
 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ 
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тақырыптары, ғылыми жетекшілері және пікір сарапшыларының тізімі 

  

№ Студенттің 

аты-жөні 

Тақырыбы 

(қазақ тілінде) 

Тақырыбы 

 (орыс тілінде) 

Тақырыбы  

(ағылшын тілінде) 

Ғылыми 
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(ғылыми дәрежесі, 

лауазымы, жұмыс 
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Күндізгі бөлім 

5В011300-Биология 

1 Абдуалиева 

Жансая 

Абдраймовна 

Мектеп 

жасындағы 

балалар  

арасында темір 

жетіспеушілігінің 

алдын алу 

 

Профилактика 

железодефицитных 

состояний среди 

детей школьного 

возраста 

Prevention of iron 

deficiency among 

school-age children 

Балғынбеков 

Ш.А.,м.ғ.д., 

профессор 

Урбисинов Ж.К., 

д.б.н., ГНС 

Казахская академия 

питания  

2 Садық Айнұр 

Нұржанқызы 

Жасөспірім 

оқушылар 

арасында 

эндокриндік жүйе 

қызметінің 

бұзылыстарының 

алдын алу 

Профилактика 

нарушений функций 

эндокринной 

системы среди 

школьников -

подростков 

Prevention of 

disorders of the 

endocrine system 

among 

schoolchildren - 

teens 

Балғынбеков 

Ш.А., м.ғ.д., 

профессор 

Датхабаева Г. К., 

к.б.н., 

исполнительный 

директор 

Национального 

Центра здорового 

питания 

3 Қабділда 

Қуаныш 

Жорабекұлы 

Орта мектеп 

бітірушілердің 

қан айналымы 

жүйесінің 

қызметіндегі 

өзгерістер 

Изменения в 

деятельности 

системы 

кровообращения у 

выпускников 

средних школ 

Changes in the 

circulatory system at 

the high school 

graduates 

Балғынбеков 

Ш.А., м.ғ.д., 

профессор 

Калекешов А.М., 

к.б.н., доцент 

Зав. лаб. Ин-та 

физиологии 

человека и 

животных МОН РК 

4 Ержанова 

Ұлжан 

Баққожақызы 

Биологиялық 

ырғақтың 

жасөспірімдердің 

күн тәртібіне 

әсері  

Влияние 

биологического 

ритма на режим дня 

подростков 

Influence of 

biological rhythm on 

the daily regime of 

teenagers 

Бабашев А.М., 

к.б.н., 

профессор 

 

Аблайханова Н.Т., 

профессор 

КазНУ им.Аль-

Фараби  

5 Каипов Олжас 

Әдилович 

Оқушылардың 

тыныс алу 

жүйесінің 

маусымдық 

динамикасын 

зерттеу 

 

Изучение сезонной 

динамики 

дыхательной 

системы школьников 

The study of the 

seasonal dynamics of 

the respiratory 

system of school 

children 

Бабашев А.М., 

к.б.н., 

профессор 

 

Сраилова Г., к.б.н., 

доцент КазНУ им. 

Аль-Фараби  

6 Романова Молдір 

Қысқырбайқызы 

Модульдік 

технологияның 

биологияны 

оқытудағы рөлі  

 

Роль модульной 

технологии в 

обучении биологии 

The role of modular 

technology in 

teaching biology  

Бабашев А.М., 

к.б.н., 

профессор 

 

Аскарова З.А., 

к.б.н., доцент 

КазНУ им.Аль-

Фараби  

7 Оразбаева 

Назым 

Бердахқызы 

Оқушылардың 

денсаулығын 

өлшемді 

көрсеткіштермен 

бағалау  

Оценка здоровья 

школьников с 

помощью расчетных 

показателей  

  

Assessment of 

schoolchildren´s 

health by using 

calculated indices 

Татаринова 

Г.Ш., к.б.н., 

доцент 

Калекешов А.М., 

к.б.н., зав. лаб. 

Института 

физиологии 

человека и 

животных 

8 Нариманова 

Камила 

Маратовна 

Оқушылардың 

тамақтану 

үдерісіндегі 

жаман әдеттердің 

алдын алу 

Профилактика 

вредных привычек в 

питании школьников 

Prevention of bad 

eating habits of 

schoolchildren 

Татаринова 

Г.Ш., к.б.н., 

доцент 

Жапаркулова Н.И., 

б.ғ.к.,  (ҚР БжҒМ 

Адам және 

жануарлар 

физиологиясы 

Институты, 

зертхана 

меңгерушісі). 

9 Жайлаубек 

Гүлім 

Шәріпжанқызы 

Мектеп 

оқушыларына 

биология пәнінен 

экологиялық 

Экологическое 

воспитание 

школьников в 

процессе 

Environmental 

education of 

schoolchildren in 

process of teaching 

Кунакбаев 

А.С., к.м.н., 

профессор 

 

Кайрбеков А. 

Д.м.н., профессор, 

зав.курсом 

клинической 



тәрбие беру преподавания 

биологии  

of biology фармакологии и 

фармакотерапии 

КазНМУ 

им.С.Д.Асфендияр

ова 

10 Балтамұратова 

Қамажай 

Азатқызы 

Мектепте 

болатын 

аурулардың 

алдын алу 

мақсатында 

сабақ өткізу 

 

Урок как метод 

профилактики 

школьных болезней 

Lesson as a method 

of prevention of 

school diseases 

Кунакбаев 

А.С., к.м.н., 

профессор 

Кайрбеков А. 

д.м.н., проф., 

зав.курсом 

клинической 

фармакологии и 

фармакотерапии  

КазНМУ им. С.Д. 

Аcфендиярова 

11 Мұхамедова 

Шахидам 

Алимқызы 

Жас өспірімдер 

арасындағы 

маскүнемдіктің 

алдын алудағы 

жанұя мен 

ұстаздардың рөлі 

Роль семьи и 

педагогов в 

профилактике 

подросткового 

алкоголизма  

Role of the family 

and educators in the 

prevention of 

teenage alcoholism  

Кунакбаев 

А.С., к.м.н., 

профессор 

Кайрбеков А. 

д.м.н., проф., 

зав.курсом 

клинической 

фармакологии и 

фармакотерапии  

КазНМУ им. С.Д. 

Аcфендиярова 

12 Ибрагимова 

(Нурахунова) 

Сабина 

Нурахметовна 

Алматы 

хайуанаттар 

бағындағы су 

құстары санының 

динамикасы  

 

Динамика 

численности 

водоплавающих птиц 

Алматинского 

зоологического парка 

Population dynamics 

of waterfowl of 

Almaty Zoological 

Park 

Батырова 

К.И., к.б.н., 

доцент  

Ильгекбаева Г.Д. 

профессор кафедры 

безопасности 

КазНАУ 

13 Сырымбет 

Бағлан 

Қайратұлы 

Алматы 

хайуанаттар 

бағында үнді 

жайрасын 

(Hystrix cristata) 

еркінен тыс күтіп 

бағу  

 

Полуневольное 

содержание   

индийского 

дикообраза (Hystrix 

cristata) в условиях  

Алматинского 

зоологического парка 

Semi аllowed Indian 

porcupine (Hystrix 

cristata) in a 

zoological park of 

Almaty 

Батырова 

К.И., к.б.н., 

доцент 

Ильгекбаева Г.Д. 

профессор кафедры 

безопасности 

КазНАУ 

14 Кенжебаева 

Гүлназ 

Ерланқызы 

Талғар 

қаласының және 

жанындағы 

топырақтардағы 

Lumbricidae -

ларды танып білу 

және оқу үрдісіне 

енгізу 

 

Использование в 

учебном процессе 

результатов 

исследований 

Lumbricidae почв г. 

Талгара и 

прилегающих 

территорий 

The use in the 

educational process 

research results 

Lumbricidae Talgar 

city and surrounding 

areas  

 

Есимов Б.К. 

б.ғ.к. доцент 

Есенбекова П.А. 

б.ғ.к.,  

ҚР  БҒМ  ҒК 

"Зоология 

институты" 

жетекші ғылыми 

қызметкері 

 

15 Сыгаева 

Арайлым  

Жалелқызы 

Алматы 

қаласының 

саябақтарының 

жапырақжегіш 

қоңыздарын 

(Crysomelidae) 

танып білу және 

оқу үрдісіне 

енгізу 

 

Использование в 

учебном процессе 

результатов 

исследований жуков 

листоедов 

(Crysomelidae)  

растений парков г. 

Алматы 

Using the beetles in 

the learning process 

studies of leaf 

beetles 

(Crysomelidae) plant 

parks of Almaty 

Есимов Б.К. 

б.ғ.к. доцент 

Таранов Б.Т., б.ғ.к., 

ҚР  БҒМ  ҒК 

"Зоология 

институты" 

жетекші ғылыми 

қызметкері 

 

16 Өмірбек 

Малика 

Бауыржанқызы 

Алматы 

хайуанаттар 

бағындағы 

Қазақстан 

фаунасы 

жануарларының 

сирек және 

жойылып бара 

жатқан түрлері 

 

Редкие и исчезающие 

виды животных 

казахстанской фауны 

в Алматинском 

зоопарке  

Rare and endangered 

species of 

Kazakhstan's fauna 

in  Almaty Zoo 

Жаксыбаев М. 

Б., б.ғ.к., 

қауымдастыр

ылған 

профессор  

Есенбекова П.А., 

б.ғ.к., 

ҚР  БҒМ  ҒК 

"Зоология 

институты" 

жетекші ғылыми 

қызметкері 

 

17 Каналбекова 

Гүлнар 

Қасымбекқызы 

Алматы 

хайуанаттар 

бағындағы 

приматтардың 

биологиясы және 

оларды еркінен 

Биология приматов и 

их полувольное 

содержание в 

условиях 

Алматинского 

зоопарка 

Biology of primates 

and their semi-free 

keeping of the 

Almaty zoo 

Жаксыбаев М. 

Б., б.ғ.к., 

қауымдастыр

ылған 

профессор 

Есенбекова П.А., 

б.ғ.к., 

ҚР  БҒМ  ҒК 

"Зоология 

институты" 

жетекші ғылыми 



тыс күтіп бағу қызметкері 

 

18 Оралбай 

Бахтыгүл 

Айтмырзақызы 

Алматы 

хайуанаттар 

бағындағы 

Пржевальский 

жылқысының 

биологиясы мен 

морфологиясы 

және оларды 

еркінен тыс күтіп 

бағу 

ерекшеліктері 

Биология и 

морфология лошади 

Пржевальского и их  

полувольное 

содержание  в 

условиях 

Алматинского 

зоопарка 

Biology and 

morphology of 

Przewalski's horses 

and their semi-free 

keeping of the 

Almaty zoo 

Жаксыбаев М. 

Б., б.ғ.к., 

қауымдастыр

ылған 

профессор 

Есенбекова П.А., 

б.ғ.к., 

ҚР  БҒМ  ҒК 

"Зоология 

институты" 

жетекші ғылыми 

қызметкері 

 

19 Калиева Аида 

Куанышовна 

Мектеп 

жасындағы 

балалардың зәр 

шығару 

жүйесінің 

қызметін 

зерттеу және 

оның 

бұзылыстарыны

ң алдын алу 

Исследование 

функций 

мочевыделительно

й системы и их 

нарушение у детей 

школьного 

возраста 

The study of 

functions of the 

urinary system and 

disorder in school-

age children 

Шыныбекова 

Ш.С., б.ғ.к., 

аға оқытушы 

 

Абекенов Б.Д., 

к.м.н., зав. отд. 

Урологии 

НЦПиДХ 

20 Құлтай Елнұр 

Ертайұлы 

Темекі шегудің 

әсерінен 

оқушылардың 

ағзаларында 

болатын 

функциональдық 

бұзылыстар 

Табакокурение и 

вызываемые им 

функциональные 

нарушения в 

организме учеников 

 

Tobacco smoking 

and they cause 

functional disorders 

in the body of 

students 

Кулжанова 

Д.К., б.ғ.к., аға 

оқытушы 

 

Аблайханова Н.Т., 

к.б.н., и.о. доцента 

кафедры 

биофизики и 

биомедицины 

факультета 

биологии и 

биотехнологии 

Казахского 

национального 

университета 

имени аль-Фараби 

21 Сағатова Нұрия 

Әлішерқызы 

Балалардың жол-

көлік 

оқиғаларынан 

болатын 

жарақаттану 

көрсеткіштерін 

талдау және 

олардың алдын 

алу шараларын 

дайындау 

Анализ травм детей в 

дорожно-

транспортных 

авариях и разработка 

профилактических 

мероприятий 

Analysis of children 

injuries in road 

traffic accidents and 

development of 

preventive measures 

Кулжанова 

Д.К., б.ғ.к., аға 

оқытушы 

Кулбаева М.С., 

к.б.н., и.о. доцента 

кафедры 

биофизики и 

биомедицины 

факультета 

биологии и 

биотехнологии 

Казахского 

национального 

университета 

имени аль-Фараби 

22 Даиров Арман 

Ризаұлы 

Алматы 

қаласындағы 

№110 мектеп 

оқушыларының 

денсаулық 

жағдайын талдау 

Анализ состояния 

здоровья учеников 

школы №110 г. 

Алматы 

An analysis of the 

health of school 

pupils №110 of 

Almaty  

Кулжанова 

Д.К., б.ғ.к., аға 

оқытушы 

Атанбаева Г.К., 

к.б.н., старший 

преподаватель 

кафедры 

биофизики и 

биомедицины 

факультета 

биологии и 

биотехнологии 

Казахского 

национального 

университета 

имени аль-Фараби 

23 Еденова 

Меруерт 

Серікқалиқызы 

Оқушылардың 

психофизиология

лық 

бейімделуінің оқу 

үрдісіндегі 

динамикасы 

Динамика 

психофизиологическ

ой адаптации 

школьников в 

процессе обучения 

Dynamics of 

psychophysiological 

adaptation of pupils 

in the learning 

process 

Отарова Н.И., 

магистр, 

старший 

преподаватель 

Парманбекова 

М.Х., б.ғ.к., 

қауымдастырылған 

профессор (Қазақ 

қыздар 

пед.университеті) 



24 Мұхан 

Жулдызай 

Сарманқызы 

Opisthorchis 

felineus  

қоздырғышының 

даму циклі және 

оның таралу 

аймақтары 

Цикл развития 

возбудителя 

Opisthorchis felineus  

и его 

распространение в 

разных регионах 

The cycle of 

development of 

pathogen 

Opisthorchis felineus 

and its spread in 

different regions   

Сексенова 

Д.У., магистр 

биологии 

Калиева А.Н., PhD. 

Қазақ мемлекеттік 

қыздар 

педагогикалық 

университеті, 

Биология 

кафедрасы 

25 Калданова 

Перизат 

Нуржановна 

Қазақстанның 

оңтүстік – 

шығысында бал 

шаруашылығыны

ң дамуының 

биологиялық 

негіздері 

Биологические 

основы развития 

пчеловодческих 

хозяйств на юго–

востоке Казакстана 

Biological basis of 

bee farms in the 

south-east of 

Kazakhstan 

Сексенова 

Д.У., магистр 

биологии 

Калиева А.Н., PhD. 

Қазақ мемлекеттік 

қыздар 

педагогикалық 

университеті, 

Биология 

кафедрасы 

5B060700-Биология 

26 Сабыров 

Нұралы 

Ерғалиұлы 

Жоғарғы сынып 

оқушыларының 

арасындағы 

стресстің алдын 

алу 

Профилактика 

стресса среди 

старшеклассников   

 

Prevention of stress 

among high school 

students 

Кунакбаев 

А.С., к.м.н., 

профессор 

 

Кайрбеков А. 

д.м.н., профессор, 

зав.курсом 

клинической 

фармакологии и 

фармакотерапии 

КазНМУ им. С.Д. 

Аcфендиярова  

27 Худайбергенова 

Жанар 

Амантайқызы 

Оқушылардың 

гемодинамикалық 

және тыныс алу 

жүйелерінің 

көрсеткіштеріне 

физикалық 

жүктемелердің 

әсері  

Влияние физических 

нагрузок на 

гемодинамические и 

дыхательные 

показатели 

учасшихся 

The effect of 

physical activity on 

hemodynamic and 

respiratory indices  

Бабашев А.М., 

к.б.н., 

профессор 

 

Тлеуханов С.Т., 

д.б.н., профессор 

КазНУ им. Аль-

Фараби  

28 Абесеева Жібек 

Сулейменқызы 

Дәрілік 

өсімдіктердің 

мембранқорғауш

ы қасиеттерін 

зерттеу 

Изучение 

мембранoпротекторн

ых свойств 

лекарственных 

растений 

The study of 

membrane protective 

properties of 

medicinal plants 

Шыныбекова 

Ш.С., б.ғ.к., 

аға оқытушы 

 

Жапарқұлова Н.И., 

б.ғ.к.,  (ҚР БжҒМ 

Адам және 

жануарлар 

физиологиясы 

Институты, 

зертхана 

меңгерушісі 

29 Нурдаулетова 

Орынгуль 

Болатбеккызы 

Фикоцианиннің 

жасуша 

мембранасының 

төзімділігіне 

әсері 

Влияние 

фикоцианина на 

резистентность 

клеточных мембран 

Influence of 

phycocyanin on the 

resistance of cell 

membranes 

Шыныбекова 

Ш.С., б.ғ.к., 

аға оқытушы 

 

Парманбекова М., 

б.ғ.к., доцен Қазақ 

қыздар 

педагогикалық 

университеті 

30 Орынбасар 

Лескүл 

Бекмұрзақызы 

Мектеп 

оқушыларының 

тірек-қимыл 

жүйесінің 

бұзылыстары 

және олардың 

алдын алу 

Нарушения опорно-

двигательного 

аппарата школьников 

и их профилактика 

Violations of the 

musculoskeletal 

system of 

schoolchildren and 

their prevention 

Отарова Н.И., 

магистр, 

старший 

преподаватель 

Сартаева А.А., 

б.ғ.к., 

қауымдастырылған 

профессор (Қазақ 

қыздар 

пед.университеті) 

Сырттай бөлім 

5B011300-Биология 

31 Мұхаметқалым

ова Гулзара 

Ержанқызы  

 

Алматы 

хайуанаттар 

бағындағы 

сүтқоректілердің 

экзотикалық 

түрлері және 

оларды еркінен 

тыс күтіп бағу 

ерекшеліктері 

Экзотические виды 

млекопитающих 

Алматинского 

зоопарка и 

особенности их  

полувольного 

содержания  

Exotic mammal 

species of the 

Almaty zoo and the 

characteristics of 

their semi-free 

keeping 

Жаксыбаев М. 

Б., б.ғ.к., 

қауымдастыр

ылған 

профессор 

Есенбекова П. А., 

б.ғ.к., 

ҚР  БҒМ  ҒК 

"Зоология 

институты" 

жетекші ғылыми 

қызметкері 

 

32 Әріпханова 

Балнұр 

Тәліпханқызы 

Оқушы жастарда 

салауатты өмір 

салтына 

ынталануды 

қалыптастыру 

Формирование у 

школьников 

мотивации  на 

здоровый образ 

жизни 

Formation about 

schoolchildren 

motivation for a 

healthy lifestyle 

Конофеева 

З.С., аға 

оқытушы 

Жексембиев Р.К. 

б.ғ.д. (КМПГУ) 



33 Жаужүрек 

Меруерт 

Саметқызы 

Оқушылар 

ағзасына улы 

заттардың 

тигізетін әсері 

Влияние токсических 

веществ на растущий 

организм 

школьников 

The impact of toxic 

substances on the 

growing body of 

schoolchildren  

Конофеева 

З.С., аға 

оқытушы 

Оразбаев К.И. 

к.б.н. (КМГПУ) 

5В060700-Биология 

34 Гентнер 

Татьяна 

Анатольевна 

Адамның ұрық 

өрбіту жүйесіне 

жағымсыз 

факторлардың 

әсері 

Влияние 

неблагоприятных 

фактороф на 

репродуктивную 

систему человека 

The impact of 

unfavorable factors 

on the human 

reproductive system` 

Ташенова 

Г.К., к.б.н., 

ст.преп. 

 

Калекешов А.М., 

доц., к.б.н. (ҚР 

БжҒМ Адам және 

жануарлар 

физиологиясы 

Институты) 

 

 

Анатомия, физиология, зоология  

және тіршілік қауіпсіздігі  

кафедрасының меңгерушісі, профессор                             Балғынбеков Ш.А. 
 


