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2016-2017 оқу жылындағы  
1-курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері  

  Жаратылыстану және география  институты  
 

№ Магистранттың 
аты-жөні 

Курс, шифр 
мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Ескерту 
қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінді 

1 Уәлиев Ұлан 
Бақыткелдіұлы 

6М011300 - 
биология 

Ауылдық мектеп 
оқушыларының 
денелік дамуы мен 
тамақтану жағдайын 
бағалау 
 
 
 

Оценка физического 
развития и состояния 
питания сельских 
школьников 
 

 Estimation of physical 
development and nutrition 
of rural students 

Балғынбеков Шамшидин 
Абдуллаұлы, 
мед.ғылым.докторы, 
профессор 

 

2 Рахым Біржан 
Серікұлы 

6М060700 -
Биология 

Гипокинезияның 
организмннің 
биологиялық 
ырғақтарына әсері 

Влияние гипокинезии на 
биологический ритм 
организма 

Influence of hypokinesia 
on the biological rhythm 
of the body 

Бабашев Абдразак 
Маханович, 
биол.ғылым.кандидаты, 
профессор 

 

3 Полатбекова 
Әсел 
Толысбекқызы 

6М011300 - 
Биология  

Биология 
сабақтарында 
биоалуантүрлілік 
туралы білімді және 
экологиялық 
тәрбиені дамыту 
әдістемесі 

Методика развития 
знаний о 
биоразнообразии и 
экологического 
воспитания на уроках 
биологии 

Methods of knowledge on 
biodiversity and 
environmental education 
in biology class 

Есимов Болат 
Кабдушевич, 
биол.ғылым.кандидаты, 
доцент 

 

4 Серібекқызы 
Гулзинат 
 

Биология-
6М011300 

Организм дамуының 
зақымдалуы бар 
балаларына 
цитогенетикалық 
зерттеу нәтижелерін 
оқу үрдісіне 
пайдалану 

Использование в 
учебном процессе 
результатов 
цитогенетических 
исследований детей с 
нарушениями  развития 
организма  

The use in the educational 
process of the results of 
cytogenetic studies of 
children with 
developmental disorders 
of the body 

Есимов Болат 
Кабдушевич, 
биол.ғылым.кандидаты, 
доцент 

 



5 Ахмет Ботакөз 
Ахметқызы 

6М011300 – 
биология (1,5 
года) 

Жетісу аумағы 
сүтқоректілеріне 
фауналық-
экологиялық шолу 
және оларды оқу 
үрдісінде пайдалану 
 

Эколого-
фаунистический обзор 
млекопитающих 
Жетысуского региона и 
его использование в 
учебном процессе 
 

Ecological and faunistic 
review mammals Zhetysu 
region and its use in 
educational process 
 

Жаксыбаев Мурат 
Боденович, 
биол.ғылым.кандидаты, 
асс. профессор 

 

6 Серғазынова 
Мөлдір 
Санатқызы 

6М011300 - 
биология 

Құрлықтың 
жартылай қатты 
қанаттыларды 
(Heteroptera) зерттеу 
және биологиядан 
оқу жүйесіне енгізу 

Изучение наземных 
полужесткокрылых 
(Heteroptera) и 
внедрение результатов 
исследования в учебный 
процесс в биологии 

The study of land 
Hemiptera 
(Heteroptera) and 
introduction of research 
results in the educational 
process in biology 

Жаксыбаев Мурат 
Боденович, 
биол.ғылым.кандидаты, 
асс. профессор 

 

7 Конакпаева 
Айгерим 
Бауыржановна 

6М060700 - 
биология 

Алматы қаласының 
ағаштың жартылай 
қатты қанаттылар 
фаунасы, 
биологиясы, 
экологиясы және 
таралуы 

Древесные 
полужесткокрылые г. 
Алматы  (фауна, 
биология,  
экология и 
распространение) 

Wood Hemiptera of 
Almaty city (fauna, 
biology, 
ecology and distribution) 

Жаксыбаев Мурат 
Боденович, 
биол.ғылым.кандидаты, 
асс. профессор 

 

8 Мырзахметова 
Назерке 
Асемжановна  

6М011300 – 
биология (1,5 
года) 

Қазіргі білім беру 
ортасы жағдайында 
оқушы жастардың 
жүрек-қан 
тамырлары жүйесі 
қызметінің 
бұзылыстарының 
алдын алу 

Профилактика 
нарушений функций 
сердечно-сосудистой 
системы у учащейся 
молодежи в условиях 
современной 
образовательной среды 

 Prevention of disorders 
of the cardiovascular 
system at the students in 
modern educational 
environment 

Ташенова Гульнара 
Казкеновна, 
биол.ғылым.кандидаты 

 

9 Демеуова 
Салтанат 
Ергалиевна 

6М060700 - 
биология 

Аса қауіпті 
инфекциялық 
аурулардың 
таралуын скринг – 
зерттеу 

Скрининг-исследования 
распространения особо 
опасных инфекционных 
заболеваний      

Screening studies the 
spread of dangerous 
infectious diseases    

Ташенова Гульнара 
Казкеновна, 
биол.ғылым.кандидаты 

 

10 Нурмолда Дана 
Қуандыққызы 

6М060700 - 
биология 

Артық дене салмағы 
мен семіздіктің 
жастар арасында 

Профилактика 
избыточного веса и 
ожирения среди 

Prevention of overweight 
and obesity among young 
people 

Шыныбекова Шолпан 
биол.ғылым.кандидаты 

 



таралуының алдын 
алу  

молодежи 

11 Усейн Есен 
Жанатбекұлы 

6М011300 - 
биология 

Жоғарғы оқу 
орындарында оқитын 
студенттердің 
денсаулық 
көрсеткіштеріндегі 
функциональдық 
бұзылуларды 
сараптау 

Анализ показателей 
функциональных 
нарушений здоровья 
студентов  высших 
учебных заведений  

Analysis of functional 
disorders of the health of 
students in higher 
education  

Кулжанова Д.К., 
биол.ғылым.кандидаты 

 

 
 
 
 
 
 

Институт директоры 
г.д.ғ., профессор                                                                       Каймулдинова К.Д. 
 


