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Тема диссертационных работ магистрантов 1-го курса 2017/2018 учебного года 

Институт естествознания и географии 

№ Магистранттың 

аты-жөні/ ФИО 

докторанта 

Курс, шифр 

мамандығы/ 

Курс,шифр 

специальност

и 

Тақырыбы/Тема Ғылыми 

жетекшісі/Научный 

руководитель 
казақ тілінде/на 

казахском 

орыс тілінде/на русском ағылшын тілінде/на 

английском 

1 Түрік 
Кенжехан 

6М011200-
Химия, 1 

курс 

Орта мектепте 9-
сыныптарда химияны 

оқытуда ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияны қолдану 

Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологии при обучении 

химии в средней школе 

The use of information and 
communication technology 

in the teaching of chemistry 

in high school 

х.ғ.к., аға оқытушы 
Сагимбаева А.Е. 

2 Анарбеккызы 

Эркинай 

6М011200-

Химия, 1 

курс 

Мектеп химиясын 

кіріктіре оқыту 

әдістемесі 

Методика 

интегрированного 

обучения в школе 

Integrated chemistry training 

with other subjects in school 

х.ғ.д., профессор 

Шоқыбаев Ж.Ә. 

3 Айтбаева Ғалия 
Боранбайқызы 

 

6М011200-
Химия, 1 

курс 

Химия сабағында 
оқушылардың 

белсенділігін арттыру 

Активизация обучения 
школьников на занятиях 

по химии 

Intensification of training of 
school children in chemistry 

employment 

х.ғ.д., профессор Ахметов 
Н.К. 

4 Ережеп Арайлым 
Исмагүлқызы 

 

6М011200-
Химия, 1 

курс 

Аймақтық принцип 
негізінде 

студенттердің білім 

деңгейін көтеруде 

химияның пәнаралық 
байланыстарын 

пайдалану 

Использование 
межпредметных связей 

химии и принципа 

региональности при 

повышении уровня 
знаний студентов 

Use of interdisciplinary 
connections of chemistry and 

the principle of regionality 

with increasing the level of 

knowledge of students 

х.ғ.к., аға оқытушы 
Қасымбекова Динара 

Абилжановна 

 

5 Есалиева Куралай 
Бекмурзаевна 

6М011200-
Химия, 1 

курс 

8 – сыныпта химия 
пәнін оқудағы ойын 

әдісін қолдану 

Применение игрового 
метода обучения при 

изучении химии в 8 

классе 

Applying the learning 
method of chemistry in 8 

classes 

х.ғ.к.,  аға оқытушы 
Чинебаева Н.С. 

6 Заурова Салтанат 
Бауыржанқызы 

 

6М011200-
Химия, 1 

курс 

   х.ғ.д., профессор Бектенов 
Н.А. 



7 Жақыпбай Айана 

Ержанқызы 
 

6М011200-

Химия, 1 
курс 

Орта мектепте 9 – 

сыныптарда химияны 
оқытуда ойын 

әдістерін қолдану 

Применение игровых 

методов обучения по 
химии 9 – классов в 

средней школе 

The use of gaming methods 

for teaching 9 – grade 
chemistry in high school 

х.ғ.к., аға оқытушы 

Сагимбаева А.Е 
 

 

 
. 

8 Лекеров Азамат 

Ғалымұлы 

 

6М011200-

Химия, 1 

курс 

Органикалық химия 

курсы бойынша 

қашықтықтан оқыту 
лабораторияларын 

құрудың әдістемелік 

ерекшеліктері 

Методические 

особенности создания 

дистанционных 
лабораторий практикума 

по органической химии 

Methodological peculiarities 

of the creation of a remote 

laboratory of the workshop 
on organic chemistry 

х.ғ.д., профессор Мейірова 

Г.И. 

9 Мыңжасар 

Ақбота 

Көпжасарқызы 

 

6М011200-

Химия, 1 

курс 

Жоғары сынып 

оқушыларын ҰБТ – ға 

дайындаудың 

әдістемелік тәсілдері 

Методические подходы к 

подготовке учащихся 

старших классов к сдачи 

ЕНТ по химии 

Methodical approaches to the 

preparation of high school 

students for the delivery of 

the UNT in chemisrty 

х.ғ.к., доцент Мейрманова 

А.А. 

10 Саттар Перизат 

Сәрсенбайқызы 

 

6М011200-

Химия, 1 

курс 

   х.ғ.д., профессор Мейірова 

Г.И. 

11 Тұрік Кенжехан 
 

6М011200-
Химия, 1 

курс 

Орта мектепте 9 – 
сыныпта химияны 

оқытуда ақпараттық – 

коммуникациялық 
технологияны қолдану 

Использование 
информационно – 

коммуникационных 

технологии при обучении 
химии в средней школе 

The use of information and 
communication technology 

in the teaching of chemistry 

in high school 

х.ғ.к., аға оқытушы 
Сагимбаева А.Е. 

12 Уразгалиева 

Аяжан Аскаровна 

6М011200-

Химия, 1 

курс 

Химияны оқып – 

үйренуге студенттерге 

арналған өзіндік 
тапсырмаларды 

қалыптастыру әдістері 

Методы формирования 

самостоятельных заданий 

для студентов при 
изучении курса химии 

Methods of formation 

independent tasks for 

students while studying 
chemistry 

х.ғ.к., 

Азимбаева Г.Т. 

13 Жақсыбай 
Айдана 

6М011200-
Химия, 1 

курс 

Орта мектепте 9-
сыныптарда химияны 

оқытуда ойын 

әдістерін қолдану 

Применение игровых 
методов обучения по 

химии 9-классов в 

средней школе 

The use of gaming methods 
for teaching 9-grade 

chemistry in high school 

х.ғ.к., аға оқытушы 
Сагимбаева А.Е. 

14 Жантілес Гүлдана 
Жетіскенқызы 

6М060600-
Химия, 1 

курс 

Полимерлік 
препараттарды 

фитомелиорацияда 

Экологические проблемы 
использования 

полимерных препаратов в 

Ecological problems of using 
polymeric preparations in 

phytomelioration 

х.ғ.д., профессор Мейирова 
Г. 



 

қолданудың 

экологиялық 
мәселелері 

 

фитомелиорций 

 

15 Кенесов Ерболат 
Нурланулы 

6М060600-
Химия, 1 

курс 

Кіші Арал теңізінің 
экологиялық 

жағдайын зерттеу 

Изучение 
радиоэкологического 

состояния малого 

Арального моря 

Study of the radioecological 
position of the small Aral 

Sea 

х.ғ.д., профессор Бектенов 
Н.А. 

16 Рыспаевой 
Салимат 

Букенкызы 

6М011200-
Химия, 1 

курс 

Жаңа түрлендірілген, 
хелаттүзуші 

сорбенттер және 

олардың қолданылуы 

Новые хелатообразующие 
модифицированные 

сорбенты и их 

применение 

New chelating- forming 
modified sorbents and their 

application 

х.ғ.д., профессор Бектенов 
Н.А. 

17 Исаков Дамир 
Абжанулы 

6М060600-
Химия, 1 

курс, рус 

Полимер-
неорганикалық 

композиттерді 

гидрогенизациялық 
процестердің 

катализаторы ретінде 

зерттеу 

Исследование метода 
получения полимер-

неорганических 

композитов как 
катализаторов 

гидрогенизации 

Investigation of the method 
for the preparation of 

polymer-inorganic 

composites as catalysts for 
hydrogenation 

д.х.н., 
проф. Бектуров Е.А. 

18 Аширбакиева 
Камила 

Ерболатовна  

6М060600-
Химия, 1 

курс, рус 

Ауыр мұнайды өңдеу Переработка тяжелых 
нефтей 

Processing of hard oil т.ғ.д., доцент Турғымбаева 
Р.Х. 


