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Докторанттарға арналған эссе тақырыптары 

  № Эссе тақырыбы 

(қазақ тілінде) 

Эссе тақырыбы 

(орыс тілінде) 

Эссе тақырыбы 

(ағылшын тілінде) 

1 Ұлттық руханият және 

этномәдени білім мен 

тәрбие сабақтастығы 

Преемственность 

национальной духовности и 

этнокультурного 

образования и воспитания  

Continuity of national 

spirituality and ethno-

cultural education and 

upbringing  

2 Жоғары мектеп – маман 

тұлғасын 

қалыптастырудағы жетекші 

әлеуметтік институт 

ретінде 

Высшая школа - как 

ведущий социальный 

институт в формировании 

личности специалиста 

Higher school as a 

special social institution 

in the formation of the 

personality  

3 Жаһандану мен 

цифрландыру 

жағдайындағы білім 

берудегі жаңа ғылыми 

бағыттар, өзгерістер 

Новые научные 

направления  и изменения в 

образовании в условиях 

глобализации и 

цифровизации 

New scientific directions 

and changes in education 

in the context of 

globalization and 

digitalization 

4 Бастауыш білім беру 

жүйесіндегі педагогикалық 

өлшемдердің даму 

бағыттары мен 

тенденциялары 

Направления и тенденции 

развития педагогических 

измерений в системе 

начального образования 

Directions and trends in 

the development of 

pedagogical dimensions 

in the primary education 

system 

5 Цифрлық дәуірдегі 

педагогиканың қайта 

зерделенуі 

Переосмысление 

педагогики в цифровую 

эпоху 

Rethinking Pedagogy in 

the Digital Age 

6 Бастауыш білім беру 

мәселелеріне  қатысты 

қоғамдық-әлеуметтік 

көзқарастар 

Общественно-социальные 

подходы к проблемам 

начального образования 

Socio-social approaches 

to the problems of 

primary education 

7 Болашақ педагогтардың 

бойында soft skills 

дағдыларын 

қалыптастырудың маңызы 

мен өзектілігі 

Важность и актуальность 

формирования навыков soft 

skills у будущих педагогов 

The importance and 

relevance of the 

formation of soft skills 

among future teachers 

8 Қашықтан оқыту 

жүйесіндегі қарама-

қайшылықтар мен жаңа 

көзқарастар 

Новые взгляды и 

противоречия в системе  

дистанционного обучении 

New views and 

contradictions in the 

existing pedagogical 

system in distance 

learning 

9 ХХІ ғасырдағы ұстаз 

мәртебесі және педагог 

имиджі 

Имидж педагога и статус 

учителя в ХХІ веке 

Teacher’s image and 

status in the XXI century 

10 Тұлғаның әлеуметтенуі мен 

дамуындағы медиа 

кеңістіктің рөлі 

Роль медиапространства в 

социализации и развитии  

личности 

The role of media space 

in socialization and 

personality formation 

 


