
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

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

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Санхаевой Алии 

Нурмагамбеткызы на тему: «Подготовка будущих педагогов к корпоративному управлению 

в системе образования» 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:  

Завалко Надежда Александровна – д.п.н., профессор кафедры педагогического 

образования и менеджмента, Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова, 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

Книсарина Малика Максатовна – доктор философии (PhD) по специальности 6D010200 

- Педагогика и методика начального обучения, доцент кафедры общественно-гуманитарных 

дисциплин, Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова. 

Научные консультанты: 

1. Шкутина Лариса Арнольдовна – д.п.н., профессор кафедры дошкольной и психолого-

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

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

Университет Святых Кирилла и Мефодия (г. Трнава, Словакия). 

Временные члены диссертационного совета:  

1. Жумабаева А.Е., - д.п.н., профессор, Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая, руководитель образовательной программы «Начальное 

образование»; 

2. Длимбетова Г.К. - д.п.н, профессор, Евразийский национальный университет им. 

Л.Н. Гумилева, профессор кафедры социальной педагогики и самопознания; 

3. Абдигапбарова У.М. - д.п.н., профессор, Казахский национальный педагогический 

университет им. Абая, профессор образовательной программы «Педагогика и психология»; 

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

Жубанова, заведующая кафедрой психолого-педгогического и специального образования; 

5. Аубакирова Р.Ж. - к.п.н., профессор, Торайгыров университет, профессор кафедры 

психологии и педагогики; 

6. Майлыбаева Г.С. - доктор философии (PhD) по специальности 6D010300 - 

Педагогика и психология, Жетысуский университет им. И. Жансугурова, и.о. профессора. 

Защита состоится 29 октября 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 Санхаева Алия Нурмагамбеткызының «Болашақ 

педагогтарды білім беру жүйесіндегі корпоративтік басқаруға даярлау» тақырыбындағы 

философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясы қорғалады.  

Диссертациялық жұмыс Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің мектепке 

дейінгі және психологиялық-педагогикалық даярлық кафедрасында орындалған. 

Диссертацияны ұсыну формасы: диссертациялық жұмыс. 

Қорғау орыс тілінде. 

Ресми рецензенттер: 

Завалко Надежда Александровна – п.ғ.д., С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

университеті, педагогикалық білім және менеджмент кафедрасының профессоры, 13.00.08 – 

Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі. 

Книсарина Малика Максатовна – 6D010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі мамандығы бойынша философия докторы (PhD), қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

кафедрасынның аға оқытушысы, М. Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан медицина 

университеті. 

Ғылыми кеңесшілер: 

1. Шкутина Лариса Арнольдовна – п.ғ.д., академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті, мектепке дейінгі және психологиялық-педагогикалық даярлық кафедрасының 

профессоры. 

2. Ян Данек - педагогика докторы (PaedDr.), Қасиетті Кирилл және Мефодий 

университетінің, педагогика кафедрасының профессоры (Трнава қ., Словакия). 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:  

1. Жумабаева А.Е., - п.ғ.д., профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті, «Бастауыш білім» білім беру бағдарламасының жетекшісі; 

2. Длимбетова Г.К. - п.ғ.д., профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 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. Аубакирова Р.Ж. - п.ғ.к., профессор, Торайғыров университеті, педагогика және 

психология кафедрасының профессоры; 

6. Майлыбаева Г.С. – 6D010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD), І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, 

қауымдастырылған профессор м.а. 

Қорғау 2021 жылы 29 қазан күні сағат 10:00-де Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ 

жанындағы 6D010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі, 6D010300 – 

Педагогика және психология мамандықтары бойынша диссертациялық кеңесінде ZOOM 

платформасында онлайн түрінде өтеді: идентификаторы 2364186272, пароль: 1972. 

 


