
Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің 

ректоры Е.Б. Сыдықовқа 
 

 

Ұсыныс 
 

№ Магистранттың 

аты-жөні 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атағы 

Магистрлік диссертация тақырыптары 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

Заң факультеті 

М078 - Құқық 

7М04206 – Азаматтық құқық және азаматтық процесс 

1 Низамединова 

Нигора 

Жаркенова  С.Б., 

з.ғ.к., профессор 

Азаматтық құқықтағы 

жарамсыз мәмілелер 

Недействительные 

сделки в гражданском 

праве  

Invalid trasactions 

in civil law 

2 Ыбырай Нурсултан Бердиярова Ж.С. 

з.ғ.к., доцент 

Корпоративтік 

құқықтық 

қатынастарға 

мемлекеттің қатысуы 

Участие государства в 

корпоративных 

правоотношениях 

State participation 

in corporate legal 

relations 

3 Болатов Бейбарыс  Бердиярова Ж.С., 

з.ғ.к., доцент 

Еуразиялық 

экономикалық одақ 

мемлекеттеріндегі 

еңбек миграциясын 

құқықтық реттеу 

Правовое регулирование 

трудовой миграции в 

странах Евразийского 

союза 

Legal regulation of 

labor migration in 

the countries of the 

Eurasian Economic 

Union  

4 Талап Адильбек Жусипова Б.А., Заңсыз аң  және балық Юридическая Legal liability for 



Муратович з.ғ.к., доцент аулау үшін құқықтық 

жауапкершілік 

ответственность за 

незаконную охоту и 

рыболовство 

illegal hunting and 

fishing 

5 Жолимова Әсел 

Әсемжанқызы 

Бексултанова Р.Т., 

з.ғ.к., доцент 

Қазақстан мен 

Франциядағы 

азаматтық процесс 

құқығының ерекше 

өндірісі 

Особое производство в 

гражданском 

процессуальном праве 

Казахстана и  Франции 

The special 

proceedings in 

civil procedural 

law in Kazakhstan 

and in France 

7М04203 – Құқық және мемлекет 

1 Есенжол Темірлан 

Серікұлы 

Капсалямова Сауле 

Серикпаевна, к.ю.н., 

доцент 

Сот шешімдерін 

талдау: ұлттық және 

шетелдік тәжірибесі 

Анализ судебных 

решений: национальный 

и зарубежный опыт 

Analysis of court 

decisions: national 

and foreign 

experience 

2 Бегалинова 

Айдана 

Асылтасовна 

Капсалямова Сауле 

Серикпаевна, к.ю.н., 

доцент 

Медиация-шиеленісті 

шешудің баламалы 

тәсілі: теориясы мен 

практикасы 

Медиация- 

альтернативный способ 

решения споров: теория 

и практика 

Mediation- on 

alternative way to 

resolve  

disputes:theory 

and practice. 

3 Кабидолдаев  

Ильяс 

Айдарұлы 

Абдрасулов Ермек 

Баяхметович,  д.ю.н., 

профессор  

 

Азаматтардың 

құқықтары мен  

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету:  

теориясы мен 

тәжірбиелік 

мәселелері  

Обеспечения прав и 

безопасности граждан: 

проблемы теории и 

практики 

Ensuring the rights 

and security of 

citizens.Problems 

of theory and 

practice. 

4 Барболов Азат 

Каиргельдыулы 

Сактаганова Индира 

Советовна, к.ю.н., 

доцент 

Электроэнергетика 

саласындағы қызметті 

мемлекеттік-құқықтық 

Государственно-

правовое регулирование 

деятельности в сфере 

State and legal 

regulation in 

power sector. 



реттеу электроэнергетики 

5 Жармаханбетова 

Балжан Ауезханқызы 

Абдрасулов Ермек 

Баяхметович,     

д.ю.н., профессор  

Қазақстан 

Республикасы 

Президенті  Жолдауы 

аясындағы 

мемлекеттің 

жауапкершілігін 

арттырудың 

теориялық- құқықтық 

мәселелері  

Теоретическо- правовые 

проблемы повышения 

ответственности  

государства в условиях 

реализаций  Послания 

Президента Республики 

Казахстан 

Theoretical and 

legal problems of 

increasing state 

responsibility in 

the light of the 

Address of the 

President of the 

Republic of 

Kazakhstan  

6 Сахипова Ақмарал 

Болатовна 

Сактаганова Индира 

Советовна, к.ю.н., 

доцент 

Цифрландыру 

аясындағы сайлау 

жүйесін құқықтық 

реттеу 

Правовое регулирование 

избирательной системы 

в условиях 

цифровизации 

Legal regulation of 

the electoral 

system in the 

context of 

digitalization 

7 Қамысбаева Айнұр 

Қуандыққызы 

Османова Динара 

Бахтияровна, 

к.ю.н., доцент 

АҚШ пен ҚР 

эндаумент 

қорларының 

қалыптасуын 

салыстырмалы 

құқықтық талдау 

Сравнительный 

правовой анализ 

формирования фондов 

эндаумента США и РК 

Comparative legal 

analysis of the 

formation of 

endowment funds 

of the USA and 

Kazakhstan 

8 Қасенов Ердос 

Болатұлы 

Османова Динара 

Бахтияровна, 

к.ю.н., доцент 

Білім беру жүйесін 

қаржылық-құқықтық 

қамтамасыз ету 

Финансово-правовое 

обеспечение системы 

образования  

Financial and legal 

support of the 

education system 

9 Иманбаева Айгерим 

Маратовна 

Османова Динара 

Бахтияровна, 

к.ю.н., доцент 

Қазақстан 

Республикасындағы 

көші-қонды 

басқарудың 

Государственно-

правовые основы 

управления миграции в 

Республике Казахстан  

State and legal 

foundations of 

migration 

management in the 



мемлекеттік-құқықтық 

негіздері 

Republic of 

Kazakhstan  

10 Оралбекова Динара  

Оралбекқызы  

Сактаганова Индира 

Советовна, к.ю.н., 

доцент 

Туристік қызметті 

мемлекеттік-құқықтық 

реттеу 

Государственно-

правовое регулирование 

туристской 

деятельности 

  State-legal 

regulation of 

tourists activity  

11 Қамал Анар 

Қуатқызы 

Сактаганова Индира 

Советовна, к.ю.н., 

доцент 

Цифрландыру 

аясындағы Қазақстан 

Республикасының 

зейнетақы жүйесін 

мемлекеттік-құқықтық 

реттеу 

Государственно-

правовое регулирование 

пенсионной системы 

Республики Казахстан в 

условиях цифровизации 

State-legal 

regulation of the 

pension system of 

the Republic of 

Kazakhstan in 

terms of 

digitalization 

12 Пайызхан Демеу 

Ерболұлы 

Сактаганова Индира 

Советовна, к.ю.н., 

доцент 

Цифрландыру 

аясындағы Қазақстан 

Республикасының 

шағын несиелеу 

қызметін құқықтық 

реттеу 

Правовое регулирование 

микрокредитной 

деятельности 

Республики Казахстан в 

условиях цифровизации 

Legal regulation of 

microcredit 

activity of the 

Republic of 

Kazakhstan in 

terms of 

digitalization 

7М04202 – Халықаралық құқық 

1 Алмасұлы  

Арлан 

Иржанов  

Алимжан 

Самигуллаевич, 

к.ю.н., и.о. доцента 

Климатты қорғаудың 

халықаралық-

құқықтық реттелуі 

Международно-

правовое регулирование 

охраны климата 

International legal 

regulation of 

climate protection 

 

2 Ахметова  

Әсем  

Асхатқызы 

Абайдельдинов 

Ербол  

Мусинович, 

Халықаралық 

құқықтағы шетелдік 

инвестициялардың 

Концепция 

«справедливого 

режима» и 

The concept 

«equitable 

treatment» and 



д.ю.н., профессор «әділеттілік» және 

«қауіпсіздік» түсінігі 

«безопасности» 

иностранных 

инвестиций в 

международном праве 

«security» of 

foreign investment 

in international law 

3 Байгазина  

Сандина 

Сырлыбаевна 

Абайдельдинов 

Ербол  

Мусинович, 

д.ю.н., профессор 

Халықаралық және 

улттык куккыка жеке 

жане отбасылык 

омирге 

колсугылмаушылыкты 

камтамасыз ету 

Обеспечение 

неприкосновенности 

частной и семейной 

жизни в международном 

и национальном праве 

Ensuring the 

inviolability of 

private and family 

life in international 

and national law 

 

4 Байганатова  

Карлыгаш  

Бияловна 

Абайдельдинов 

Ербол  

Мусинович, 

д.ю.н., профессор 

Экологиялық залал 

келтіргені үшін 

мемлекеттердің 

халықаралық 

құқықтық 

жауапкершілігі 

   

Международно-

правовая 

ответственность 

государств за 

причинение 

экологического ущерба 

International legal 

liability of states 

for causing of 

ecological damage. 

 

5 Егай  

Вадим 

Леонидович 

Абайдельдинов 

Ербол  

Мусинович, 

д.ю.н., профессор 

Ғарышты зерттеудің 

халықаралық-

құқықтық мәселелері 

 

Международно-

правовые вопросы 

освоения космического 

пространства 

International legal 

issues of outer 

space exploration 

6 Елеусизова  

Алия  

Мараловна 

Абайдельдинов 

Ербол  

Мусинович, 

д.ю.н., профессор 

Интеграциялық 

бірлестіктердің 

соттарының (ЕО және 

ЕАЭО) мүше-

мемлекеттердің 

ұлттық соттарымен 

өзара іс-қимылы 

Взаимодействие судов 

интеграционных 

объединений (ЕС и 

ЕАЭС) с 

национальными судами 

государств-участников 

Interaction of the 

courts of 

integration 

associations (EU 

and EAEU) with 

the national courts 

of member states 



7 Еркін  

Бағжан 

Карабаев 

Фазылжан 

Жумашевич, 

к.ю.н., и.о. доцента 

Концессия келісімін 

халықаралық-

құқықтық реттеу 

Международно-

правовое регулирование 

договора концессии  

International legal 

regulation of the 

concession 

contract 

8 Зейнурова 

Мира 

Рашидовна 

Сарсенова  

Сания 

Нуржановна, 

к.ю.н., и.о. доцента 

Қашықтықтан 

басқарылатын 

қаруларды қолдануды 

халықаралық 

құқықтық реттеу 

 

Международное 

правовое регулирование 

использования 

дистанционно-

управляемого оружия 

International legal 

regulation of the 

use of remotely 

controlled weapons 

9 Калиева 

Аружан  

Рустамовна 

Шангирбаева  

Бейбит  

Юнисовна, 

к.ю.н., доктор PhD, 

и.о. доцента 

 

Киберқылмысқа қарсы 

халықаралық 

құқықтық тәжірибе: 

салыстырмалы талдау 

Международная 

правовая практика по 

борьбе с 

киберпреступностью: 

сравнительный анализ 

International legal 

practice in 

combating 

cybercrimes: 

comparison 

analysis 

10 Кенжегулова 

Асель  

Канатбековна 

Иржанов 

Алимжан 

Самигуллаевич, 

к.ю.н., и.о. доцента 

Халықаралық 

бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті 

сақтаудың БҰҰ 

қызметі аясындағы 

бітімгершілік 

операциялардың 

халықаралық- 

құқықтың аспектілер 

Международно-

правовые аспекты 

миротворческих 

операций в рамках 

деятельности ООН по 

поддержанию 

международного мира и 

безопасности 

 

International legal 

aspects of 

peacekeeping 

operations as part 

of the activities of 

the United Nations 

to maintain 

international peace 

and security 

11 Мухаметжан 

Нуржан  

Жайнарулы 

Карабаев 

Фазылжан 

Жумашевич, 

Криптовалюта 

айналымын реттеудің 

шетелдік және 

Иностранный и 

международно правовой 

опыт регулирования 

Foreign and 

international legal 

experience in 



к.ю.н., и.о. доцента халықаралық 

құқықтық реттеу 

тәжірибесі 

оборота криптовалюты regulating 

cryptocurrency 

turnover 

12 Сейпулов 

Жанболат 

Умиржанович 

Карабаев 

Фазылжан 

Жумашевич, 

к.ю.н., и.о. доцента 

ЕАЭО 

мемлекеттеріндегі 

мемлекеттік сатып 

алуларды құқықтық 

реттеудің 

ерекшеліктері 

 

Особенности правового 

регулирования 

государственных 

закупок в странах ЕАЭС 

   

 

Features of legal 

regulation of 

public procurement 

in the EAEU 

countries 

13 Темирова  

Аида 

Ержановна 

Абайдельдинов 

Ербол  

Мусинович, 

д.ю.н., профессор 

Қарулы қақтығыстар 

кезіндегі бұқаралық 

ақпарат құралдары 

қызметкерлерінің 

құқықтық жағдайы 

Правовое положение 

работников средств 

массовой информации 

во время вооруженных 

конфликтов 

Legal status of 

workers of mass 

media during 

armed conflicts 

14 Уәли  

Еламан  

Сайлаубайұлы 

Карабаев 

Фазылжан 

Жумашевич, 

к.ю.н., и.о. доцента 

Онлайн ойындар 

саласындағы 

қатынастарды 

халықаралық 

құқықтық реттеу 

Международное 

правовое регулирование 

отношений в сфере 

онлайн видеоигр 

International legal 

regulation of 

relations in the 

field of online 

video games 

15 Қожанов 

Азамат 

Қуатұлы 

Карабаев 

Фазылжан 

Жумашевич, 

к.ю.н., и.о. доцента 

Халықаралық және 

ұлттық құқықта 

адамның еркін жүріп-

тұру құқығын іске 

асыру: ЕО және ЕАЭО 

тәжірибесінде 

 

 

Реализация права 

свободного 

передвижения человека 

в международном и 

национальном праве на 

примере: ЕС и ЕАЭС 

Realization of the 

right of free 

movement of a 

person in 

international and 

national law on the 

example of: EU 

and EAEU 



М079 – Сот сараптамасы 

1 Абишев Арман 

Амантаевич 

Скаков Айдаркан 

Байдекович, 

з.ғ.д., профессор 

Сарапшының 

қорытындысы және 

қылмыстық 

процесстегі оның ролі 

Заключение эксперта и 

его оценка в уголовном 

процессе 

Expert conclusion 

and its assessment 

in criminal 

proceedings 

 

2 Адилова Дана 

Кайратовна 

Сембекова Бакиткул 

Рактаевна, 

з.ғ.к., профессор  

Зорлық-зомбылық 

сипатындағы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

тетігіндегі 

жәбірленушінің 

тұлғасы 

Личность потерпевшего 

в механизме уголовных 

правонарушений 

насильственного 

характера 

The identity of the 

victim in the 

mechanism of 

criminal offenses 

of a violent nature 

  

3 Ахметов Ержан 

Берденович 

Ахпанов Арстан 

Нокешевич, 

з.ғ.д., профессор 

Сот молекулярлық-

генетикалық 

сараптама 

қорытындысы 

қылмыстық істер 

бойынша  дәлелдеме 

көзі ретінде 

Заключение судебной 

молекулярно-

генетической 

экспертизы как 

источник доказательств 

по уголовным делам 

A forensic 

molecular genetic 

expertise 

сonclusion as a 

source of evidence 

in criminal cases 

 

4 Балмагамбетов 

Азамат Сырымович 

Сембекова Бакиткул 

Рактаевна, 

з.ғ.к., профессор  

Ұлттық қаупсіздікке 

террористік 

контекстіндегі қауіп: 

қылмыстық процестік 

және криминалистік 

аспектілер 

Национальная 

безопасность в 

контексте 

террористических угроз: 

Уголовно-

процессуальные и 

криминалистические 

аспекты 

National security 

in the context of 

terrorist threats: 

сriminal 

procedural and 

forensic aspects 

 

https://edu.enu.kz/template.html#/student/75357
https://edu.enu.kz/template.html#/student/75357


5 Бугубаев Эльдар 

Дюсембекович 

Сматлаев Бауржан 

Мамытбекович,  

з.ғ.д., профессор 

Қылмыстық іс 

жүргізуде сот-

медициналық 

сараптамаларды 

тағайындауды  

ұйымдастыру мен 

өндіру 

Организация назначения 

и производство судебно-

медицинской 

экспертизы в уголовном 

процессе 

Organization of 

appointment and 

production of 

forensic medical 

expertise in 

criminal 

proceedings 

 

6 Исмагулова Дина 

Маратовна 

Сембекова Бакиткул 

Рактаевна, 

з.ғ.к., профессор  

Зорлық-зомбылық 

қылмыстарын тергеу 

барысында арнайы 

білімді қолдану 

Использование 

специальных познаний 

при расследовании 

насильственных 

преступлений 

The use of special 

knowledge in the 

investigation of 

violent crimes 

7 Какенов Руслан 

Ранагатович 

Мергембаева Нургуль 

Бергалиевна, з.ғ.к., 

доцент 

Қылмыстық іс 

жүргізудегі сот-

экономикалық 

сараптаманы 

тағайындауды және 

өндіруді ұйымдастыру 

Организация назначения 

и производства судебно-

экономической 

экспертизы в уголовном 

судопроизводстве 

Organization of 

appointment and 

production of 

forensic economic 

expertise in 

criminal 

proceeding 

8 Капалбекова Асем 

Есенгельдиевна 

Сембекова Бакиткул 

Рактаевна, 

з.ғ.к., профессор  

Зорлық-зомбылық 

көрген кәмелетке 

толмағандардан жауап 

алу кезінде 

психологиялық 

білімді қолдану. 

Использование 

психологических знаний 

при производстве 

допроса 

несовершеннолетних от 

сексуального насилия  

Тhe use of 

psychological 

knowledge in the 

interrogation of 

minors from sexual 

violence 

9 Медеуова Назым Ахпанов Арстан 

Нокешевич, 

Маманның 

қорытындысы 

Заключение специалиста 

как источник 

Specialist 

conclusion 
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Галымовна з.ғ.д., профессор қылмыстық іс 

жүргізуде дәлелдеме 

көзі ретінде 

доказательств в 

уголовном процессе 

as a source of 

evidence in 

criminal 

proceedings 

 

10 Нуриева Маржан 

Ерланқызы 

Скаков Айдаркан 

Байдекович, 

з.ғ.д., профессор 

Сот-сараптамалық 

қызметінің 

адамгершілік негіздері 

Нравственные основы 

судебно-экспертной 

деятельности 

The moral basis of 

forensic science 

 

11 Сейтказин Оразбек 

Ерболович 

Скаков Айдаркан 

Байдекович, 

з.ғ.д., профессор 

Дәлелдеу процесінде 

арнайы химиялық 

заттарды 

пайдаланудың 

мүмкіндіктері 

Использование 

возможностей 

специальных 

химических веществ в 

процессе доказывания 

Using the 

possibilities of 

special chemical 

marks in the 

process of proving 

 

12 Тайгушанов 

Бауыржан Жанаевич 

Скаков Айдаркан 

Байдекович, 

з.ғ.д., профессор 

Есірткі құралдарын, 

психотроптық 

заттарды, олардың  

аналогтары мен 

прекурсорларын сот-

медициналық 

зерттеулерді 

тағайындау және 

өндіру 

Назначение и 

производство судебно-

экспертных 

исследований 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

их аналогов и 

прекурсоров 

Appointment and 

production of 

forensic studies of 

narcotic drugs, 

psychotropic 

substances, their 

analogues and 

precursors 

13 Таймас Еркін 

Дүйсенбайұлы 

Ахпанов Арстан 

Нокешевич, 

з.ғ.д., профессор 

Жалған ақша табуды 

тергеу ерекшеліктері 

Особенности 

расследования 

фальшивомонетничества 

Peculiarities of the 

investigation of 

counterfeiting 

14 Тұрсынбек Айдана Скаков Айдаркан 

Байдекович, 

Банктік кредиттеу 

саласында жасалатын 

Проблемы методики 

расследования 

Problems of 

methods of 
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Айтбайқызы з.ғ.д., профессор қылмыстарды тергеу 

әдістемесінің 

мәселелері. 

преступлений 

совершаемых в сфере 

банковского 

кредитования. 

investigation of 

crimes committed 

in the field of Bank 

lending. 

15 Фиронова Инна 

Ивановна 

Ахпанов Арстан 

Нокешевич, 

з.ғ.д., профессор 

Зорлықтық өлім 

белгілері бар мәйіт 

табылған жағдайда 

оқиға болған орынды 

қарау 

Осмотр места 

происшествия при 

обнаружении трупа с 

признаками 

насильственной смерти 

Inspection of the 

scene of a corpse 

with signs of 

violent death 

 

16 Шахманов Нурлан 

Сарсембаевич 

Скаков Айдаркан 

Байдекович, 

з.ғ.д., профессор 

Басқа адамның 

жазбасын еліктеумен 

орындалған 

қолжазбаларды 

криминалистикалық 

зерттеу 

Криминалистическое 

исследование 

рукописей, 

выполненных с 

подражанием почерку 

другого лица 

Forensic 

examination of 

manuscripts 

executed in 

imitation of the 

handwriting of 

another person 

 

 

Заң факультетінің деканы                  Ж.И. Ибрагимов 

https://edu.enu.kz/template.html#/student/75680
https://edu.enu.kz/template.html#/student/75716
https://edu.enu.kz/template.html#/student/75716
https://edu.enu.kz/template.html#/student/75756
https://edu.enu.kz/template.html#/student/75756

