
5В011300- Биология , 4 курс, күндізгі оқыту нысаны 

1 Куракбай 

Акнур 

Мынжасаркыз

ы 

 

Гендерлікайырмашы

лықтарынабайланыст

ыоқушылардыңкогни

тивтікдамуы 

Когнитивное 

развитие 

учащихся с учетом 

гендерных 

дифференцировок 

Cognitive 

development of 

students taking 

into account 

gender 

differentials  

Татаринова Г.Ш.–

б.ғ.к., доцент  

 

2 Джамалова 

Амалия 

Фамилькызы 

 

Оқушылардың тірек-

қимыл аппаратының 

аурулары және 

олардың алдын алу 

Заболевания 

опорно-

двигательного 

аппарата у 

школьников и их 

профилактика 

Diseases of the 

musculoskeletal 

system in 

schoolchildren 

and their 

prevention  

Татаринова Г.Ш.–

б.ғ.к., доцент  

 

3 Ербол  Парила  

 

Оқушылардың артық 

салмағының алдын 

алу 

Профилактика 

избыточного веса 

у школьников/ 

Prevention of 

overweight in 

schoolchildren  

Татаринова Г.Ш.–

б.ғ.к., доцент  

 

4 Мухитова 

Ляйля 

 

Биология 

сабақтарында CLIL-

технологияныенгізу 

Внедрение CLIL-

технологии на 

уроках биологии 

Implementationof 

CLIL-technology 

in biology lessons  

Избасарова Р.Ш.– 

п.ғ.к., профессор  

5 Нұртаева  Әсия 

 

Биология 

сабақтарындаиннова

циялықтехнологияла

рдыпайдалану 

 

Применение 

инновационных 

технологий на 

уроках биологии 

 

Application of 

innovative 

technologies in 

biology lessons  

 

Избасарова Р.Ш. 

–п.ғ.к., 

профессор, 

Аманбекова 

Д.М.– аға 

оқытушы 

6 Альмирекова 

Эльвира 

Бауыржанқызы 

 

 

 

 

 

Алматы қорығының 

биіктік 

белдеулеріндегі 

топырақтардың 

физика-химиялық 

қасиеттері және 

протофаунасы 

Протофауна и 

физико-

химические 

свойства почв 

высотной 

поясности 

Алматинского 

заповедника 

Physical and 

chemical 

properties and 

protozoan of soils 

of altitudinal 

zonation region of 

Almaty nature 

reserve 

Есимов Б.К.–

б.ғ.д., доцент  

Кауынбаева Э.–  

биология 

магистры, 

оқытушы 



7 Мұсатай 

Аяулым 

Қуатқызы 

Қазақстанның 

териофаунасының 

алуантүрлілігін 

оқытудың әдістемесі 

(Алтын-Емел МҰТП 

мысалында) 

Методика 

изучения 

разнообразия 

териофауны 

Казахстана (на 

примере ГНПП 

"Алтын-Эмель") 

Methods of 

studying the 

diversity of the 

teriofauna of 

Kazakhstan (on 

the example of 

SNNP "Altyn-

Emel") 

Жаксыбаев М.Б.– 

б.ғ.к.,қауым. 

профессор  

 

8 Балтағұл Іңкәр  Мектеп 

оқушыларының сыни 

ойлауын 

биологиядан 

логикалық 

тапсырмаларды 

шешу арқылы 

жетілдіру  

Развитие 

критического 

мышления 

школьников через 

решение 

логических задач 

по биологии 

Development of 

critical thinking of 

school students 

through solving 

logical problems 

in biology 

Шоқанова А.Ш.– 

аға оқытушы, 

PhD  

9 Танатарова 

Шынар 

Ӛлкетану 

материалдарын 

пайдалану арқылы 

тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктерді 

оқытудың 

ерекшеліктері 

Особенности 

изучения низших 

растений с 

использованием 

краеведческих 

материалов  

Features of 

studying lower 

plants by using 

regional study 

materials 

Шоқанова А.Ш. – 

аға оқытушы, 

PhD  

 

10 Орынбай 

Жұлдыз 

Ерболқызы 

«Адам қызметінің 

қоршаған ортаға 

әсері» тақырыбын 

оқытуда жобалау 

технологиясын 

қолдану 

Использование 

проектной 

технологий при 

изучении темы 

«Влияние 

человеческой 

деятельности на 

окружающую 

среду»  

The use of project 

technologies in 

the study of the 

topic “The impact 

of human activity 

on the 

environment” 

Жұмағулова Қ.А. 

- п.ғ.к., доцент 

Бірталаев Е.Қ.– 

аға оқытушы  

11 Иркитбаев Тірі ағзаларды Формирование Formation of Жұмағулова Қ.А. 



Алмаз 

Нуркайдарұлы 

 

жүйелеуді оқытуда 

білім алушылардың 

зерттеушілік іс-

әрекеттерін 

қалыптастыру 

исследовательской 

деятельности 

школьников при 

изучении 

классификации 

живых организмов 

research activity 

of schoolchildren 

through the study 

of classification of  

living organisms 

- п.ғ.к., доцент 

Бірталаев Е.Қ.– 

аға оқытушы  

12 Махметова 

Аяулым 

Максутбековна 

Биология сабағында 

танымдық 

тапсырмалар 

арқылы 

оқушылардың 

құзіреттіліктерін 

арттыру 

Повышение 

компетенций 

учащихся с 

помощью 

познавательных 

заданий на уроках 

биологии 

Improving 

students’ 

competencies with 

the help of 

cognitive tasks in 

biology classes 

Жұмағулова Қ.А. 

- п.ғ.к., доцент 

Бірталаев Е.Қ. – 

аға оқытушы 

13 Қулмырзаева 

Гаухар 

Жанибекқызы 

 

Биология сабағында 

Ispring suite 

бағдарламасын 

қолдана отырып, 

оқу белсенділігін 

арттыру 

Повышение 

учебной 

активности при 

использовании 

программы 

Ispringsuite на 

уроках биологии 

Enhancing 

learning 

activitywhen 

using the Ispring 

suite program in 

biology classes 

Жұмағулова Қ.А. 

- п.ғ.к., доцент 

Бірталаев Е.Қ. – 

аға оқытушы  

14 Сайлаубек 

Зиягуль 

Муратқызы 

Биологияны 

оқытуда инклюзивті 

білім берудің 

әдістемесі. 

Методика 

инклюзивного 

образования в 

обучении 

биологии 

Methods of 

inclusive 

education in 

teaching biology 

Избасарова Р.Ш.– 

п.ғ.к., профессор. 
Қалыбаева Ә.М. – 

аға оқытушы   

15 Жақсылыкова 

Үлдана 

Қалдыбекқызы 

 

Биология сабағын 

оқытуда 

оқушылардың 

білім,біліктілігін 

арттыруда 

қолданылатын тиімді 

ойындар. 

Использование 

эффективных игр 

для повышения 

знаний и навыков 

учащихся на 

уроках биологии. 

Using effective 

games to enhance 

students ' 

knowledge and 

skills in biology 

lessons 

Избасарова Р.Ш.– 

п.ғ.к., профессор. 

Қалыбаева Ә.М. – 

аға оқытушы   

16 Бағдаулет Проблемалық оқыту Пути Ways to use Избасарова Р.Ш.– 



Нәдима  

 

әдісін биология 

сабақтарында 

қолдану жолдары. 

использования 

методов 

проблемного 

обучения на 

уроках биологии. 

problem-based 

learning methods 

in biologylessons 

п.ғ.к., профессор. 

Қалыбаева Ә.М. – 

аға оқытушы   

17 Ӛтикеев 

Мағжан 

Қадрбулатұлы. 

 

Биологияны 

оқытуда жобалау 

технологиясын 

қолдану әдістері 

Использование 

методов 

проектной 

технологии в 

обучении 

биологии 

The use of project 

technology 

methods in 

teaching biology 

Избасарова Р.Ш.– 

п.ғ.к., профессор. 

Қалыбаева Ә.М. – 

аға оқытушы   

18 Абытова 

Уғилай  

Адилқизи 

Ұлытау флорасының 

биоалуантүрлілігіне 

талдау 

Анализ 

биоразнообразия 

флоры Улутау  

Analysis of 

biodiversity of 

flora of Ulytau 

Шалабаев К. И. –   

б.ғ.к., профессор  

19 Ұзақбай 

Ұлжан 

Әмірәсілқызы 

Қазақстанның 

орнитофаунасының 

алуантүрлілігін 

оқытудың әдістемесі 

(Алакӛл қорығы 

мысалында) 

Методика 

изучения 

разнообразия 

орнитофауны 

Казахстана (на 

примере 

Алакольского 

заповедника) 

Methods of 

studying the 

diversity of the 

avifauna of 

Kazakhstan (on 

the example of 

Alakol nature 

reserve) 

Жаксыбаев М.Б. – 

б.ғ.к., қауым. 

профессор  

 

20 Нұрасыл 

Айжан 

Айдосқызы 

Бауырымен 

жорғалаушыларды 

күтіп-баптаудың 

ерекшеліктерін 

оқыту әдістемесі 

(Алматы 

хайуанаттар бағы 

мысалында) 

Методика 

изучения 

особенностей 

условий 

содержания 

рептилий в 

зоопарке (на 

примере 

Алматинского 

зоопарка) 

Methods of 

studying the 

characteristics of 

the conditions of 

keeping reptiles in 

a zoo (on the 

example of the 

Almaty zoo) 

Жаксыбаев М.Б. – 

б.ғ.к., қауым. 

профессор  

 

21 Орынбекова Приматтарды күтіп- Методика Methods of Жаксыбаев М.Б. – 



Нұрайым 

Ермекқызы 

 

баптаудың 

ерекшеліктерін 

оқыту әдістемесі 

(Алматы 

хайуанаттар бағы 

мысалында) 

изучения 

особенностей 

условий 

содержания 

приматов в 

зоопарке (на 

примере 

Алматинского 

зоопарка) 

studying the 

features of the 

conditions of 

keeping primates 

in a zoo(on the 

example of the 

Almaty zoo) 

б.ғ.к., қауым. 

профессор  

 

22 Шалабай 

Альбина 

Тлеуханқызы   

Жамбыл облысы 

Мойынқұм 

ауданының  пайдалы 

ӛсімдіктері 

Полезные 

растения 

Мойынкумского 

района 

Жамбулской 

области 

The  useful plants 

of Moinkum 

district of 

Zhambul region 

Шалабаев К. И. –   

б.ғ.к., профессор 

Аманбекова Д.М. 

– аға оқытушы   

 


