
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

В Карагандинском университете имени академика Е.А. Букетова состоится защита 

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Алпысбаевой Мадины 

Борамбаевны на тему: «Педагогические условия формирования конфликтологической 

компетенции у студентов специальности 5В090500 - «Социальная работа» по 

специальности 6D010300 - Педагогика и психология. 

Диссертация выполнена на кафедре дошкольной и психолого-педагогической 

подготовки Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова.  

Форма представления диссертации: диссертационная работа. 

Язык защиты: русский. 
Официальные рецензенты:  

1. Утегенова Бибигуль Мазановна – к.п.н., профессор Костанайского регионального 

университета им. А.Байтурсынова, 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования;  

2. Садвакасова Зухра Маратовна – к.п.н., доцент кафедры общей и прикладной 

психологии, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность 13.00.08. 

- Теория и методика профессионального образования. 

Научные консультанты: 

Карманова Жанат Алпысовна – д.п.н., профессор кафедры дошкольной и психолого-

педагогической подготовки, Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова.  

Ян Данек - доктор педагогики (PaedDr.), профессор кафедры педагогики, Университет 

Святого Кирилла и Мефодия (г. Трнава, Словакия). 

Временные члены диссертационного совета:  

1. Каргин С.Т. - д.п.н, профессор, КарУ им. Е.А. Букетова, профессор кафедры 

социальной работы и социальной педагогики; 

2. Амирова Б.А. - д.пс.н., профессор, КарУ им. Е.А. Букетова, профессор кафедры 

психологии; 

3. Абдигапбарова У.М. - д.п.н., профессор, КазНПУ имени Абая, профессор 

образовательной программы педагогики и психологии; 

4. Туребаева К.Ж. - д.п.н., профессор, Актюбинский региональный университет им. К. 

Жубанова, заведующая кафедрой психолого-педгогического и специального образвания.  

5. Майлыбаева Г.С. - к.п.н., Жетысуский университет им. И. Жансугурова, 

и.о.профессора кафедры методики обучения и воспитания; 

6. Книсарина М.М. - доктор философии (PhD) по специальности 6D010200 - Педагогика 

и методика начального обучения, Западно-Казахстанский медицинский университет имени 

М. Оспанова, старший преподаватель кафедры общественно-гуманитарных дисциплин. 

Защита состоится 18 июня 2021 года в 10.00 часов в диссертационном совете при КарУ 

им. Е.А. Букетова по специальностям 6D010200 – Педагогика и методика начального 

обучения, 6D010300 – Педагогика и психология в онлайн формате на платформе ZOOM: 

идентификатор 2364186272, пароль 1972.  

 



ХАБАРЛАНДЫРУ 

 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде 6D010300 - Педагогика 

және психология мамандығы бойынша Алпысбаева Мадина Борамбаевнаның «5В090500 - 

Әлеуметтік жұмыс мамандығының студенттерінде конфликтологиялық құзыреттілікті 

қалыптастырудың педагогикалық шарттары» тақырыбындағы философия докторы (PhD) 

дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясы қорғалады.  

Диссертациялық жұмыс Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің мектепке 

дейінгі және психологиялық-педагогикалық дайындық кафедрасында орындалған. 

Диссертацияны ұсыну формасы: диссертациялық жұмыс. 

Қорғау орыс тілінде. 

Ресми рецензенттер: 

1. Утегенова Бибигуль Мазановна – п.ғ.к., А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік 

университетінің профессоры, 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім;  

2. Садвакасова Зухра Маратовна – п.ғ.к., әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті, жалпы және қолданбалы психология кафедрасының доценті, 13.00.08 - 

Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі. 

Ғылыми кеңесшілер: 

1. Карманова Жанат Алпысовна – п.ғ.д., академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті, мектепке дейінгі және психологиялық-педагогикалық дайындық 

кафедрасының профессоры. 

2. Ян Данек - философия докторы (Ph.D) Қасиетті Кирилл және Мефодий 

университетінің профессоры (Трнава қ., Словакия). 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:  

1. Каргин С.Т. - п.ғ.д., профессор, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті, әлеуметтік жұмыс және әлеуметтік педагогика кафедрасының профессоры; 

2. Амирова Б.А. - пс.ғ.д, профессор, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті, психология кафедрасының профессоры; 

3. Абдигапбарова У.М. - п.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті, педагогика және психология білім беру бағдарламасының профессоры; 

4. Туребаева К.Ж. - п.ғ.д., профессор, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

университеті; психологиялық-педагогикалық және арнайы білім беру кафедрасының 

меңгерушісі. 

5. Майлыбаева Г.С. – п.ғ.к., І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, оқыту және 

тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының профессордың м.а.; 

6. Книсарина М.М. – 6D010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығы бойынша философия докторы (PhD), М. Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан 

медицина университеті, қоғамдық-гуманитарлық пәндер кафедрасынның аға оқытушысы.  

Қорғау 2021 жылы 18 маусым күні сағат 10:00-де Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ 

жанындағы 6D010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі, Педагогика және 

психология мамандықтары бойынша диссертациялық кеңесінде ZOOM платформасында 

онлайн түрінде өтеді: идентификаторы 2364186272, пароль: 1972. 

 


