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Тема эссе по ОП 8D03122 – Регионоведение 

 

№ Эссе тақырыбы 

(қазақ тілінде) 

Эссе тақырыбы (орыс 

тілінде) 

Эссе тақырыбы 

(ағылшын тілінде) 

1. 1 «COVID-19 

пандемиясының 

аймақтық үрдістерге 

әсері» зерттеу 

тақырыбын таңдауды 

негіздеңіз. 

Обоснуйте   выбор 

темы исследвоания 

«Влияние пандемии 

COVID-19 на 

региональные 

процессы» 

Justify the choice 

of the research topic 

“Impact of the 

COVID-19 pandemic 

on regional 

processes” 

2. 2 «Дағдарыстан / 

пандемиядан кейінгі 

кезеңдегі аймақтық 

үрдістер» 

диссертациялық 

зерттеуінің дәлелдерін 

келтіріңіз. 

Представьте аргументы 

диссертационного 

исследования 

«Региональные 

процессы в 

постковидный / 

посткризисный период  

Present the arguments 

of the dissertation 

research "Regional 

processes in the post-

like / post-crisis 

period 

3. 3 «Аймақтық 

интеграцияны дамыту: 

факторлар мен 

салдарлар» 

диссертациялық 

зерттеудің себептері. 

 

Ваши побудительные 

мотивы 

диссертационного 

исследования 

«Развитие 

региональной 

интеграции: факторы и 

последствия» 

Your motives for 

dissertation research 

“Development of 

regional integration: 

factors and 

consequences” 

4. 4 Сіздің диссертациялық 

зерттеуіңіздің 

тақырыбы «Аймақтық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің 

төмендеу факторлары». 

Сіз зерттеуіңізде 

қандай әдістерді 

қолданасыз? 

Тема Вашего 

диссертационного 

исследования «Факторы 

снижения обеспечения 

региональной 

безопасности». Какие 

методы Вы будете 

использовать? 

 

The topic of your 

dissertation research 

is "Factors of 

Decreasing Regional 

Security. What 

methods will you use? 

 

5. 5 «COVID-19 

пандемиясының 

Орталық Азияға әсері» 

мақаласында 

қолданылатын 

әдіснаманы айқындап 

беріңіз». 

Представьте 

методологию, 

используемую для 

статьи «Влияние 

пандемии COVID-19 на 

Центральную Азию» 

 

The topic of your 

dissertation research 

is "Factors of 

Decreasing Regional 

Security. What 

methods will you use? 

 

6. 6 «Жан-жақты аймақтық 

экономикалық 

серіктестік: қауіптер 

мен перспективалар» 

Основные положения 

акутальности темы 

диссертации 

«Всестороннее 

The main provisions 

of the relevance of the 

topic of the 

dissertation 



атты диссертация 

тақырыбының 

өзектілігінің негізгі 

ережелері. 

региональное 

экономическое 

партнерство: угрозы и 

перспективы» 

“Comprehensive 

regional economic 

partnership: threats 

and prospects” 

7. 9 2020 жылдың ақпан 

айында Еуропалық 

комиссия ЕО-ның 27 

мемлекетінде көші-қон 

және баспана беру 

мәселелері бойынша 

жаңа жалпыеуропалық 

көзқарасын жария етуі 

тиіс еді. Ашуланған 

пандемия және басқа 

институционалдық 

қиындықтар еуропалық 

саясаткерлердің 

басымдықтарын 

өзгертті, бұл жаңа көші-

қон және баспана 

пактісін қабылдауды 

және жариялауды 

жақсы уақытқа дейін 

кейінге қалдырды. 

Қазір ЕО үшін жаңа 

көші-қон мәселелері 

және олардың алдын-

алу сценарийлері 

туралы ойланудың 

жақсы сәті келді. 

Бұл сценарийлер 

қандай болуы мүмкін? 

 

Ещё в феврале 2020 года 

Европейская комиссия 

должна была озвучить 

новое общеевропейское 

видение по вопросам 

миграции и 

предоставления 

убежища в 27 

государствах ЕС. 

Разбушевавшаяся 

пандемия и другие 

институциональные 

вызовы изменили 

приоритеты 

европейских политиков, 

заставив отложить 

принятие и анонс 

нового пакта о 

миграции и убежище до 

лучших времён. Сейчас 

наступил хороший 

момент, чтобы 

поразмышлять о новых 

миграционных вызовах 

для ЕС и возможных 

сценариях по их 

предотвращению. 

Каковы могут быть 

эти сценарии? 

Back in 

February 2020, the 

European 

Commission was 

supposed to announce 

a new common 

European vision on 

migration and asylum 

issues in the 27 EU 

states. The raging 

pandemic and other 

institutional 

challenges changed 

the priorities of 

European politicians, 

forcing the adoption 

and announcement of 

a new pact on 

migration and asylum 

to be postponed until 

better times. Now is a 

good time to reflect on 

new migration 

challenges for the EU 

and possible scenarios 

to prevent them. 

What could be 

these scenarios? 

 

8. 10 Мақала (Discovering 

Opportunities in the 

Pandemic? Four Economic 

Response Scenarios for 

Central Asia) Irnazarov F., 

Vakulchuk R. (Silk Road. 

– 2020. – July. –P. 47) 

жалпы өңір үшін және 

Қазақстан, Қырғызстан, 

Тәжікстан және 

Өзбекстан үшін 

экономикалық әрекет 

Статья (Discovering 

Opportunities in the 

Pandemic? Four Economic 

Response Scenarios for 

Central Asia) Irnazarov F., 

Vakulchuk R. (Silk Road. 

– 2020. – July. –P. 47) 

раскрывает   четыре 

сценария стратегий 

экономического 

реагирования для 

региона в целом и для 

The article 

(Discovering 

Opportunities in the 

Pandemic? Four 

Economic Response 

Scenarios for Central 

Asia) Irnazarov F., 

Vakulchuk R. (Silk 

Road. - 2020. - July. –

P. 47) reveals four 

scenarios of economic 

response strategies for 



ету стратегияларының 

төрт сценарийін ашады. 

Ұсынылған 

сценарийлер : 1-ші 

сценарий: 

(протекционистік 

автаркия): 

тұрақтылықты сақтау, 

шектеулі реформалар, 

мемлекеттің рөлін 

күшейту және 

протекционизм. 1-ші 

сценарий туралы 

пікіріңіз. 

 

Казахстана, 

Кыргызстана, 

Таджикистана и 

Узбекистана.  Вот эти 

сценарии:  

Сценарий 1 

(Протекционистская 

автаркия): Сохранение 

стабильности, 

ограниченные 

реформы, усиление 

роли государства и 

протекционизм. 

Ваше мнение 

Сценария 1.  

 

the region as a whole 

and for Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, 

Tajikistan and 

Uzbekistan. These 

scripts are: 

Scenario 1 

(Protectionist 

autarchy): 

Maintaining stability, 

limited reforms, 

strengthening the role 

of the state and 

protectionism. 

Your opinion 

on Scenario 1. 

9. 7 Мақала (Discovering 

Opportunities in the 

Pandemic? Four Economic 

Response Scenarios for 

Central Asia) Irnazarov F., 

Vakulchuk R. (Silk Road. 

– 2020. – July. –P. 47) 

жалпы өңір үшін және 

Қазақстан, Қырғызстан 

үшін экономикалық 

әрекет ету 

стратегияларының төрт 

сценарийін ашады. 2-ші 

сценарий (тиімді 

әртараптандыру): 

әлеуметтік қолдауды 

күшейту, жеке 

сектордың рөлін 

күшейту, жан-жақты 

әртараптандыру және 

өңірлендіруді күшейту. 

2-ші сценарий туралы 

пікіріңіз. 

 

Статья (Discovering 

Opportunities in the 

Pandemic? Four Economic 

Response Scenarios for 

Central Asia) Irnazarov F., 

Vakulchuk R. (Silk Road. 

– 2020. – July. –P. 47) 

раскрывает   четыре 

сценария стратегий 

экономического 

реагирования для 

региона в целом и для 

Казахстана, 

Кыргызстана 

Сценарий 2 

(Эффективная 

диверсификация): 

Усиление социальной 

поддержки, усиление 

роли частного сектора, 

всесторонняя 

диверсификация и 

усиление 

регионализации. 

Ваше мнение 

Сценария 2.  

 

The article 

(Discovering 

Opportunities in the 

Pandemic? Four 

Economic Response 

Scenarios for Central 

Asia) Irnazarov F., 

Vakulchuk R. (Silk 

Road. - 2020. - July. –

P. 47) reveals four 

scenarios of economic 

response strategies for 

the region as a whole 

and for Kazakhstan, 

Kyrgyzstan 

Scenario 2 

(Effective 

diversification): 

Strengthening social 

support, strengthening 

the role of the private 

sector, comprehensive 

diversification and 

strengthening 

regionalization. 

Your opinion 

on Scenario 2. 

10. 8 Мақала (Discovering 

Opportunities in the 

Статья (Discovering 

Opportunities in the 

The article 

(Discovering 



Pandemic? Four Economic 

Response Scenarios for 

Central Asia) Irnazarov F., 

Vakulchuk R. (Silk Road. 

– 2020. – July. –P. 47) 

жалпы өңір үшін және 

Қазақстан, Қырғызстан 

үшін экономикалық 

әрекет ету 

стратегияларының төрт 

сценарийін ашады. 4-ші 

сценарий (еркін нарық): 

ірі институционалдық 

реформалар, 

бағытталған тікелей 

шетелдік 

инвестициялар (Foreign 

direct investments / FDI), 

экономикалық 

ашықтық, тоқыраудан 

дамыған нарықтарға 

секіру». 4-ші сценарий 

туралы пікіріңіз. 

 

 

Pandemic? Four Economic 

Response Scenarios for 

Central Asia) Irnazarov F., 

Vakulchuk R. (Silk Road. 

– 2020. – July. –P. 47) 

раскрывает   четыре 

сценария стратегий 

экономического 

реагирования для 

региона в целом и для 

Казахстана, 

Кыргызстана 

Сценарий 4 

(Свободный рынок): 

Крупные 

институциональные 

реформы, 

ориентированные 

прямые зарубежные 

инвестиции (Foreign 

direct investments / FDI), 

экономическая 

открытость, скачок от 

стагнирующих к 

развитым рынкам»  

Ваше мнение 

Сценария 4.  

Opportunities in the 

Pandemic? Four 

Economic Response 

Scenarios for Central 

Asia) Irnazarov F., 

Vakulchuk R. (Silk 

Road. - 2020. - July. –

P. 47) reveals four 

scenarios of economic 

response strategies for 

the region as a whole 

and for Kazakhstan, 

Kyrgyzstan 

Scenario 4 

(Free market): Large 

institutional reforms 

focused on foreign 

direct investment 

(FDI), economic 

openness, a jump from 

stagnant to developed 

markets " 

Your opinion 

on Scenario 4. 

 

 

 


