










ЕҰУ Ф 403-01-14. Бұйрық. Үшінші  басылым 

 

 

 
 

Қосымша 59 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ ректорының 

08-12-2020 жылғы 

№ Приказ №67-п, 22.12.2020 г.  

Приложение 59      

бұйрығымен  бекітілді 

 

2020-2021 оқу жылына 
 

Әлеуметтік ғылымдар факультеті 
 

 

5B012300 -«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану»мамандығын бітіруші студенттердің дипломдық жұмыстарының 

(жобаларының) 

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 

 

№ 

 

Студенттің толық  

аты-жөні 

Дипломдық жұмыстарының тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми 

жетекшінің толық 

аты-жөні, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атағы 

 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1 Анапияева Жанар 

Тайырбекқызы 

 

Ата-ана мен 

жеткіншектердің 

отбасындағы 

қарым-қатынас 

ерекшеліктері 

Особенности 

общения родителей и 

подростков в семье 

Features of 

communication 

between parents 

and teenagers in 

the family 

B4-

12300-

03 

 

Омарбекова 

Айкумис 

Ильясовна, 

и.о. доцента 
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2 Базылканова 

Жадыра 

Бауржановна 

 

Ерекше білім 

беруге қажеттілігі 

бар оқушыларды 

әлеуметтік-

педагогикалық 

ортаға бейімдеу 

Адаптация учащихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями к 

социально-

педагогической среде 

Adaptation of 

primary school 

students with 

disabilities to the 

socio-

pedagogical 

environment 

B4-

12300-

03 

 

Албытова 

Назымгуль, 

и.о. профессора 

3 Ерсаинова Гульнур 

Ерматовна 

 

«Өзін-өзі тану» 

пәнін негізінде 

бастауыш сынып 

оқушыларына 

эстетикалық тәрбие 

беру 

Эстетическое 

воспитание учащихся 

начальных классов на 

основе предмета 

«Самопознание» 

Aesthetic 

education of 

junior 

schoolchildren 

on the basis of 

«Self-

knowledge» 

B4-

12300-

03 

 

Ботабаева Адеми 

Еркебаевна, 

и.о. доцента 

4 Максут Азиза 

Биржановна 

 

«Өзін-өзі тану» пәні 

негізінде 

жеткіншектерді 

патриотизмге 

тәрбиелеу 

Воспитание 

патриотизма в   

подростках на основе 

предмета 

«Самопознание» 

Education of 

patriotism in 

teenagers on the 

basis of the 

subject «Self-

knowledge» 

B4-

12300-

03 

 

Ботабаева Адеми 

Еркебаевна, 

и.о. доцента 

5 Мукенова Назерке 

Канышовна 

 

Толеранттылықты 

бастауыш сынып 

оқушыларын 

табысты 

әлеуметтендіру 

құралы ретінде 

қалыптастыру 

Формирование 

толерантности как 

средство успешной 

социализации 

учащихся начальных 

классов 

Formation of 

tolerance as a 

means of 

successful 

socialization of 

primary school 

students 

B4-

12300-

03 

 

Шолпанкулова 

Гульнар 

Кенесбековна, 

доцент 
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6 Нажарова Айгерим 

Жанатовна 

 

Отбасындағы 

зорлық-

зомбылықты алдын-

алудың әлеуметтік 

педагогикалық 

негіздері 

Социально-

педагогические 

основы 

профилактики 

насилия в семье 

Socio-

pedagogical 

foundations of 

prevention of 

domestic 

violence 

B4-

12300-

03 

 

Омарбекова 

Айкумис 

Ильясовна, 

и.о. доцента 

7 Тасболатова Ұлжан 

Сапарғалиқызы 

 

Аутист баланың 

агрессивті  мінез-

құлқын әлеуметтік- 

педагогикалық 

түзету 

Социально-

педагогическая 

коррекция 

агрессивного 

поведения ребенка-

аутиста 

Socio-

pedagogical 

correction of an 

autistic child 

aggressive 

behavior 

B4-

12300-

03 

 

Махадиева Асель 

Каратаевна, 

преподаватель 

8 Тлебалды Назерке 

Қайратқызы 

 

Эмоционалды 

интелектті 

дамытуда 

жасөспірімдерді 

әлеуметтік-

педагогикалық 

қолдау 

Социально-

педагогическая 

поддержка развития 

эмоционального 

интеллекта подростка 

Socio-

pedagogical 

support of 

adojescents in 

the development 

of emotional 

B4-

12300-

03 

 

Ахтанова 

Салтанат 

Кубейбековна, 

ст.преподаватель 

9 Тлеубердинова 

Айгерим 

Есболовна 

 

Жалпы білім 

беретін мектепте 

әлеуметтік 

педагогтың цифрлы 

технологияны 

пайдалануы 

Использование 

цифровых 

технологий 

социальным 

педагогом в 

общеобразовательной 

школе 

The use of 

digital 

technologies by 

a social educator 

in a 

comprehensive 

school 

B4-

12300-

03 

 

Албытова 

Назымгуль, 

и.о. профессора 
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10 Толеубайкызы 

Саттыгуль 

 

"Өзін-өзі тану" 

пәнінде бастауыш 

сынып 

оқушыларының 

сыни-ойлау 

қабілетін 

қалыптастыру 

Формирование 

критического 

мышления учащихся 

начальных классов 

по предмету 

"Самопознание" 

Formation of 

critical thinking 

of primary 

school students 

on the subject of 

self-knowledge 

B4-

12300-

03 

 

Ахтанова 

Салтанат 

Кубейбековна, 

ст.преподаватель 

11 Турдыбекова  

Улжан 

Жаркынбековна 

 

Жасөспірімдерге 

патриоттық тәрбие 

берудің әлеуметтік-

педагогикалық 

негіздері 

Социально-

педагогические 

основы 

патриотического 

воспитания 

подростков 

Socio-

pedagogical 

foundations of 

patriotic 

education of 

adolescents 

B4-

12300-

03 

 

Толеубекова 

Рымшаш 

Камешевна, 

профессор 

12 Құлтай Аружан 

Жантайқызы 

 

Дарынды 

балалардың 

академиялық 

сауаттылығын 

қалыптастыруды 

әлеуметтік-

педагогикалық 

сүйемелдеу 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

формирования 

академической 

грамотности у 

одаренных детей 

Socio-

pedagogical 

support 

ofacademic 

literacy's 

formation of 

gifted children 

B4-

12300-

03 

 

Асылбекова 

Марзия 

Пазиловна, 

и.о. доцента 

13 Әділхан Данагүл 

Әуезханқызы 

 

Жоғарғы сынып 

оқушыларының 

қайырымдылық 

мәдениетін 

қалыптастырудың 

әлеуметтік-

педагогикалық 

шарттары. 

Социально-

педагогические 

условия 

формирования 

культуры 

благотворительности 

учащихся старших 

классов 

Social and 

pedagogical 

conditions for 

the formation of 

a culture of 

charity among 

high school 

students 

B4-

12300-

03 

 

Менлибекова 

Гульбахыт 

Жолдасбековна, 

профессор 
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14 Өрболат Нұржігіт 

 

Жеткіншектердің 

медиасауаттылығын 

қалыптастырудың 

ерекшеліктері 

Особенности 

формирования 

медиаграмотности у 

подростков 

Features of the 

formation of 

media literacy in 

teenagers 

B4-

12300-

03 

 

Сейітқазы 

Перизат 

Байтешқызы, 

профессор 

15 Абдырахман 

Бақжан 

Абдирахманқызы 

 

«Өзін-өзі тану» 

пәнін бастауыш 

сыныпта оқытудың 

технологиялары 

Технологии обучения 

предмета 

«Самопознание» в 

начальных классах 

Technologies of 

teaching the 

subject of «Self-

knowledge» in 

primary schoo 

B4-

12300-

01 

 

Ботабаева Адеми 

Еркебаевна, 

и.о. доцента 

16 Аяшева Арона 

Аяшевна 

 

Өзін-өзі тану 

пәнінде арт-

терапияны 

пайдалану 

ерекшеліктері 

Особености 

использование арт-

терапии на уроках 

самопознания 

Using art 

therapy methods 

in self-

knowledge 

lesson 

B4-

12300-

01 

 

Жумабекова 

Фатима 

Ниязбековна, 

доцент 

17 Егинбаева Анель 

Кайратовна 

 

Қашықтықтан 

оқыту жағдайында 

ата-ана мен бала 

арасындағы қарым-

қатынасты 

қалыптастыру 

Формирование 

взаимоотношений 

родителей и детей в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

Formation of the 

relationship 

between parents 

and children in 

the context of 

distance learning 

B4-

12300-

01 

 

Аманова Арай 

Кокораевна, 

 



ЕҰУ Ф 403-01-14. Бұйрық. Үшінші  басылым 

 

18 Ермаханқызы 

Аружан 

 

Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ -дегі 

педагог кадрларды 

даярлаудың 

қалыптасуы мен 

даму тарихы 

История становления 

и развития 

подготовки 

педагогических 

кадров в ЕНУ им  

Л.Н.Гумилева 

History of 

formation and 

development of 

teaching staff  at 

the L.N. 

GUMILYOV 

EURASIAN 

NATIONAL 

UNIVERSITY 

B4-

12300-

01 

 

Шалгынбаева 

Кадиша 

Кадыровна, 

профессор 

19 Жумагалиева 

Гулбану 

Мирзабековна 

 

Бастауыш сынып 

оқушыларының 

оқыту мотивтерін 

қалыптастырудың 

әлеуметтік-

педагогикалық 

шарттары 

Социально-

педагогические 

условия 

формирования 

мотивов обучения 

учащихся начальных 

классов 

Socio-

pedagogical 

conditions for 

the formation of 

educational 

motives for 

younger 

schoolchildren 

B4-

12300-

01 

 

Шалгынбаева 

Кадиша 

Кадыровна, 

профессор 

20 Инкарбаева 

Жансая 

Адильхановна 

 

Жасөспірімдердің 

бойында лидерлік 

сапаларды 

қалыптастыру 

Формирование 

лидерских качеств у 

подростков 

Formation of 

leadership 

qualities in 

adolescents 

B4-

12300-

01 

 

Сламбекова 

Толкын 

Сламкуловна, 

и.о. профессора 

21 Мергенова 

Раушангүл 

Мирамғалиқызы 

 

«Өзін өзі тану» 

пәнінде бастауыш 

сынып 

оқушыларының 

шығармашылық 

қабілеттерін  

дамыту 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся начальных 

классов по предмету 

«Самопознание» 

Development of 

creative abilities 

of primary 

schoolchildren 

on the basis of 

the subject of 

«Self-

knowledge» 

B4-

12300-

01 

 

Аманова Арай 

Кокораевна, 
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22 Рай Камиля 

Маратбекқызы 

 

Аутист баланы 

әлеуметтік ортаға 

бейімдеу 

Адаптация ребенка-

аутиста к социальной 

среде 

Autistic child 

adaptation to the 

social 

environment 

B4-

12300-

01 

 

Махадиева Асель 

Каратаевна, 

преподаватель 

23 Сапарбек Толғанай 

Әлімжанқызы 

 

Жасөспірімдер 

тәрбиесіндегі әдеп 

негіздері 

Основы этики в 

воспитании 

подростков 

Fundamentals of 

ethics in the 

teenagers’ 

education 

B4-

12300-

01 

 

Толеубекова 

Рымшаш 

Камешевна, 

профессор 

24 Сағаділ Аружан 

Бақтыбекқызы 

 

Толық емес 

отбасылармен 

жүргізілетін 

әлеуметтік- 

педагогикалық 

жұмыстың 

ерекшеліктері 

Особенности 

проведения  

социально-

педагогической 

работы с неполными 

семьями 

Features of 

social 

pedagogical 

work with 

incomplete 

families . 

B4-

12300-

01 

 

Муталиева Ардак 

Шагаевна, 

ст. преподаватель 

25 Сейтмагамбет 

Жансая 

Ермекбайқызы 

 

Жоғары сынып 

оқушыларының 

өзіндік жұмысын 

ұйымдастырудың 

әлеуметтік-

педагогикалық 

ерекшеліктері 

Особенности 

социально-

педагогической 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся 

старших классов 

social and 

pedagogical 

features of the 

organization of 

independent 

work of high 

school students 

B4-

12300-

01 

 

Байсарина 

Сандугаш 

Сайлауовна, 

и.о. доцента 
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26 Тынышбаева Әдемі 

Бейбітқызы 

 

Жалпы білім 

беретін мектеп 

жағдайында 

жасөспірімдер 

арасындағы құқық 

бұзушылықтың 

әлеуметтік-

педагогикалық 

алдын алу 

Социально-

педагогическая 

профилактика 

правонарушений 

среди подростков в 

условиях 

общеобразовательной 

школы 

Socio-

pedagogical 

prevention of 

delinquency 

among 

adolescents in 

General 

education 

schools 

B4-

12300-

01 

 

Сламбекова 

Толкын 

Сламкуловна, 

и.о. профессора 

27 Шангереева 

Жаннэт 

Азаматқызы 

 

Девиантты мінез-

құлыққа бейім 

балаларды 

әлеуметтік-

педагогикалық 

қолдау 

Социально-

педагогическая 

поддержка детей, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

Socio-

pedagogical 

support of 

children prone to 

deviant behavior 

B4-

12300-

01 

 

Муталиева Ардак 

Шагаевна, 

ст. преподаватель 

28 Қазы Жадыра 

 

Жоғары сынып 

оқушыларының 

өзін-өзі     дамыту 

ерекшеліктері 

Особенности 

саморазвития 

учащихся старших 

классов 

Features of self-

development of 

high school 

students 

B4-

12300-

01 

 

Менлибекова 

Гульбахыт 

Жолдасбековна, 

профессор 

29 Қойшыбай Аяулым 

Кененбайқызы 

 

Ерекше білім 

беруге қажеттілігі 

бар оқушылардың 

белсенді 

бейімделуінің 

ерекшеліктері 

Особенности 

активной адаптации 

школьников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Features of 

active adaptation 

of 

schoolchildrens 

with special 

educational 

needs 

B4-

12300-

01 

 

Байменова 

Ботагоз 

Серикбаевна, 

и.о. доцента 
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30 Айдралина Азиза 

Максатовна 

 

Замануи мектептегі 

әлеуметтік 

педагогтың кәсіби 

этикасының 

ерекшеліктері 

Особенности 

профессиональной 

этики социального 

педагога в 

современной школе 

Features of the 

professional 

ethics of a social 

teacher in a 

modern school 

B4-

12300-

02 

 

Темиров Куаныш 

Умирзакович, 

и.о. доцента 

31 Алтаева Меруерт 

Булатовна 

 

Жасөспірімдер 

арасындағы 

әлеуметтік 

буллингтің алдын 

алудағы 

педагогикалық 

шарттар 

Педагогические 

условия 

профилактики 

социальных 

буллингов среди 

подростков 

Pedagogical 

conditions for 

the prevention of 

social bullying 

among 

adolescents 

B4-

12300-

02 

 

Длимбетова 

Гайни 

Карекеевна, 

профессора 

32 Дахкиева Лиза 

Руслановна 

 

Интернет 

кеңістігіндегі 

жасөспірімдердің 

коммуникативті 

мінезқұлқының 

әлеуметтік-

педагогикалық 

ерекшеліктері 

Социально-

педагогические 

особенности 

коммуникативного 

поведения 

подростков в 

интернет-

пространстве 

Socio-

pedagogical 

features of 

teenagers 

communicative 

behavior in the 

Internet- space 

B4-

12300-

02 

 

Уразбаева 

Гульсара 

Тундебаевна, 

и.о. профессора 

33 Сагинтаева Акерке 

Жанабаевна 

 

«SOS Астана 

балалар ауылы» 

тәрбиеленушілерін 

әлеуметтендіруде 

шетелдік 

тәжірибені қолдану 

Применение 

зарубежного опыта в 

социализации 

воспитанников «SOS 

Детская деревня 

Астана» 

Application of 

foreign 

experience in 

socialization of 

pupils of "SOS 

Children's 

village Astana" 

B4-

12300-

02 

 

Салиева Айгуль 

Жанаевна, 

доцент 
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34 Табаран Дарья 

Александровна 

 

Инклюзивті  орта 

жағдайында ерекше 

білім беруге 

қажеттілігі бар 

балаларды 

әлеуметтендіру 

Социализация детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

инклюзивной среды 

Socialisation of 

children with 

special 

educational 

needs in an 

inclusive 

B4-

12300-

02 

 

Жубакова Сауле 

Сайбулатовна, 

и.о. доцента 

 

 

 

 

                                           

 

 

Кафедра меңгерушісі                                                                                      

 

 

Т.С. Сламбекова 

 

Факультет деканы                                                  

 

Б.Ж. Сомжүрек 
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