2 курс магистранттарының нақтыланған және өзгертілген диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері
Тема диссертационных работ магистрантов 2-го курса 2017/2018 учебного года
Институт естествознания и географии
№

Магистранттың
аты-жөні/ ФИО
докторанта

Курс, шифр
мамандығы/
казақ тілінде/на
Курс,шифр
казахском
специальности
6М011200 –
ЖОО органикалық
Химия (қазақ)
химия курсын
1курс
оқытуда оқутанымдық іскерлік
белсенділігін
арттыру әдістерін
кешенді зерттеу
6М011200 –
Кіші Арал теңізінің
Химия (қазақ) радиоэкологиясын
1курс
зерттеу және оның
нәтижесін ЖОО
үдерісінде
пайдалану

1

Бекмурзаева
Салтанат
Жексембекқызы

2

Бектай Үміт

3

Ботабекова
Арайлым
Талгатовна

6М011200 –
Химия (қазақ)
1курс

Химиядан өзіндік
жұмыстар арқылы
оқушылардың
коммуникативті
құзіретін
қалыптастыру

4

Буркитбаева
Камшат
Тугелбаевна

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

Химиядан білім
алушылардың оқу
жетістіктерін
бақылауда
критериалды
бағалау жүйесін

Тақырыбы/Тема
орыс тілінде/на русском
Комплексное
исследование методов
активизации учебнопознавательной
деятельности при
изучений органической
химии в вузе
Использование
радиоэкологических
исследований Малого
Аральского море и его
результатов в процессе
ВУЗа.
Формирование
коммуникативной
компетентности
обучающихся
посредством
самостоятельной работы
по химии
Использование системы
критериальной оценки
при контроле
успеваемости учащихся
по химии

ағылшын тілінде/на
английском

Ғылыми жетекшісі/Научный
руководитель

Complex research on
methods activation the
training of cognitive
activity in the study of
organic chemistry in the
university

х.ғ.к., аға оқытушы
Қасымбекова Динара
Абилжановна

Applications of the radioecological researches and
their results of the Small
Aral in the process of
university

х.ғ.к., профессор
Жанбеков Хайрулла
Нышанович

The formation of
communicate complence of
students through
independent work in
chemistry

х.ғ.к., қауым. профессор
Мукатаева Жазира
Сагатбековна
Ғылыми кеңесші:
т.ғ.д., доцент
Тургумбаева Раушан
Халдарбековна
х.ғ.к., аға оқытушы
Сагимбаева Айжан
Есенгазиевна

Using a criteria evaluation
system for monitoring
student achievement in
Chemistry.

қолдану
5

Бухарбаева Фарида
Умаровна

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

6

Дүйсенова
Толғанай
Қанатқызы

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

7

Жаңаберген АйшаБибі Мұратқызы

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

8

Жолдасбек
Балкенже
Қазыбекқызы

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

9

Жолжанов Багдат
Аскарулы

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

Химия пәнін
оқытуда сыни
тұрғыдан ойлау
технологиясын
қолдану тиімділігі
Фармацевтерді
оқыту бағытында
коллоидты химия
курсының
ерекшеліктері.

Эффективность
применения технологии
критического мышления
в обучении

The effectiveness of
applying of critical thinking
technology in teaching
chemistry

х.ғ.к., профессор
Жанбеков Хайрулла
Нышанович

Особенности изучения
курса коллоидной химии
при подготовке
фармацевтов.

Features of Colloid
Chemistry study course in
preparing pharmacists.

Болашақ химия
мұғалімінің
креативті тұлғаны
қалыптастырудың
әдістері

Методика формирования
креативной личности
будущих учителей химии

Methods of formation
creative person of the
future teachers of chemistry

х.ғ.к., аға оқытушы
Жақсыбаева Жанар
Муратовна
Ғылыми кеңесші:
х.ғ.д., профессор Бектуров
Е.А.
х.ғ.к., қауым. профессор
Мукатаева Жазира
Сагатбековна

Бейорганикалық
химия курсын
оқытуда болашақ
мұғалімдерде
экологиялық білім
қалыптастыру
Органикалық химия
курсын оқыту
барысында (Оттекті
органикалық
қосылыстар
мысалында)
студенттердің білім
сапасын арттыру
үшін жаңартпа
технология
әдістерін пайдалану

Формирование
экологических знаний у
будущих учителей при
изучений курса
неорганической химии

The formation of ecological
knowledge at the teacher in
the study course of
inorganic chemistry

п.ғ.д., профессор Шокыбаев
Жеңис Акимжанович

Использования методов
инновационных
технологии для
повышения качества
знании студентов при
изучении курса
органической химии (на
примере
кислородосодержащих
органических
соединении)

Application of the
innovative technological
methods to improve the
quality of students
knowlage in the study of
course of organic
chemistries (For example,
oxygen-containing organic
compounds)

х.ғ.к., профессор Сейтжанов
Азимхан Фазылович

10

Құлжанов
Ерсұлтан
Сақыбайұлы

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

11

Өмірзақ Мадина
Шайбекқызы

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

12

Сабырова Айман
Кенжегалиевна

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

13

Сағынтайұлы
Нұрсұлтан

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

14

Сайлаубай Айнұр
Құттыбекқызы

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

15

Сулейменова
Ұлпан
Нұралықызы

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

ЖОО-да
бейорганикалық
химияны оқытуда
педагогикалық
жаңартпа
технологияларды
қолдану
ЖОО-да «Күкірт
және оның
қосылыстары»
тақырыбын оқыту
барысында
студенттерге
экологиялық білім
мен тәрбиені
қалыптастыру
Бейорганикалық
химияны оқытуда
элективті курсты
ұйымдастыру әдісі
Стандартты емес
химиялық есептерді
шешудің
әдістемелік
ерекшеліктері

Педагогические
инновационные
технологии при
обучении неорганической
химии в вузах

Pedagogical innovative
technologies in the study of
inorganic chemistry in high
schools

х.ғ.к., аға оқытушы
Қасымбекова Динара
Абилжановна

Формирования
экологических знании и
воспитании у студентов
ВУЗ-ов при изучении
темы «Сера и ее
соединения».

Formation of ecological
knowledge and education
of students HEIs in the
study of the topic "Sulfur
and its compounds."

х.ғ.к., профессор Сейтжанов
Азимхан Фазылович

Методика организации
элективного курса при
изучении неорганической
химии
Методические
особенности решения
нестандартных
химических задач

Technique organization of
the elective course in
studying of inorganic
chemistry
Methodical features for
inregular problem tasks in
chemical education

х.ғ.к., аға оқытушы
Қасымбекова Динара
Абилжановна

Бейорганикалық
химияны оқытуда
жаңартпа
технологиялар
Хитозанның
фитобелсенді
композициялары,
синтездеу және
сынақтан өткізу
әдістерін жасау

Инновационные
технологии в обучении
неорганической химии

Innovative technologies in
the study of inorganic
chemistry

х.ғ.д., профессор
Мансуров Бакир
Аймуханбетович

Фитоактивные
композиции хитозана,
разработка методов
синтеза и испытания

Phytoactive chitosan
compositions, development
of method synthesis and for
testing

х.ғ.д., профессор
Мейирова Гулжамиля
Ибрашевна

х.ғ.к., доцент
Мейірманова Айгуль
Айтджановна

16

Сырымбетова
Гүлзат
Парахатовна

17 Тұрсынбек Фариза
Бақтиярқызы

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

6М011200 –
Химия
(қазақ) 1курс

18

Хакимова
Махирям
Маликжановна

6М011200 –
Химия
(орыс) 1курс

19

Канлибаева
Гулнара
Калдыбековна

6М011200 –
Химия – 1,5 ж
(қазақ) 1курс

21

Муталипова
Жансая
Абдрахманқызы

6М011200 –
Химия – 1,5 ж

22

Жусупова
Анелия

6М011200 –
Химия – 1,5 ж

Педагогикалық
жоғары
мектептердегі
оқытылатын кейбір
химия курстарын
экологияландыру
Интегрирлеу әдісі
негізінде ЖОО
болашақ бакалаврхимиктердің
зерттеушілік
құзыреттілігін
қалыптастыру
Химия бойынша
практикалық
сабақтарда
оқытылатын
химиялық
құзіреттілікті
қалыптастыру
ЖОО органикалық
химияның желілік
тренажержаттығулар
жинағын құрастыру
әдістемесін зерттеу
Методика
преподавания
элективного курса
«Гелевые
композиций в
лечебнокосметическом
направлении»
Мектептегі химия
зертханасында

Экологизация некоторых
курсов химии
преподаваемых в
педагогических высших
школах

Greening the chemistries of
some courses taught in
pedagogical high schools

х.ғ.д., доцент
Жақсыбаев Меделбек
Жумабекович

Формирование
исследовательской
компетенции будущих
бакалавр-химиков в вузе
на основе интегративного
подхода

Formation of research
competence of the future
Bachelor chemists in the
university on the basis of
integrative approach

х.ғ.к., аға оқытушы
Қасымбекова Динара
Абилжановна

Формирование
химических компетенций
обучаемых на
практических занятиях по
химии.

The formation of the
chemical competence of the
trainees to practical lessons
in chemistry.

х.ғ.к., доцент
Нурахметова Айгуль
Радылхановна

Изучение методики
составления сетевого
тренажера-задачника по
органической химии в
вузе

Research the methodical
problems of сompilation
network simulator-book of
organic chemistry at the
university

х.ғ.д., профессор
Мейирова Гулжамиля
Ибрашевна

”Емдік-косметикалық
бағыттағы гельді
композиттерді”
элективті курс бойынша
оқыту әдістемесі

Methods of teaching
elective course "of the Gel
compositions in the medical
and cosmetic direction

х.ғ.к., аға оқытушы
Чинибаева Нуржан
Сарсенбаевна

Исследование научно методических

Investigation of scientificmethodological features in

х.ғ.к., доцент
Азимбаева Гульнур

Ришатовна

23

Байторе Дурия
Шәкірқызы

24
Керімқұл Асел

25

Лесбай Ғазиза

ғылыми әдістемелік
ерекшеліктерін
зерттеу
6М011200 –
Химия – 1,5 ж
6М060600 –
Химия
(қазақ) 1курс

6М060600 –
Химия
(қазақ) 1курс

26 Махумова Мадина

6М060600 –
Химия

Нұғманова Айнұр

6М060600 –
Химия
(қазақ) 1курс

27

Сұйытылған мұнай
газдарынан
модифицирленген
цеолитті
катализаторларда
ароматты
көмірсутектерді алу
Пиперидолдың
фенил туындылары
негізінде
полимерлік гель алу
әдістерін зерттеу
Ауыл
шаруашылығы
өнімдерінің
құрамындағы
пестицидтерді
хроматографиялық
әдіспен анықтау
Жаңа битумды
эмульцияларды
жасау және оларды
алу әдістері

особенностей проведения
школьного химического
эксперимента

Получение
ароматических
углеводородов из
сжиженных нефтяных
газов на
модифицированных
цеолитных катализаторах
Исследование метода
получения полимерных
гелей на основе
фенильных производных
пиперидолов
Определение пестицидов
в селько-хозяйственных
продуктах методом
хроиатографии

Разработка и способы
получения новых
нефтяных битумных
эмульсий

carrying out of chemical
experiment at school

Receipt of aromatic
hudrocarbans from the
fluidized petroleum gases
on the modified zeolite
catalysts

Толеугазиевна

х.ғ.д.,профессор Шоқыбаев
Жеңіс Акимжанович
х.ғ.к., аға оқытушы
Қасымбекова Динара
Абилжановна

Research of method for
producing polymer gels
based on phenolic
derivatives piperidols

х.ғ.д., профессор Мейирова
Гулжамиля Ибрашевна

Determination of pesticides
in agriculturial products by
chromatographyc methods

х.ғ.д., доцент
Жақсыбаев Меделбек
Жумабекович

Developments and ways
obtaining of new oil
bitumen emulsions

х.ғ.д, профессор
Бектенов Несипхан
Абжапарович

