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Диссертациялық кеңестің 2019 жылғы жұмысы туралы 

ЕСЕБІ 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

жанындағы диссертациялық кеңес 

6D012000- Кәсіптік оқыту 

 

Диссертациялық кеңестің төрайымы: Жолдасбекова С.А. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрліғінің Білім және ғылым 

Саласындағы бақылау комитетінің 2018ж. «29»  желтоқсандағы  № 512 

бұйрығына сәйкес  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті жанындағы 2019 жылғы  2 мамырдағы № 432 бұйрығымен 

6D012000 - «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша диссертациялық кеңес ашуға  

рұқсат берілген. 

1.Өткізілген отырыстың саны туралы деректер. 

6D012000 - «Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша Диссертациялық 

кеңес отырысының саны - 1. 

1-ші отырыс 18.06.2019 ж.  

Диссертациялық кеңестің бекітілген кұрамы: 

1. Жолдасбекова Сауле Абдразаховна (кеңес төрайымы) - педагогика 

Ғылымдарының докторы, профессор, 13.00.08 –кәсіптік білім беру теориясы 

және әдістемесі; 

2. Сихимбаев Игілік Бейсенович - (кеңес төрайымның орынбасары) - 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор, 13.00.08 – кәсіптік білім беру 

теориясы және әдістемесі; 

3. Камалов Юсубалы Назимович - (ғалым хатшы), педагогика ғылымдарының  

кандидаты, доцент, 13.00.02 - еңбекке баулу әдістемесі; 

4. Муратбаева Гулнар Абылкасымовна - педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор, 13.00.08 – кәсіптік білім беру теориясы және әдістемесі; 

5. Саипов Амангелди Байдуллаевич  - педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор, 13.00.08 – кәсіптік білім беру 

теориясы және әдістемесі; 

6.  Конақбаева Ұлжамал Жандаралиевна - (РҺD) философия докторы 6D012000 - 

Кәсіптік оқыту; 

7. Нуржанбаева Жанат Оралбайкызы - РҺD) философия докторы 6D012000 - 

Кәсіптік оқыту; 

8. Пошаев Данебек Колдасович - педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

13.00.02 - еңбекке баулу әдістемесі. 

2. Өткізілген отырыс санының жартысынан кеміне қатысқан Кеңес 

мүшелерінің тегі (фамилиясы) -  

Диссертациялық Кеңес отырысы  
1. 08.06.2019 жылы өткен диссертациялық Кеңес мәжілісінде Қазақстан 

Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің Білім беру және 

ғылым саласындағы бақылау Комитеті төрағасының №432  2 мамырдағы 

бұйрығына сәйкес М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті жанынан 6D012000-Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша 



диссертациялық жұмыстарды қорғау бойынша кеңестің ашылғандығы 

жайлы хабарлады. Күн тәртібінде қаралатын мәселелер: 

- Диссертациялық кеңестің төрайымы,төрайымының орынбасары мен ғалым 

хатшысын сайлау 

 

Кеңес мүшелері ақылдаса отарып 6D012000-Кәсіптік оқыту мамандығы 

бойынша ұсынылатын  диссертациялық Кеңестің төралқасының құрамына келесі 

мүшелері ұсынылды, әрі Кеңес құрамы университетің кеңесінде (24.06. 2019 ж 

№42 жөөк бұйрығымен) бекітілді: 
 

1.  Жолдасбекова 

Сауле 

Абдразаховна  

 

д.п.н.,  

профессор 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ 

«Кәсіптік оқыту» 

кафедрасының профессоры 

Кеңес 

төрағасы 

6D012000 -

«Кәсіптік 

оқыту» 

2.  Сихимбаев  

Игилик  

Бейсенович 

д.п.н.,  

профессор 

 М.Әуезов атындағы 

ОҚМУ «Мәдени тынығу 

жұмыстары» 

кафедрасының профессоры 

Көңес төраға 

орынбасары 

6D012000 -

«Кәсіптік 

оқыту 

3.  Камалов 

Юсубалы  

Назымович 

к.п.н,   

доцент 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ 

«Кәсіптік оқыту» 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Ғылыми 

хатшы 

6D012000 -

«Кәсіптік 

оқыту 

 

 

3. Оқу орны көрсетілген докторанттар тізімі. 

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

1. Мамедов Рихсибай Абдурахманович 

Тақырыбы:  «Дуальді білім беру жағдайында болашақ мамандарды кәсіби 

бейімдеудің ғылыми педагогикалық негіздері» 

Ғылыми кеңесшісі: педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

Жолдасбекова С.А. 

Шетелдік ғылыми кеңесші:п.ғ.д, профессор Дмитриев Ю.А. (ММПУ Москва қ.) 

 

2. Тлемисова Алия Данибековна 

Тақырыбы: «Болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерінің дидактикалық даярлығының  

теориялық-әдіснамалық негіздері» тақырыбындағы диссертациясы. 

Ғылыми кеңесшісі: педагогика ғылымдарының докторы, профессор Саипов А.Б. 

Шетелдік ғылыми кеңесші:п. ғ.д, профессор Дмитриев Ю.А. (ММПУ Москва қ.) 

 

Евразия технологиялық университеті докторанты 

3. Савельева Виктория Вячеславовна   

Тақырыбы:  «Профессиональная подготовка бакалавров к проектной 

деятельности в условиях университетского образования»  

Ғылыми кеңесшісі:педагогика ғылымдарының докторы, профессор Масырова Р.Р. 

Шетелдік ғылыми кеңесші Ицка Дерижан, педагогика ғылымдарының докторы, 

доцент. Бургас Еркін университететі, Болгария, Бургас қаласы.  

 



 

4. Мынадай бөлімдері белгіленіп көрсетілген, есепті жыл ағымында кеңесте 

қаралған диссертацияларға қысқаша талдау: диссертациялық жұмысты кеесте 

қарауға 3 жұмыс ұсынылып отыр:  

1.Мамедов Рихсибай Абдурахмановичтің  «Дуальді білім беру жағдайында 

болашақ мамандарды кәсіби бейімдеудің ғылыми педагогикалық негіздері» 

тақырыбындағы диссертациясы. Зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша 

барлығы  авторлық бірлестікте жазылған 18 ғылыми жұмыс жарық көрген. Оның 

4-уі ҚР БжҒМ Білім және Ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынған 

ғылыми басылымдарда, 2 мақала SciVerse Scopus базасына енген шет елдік 

басылымында,  8 мақала халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар 

материалдары жинақтарында, 1 мақала шетелдік ғылыми журналда, 1 оқу құралы 

мен конференция материалдарында жарыққа шыққан.  Ғылыми тағылымдамадан 

өткен орны: ММПУ Москва қаласы.  

2. Тлемисова Алия Данибековна «Болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерінің 

дидактикалық даярлығының  теориялық-әдіснамалық негіздері» тақырыбындағы 

диссертациясы. 

Зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша барлығы  авторлық бірлестікте 

жазылған 18 ғылыми жұмыс жарық көрген. Оның 5-уі ҚР БжҒМ Білім және 

Ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, 1 мақала 

SciVerse Scopus базасына енген шет елдік басылымында,  3 мақала халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциялар материалдары жинақтарында, 4 мақала 

шетелдік ғылыми журналда, 1 оқу бағдарламасы жарыққа шыққан.  Ғылыми 

тағылымдамадан өткен орны: ММПУ Москва қаласында өткен.  

3. Евразия технологиялық университетінің докторанты Савельева Виктория 

Вячеславовна  «Профессиональная подготовка бакалавров к проектной 

деятельности в условиях университетского образования» тақырыбындағы 

диссертациясы. 

Зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша барлығы  авторлық бірлестікте 

жазылған 22 ғылыми жұмыс жарық көрген. Оның 4-уі ҚР БжҒМ Білім және 

Ғылым саласындағы бақылау Комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, 2 мақала 

Scopus базасына енген шет елдік басылымында, 1 Шпрингер журналында 3 

мақала халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар материалдары 

жинақтарында, 5 мақала шетелдік ғылыми журналда, және республикалық басқа 

журналдарда жарыққа шыққан.   Ғылыми тағылымдамадан өткен орны: Бургас 

Еркін университететі, Болгария, Бургас қаласы.  

 

5. Рецензенттердің жұмысына талдау (мейлінше сапасыз пікірлерді 

мысалға ала отырып) – жоқ 

 

6. Ғылыми кадрларды даярлау жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстар: 

Жаңартылған білім беру мазмұнына сай болашақ педагогтарды даярлау 

бойынша диссертациялық зерттеу жұмыстарын ұсыну. 

  



 
 


