебному 

разбирательству 

и ее значение 

Preparing the 

case for trial 

and its 

significance 

Байсымакова Д.С. 

2 Оқан Шоқан 

Ерболұлы Әлеуметтік 

әріптестік 

институтын 

құқықтық реттеу 

Правовое 

регулирование 

института 

социального 

партнерства 

 

Legal 

regulation of 

the institute 

of social 

partnership 

 

Белхожаева Д.Ж. 

3 Сейдахметова 

Айдана 

Қайратқызы 

Қазақстан 

Республикасынд

ағы адам мен 

азаматтың 

құқықтары мен 

бостандықтарын

ың 

конституциялық 

және 

халықаралық-

құқықтық 

негіздері 

Международно-

правовые и 

конституционны

е основы прав и 

свобод 

гражданина и 

человека в 

Республике 

Казахстан 

 

Laws and 

forms of 

developing 

the state and 

right 

 

Мейрбекова Г.Б. 

4 Төреқұл 

Сымбат 

Болатбекқызы 

Мемлекет пен 

құқықтың пайда 

болу 

заңдылықтары 

мен нысандары 

 

Законы и формы 

возникновения 

государства и 

права 

 

International 

– legal and 

constitutional 

basis of a 

citizen and a 

human rights 

and freedom 

in RK 

Молдахожаев Ш.Ш. 

5 Құдайберген 

Шыңғыс 

Мақсатұлы 

Парламент: 

пайда болуының 

тарихи 

алғышарттары 

мен қазіргі 

таңдағы 

Парламент: 

исторические 

предпосылки 

возникновения и 

функции в 

современном 

Parliament: 

historical 

premises of 

emergence 

and functions 

in modern 

Рахимова Г.Н. 



функциялары 

 

обществе 

 

society 

6 Аймен Аян 

Мырзақасымұл

ы 

Қазақстан 

Республикасын

ың отбасы 

заңнамасына 

сәйкес 

қамқорлықтан 

айырылған 

балалардың 

құқықтарын 

қорғау 

мәселелері. 

Проблемы 

защиты прав 

детей, лишенных 

опеки согласно 

законодательств

у о семье 

Республики 

Казахстан 

 

Problems of 

protection of 

the rights of 

children 

deprived of 

custody 

under the law 

of the family 

of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Альшуразова А.А. 
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7 Нурманова 

Карина 

Еркеновна 

ҚР комерциялық 

банктердің 

қызметін 

құқықтық реттеу 

Правовое 

регулирование 

деятельности 

коммерческих 

банков в РК  

Legal 

regulation of 

activity of 

commercial 

banks in 

Kazakhstan 

Қасымбек А.О. 
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5В030100- Құқықтану , 3 курс орыс бөлімі сырттай оқыту нысаны 
 

8 Нусупбаева 

Анель 

Эльмураткызы 

Мұрагерлік 

қатынастарды 

құқықтық реттеу 

 

Правовое 

регулирование 

наследственных 

отношений   

 

Legal 

regulation of 

hereditary 

relations 

Молдахметова А.Е. 

9 Усенов Санжар 

Орынбасарович ҚР есеп-кредит 

жүйесін 

құқықтық 

реттеудің өзекті 

мәселелері 

 

Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

расчетно-

кредитных 

систем 

Республики 

Казахстан 

Actual 

problems of 

legal 

regulations in 

settlement –

credit system 

in 

Kazakhstan 

Кошпенбетов Б.М. 
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