
«Әлеуметтік жұмыс және Қазақстан халқы Ассамблеясы» 

кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы  

 

 

 

Аты-жөні: Абдакимова Мадина Қошқарқызы 

Ғылыми-дәреже: педагогика ғылымдарының 

кандидаты 

Позициясы: бөлім бастығы 

Оқытылатын пәндер: Қазақстанның қазіргі 

тарихы, Педагогика тарихы, Әлеуметтік жұмыс 

тарихы, Жалпы және әлеуметтік педагогика, 

Әлеуметтік жұмыс теориясы, Жастармен 

әлеуметтік жұмыс, Мүмкіндігі шектеулі 

адамдармен әлеуметтік жұмыс, Жұмыспен қамту 

және оны реттеу 

Ғылыми қызығушылықтары: Кәсіптік білім 

берудің теориясы мен әдістемесі 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: KKSON ұсынған журналдарда 

14 ғылыми мақала; Нөлдік емес импакт-факторы 

бар журналдарда 6 ғылыми мақала (RSCI - 5, 

SCOPUS -2); 8 ұжымдық монографияның авторы 

және бірлескен авторы; 2 шарттық тақырыпты 

орындау; Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің «Болашақ әлеуметтік 

қызметкерлерді жетімдермен жұмыс істеуге 

дайындаудың мазмұндық-технологиялық 

аспектілері» гранттық тақырыбын іске асыру 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Құрмет грамотасымен 

марапатталды (2017). 

Электронды пошта: madina-7373@mail.ru 
  



 

Аты-жөні: Әбілов Қосман Жақыпбайұлы 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: тарих 

ғылымдарының докторы, профессор  

Лауазымы: әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор 

Оқытатын пәндері: Қазақстанның қазіргі заманның 

тарихы, Қазақстан Республикасының  мемлекет және 

құқық тарихы, кооперативтік қозғалыстың теориясымен 

тарихы. 

Ғылыми қызығушылығы: әлеуметтік-саяси 

проблемалар. 

Ғылыми жетістіктер және маңызды жарияланымдар. 

Әлеуметтік-саяси мәселелер бойынша 50-ден астам 

жарияланымдардың авторы. Монография – 1, Оқу 

құралдары - 4, ұжымдық монографияның бірлескен 

авторы. 

ҚР БҒМ Құрмет грамотасымен марапатталды  (2016 г.). 

 

Аты-жөні: Кенжебаева Сания Кузаировна 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: педагогика 

ғылымдарының кандидаты, доцент  

Лауазымы: доцент, бизнес және құқық 

факультеті деканының орынбасары  

Оқытатын пәндері: Психология, жоғары 

мектепте оқытудың әдістері мен технологиялары, 

жалпы және әлеуметтік психология, Жалпы және 

Заң психологиясы, психоәлеуметтік жұмыстың 

мазмұны мен әдістемесі, Әлеуметтік жұмыстағы 

әлеуметтік болжамдау және жобалау.  

Ғылыми зерттеу бағыты: кәсіптік білім берудің 

теориясы мен әдістемесі  

Ғылыми жетістіктері мен маңызды 

басылымдары: БҒСБК ұсынған журналдарда 70 

9-дан астам ғылыми мақалалардың авторы; 

РИНЦ нөлдік емес импакт-факторы бар 

журналдарда 4 мақала; 5 ұжымдық 

монографияның Қос авторы; 2 шаруашылық 

келісім тақырыптарының орындалуы; ҚР БҒМ 

"Болашақ әлеуметтік қызметкерлерді жетім 

балалармен жұмыс істеуге дайындаудың 

мазмұнды-технологиялық аспектілері"гранттық 

тақырыбының ҚЭУ-да "Жыл адамы-2014" 

номинациясының жеңімпазы; ҚР БҒМ Құрмет 

грамотасымен (2016 ж.), с. Торайғыров атындағы 

А. Байтұрсынов (2016 ж.). 

Электронды пошта: saniyakuzair@mail.ru 



 

 

Аты-жөні: Клишина Марина Васильевна 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: ф.ғ. к., 

доцент  

Лауазымы: профессор  

Оқытатын пәндері: Ғылым тарихы мен 

философиясы, философия, Дінтану, саяси және 

құқықтық ілімдер тарихы, әлеуметтік 

коммуникация  

Ғылыми зерттеу бағыты: Ғылым 

философиясы, математика философиясы, 

Философия мен ғылымдағы интуиция мәселесі, 

шығармашылық және руханилық мәселелері  

Ғылыми жетістіктері мен маңызды 

басылымдары: 5 монография, 11 оқу құралы, 78 

мақала, оның ішінде РИНЦ – 1, алыс шетелдерде 

– 6, таяу шетелдерде – 8. 2004 жылдың 

қорытындысы бойынша «ҚҚЭУ үздік 

оқытушысы».  

Электронды пошта: klmarina_7@mail.ru 

 

 

 Аты-жөні: Минжанова Нурлан Адильбаевич 

Ғылыми Дәрежесі, ғылыми атағы: педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор 

Лауазымы: Әлеуметтік жұмыс және Қазақстан 

халықтары ассамблеясының кафедрасының 

профессоры 

Оқытатын пәндері: Адамзат дамуы, Кәсіби 

педагогикалық қарым - қатынас негіздері, 

Пенитенциарлы жүйелер мекемелеріндегі 

әлеуметтік жұмыс, Әлеуметтік жұмыст ағы 

болжау және жобалау, Педагогика, Саяси 

әлеуметтану, Әлеуметтану, Әлеуметтік 

коммуникация, Жалпы және з аң психологиясы, 

Жетім балалармен және ата-анасының 

қарауынсыз қалған балалармен әлеуметтік 

жұмыс, Инклюзивті білім беру, Психология, 

Әлеуметтік жұмыстың әдістері және 

технологиялары, Отбасы және балалармен 

әлеуметтік жұмыс, Қақтығыстану, Құқық және 

экономика негіздерін оқыту әдістемесі 

Ғылыми зерттеу бағыты: Психологиялық-

педагогикалық зерттеулер. 



Ғылыми жетістіктері мен маңызды 

жарияланымдар: 2015-2017 ж. ж. басты 

тақырыптар «Мазмұндық-технологиялық 

аспектілері болашақ әлеуметтік қызметкерлердің 

жұмысына жетім балалармен» аясында 

зерттеулер жүргізетін бойынша ҚР БҒМ ғылым 

Комитетінің гранты болды; Жоғары оқу 

орнының үздік оқытушысы 2015 жылғы; 5 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, авторлық 

құқық объектісіне құқықтарды; журналдарда 2 

мақала Scopus; 150-ден астам ғылыми 

еңбектердің, оның ішінде: 5 оқулық, 12 

монография, 4 курс, 17 оқу құралдары және т. б. 

Электронды пошта: minganovn1@mail.ru 

 

Аты-жөні: Муликова Салтанат Алтаевна 

Ғылыми дәрежесі: педагогикалық ғылымдар 

докторы  

Лауазымы: профессор 

Оқытылатын пәндер: Жоғары мектеп 

педагогикасы, Орта мектеп дидактикасының 

өзекті сұрақтары, Педагогикадағы ғылыми 

зерттеулердің әдістері және ұйымдастыру, 

Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен 

технологиялары, Әйелдермен әлеуметтік жұмыс, 

Әлеуметтік ауытқулар.  

Ғылыми қызығушылықтар: Кәсіби білім беру 

Ғылыми жетістіктер және маңызды 

басылымдар: "Қазақстан ЖОО-ның үздік 

оқытушысы" республикалық байқауының 

жеңімпазы (2013); Эразмус+ бағдарламасының  

««Establishment of Centers for Competence and 

Employability Development» (COMPLETE) 2015-

2018 жж. жобасының үйлестірушісі; жоғары 

мектеп мәселелері бойынша 80 басылымның 

авторы, 6D011900 Шет тілі: екі шет тілі 

диссертациялық кеңестің мүшесі, IQAA ұлттық 

сарапшысы. 

Элек. пошта: mulikovasaltanat@mail.ru  
 



 

 

Аты-жөні: Кыздарбеков Бірлік 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: тарих 

ғылымдарының кандидаты, профессор 

Лауазымы: Әлеуметтік жұмыс және Қазақстан 

халқы Ассамблеясы кафедрасының профессоры 

Оқытатын пәндері: Қазақстанның қазіргі 

тарихы  

Ғылыми зерттеу бағыты: қазақ және түркі 

халықтарының тарихы мен шығу тегі.  

Ғылыми жетістіктері және маңызды 

жарияланымдар: авторлық құқық объектісіне 

құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 3 куәлік; 

Scopus журналдарында 2 мақала; 150-ден астам 

ғылыми еңбектер, оның ішінде: 2 оқулық, 4 

монография, 1 оқу-әдістемелік құралдар және т. 

б. 
 

 

Аты-жөні: Сейфуллина Галия Рустембековна  

Ғылыми дәреже: философия ғылымының 

кандидаты 

Мансабы: доцент 

Оқытатын пәндер: философия, саясаттану, 

мәдениеттану, жанжалтану, имиджелогия 

Ғылыми қызығушылығы: әлеуметтік 

философия мәселелері  

Ғылыми жетістіктері мен өзекті 

жарияланымдары: 50 астам ғылыми жұмыс, 

оның ішінде 4 монография, 4 оқу құралы және 1 

оқу-тәжірибелік құрал, «Мәдениеттану» ЖАОК 

(жаппай ашық оқу курсы) 

Электрон пошта: galiya-magavina@mail.ru 

 

  



 

 

 Аты-жөні: Адамбекова Сырғатай 

Мырзахановна 

Лауазымы: доцент  

Оқытатын пәндері: Қазақстанның қазіргі 

тарихы, КҚ тарихы  

Ғылыми зерттеу бағыты: әлеуметтік-саяси 

мәселелер.  

Ғылыми жетістіктер және маңызды 

жарияланымдар: Әлеуметтік-саяси мәселелер 

бойынша 40-тан астам жарияланымның авторы. 

Оқу құралдары-2, РИНЦ-15 астам. 

 

Аты-жөні: Джабаева Гульден Нурлановна 

Академиялық дәрежесі: магистр  

Лауазымы: аға оқытушы  

Оқытатын пәндері: Философия, Адам дамуы,  

Ғылыми зерттеу бағыты: саяси мәдениет, 

білім, педагогика және психология  

Ғылыми жетістіктері мен маңызды 

басылымдары: 20-дан астам мақаланың авторы, 

оның ішінде РИНЦ 2.  

 

 

Аты-жөні: Байдел Айдос Баделұлы  

Академиялық дәрежесі: саясаттану магистрі  

Лауазымы: аға оқытушы  

Оқытатын пәндері: Саясаттану, Әлеуметтану, 

саяси әлеуметтану, әлеуметтік саясат,Мәңгілік 

ел: құндылықтар, ҚР Мемлекет және құқық 

тарихы  

Ғылыми зерттеу бағыты: саяси партия, ұлттық 

идея, Идеология  

Ғылыми жетістіктері мен маңызды 

басылымдары: 30-дан астам мақаланың авторы, 

оның ішінде БҒСБК ұсынған журналдарда 3 

ғылыми мақала. G-Global сайтында баяндамалар 

мен зерттеу жұмыстары жарияланды (G-Global 

халықаралық коммуникативтік алаңы - бұл 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. 



Назарбаевтың бастамасымен әлемдік қаржы 

дағдарысынан шығу тетіктерін талқылауға және 

әзірлеуге бағытталған Халықаралық виртуалды 

жоба). 

Электронды пошта: aidosbadel@mail.ru 

 

 

Аты жөні: Исина Салтанат Сериккалиевна 

Академиялық деңгейі: педагогикалық 

ғылымдар магистрі 

Қызметі: Әлеуметтік жұмыс және Қазақстан 

халқы Ассамблеясы кафедрасының аға 

оқытушысы  

Оқитын пәндері: Психология, Психология және 

адам дамуы, Жалпы және әлеуметтік психология, 

Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен 

әдістері 

Ғылыми қызығушылықтары: психологиялық 

педагогикалық зерттеулер. 

Ғылыми жетістіктері және маңызды 

басылымдар: 30 дан астам ғылыми еңбек, оның 

ішінде: 5 оқу құралы, 1 оқулық, 2 ұжымдық 

монографиялар 

Электронды пошта: aia-isi@mail.ru 
 

 

Аты-жөні: Никамбекова Әсел Байзаққызы 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: педагогика 

ғылымдарының магистрі 

Қызметі: оқытушы 

Оқылатын пәндер: Мәдениеттану, Философия, 

Әлеуметтану, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы, 

«Мәңгілік ел» құндылықтары. 

Ғылыми бағыты: Қазақ ойшылдарының діни-

философиялық көзқарастары. 

Ғылыми жетістіктері мен маңызды 

жарияланымдар: 11 ғылыми мақаланың авторы, 

1 мақала ҚР БҒМ Комитетіне енетін ғылыми 

журналда жарияланды. 

Электронды пошта: aselnb_86@mail.ru 
 

 


