Қосымша 1
№

1.

2.

Магистранттың
Т.А.Ә.
Асылғазина Күмісай
Асылғазықызы

Cәйдесова Айзат
Болатқызы

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТ, 1-ші оқу жылы
Магистрлік диссертация тақырыбы
Ғылыми жетекшісінің
Т.А.Ә., лауазымы

Рецензентінің Т.А.Ә.,
лауазымы

6М060900–География мамандығы
Шығыс Қазақстан облысының демографиялық даму А.В.Егорина, г.ғ.д.,
аспектілері
экология және география
кафедрасының профессоры
Аспекты демографического развития Восточно Казахстанской области

Л. Б. Кушникова
г.ғ.к., ШҚО бойынша
«Казгидромет» РМКФ
трансшекаралық бекеттер
бӛлімінің бастығы

Aspects of the demographic development of the East
Kazakhstan region
Қазақстандағы
интеграциялық
үрдістердің А.В.Егорина, г.ғ.д.,
географиялық аспектілері
экология және география
кафедрасының профессоры
Географические аспекты интегационных процессов
Казахстана

Л. Б. Кушникова
г.ғ.к., ШҚО бойынша
«Казгидромет» РМКФ
трансшекаралық бекеттер
бӛлімінің бастығы

Geographical aspects of the integration processes of
Kazakhstan
3.

4.

Серікұлы Талғар

Тұраров Нұржан
Бауыржанұлы

Ұлы Жібек Жолының солтүстік бұтағы және оның А.В.Егорина, г.ғ.д.,
экологиялық туризм дамытудағы маңызы
экология және география
кафедрасының профессоры
Северная ветвь Великого Шелкового Пути и еѐ
значение в развитии экологического туризма

А.Н.Логиновская,
г.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ ГЖжК
кафедрасының аға
оқытушысы

The northbough Great Silk Road and its importance in
the development of ecological tourism.
Алматы қонақ үйлері мысалында қонақ үй А.В.Егорина, г.ғ.д.,
қызметтері және оның даму динамикасы
экология және география
кафедрасының профессоры
Гостиничный сервис и динамика его развития на
примере гостиниц города Алматы

Логиновская А. Н.,
г.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ ГЖжК
кафедрасының аға
оқытушысы

5.

Hotel service and it's development dynamics in the
examples of Almaty hotels
6М060800-Экология мамандығы
Колесникова Анастасия Зырян полиметалл кен орындарын ӛңдеу кезінде А.Б. Мырзагалиева, б.ғ.д.,
Юрьевна
түзілген тау жыныстары үйінділерінің жер үсті және экология және география
жер асты суларына әсер етуінің мониторнигі
кафедрасының профессоры

В.А.Седелев, т.ғ.д.,
«Normal Work» ЖШС
ӛндіріс бойынша
директордың орынбасары

Мониторинг воздействия на поверхностные и
подземные
воды
отвалами
горных
пород
образованными при обработке Зыряновского
месторождения полиметаллических руд

6.

Қуатова Гаухар
Бакытбековна

Monitoring of impact on surface and underground water
dumps of rocks which are formed at open-cast career
mining field of polymetallic ores of Zyryan
Ақтӛбе
ферроқорытпа
зауыты
мысалында М.А. Саденова, х.ғ.к.,
металлургия ӛндірісінің техногенді қалдықтарынан экология және география
жаңа материалдар алудың келешегі
кафедрасының доценті
Перспективы получения новых материалов из
техногенных
отходов
металлургических
производств на примере Актюбинского завода
ферросплавов

7.

Дүсіпеков Шыңғыс
Базарханұлы

The prospects for getting of new materials from
industrial wastes of metallurgical production on an
example Aktyubinsk Factory of ferroalloys
Табиғи жер үсті суларының жай-күйіне тау-кен Ж.К.Идришева, т.ғ.к.,
байыту кәсіпорындарының техногенді әсерін экология және география
зерттеу (Белоусов ТКБК мысалында)
кафедрасының
меңгерушісінің м.а.
Исследование влияния техногенного воздействия
горно-обогатительных предприятий на состояние
поверхностных
природных
вод(на
примере
Белоусовского ГОК)

С.А.Абдуллина,
металлургия бойынша
PhD докторы, Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ жер
туралы ғылымдар
факультеті химия,
метталлургия және
байыту кафедрасының
доценті

М.К. Жаманбаева, х.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ӛмір тіршілігінің
қауіпсіздігі және
қоршаған ортаны қорғау
кафедрасының доценті

8.

9.

10.

Манапов Архат
Нұржанұлы

Сағымжанова Арайлым
Болатқызы

Нұрбекова Жанбота
Ермекқызы

Research of the technogenic impact of the mining and
processing enterprises on the state of natural surface
water (for example, the Belousovsky Mining and
Processing Plant)
Металлургиялық кешендердің ақаба суларын Ж.К.Идришева, т.ғ.к.,
сорбциялық тазалау технологиясын әзірлеу және экология және география
зерттеу (Риддер қ. «Қазмырыш» ЖШС мысалында) кафедрасының
меңгерушісінің м.а.
Исследование и разработка технологии сорбционной
очистки сточных вод металлургического комплекса
(на примере ТОО «Казцинк» г. Риддер)
Research and development of sorption technology of
sewage treatment in metallurgical complex (as an
example LLP “Kazzinc”, Ridder)
Экологиялық мәселелерді шешу үшін тұрмыстық Ж.К.Идришева, т.ғ.к.,
қалдық су шӛгінділерін кәдеге жарату
экология және география
кафедрасының
Утилизация осадков бытовых сточных вод для меңгерушісінің м.а.
решения экологических проблем
Disposal of domestic sewage sludge to solve
environmental problems
6М010200-Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығы
Математика сабағында интерактивті технология Нургалиева С.А., п.ғ.к.,
негізінде
кіші
мектеп
оқушыларының педагогикалық білім беру
функционалды сауаттылығын қалыптастыру
және менеджмент
кафедрасының доценті
Формирование
навыков
функциональной
грамотности младших школьников на основе
интерактивных технологий в курсе математики
Formation of skills of functional literacy of younger
schoolboys on the basis of interactive technologies in
the course of mathematics

М.К. Жаманбаева, х.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ӛмір тіршілігінің
қауіпсіздігі және
қоршаған ортаны қорғау
кафедрасының доценті

М.К. Жаманбаева, х.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ӛмір тіршілігінің
қауіпсіздігі және
қоршаған ортаны қорғау
кафедрасының доценті

К.У.Касентаева, п.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жалпы
инженерлік дайындық
кафедрасының аға
оқытушысы

11.

12.

13.

14.

Пазылова
Айдана Білім беру сапасын
Әскербекқызы
бастауыш
сынып
құзыреттілігін дамыту

арттыру жағдайындағы Нургалиева С.А., п.ғ.к.,
мұғалімдерінің
кәсіби педагогикалық білім беру
және менеджмент
кафедрасының доценті
Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов
начальной
школы,
как
условие
повышения качества образования

Айткурманова
Арайлым
Айткурмановна

Большева Виктория
Васильевна

Бондарчук Дениза
Хайдаровна

Development of professional competence of teachers of
primary school, as a condition for improving the quality
of education
6М010300-Педагогика және психология мамандығы
Үш тілді білім беруді жүзеге асыру жағдайында Н.А. Завалко,
оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту
п.ғ.д., педагогикалық білім
беру және менеджмент
Развитие познавательных интересов обучающихся в кафедрасының профессоры
условиях реализации трехъязычного образования
Development of cognitive interests of students in the
conditions of implementation of trilingual education
Сыныптан тыс жұмыс үдерісінде бастауыш сынып Н.А. Завалко,
оқушыларының толеранттылығын қалыптастыру
п.ғ.д., педагогикалық білім
беру және менеджмент
Формирование толерантности младших школьников кафедрасының профессоры
в процессе внеклассной работы
Formation of tolerance of younger schoolboys in the
course of extracurricular activities
Университет жағдайында студент жастардың Н.А. Завалко,
салауатты ӛмір салты мәдениетін дамыту
п.ғ.д., педагогикалық білім
беру және менеджмент
Развитие культуры здорового образа жизни кафедрасының профессоры
студенческой молодежи в условиях университета
Developing a culture of healthy lifestyle of students in
the university environment

К.У.Касентаева, п.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жалпы
инженерлік дайындық
кафедрасының аға
оқытушысы

С.Г. Сахариева,
п.ғ.к., МЭСИ Ӛскемен
филиалы «Бизнес,
информатика, құқықтану
және жалпы білім беру
пәндері» кафедрасының
доценті
С С.Г. Сахариева,
п.ғ.к., МЭСИ Ӛскемен
филиалы «Бизнес,
информатика, құқықтану
және жалпы білім беру
пәндері» кафедрасының
доценті
С.Г. Сахариева,
п.ғ.к., МЭСИ Ӛскемен
филиалы «Бизнес,
информатика, құқықтану
және жалпы білім беру
пәндері» кафедрасының
доценті

15.

16.

17.

18.

Марат Дана

Серғазина Махаббат
Қайратқызы

Естаева Айжан
Нурлыкановна

Жасымханова Жадыра
Борисқызы

Жалпы білім беретін мектеп жағдайында жоғары Н.А. Завалко,
сынып оқушыларының толеранттылығын дамыту
п.ғ.д., педагогикалық білім
беру және менеджмент
Развитие толерантности старшеклассников в кафедрасының профессоры
условиях общеобразовательной школы
The development of tolerance in terms of senior
secondary school
Бейіндік пәндерді оқыту үдерісінде студенттердің Н.А. Завалко,
кәсіби құзыреттілігін дамыту
п.ғ.д., педагогикалық білім
беру және менеджмент
Развитие профессиональных компетенций студентов кафедрасының профессоры
в процессе изучения профильных дисциплин
Development of professional competence of students in
the study of relevant disciplines
6М012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы
Колледж
оқушыларының
ӛзін-ӛзі
тануын Н.А. Завалко,
дамытудағы
психологиялық-педагогикалық п.ғ.д., педагогикалық білім
ерекшеліктері
беру және менеджмент
кафедрасының профессоры
Психолого-педагогические особенности развития
самопознания у учащихся у колледжа
Psycho-pedagogical features of development of selfknowledge in college students
1 курс студенттерін жоғарғы оқу орнының білім А.К. Игибаева,
кеңістігіне әлеуметтік-педагогикалық
бейімдеу п.ғ.д., педагогикалық білім
(«Серпін» бағдарлама мысалында)
беру және менеджмент
кафедрасының профессоры
Социально-педагогическая адаптация студентов 1
курса к образовательной среде вуза (на примере
программы «Серпін»)
Is social-pedagogical adaptation of the 1 st year students
to the educational environment of high school (in

С.Г. Сахариева,
п.ғ.к., МЭСИ Ӛскемен
филиалы «Бизнес,
информатика, құқықтану
және жалпы білім беру
пәндері» кафедрасының
доценті
С.Г. Сахариева,
п.ғ.к., МЭСИ Ӛскемен
филиалы «Бизнес,
информатика, құқықтану
және жалпы білім беру
пәндері» кафедрасының
доценті
С.Г. Сахариева,
п.ғ.к., МЭСИ Ӛскемен
филиалы «Бизнес,
информатика, құқықтану
және жалпы білім беру
пәндері» кафедрасының
доценті
К.У.Касентаева, п.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жалпы
инженерлік дайындық
кафедрасының аға
оқытушысы

19.

20.

Маутиева Айсұлу
Жеңісбекқызы

Оразғалиева Мәдина
Мұратқызы

21.

Маратова Аида
Гафурқызы

22.

Сабиев Станислав
Ермекович

"Serpіn" sample program)
Девианттық мінез-құлқы бар жасӛспірімдермен А.К. Игибаева,
коррекциялық жұмыстың әлеуметтік-педагогикалық п.ғ.д., педагогикалық білім
шарттары
беру және менеджмент
кафедрасының профессоры
Социально-педагогические условия коррекционной
работы с подростоками девиантного характера

К.У.Касентаева, п.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жалпы
инженерлік дайындық
кафедрасының аға
оқытушысы

Social-pedagogical conditions of correctional work with
teenager deviant nature
Үйде оқитын оқушылармен әлеуметтік педагогтың А.К. Игибаева,
жұмысын
ұйымдастырудың
әлеуметтік- п.ғ.д., педагогикалық білім
педагогикалық шарттары
беру және менеджмент
кафедрасының профессоры
Социально-педагогические условия организации
работы
социального
педагога
с
детьми
обучающихся дома

К.У.Касентаева, п.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жалпы
инженерлік дайындық
кафедрасының аға
оқытушысы

Is social-pedagogical conditions of the organization of
the work of the social teacher of students with children
at home
6М060400-Физика мамандығы
Сұйықтықтың кластерлік құрылымы
Р.Б. Абылкалыкова, ф.м.ғ.к., физика және
Кластерная структура жидкости
технология кафедрасының
профессоры
Cluster structure of a liquid
Сұйық кристаллдар арқылы нанокомпозиттердің
тәртібін үлгілеу
Моделирование поведения нанокомпозитов с
участием жидких кристаллов
Modeling the behavior of nanocomposites with liquid
crystals

С.В. Плотников, ф-м.ғ.д.,
профессор, Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ,
техникалық физика
кафедрасының
меңгерушісі
Г.С. Бектасова,
С.В. Плотников, ф-м.ғ.д.,
фс.ғ.к.,
физика
және профессор, Д. Серікбаев
технология кафедрасының атындағы ШҚМТУ,
доценті
техникалық физика
кафедрасының
меңгерушісі

23.

24.

Атпаева Сабина
Нурлановна

Садуақасова Мадина
Әлімбекқызы

6М011000-Физика мамандығы
Табиғи және антропогентті факторлардың
Г.С. Бектасова,
атмосферадағы электроӛткізгішке әсерін зерттеу
фс.ғ.к.,
физика
және
технология кафедрасының
Исследование влияния природных и антропогенных доценті
факторов на электропроводность атмосферы
The impact of natural and anthropogenic factors on the
electrical conductivity of atmosphere
Ядролық физика есептерін шығаруда физикалық
үрдістерін компьютерлік үлгілеу
Компьютерное моделирование физических
процессов при решении задач по ядерной физике

25.

Саматова Гүлжаз
Саматқызы

Computer modeling of physical processes in solving
problems in nuclear physics
Әр түрлі энергиялар мен үнемдеудің эффективті
технологияларын зерттеу және физикалық
сипатталуы

Г.С. Бектасова,
фс.ғ.к.,
физика
және
технология кафедрасының
доценті

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ,
техникалық физика
кафедрасының аға
оқытушысы

Г.С. Бектасова,
фс.ғ.к.,
физика
және
технология кафедрасының
доценті

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ,
техникалық физика
кафедрасының аға
оқытушысы

Г.С. Бектасова,
фс.ғ.к.,
физика
және
технология кафедрасының
доценті

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ,
техникалық физика
кафедрасының аға
оқытушысы

Изучение эффективных технологий получения и
сбережения различных видов энергий и их
физические описание

26.

Тақау Мӛлдір

The study of effective technologies for producing and
saving of different types of energy and their physical
description
Жоғары оқу орындарында және колледждарда
механика бӛлімін оқыту
Изучение раздела «Механики» в ВУЗе и в
колледжах
The study of the mechanics section of the university and
college

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ,
техникалық физика
кафедрасының аға
оқытушысы

27.

Қасымжанова Айдана
Болатбекқызы

Жалпы физика курсындағы стандартты емес
есептердің шығарылу әдістемесін жетілдіру
Разработка методик решения нестандартных задач
курса общей физики

28.

29.

30.

Олькова Анастасия
Германовна

Ахмадиева Әйгерім
Дастанбекқызы

Советханова Әсел
Қанатқызы

Г.С. Бектасова,
фс.ғ.к.,
физика
және
технология кафедрасының
доценті

Development of techniques for solving non-standard
problems of general physics course
6М010500-Дефектология мамандығы
Акмеологиялық бағыт арнайы оқу мекемелеріндегі Е.И.Барабанова,
педагогтардың құзыреттіліктерінің даму факторы пc.ғ.к., психология және
ретінде
коррекциялық педагогика
кафедрасының доценті
Акмеологический подход как фактор развития
компетентности педагога в специальных учебных
заведениях
Acmeological approach as a factor in the development
of teacher competence in special education
Балалармен логопедиялық жұмыс жасауда АКТ-ның Е.И.Барабанова,
мүмкіндіктері
пc.ғ.к., психология және
коррекциялық педагогика
Возможности ИКТ в логопедической работе с кафедрасының доценті
детьми
The possibility of IKT in the logopedical work with
children
Инклюзивті білім беру жағдайында тірек-қозғалыс
аппаратының қызметі бұзылған балалардың оқуына
білім беру мекемелерінің дайындығы (Ӛскемен қ.
материалында)
Готовность
образовательных
учреждений
к
обучению
детей
с
нарушением
опорнодвигательного аппарата в условиях инклюзии" (на
материале г. Усть-Каменогорска)

Е.И.Барабанова,
пc.ғ.к., психология және
коррекциялық педагогика
кафедрасының доценті

Г.Б. Тажибаева,
ф.-м.ғ.к., Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ,
техникалық физика
кафедрасының аға
оқытушысы

К.Ш.Кумаржанова,
п.ғ.к., ҚазГЗИУ
ӛкілдігінің директоры

А.М. Камзина,
ШҚО Білім басқармасы
«Психологиялықпедагогикалық коррекция
кабинеті» КММ әдіскері

К.Ш.Кумаржанова,
п.ғ.к., ҚазГЗИУ
ӛкілдігінің директоры

31.

32.

33.

Желтышева Дарья
Андреевна

Букатова Назира
Аргынбаевна

Ескендірова Айдана
Ескендірқызы

The readiness of educational institutions to teach
children with disorders of the musculoskeletal device in
the conditions of inclusion" (on materials of UstKamenogorsk)
Мектепке дейінгі жастағы балалардың мектеп тастау Е.И.Барабанова,
алдын алу жүйесі
пc.ғ.к., психология және
коррекциялық педагогика
Система профилактики школьной дезадаптации кафедрасының доценті
детей дошкольного возраста

М. Г.Лаврентьева,
ШҚО Білім басқармасы
«Психологиялықпедагогикалық коррекция
кабинеті» КММ
директоры

Prevention system of school exclusion of pre-school age
children
6М050300-Психология мамандығы
Тәрбие үрдісінде педагогтың баланың ӛмірлік Е.И.Барабанова,
К.Ш.Кумаржанова,
белсенділігін әлеуметтік қабылдау ерекшеліктерін пc.ғ.к., психология және п.ғ.к., ҚазГЗИУ
психологиялық зерттеу
коррекциялық педагогика ӛкілдігінің директоры
кафедрасының доценті
Психологическое
исследование
особенностей
социального восприятия педагогом жизненной
активности ребѐнка в процессе воспитания
Psychological research of teacher social perception
peculiarities in viewing a child's life activity
Спортсменнің
ӛзiн-ӛзi реттейтiн
жаттығу Е.И.Барабанова,
барысында БКБ-тренингті пайдалану мүмкіндіктері пc.ғ.к., психология және
коррекциялық педагогика
Возможности использования БОС-тренинга в кафедрасының доценті
процессе
саморегулирующей
тренировки
спортсмена
The possibility of using Biofeedback training in the
process of self-regulatory training athletes

Жумагалиева Б.К.,
пс.ғ.к., Ӛскемен қ. №80
«Чудотворец» МДБМ
педагог-психологы

34.

Алиева Раушан
Ерланкызы

6М020500-Филология: орыс филологиясы мамандығы
Жобалық қызметтегі монологтық сӛйлеуге оқыту И.Ю.Ларионова, п.ғ.к.,
барысында
дискурстық
және
стратегиялық орыс филологиясы, әлем
құзіреттілілтердің қалыптасуы (Интернет блогты тілдері және аударма
жүргізу негізінде)
кафедрасының профессоры
Формирование дискурсивной и стратегической
компетенций при обучении монологическому
высказыванию в проектной деятельности (на
материале ведения Интернет-блогов)

35.

36.

Арингазинова
Орынбасар Болатовна

Бейсенова Сымбат
Жайляухановна

Formation of the discursive and strategic competences
for teaching monologic statement in the project
activities (on the basis of conducting Internet blogs)
Ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту курсында ӛз Е.Е.Чжан, ф.ғ.к., орыс
бетімен үйрету компонентін қалыптастыру
филологиясы, әлем тілдері
және аударма
Формирование
компонента
самостоятельного кафедрасының профессоры
обучения для курса английского языка как
иностранного
Formation of self-learning component of the course of
English as a Foreign Language
Ағылшын, орыс және қазақ тілдеріндегі «nature природа-табиғат»
семантикалық
фразеологизмдердің
когнитивті-логикалық
ерекшеліктері
Когнитивно-логические
особенности
фразеологизмов
семантики
«nature-природатабиғат» в английском,русском и казахском языках
Cognitiveand logical peculiarities of phraseological
units «nature-природа-табиғат» in English, Russian
and Kazakh languages

Г.К. Капышева, ф.ғ.к., орыс
филологиясы, әлем тілдері
және аударма
кафедрасының профессоры

Л. Е. Салжанова,
ф.ғ.к., Абылай хан
атындағы Қазақ
халықаралық қатынастар
және әлем тілдері
университетінің доценті

Л. Е. Салжанова, ф.ғ.к.,
Абылай хан атындағы
Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем
тілдері университетінің
доценті

Л. Е. Салжанова, ф.ғ.к.,
Абылай хан атындағы
Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем
тілдері университетінің
доценті

37.

Мәдениет Айбек
Нұрланұлы

Ағылшын тіліндегі кешенді оқу курстарының Е.Е. Чжан, ф.ғ.к., орыс
әдістемесін университетте қолдану
филологиясы, әлем тілдері
және аударма
Применение методики интегрированного обучения кафедрасының профессоры
дисциплин на английском языке в университете

А.А. Сарсембаева, п.ғ.к.,
доцент, Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ шет
тілдер кафедрасының
меңгерушісі

Using CLIL methodology in University courses»
38.

Сайханова Кымбат
Маратқызы

Ғылыми-техникалық
әдебиеттегі
аударманың С.А. Федосова, ф.ғ.к., орыс
трансформациялық
теориясы(техникалық филологиясы, әлем тілдері
тӛлқұжаттар аудармасының негізінде)
және аударма
кафедрасының профессоры
Трансформационная теория перевода в научнотехнической литературе (на примере перевода
технических паспортов)

А.А. Сарсембаева, п.ғ.к.,
доцент, Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ шет
тілдер кафедрасының
меңгерушісі

Transformation theory of translation is in scientific and
technical literature (on example of translation of
technical passports)
39.

Торгаева Раушан
Кажимкановна

Ағылшын,
орыс,
қазақ
фразеологизмдердің гендерлік анализі

тілдеріндегі Г.К. Капышева, ф.ғ.к., орыс
филологиясы, әлем тілдері
және аударма
Гендерный анализ фразеологизмов английского, кафедрасының профессоры
русского, казахского языков
Gender analysis of phrase logical units of English,
Russian, Kazakh languages

А.А. Сарсембаева, п.ғ.к.,
доцент, Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ шет
тілдер кафедрасының
меңгерушісі

40.

Қазез Айша
Қайратқызы

Географиялық атаулардың лингво-мәдени
салыстырмалы сараптамасы (Қазақстан мен
Англияның географиялық атауларының негізінде)

С.А. Федосова, ф.ғ.к., орыс
филологиясы, әлем тілдері
және аударма
кафедрасының профессоры

Л. Е. Салжанова, ф.ғ.к.,
Абылай хан атындағы
Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем
тілдері университетінің
доценті

Г.К. Капышева, ф.ғ.к., орыс
филологиясы, әлем тілдері
және аударма
кафедрасының профессоры

Л. Е. Салжанова, ф.ғ.к.,
Абылай хан атындағы
Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем
тілдері университетінің
доценті

Лингвокультурологический сравнительносопоставительный анализ географических названий
(на примере географических названий Казахстана и
Англии)

41.

Әлімбекова Жұлдыз
Сайлауханқызы

Linguo-cultural comparative analysis of geographical
names (after the examples of geographical names of
Kazakhstand and England)
Ағылшын, орыс және қазақ тілдеріндегі зоонимді
фразеологизмдердің тіларалық эквиваленттері
Межъязыковые эквиваленты фразеологизмов
зоонимов в английском, русском и казахском языках

42.

43.

Аскарбекқызы Нұргүл

Жеңісбек Сағыныш

Interlingual equivalents of the phrase logical units in
English, Russian and Kazakh languages
6М030100-Құқықтану мамандығы
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы
А.А. Сабитова,
бойынша зиянның орнын толтыру
з.ғ.к., азаматтық құқық
және азаматтық іс-жүргізу
Возмещение вреда по гражданскому
кафедрасының меңгерушісі
законодательству Республики Казахстан
Compensation for damage under the civil legislation of
the Republic of Kazakhstan
ҚР азаматтық құқықтарды қорғау мәселелері
Проблемы защиты гражданских прав в РК
Problems of civil rights protection in the Republic of
Kazakhstan

А. С. Рамазанова, з.ғ.к.,
азаматтық құқық және
азаматтық іс-жүргізу
кафедрасының доценті

М.М. Нарбинова, з.ғ.к.,
ҚР Жоғарғы сотының
Әділет академиясының
профессоры

Д.З. Кожуганова,
PhD докторы, ҚАЕУ
доценті

44.

Рыскулбекова Зухра
Галиевна

Қазақстан
Республикасында
қатынастарды құқықтық реттеу
Правовое
регулирование
отношений в Республике Казахстан

45.

46.

Асанов Даурен
Болатканулы

Сыздыкова Асем
Гажайповна

мұрагерлік А.А. Сабитова,
з.ғ.к., азаматтық құқық
және азаматтық іс-жүргізу
наследственных кафедрасының меңгерушісі

Legal regulation of hereditary relations of the Republic
of Kazakhstan
Кәмелетке толмағандарға қарсы отбасындағы
К.Х. Рахимбердин,
зорлықтың криминологиялық аспектілері
з.ғ.д., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
Криминологические аспекты насилия против кафедрасының меңгерушісі
несовершеннолетних в семье
Criminological aspects of violence against minors in the
family
Қазақстан Республикасының қылмыстық
құқығындағы кӛлік қылмыстары
Транспортные преступления в уголовном праве
Республике Казахстан

47.

Сахариев Ельнар
Ельгельдыевич

Transportation crime in criminal law the Republic of
Kazakhstan
Кінә қылмыстық-құқықтық категория ретінде және
оның қылмысты саралауға әсері
Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние
на квалификацию преступлений
Wine as a category of criminal law and its impact on the
qualification of crimes

К.Х. Рахимбердин,
з.ғ.д., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының меңгерушісі

М.М. Нарбинова, з.ғ.к.,
ҚР Жоғарғы сотының
Әділет академиясының
профессоры

Л.А.Темиржанова, з.ғ.к.,
ҚР С. Ескараев атындағы
Бас прокуратурасының
институты басқару
бӛлімінің прокуроры

Л.А.Темиржанова, з.ғ.к.,
ҚР С. Ескараев атындағы
Бас прокуратурасының
институты басқару
бӛлімінің прокуроры

К.Х. Рахимбердин,
Г.А.Мензюк, з.ғ.к., ҚАЕУ
з.ғ.д., қылмыстық құқық заң факультетінің деканы
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының меңгерушісі

48.

49.

Иманбаев Марлен
Амантаевич

Ӛмір бойы бастандығынан айыру түріндегі
қылмыстық жазаның жалпы сипаттамасы

К.Х. Рахимбердин,
з.ғ.д., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
Общая характеристика уголовного наказания в виде кафедрасының меңгерушісі
пожизненного лишения свободы

Канабеков Эльфат
Николаевич

General characteristics of the criminal sentence of life
imprisonment
Қазақстан Республикасының қылмыстық
құқығындағы қылмысқа қатысушы сыбайластық
түрлері

Л.А.Темиржанова, з.ғ.к.,
ҚР С. Ескараев атындағы
Бас прокуратурасының
институты басқару
бӛлімінің прокуроры

К.Х. Рахимбердин,
Г.А.Мензюк, з.ғ.к., ҚАЕУ
з.ғ.д., қылмыстық құқық заң факультетінің деканы
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының меңгерушісі

Виды соучастников в уголовном праве Республики
Казахстан

50.

51.

Абдрасулин Руслан
Оралович

Лесов Біржан
Қайнарұлы

Types of accomplices in the criminal law of the
Republic of Kazakhstan
6М050600-Экономика мамандығы
Қаржылық дағдарыс жағдайында шағын және орта А.Г. Мухамедиева,
бизнестің дамуының мәселелері мен болашағын э.ғ.к.,экономика және
талдау
басқару кафедрасының
доценті
Анализ проблем и перспектив развития малого и
среднего бизнеса в условиях финансового кризиса
The state support of small business in the conditions of
financial crisis
Кәсіпорынның ӛндірістік әлеуетін пайдаланудың А.Г. Мухамедиева,
тиімділігін арттыру жолдары
э.ғ.к.,экономика және
басқару кафедрасының
Пути повышения эффективности использования
доценті
производственного потенциала предприятия
Ways of increase in efficiency of use of potential
production of the entity

И.В. Бордияну, PhD
докторы, ҚАЕУ «Бизнес»
кафедрасының
меңгерушісі

Е. А. Колос, э.ғ.д.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика
және менеджмент»
кафедрасының доценті

6М010900-Математика мамандығы
Қалындылар теориясының қолданылуы
Ф. С.Аменова, PhD
докторы, матемаика
Применение теории вычетов
кафедрасының аға
оқытушысы
Application of the theory of residues

52.

Жалелова Жансая
Нұрланқызы

53.

Жәнәділова Әсел
Алтайханқызы

Мектепте математика сабақтарында гаджеттерді
пайдалану
Использование гаджетов на уроках математики в
школе
Use of gadgets on the lessons of mathematics at school

М.Н. Мадияров, т.ғ.к.,
математика кафедрасының
меңгерушісі

54.

Нұрбақыт Кұндыз

Н.Г. Хисамиев, ф.-м.ғ.д.,
математика кафедрасының
профессоры

Р.У. Мукашева,
т.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
жоғары математика
кафедрасының доценті

55.

Сайлаубекова Толғанай
Сайлаубекқызы

Алгебра және анализ бастамаларында
тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді
шешу біліктілігін қалыстастырудың әдістемесі.
Методика формирования умений решать
тригонометрические уравнения и неравенства в
алгебре и начале анализа.
The method of formation of skills to solve trigonometric
equations and inequalities in algebra and data analysis.
Жоғарғы класстарда физикалық есептерді шығару
кезінде дифференциалдық теңдеулерді қолдану

Е.А.Малгаждаров, т.ғ.к.,
математика кафедрасының
доценті

С. Ж. Рахметуллина, т.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ақпараттық
жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының доценті

М.Н. Мадияров, т.ғ.к.,
математика кафедрасының
меңгерушісі

С.Д. Тыныбекова, п.ғ.д.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жоғары
математика
кафедрасының
профессоры

Применение дифференциальных уравнений при
решении физических задач в старших классах

56.

Самарбекова Айгерім
Сайранқанқызы

The use of differential equations in solving physical
problems in high school
Жоғары оқу орнында гаджеттерді пайдаланып
математиканы интерактивті оқыту
Интерактивное обучение математике в вузе с
использованием гаджетов

С.Д. Тыныбекова, п.ғ.д.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жоғары
математика
кафедрасының
профессоры
С.Д. Тыныбекова, п.ғ.д.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жоғары
математика
кафедрасының
профессоры

57.

Уальжанова Шолпан
Алибекқызы

Interactive educating to mathematics in institution of
higher learning with the use of gadgets
Сығылмайтын сұйықтықтар үшін бірӛлшемді
торлық теңдеулерді зерттеу
Исследование одномерных сеточных уравнений для
несжимаемой жидкости

58.

Әділбек Әмина

The study of one-dimensional difference equations for
an incompressible fluid
Тензорлардың негізгі қасиеттерін қолданбалы
есептерді шешуде қолдану

Ф. С.Аменова, философия
PhD докторы, матемаика
кафедрасының аға
оқытушысы

С.Д. Тыныбекова, п.ғ.д.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жоғары
математика
кафедрасының
профессоры

Е.А.Малгаждаров, т.ғ.к.,
математика кафедрасының
доценті

Р.У. Мукашева,
т.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
жоғары математика
кафедрасының доценті

Применение основных свойств тензоров при
решении прикладных задач

59.

Козаченко Екатерина
Алексеевна

The use of the basic properties of tensors in solving
applied problems.
6М020300-Тарих мамандығы
Жанды дауыстар: оқиғаны ӛз кӛзімен кӛргендердің Жанбосинова А.С., т.ғ.д.,
айтуы бойынша ХХ ғасырдың екінші жартысы - XXI Қазақстан тарихы
ғасырдың басындағы провинциялардың тарихы кафедрасының профессоры
(Ӛскемен қаласының мысалында)
Живые голоса: история провинции глазами
очевидцев вторая половина ХХ века – начало XXI в.
(на примере г. Усть-Каменогорска)

60.

Самратова Дана
Бакытжановна

Living voices: the story of the province through the eyes
of witnesses the second half of the twentieth century –
the beginning of XXI century (on the example of UstKamenogorsk)
Шығыс
Қазақстанның
археологиялық Г.М. Ахметова, т.ғ.к.,
ескерткіштерін мұражайландыру
Қазақстан тарихы
кафедрасының доценті
Музеефикация
археологических
памятников

Б.Ж. Атантаева, т.ғ.д.,
профессор, Семей қ.
Шәкәрім атындағы
мемлекеттік
университеттің
халықаралық
ынтымақтастық және
тәрбие жұмысы жӛніндегі
проректоры

З.С. Самашев, Астана
қаласы Ә. Марғұлан
атындағы Археология
институты филиалының

Восточного Казахстана

61.

62.

63.

Серікұлы Қуаныш

Маутканова Айжан
Турсунгалиевна

Симбаева Бахыт
Тулеукановна

The museumification of archaeological monuments of
Eastern Kazakhstan
Қазақстан тарихнамасында
Қазақстанда кеңес Жанбосинова А.С., т.ғ.д.,
билігінің орнауының бағалануы
Қазақстан тарихы
кафедрасының профессоры
Установление советской власти в Казахстане в
оценке казахстанской историографии
Е.В.Демчик, т.ғ.д., Алтай
мемлекеттік университеті
The establishment of Soviet power in Kazakhstan in the Отан тарихы кафедрасының
rating of the Kazakhstan historiography
профессоры
Егеменді даму кезеңіндегі мемлекеттердің облыс Жанбосинова А.С., т.ғ.д.,
орталықтарының социомәдени саясаты аясындағы Қазақстан тарихы
орны мен рӛлі (ҚР – ның Ӛскемен қаласы мен РФ – кафедрасының профессоры
ның Барнаул қаласының мысалында)
Е.В.Демчик, т.ғ.д., Алтай
Роль и место областных центров в социокультурной мемлекеттік университеті
политике государств (на примере городов Усть- Отан тарихының
Каменогорск РК и Барнаул РФ) периода кафедрасының профессоры
суверенного развития
The role and place of regional centres in the sociocultural policy of the States (on the example of UstKamenogorsk of Kazakhstan and Barnaul, Russia)
period of sovereign development
ХХ ғасырдың екінші жартысы - XXI ғасырдың Жанбосинова А.С., т.ғ.д.,
басында
Ӛскемен
қаласының
социомәдени Қазақстан тарихы
кеңістігінде балалық шақ күнделікті ӛмірдің кафедрасының профессоры
трансформациясы
Трансформация
детской
повседневности
в
социокультурном пространстве города УстьКаменогорска во второй половине ХХ в начале XXI
в.

БҒҚ

С.О. Смагулова, т.ғ.д.,
БҒҚ, Ш. Уәлиханов
атындағы Тарих және
этнология институты
директорының орынбасары

А.С. Адильбаева, т.ғ.д.,
Семей қ. Қазақ
гуманитарлық-заңинновациялық
университеті әлеуметтікгуманитарлық пәндер
кафедрасының
профессоры

А.С. Адильбаева, т.ғ.д.,
Семей қ. Қазақ
гуманитарлық-заңинновациялық
университеті әлеуметтікгуманитарлық пәндер
кафедрасының
профессоры

64.

65.

66.

67.

Дүйсембеков Рүстем
Даниярұлы

Искаков Ербол
Амангельдинович

Копенова Мадина
Еркинбековна

Қабықаев Ерасыл
Жаңабекұлы

The transformation of children's everyday life in sociocultural space of the city of Ust-Kamenogorsk in the
second half of the XX early XXI century
Посткеңестік қалалардың визуалды кеңістігінің Алексеенко А.Н., т.ғ.д.,
эволюциясы (Алматы мен Бішкек мысалында)
Қазақстан тарихы
кафедрасының профессоры,
Эволюция визуального пространства постсоветских ГНС НИЦ «Алтайтану»
городов (на примере Алматы и Бишкека)
Evolution of the visual space of post-Soviet cities (on
the example of Almaty and Bishkek)
«Дінтану» пәнінің оқытылуы: халықаралық және Г.М. Ахметова, т.ғ.к.,
отандық тәжірибе
Қазақстан тарихы
кафедрасының доценті
Преподавание
дисциплины
«Религиоведение»:
международный и отечественный опыт
Teaching discipline religion science: international and
homeland experience
Шығыс
Қазақстан
халқы
ӛсімінің Алексеенко А.Н., т.ғ.д.,
этнодемографиялық ерекшеліктері (ХХ ғасыр Қазақстан тарихы
ортасы - XXI ғасыр)
кафедрасының профессоры,
«Алтайтану» ҒЗО БҒҚ
Этнодемографические особенности воспроизводства
населения Восточного Казахстана (середина XXXXI век)
Ethnodemographic features of reproduction of the
population of East Kazakhstan (the middle of the XXXXI century)
Қазақстандағы қазіргі этнодемографиялық үрдістер: Ж.С. Аубакирова, т.ғ.к.,
ерекшеліктері, тенциялары мен болжамы
Қазақстан тарихы
кафедрасының доценті
Современные этнодемографические процессы в
Казахстане: особенности, тенденции и прогнозы

А.С. Уалтаева, т.ғ.к.,
Ш.Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология
институты тарихи
демография және
тұлғатану бӛлімінің АҒҚ
Н.Л.Краснобаева., т.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ Қазақстан
тарихы және ҚХА
кафедрасының доценті

Г.А.Сарсембаева, т.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ Қазақстан
тарихы және ҚХА
кафедрасының аға
оқытушысы

Р.К. Айдарбаева, т.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ Қазақстан
тарихы және ҚХА
кафедрасының доценті

68.

69.

Кешубаева Әсел
Асқарқызы

Modern ethnodemographic processes in Kazakhstan:
features, tendencies and forecasts
6М020100-Философия мамандығы
Қазақ
мақал-мәтелдері:
даналығы
мен Г.К. Чунгулова, PhD
философиялық мәні
докторы, журналистика
және әлеуметтікКазахские пословицы и поговорки: мудрость и гуманитарлық ғылымдар
философский смысл
кафедрасының оқытушысы

Табулдинова
Гульнур Нурлановна

Kazakh proverbs and sayings: the wisdom and
philosophical meaning
Қазақстандық қоғамды модернизациялау
жағдайындағы ұлттық бірегейлік мәселесі:
философиялық талдау»
Проблема национальной идентичности в условиях
модернизации казахстанского общества:
философский анализ

70.

Кенесбекова
Аида
Нуржановна

The problem of national identity in conditions of
modernization of Kazakhstani society: philosophical
analysis
Қытайдың қазіргі дамуының рухани негіздеріне
концептуалдық талдау
Философский анализ духовных оснований
современного развития Китая
Philosophical analysis of theological Foundation of the
modern China development

Л.И. Абдыгалиева, ф.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар
және ҚХА кафедрасының
доценті

Г.К. Чунгулова, PhD
докторы, журналистика
және әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар
кафедрасының оқытушысы

Л.И. Абдыгалиева, ф.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар
және ҚХА кафедрасының
доценті

Г.К. Чунгулова, PhD
докторы, журналистика
және әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар
кафедрасының оқытушысы

В.М. Шелепов, ф.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар
және ҚХА кафедрасының
доценті

71.

Чыншаева
Назгуль Токтагановна

Қазақстан Республикасының этноконфессиялық
қатынастар жүйесіндегі БАҚ: философиялық талдау
СМИ в контексте этноконфессиональных
отношений Республики Казахстан: философский
анализ

Г.К. Чунгулова, PhD
докторы, журналистика
және әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар
кафедрасының оқытушысы

Л.И. Абдыгалиева, ф.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар
және ҚХА кафедрасының
доценті

Media in the context of ethnic and confessional relations
of the Republic of Kazakhstan: a philosophical analysis

72.

73.

74.

Зейнеш
Мерей Бауыржанулы

Бияхметова Дина
Бияхметовна

Ерлан Маржан
Ерланқызы

6М020400-Мәдениеттану мамандығы
Музыка адамның рухани мәдениетің
Г.К. Чунгулова, PhD
қалыптастырудың бір тәсілі ретінде:
докторы, журналистика
мәдениеттанушылық талдау
және әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар
Музыка как способ формирования духовной
кафедрасының оқытушысы
культуры человека: культурологический анализ
Music as a way of developing spiritual culture of the
person: cultural analysis
6М011300-Биология мамандығы
Сібе кӛлдері тӛңіректерінің фауна мен экологиясы К.П.Прокопов, б.ғ.к.,
(Қалбы таулы ӛлкесі)
биология кафедрасының
доценті
Фауна и экология птиц Сибинских озер (Калбинское
нагорье)
Fauna and ecology of Sibin Lakes neighborhood`s
(KalbaHighlands)
Эксперименттік жағдайда Жоңғар феруласын (Ferula А.Л. Воробьев,
soongarica) ӛсіру мүмкіндіктерін зерттеу
б.ғ.д., биология
кафедрасының профессоры
Изучение возможности выращивания ферулы
джунгарской (Ferulasoongarica) в
экспериментальных условиях

В.М. Шелепов, ф.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ әлеуметтікгуманитарлық ғылымдар
және ҚХА кафедрасының
доценті

С.В. Стариков, облыстық
ӛлкетану мұражайдың аға
ғылыми қызметкері

А.А. Калачев, орман
шаруашылығы ҒЗИ
филиалының директоры

75.

76.

Кабдыкаримова
Әйгерім Талғатқызы

Козьмина Нина
Алексеевна

Study the possibility of cultivation of the Dzhungarian
ferule (Ferula soongarica) in experimental conditions
Ex situ жағдайында сирек кездесетін және жойылып А.Б. Мырзағалиева,
бара жатқан ӛсімдік түрлерін сақтау
б.ғ.д., биология
кафедрасының профессоры
Сохранение редких и исчезающих видов растений в
условиях ex situ
Conservation of rare and endangered plant species under
conditions of ex situ
Ӛсімдіктердің
ӛсуі
мен
дамуы А.Л. Воробьев,
фиторегуляторларының биологиялық қасиеттері б.ғ.д., биология
және дайындау технологиясы
кафедрасының профессоры

З. Р.Мухитдинова, б.ғ.к.,
ҚР БҒМ ҒК Ӛсімдіктердің
биология және
биотехнологисы
институтының
гермоплазмаларды
криосақтау
зертханасының АҒҚ
А.А. Калачев, орман
шаруашылығы ҒЗИ
филиалының директоры

Технология приготовления и биологические
свойства фиторегуляторов роста и развития
растений

77.

78.

Хамит Әсел
Кенесханқызы

The technology of preparation and biological properties
of phytoregulators and plants growth.
Аморфты кремнийдің ӛсімдікке әсерін зерттеу
А.Л. Воробьев,
б.ғ.д., биология
Изучение влияния аморфного кремния на растение
кафедрасының профессоры

Қажияхметова Айгерім
Маратқызы

Study the effect of amorphous silicon per plant.
Шығыс Қазақстан флорасының сирек кездесетін А.Б. Мырзағалиева,
және
шаруашылықта
құнды
ӛсімдіктерінің б.ғ.д., биология
генетикалық тұқым банкін құру
кафедрасының профессоры
Создание генетического банка семян редких и
хозяйственно-ценных растений флоры Восточного
Казахстана
Creation of genetic seed bank of rare and economically
valuable plants in the flora of East Kazakhstan

А.А.
Калачев,
орман
шаруашылығы
ҒЗИ
филиалының директоры
З. Р.Мухитдинова, б.ғ.к.,
ҚР БҒМ ҒК Ӛсімдіктердің
биология
және
биотехнологисы
институтының
гермоплазмаларды
криосақтау
зертханасының АҒҚ

79.

Базаров Сырым
Ерланович

6М060700-Биология мамандығы
Бұқтырма
суқоймасындағы
карп
тұқымдас К.П.Прокопов, б.ғ.к.,
балықтарының
биологиясы,
оның
балық биология кафедрасының
шаруасындағы мәні мен кәсіптік игерілуі
доценті
Биология карповых видов рыб Бухтарминского
водохранилища, их рыбохозяйственное значение и
промысловое освоение

80.

Дурницина Анастасия
Сергеевна

81.

Исраилов Руслан
Джабраилович

Biology carp fish Buktyrma their fishery value and
commercial development
Шығыс Қазақстан флорасының эндемиктері: А.Б. Мырзағалиева,
систематикасы, шығу тегі, биологиясы
б.ғ.д., биология
Эндемики
флоры
Восточного кафедрасының профессоры
Казахстана:систематика, происхождение, биология
Endemic flora of East Kazakhstan: taxonomy, origin,
biology
6М010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығы
Дене тәрбиесі жекелеу процесінде жалпы орта
В. П.Русанов, п.ғ.д., дене
мектептерде жоғарғы сынып оқушыларына белсенді шынықтыру және спорт
дене шынықтыру және спортты қалыптастыру
теориясы мен әдістемесі
қажеттілігі
кафедрасының профессоры
Формирование потребности в активных занятиях
физической культурой и спортом у
старшеклассников общеобразовательной школы в
процессе индивидуализации их физического
воспитания
Forming of need of active practicing of physical
education and sport for nigh school pupils in the process
of individualization of their physical education

С. М. Ануарбеков,
биология магистрі, Қазақ
балық шаруашылығы
ғылыми-зерттеу
институты Алтай
филиалының директоры

Д.К.Айдарбаева, б.ғ.д.,
Абай атындағы ҚазҰПУ
профессоры

Н.И. Беляков, п.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

82.

83.

Досмұрат Нұрлан

Нұрғалиев Тілеубек
Мейіртайұлы

6М012000-Кәсіптік оқыту мамандығы
Кәсіптік оқыту мамандығы студенттерінің баламалы Г.С. Бектасова,
Г.С. Жуманова,
энергияны пайдалану бойынша жобалық жұмысты фс.ғ.к.,
физика
және п.ғ.к., ШҚО бойынша
іске асыру әдістемесі
технология кафедрасының БАИ директоры
доценті
Реализация проектной работы со студентами
специальности профессиональное обучение по
использованию альтернативных источников энергии
Realization of project work with the students of
speciality vocational training on the use of alternative
energy sources
Жүктемеге зақымданған бӛлшектердің механикалық
қасиеттерін зерттеудің методологиялық аспектілері
бойынша кәсіптік оқыту мамандығы студенттерінің
жобалық қызметі

Р.Б. Абылкалыкова, ф.м.ғ.к., физика және
технология кафедрасының
профессоры

С.В. Плотников, ф-м.ғ.д.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ техникалық
физика кафедрасының
профессоры

Проектная деятельность студентов специальности
профессионального обучения по методологическим
аспектам исследования механических свойств
деталей, поврежденных нагрузкам

84.

Ерланова Роза
Ерланқызы

Project activity of students of speciality of the
vocational training on the methodological aspects of
research of mechanical properties of the details
damaged to loading
6М011100-Информатика мамандығы
Библиографиялық кӛздерден білімдерді автоматты
А. Б. Нугуманова ,
шығару негізінде оқу дисциплинасының пәндік
PhD докторы,
аймағын үлгілеу
компьютерлік үлгілеу және
ақпараттық технологиялар
Моделирование предметной области учебной
кафедрасының аға
дисциплины на основе автоматического извлечения оқытушысы
знаний из библиографических источников
Domain of academic discipline modeling on the base of

С.К. Кумаргажанова,
т.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ақпараттық жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының
меңгерушісі

85.

Жұртпаева Алтынай
Әділбекқызы

automatic knowledge acquisition from bibliography
sources
Сӛйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған
арнайы логопедтік тренажер әзірлеу
Разработка специального логопедического
тренажера для детей с нарушениями речи

86.

87.

Оспанова Куралай
Бейсенгалыевна

Сауырканова Назым
Ерланкызы

Ж.З. Жантасова,
т.ғ.к., компьютерлік үлгілеу
және ақпараттық
технологиялар
кафедрасының меңгерушісі

Development of the special logopedic exercise machine
for children with violations of the speech
Үштілді білім беруді назарға ала отырып, А. С. Кадырова, п.ғ.к.,
информатиканың қолданбалы есептерін шешу үшін компьютерлік үлгілеу және
оқыту кешенін әзірлеу
ақпараттық технологиялар
кафедрасының доценті
Разработка комплексного обучения решению
прикладных задач информатики с учетом
трехязычного образования
The development of an integrated training solution of
applied informatics tasks, taking into account the
trilingual education
Мәтіндік оқу материалдарын ӛңдеу негізінде
А. Б. Нугуманова , PhD
концепт – карталарды автоматты түрде құру
докторы, компьютерлік
үлгілеу және ақпараттық
Автоматическое построение концепт-карт на основе технологиялар
обработки текстовых учебных материалов
кафедрасының аға
оқытушысы
Automatic creation of concept maps based on the
processing of learning textbooks

И.М. Увалиева, PhD
докторы, Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ақпараттық жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының аға
оқытушысы
И.М. Увалиева, PhD
докторы, Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ақпараттық жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының аға
оқытушысы

С.К. Кумаргажанова,
т.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ақпараттық жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының
меңгерушісі

88.

Сләмғалиева Назым
Аблайханқызы

Студенттердің қашықтықтан оқытудың ағылшын
тілінде АКТ инновациялық құралдарын жасау

Ж.З. Жантасова,
т.ғ.к., КҮжАТ
кафедрасының меңгерушісі

С.С.Смаилова, PhD
докторы, Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ақпараттық жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының аға
оқытушысы

А. Тлебалдинова, PhD
докторы, компьютерлік
үлгілеу және ақпараттық
технологиялар
кафедрасының аға
оқытушысы

С.К. Кумаргажанова,
т.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ақпараттық жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының
меңгерушісі

Создание инновационных средств дистанционного
обучения студентов ИКТ на английском языке

89.

Кайдарова Меруерт
Асанкызы

Creating innovative distance learning students' ICT in
English
Дефектологтың түзету қызметін бағдарламалық
сүйемелдеу
Программное сопровождение коррекционной
деятельности дефектолога

90.

Еремин Алексей
Иванович

91.

Әлпешова Еркежан
Бауржанқызы

92.

Алимбекова Аяужан
Алибековна

Software support of correctional activity of the speech
pathologist
6М060200-Информатика мамандығы
«Алтайтанау» ғылыми-зертеу орталығының жоба
А.Р. Сыздыкпаева, т.ғ.к.,
қызметі аясында Multi-touch қосымшаларын әзірлеу
компьютерлік үлгілеу
және ақпараттық
Разработка Multi-touch приложений в рамках
технологиялар
проектной деятельности НИЦ «Алтайтану»
кафедрасының доценті
Developing Multi-touch applications within the project
activities Research Center “Altaitanu”
Құрылымданған символдарды танып білуге арналған А. Тлебалдинова, PhD
үлгілер мен әдістер
докторы, компьютерлік
үлгілеу және ақпараттық
Методы и модели распознавания структурированных технологиялар
символов
кафедрасының аға
оқытушысы
Models and methods for the recognition of structured
symbols
6М011200-Химия мамандығы
«Талдаудың хроматографиялық әдістері» пәні М. Б.Абилев,
бойынша электрондық оқу құралын құрастыру
PhD докторы, химия

С.С.Смаилова, PhD
докторы, Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ақпараттық жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының аға
оқытушысы
И.М. Увалиева, PhD
докторы, Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ақпараттық жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының аға
оқытушысы
А.А. Мусабекова, х.ғ.к.,
әл-Фараби атындағы

кафедрасының аға
Разработка электронного учебного издания по оқытушысы
дисциплине «Хроматографические методы анализа»

93.

94.

95.

96.

Есмұрат Гүлсінай

Салимбаева Анара
Атымбековна

Development of the electronic textbook on the course of
“Chromatographic methods of analysis”
Химиялық пәндері оқыту процесіндегі қашықтықтан М. Б.Абилев,
оқыту технологиялары
PhD докторы, химия
кафедрасының аға
Дистанционные образовательные технологии в оқытушысы
процессе преподавания химических дисциплин
Distanceeducationaltechnologies in the teaching of
chemical disciplines
Жылу электростанцияларында күлді шлактардың А. В.Троеглазова, PhD
қалдықтарынан
құнды
компоненттерді
бӛлу докторы, химия
мүмкіндіктерін бағалау
кафедрасының аға
оқытушысы
Оценка
возможности
извлечения
ценных
компонентов
из
золошлаковых
отходов
теплоэлектростанций

Байжуманова Балнұр
Мұратбеккызы

Evaluation of the possibility of extraction of valuable
components from ash and slag waste of thermal power
plants
Химияны оқытуда танымдық әрекетті белсендіру Б.С. Тантыбаева,
әдістерін кешенді қолдану
п.ғ.к., химия
кафедрасының доценті
Комплексное использование методов активизации
познавательной деятельности при изучении химии

Ермекова Айдана
Ермекқызы

Integrated use of methods for activization of
cognitiveactivity in the study of chemistry
Мектептегі
химия
курсында
металлургиялық З.С. Даутова,
ӛндірістің
аймақтық
ерекшелектерін
қолдану п.ғ.к., химия
әдістемесі
кафедрасының доценті

ҚазҰУ аналитикалық,
коллоидтық химия және
сирек элементтер
технологиясы
кафедрасының доценті
А.А. Мусабекова, х.ғ.к.,
әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ аналитикалық,
коллоидтық химия және
сирек элементтер
технологиясы
кафедрасының доценті
Е.В. Злобина, х.ғ.к., әлФараби атындағы ҚазҰУ
аналитикалық,
коллоидтық химия және
сирек элементтер
технологиясы
кафедрасының доценті

М.К.Жаманбаева, х.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ӛмір тіршілігінің
қауіпсіздігі және
қоршаған ортаны қорғау
кафедрасының доценті
Б.С. Саурбаева,
х.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ химия,

Методика использования региональных особенностей
металлургических предприятий в школьном курсе
химии.

97.

Макарова Екатерина
Юрьевна

Method of using regional peculiarities of metallurgical
enterprises in the school course of chemistry.
6М060600-Химия мамандығы
Топырақ
үлгісіндегі
гумус
мӛлшерін М.В.Попова, п.ғ.к., химия
спектрофотометрлік әдіспен анықтаудың әдістемесін кафедрасының доценті
әзірлеу
Разработка методики определения содержания гумуса
в почвенных образцах спектрофотометрическим
методом

98.

Кольцова Юлия
Николаевна

Development of methods for determination of humus
content in soil samples by spectrophotometric method
Тиомочевинамен ауыр металдардың комплекстүзү М.В.Попова, п.ғ.к., химия
үрдісін зерттеу
кафедрасының доценті
Исследование
процесса
комплексообразования
тяжелых металлов с тиомочевиной

99.

Симоненко Надежда
Олеговна

Study of the process of complexation of heavy metals
with thiocarbamide
Жылуэлектрстанциясының
күлді
шлакты А. В.Троеглазова, PhD
қалдықтарының сорбциялық қасиетін бағалау
докторы, химия
кафедрасының аға
Оценка сорбционных свойств золошлаковых отходов оқытушысы
теплоэлектростанций
Estimation of sorption properties of ash and slag waste of
thermal power plants

металлургия және кен
байыту кафедрасының
доценті

Е.Н. Иващенко,
х.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ химия,
металлургия және кен
байыту кафедрасының
доценті

Е.Н. Иващенко,
х.ғ.к., Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ химия,
металлургия және кен
байыту кафедрасының
доценті
Е.В. Злобина, х.ғ.к., әлФараби атындағы ҚазҰУ
аналитикалық,
коллоидтық химия және
сирек элементтер
технологиясы
кафедрасының доценті

100.

6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы
Аймуханбетова Мадина Қазіргі прозадағы дискурс
А.К. Cейпутанова, ф.ғ.к.,
Еркиновна
қазақ тілі және әдебиеті
Дискурс в современной прозе
кафедрасының доценті

А.Н. Нурланова, ф.ғ.к.,
ҚАЕУ педагогика және
психология кафедрасының
меңгерушісі

Discourse in modern prose
101.

102.

Аскетаева
Меруерт Білім мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілін Б.Б.Келгембаева, ф.ғ.к.,
Толеухановна
оқытудың инновациялық технологиялары
қазақ тілі және әдебиеті
кафедрасының доценті
Инновационные технологии обучения казахскому
языку в условиях обновленного содержания
образования
Innovaite technologies of teaching Kazakh language in
terms of updated substantial education
Кенесова
Аяулым Қазақ идеонимдерінің тілдік сипаты
А.Әлімхан, ф.ғ.к., қазақ
Тӛлеубекқызы
тілі және әдебиеті
Лингвистическое описание казахских идеонимов
кафедрасының доценті

А.К.Сейілхан, ф.ғ.к.,
ШҚО «Ӛрлеу» БАИ
басқару және сапа
менеджменті
кафедрасының
меңгерушісі

А.У. Адишева, ф.ғ.к.,
Қазақ гуманитарлық
инновациялық заң
университетінің доценті

Linguistic description of kazakhidionyms

103.

104.

Серікбек Назерке

Бахат Тӛлеужан

Әдеби бағдарламалардың табиғаты және даму сипаты Б.А. Ердембеков, ф.ғ.д.,
(телеарна саласы бойынша)
қазақ тілі және әдебиеті
кафедрасының
Природа и развитие литературных программ (на профессоры
материале телевидения)
Nature and the development of the programs about
literature (on the basis of materials of television)
6М020500-Филология: қазақ филологиясы мамандығы
Әдебиеттегі қазақтардың кӛші-қон мәселесі
Б.А. Ердембеков, ф.ғ.д.,
қазақ тілі және әдебиеті
Проблемы казахской миграции в литературе
кафедрасының
профессоры

А.С. Актанова, ф.ғ.к.,
Семей қ. Шәкәрім
атындағы мемлекеттік
университеті қазақ
әдебиеті кафедрасының
меңгерушісі

А.С. Актанова, ф.ғ.к.,
Семей
қ.
Шәкәрім
атындағы
мемлекеттік
университеті
қазақ

Issues of Kazakh literature of migration
105.

Нұратаева Іңкәр
Мирхатқызы

Қазіргі қазақ прозасындағы Әуезов дәстүрі (1960-80 А.М. Картаева, ф.ғ.д.,
ж.ж.)
қазақ тілі және әдебиеті
кафедрасының
Традиция М.Ауэзова в современной казахской прозе профессоры
(1960-80 г.г.)
Tradition of М.Аuezova is in modern Kazakh prose (196080 y.y.)

әдебиеті
кафедрасының
меңгерушісі
Б.Ш.Куралханова, ф.ғ.к.,
Павлодар
мемлекеттік
педагогикалық
институтының доценті

Қосымша 2

№

1.

2.

Магистранттың
Т.А.Ә.
Бажаева Сауле
Капаровна

Жанұзақова Назерке
Болатбекқызы

БЕЙІНДІК БАҒЫТ, 1-ші оқу жылы
Магистрлік жоба тақырыбы
Ғылыми жетекшісінің
Т.А.Ә., лауазымы
6М050900-Қаржы мамандығы
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы, оны талдау К.Ж. Шолпанбаева,
және бағалау
э.ғ.к., «Қаржы және есеп»
кафедрасының профессоры
Финансовое состояние предприятия, его анализ и
оценка
The financial condition of the enterprise, its analysis
and evaluation
Қазақстан Республикасындағы шағын және орта К.Ж. Шолпанбаева,
бизнес субъектілерінің инновациялық қызметін э.ғ.к., «Қаржы және есеп»
салықтық реттеу
кафедрасының профессоры
Налоговое
регулирование
инновационной
деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса в РК

3.

Жарханова Толганай
Фархаткызы

Tax regulation of innovation activities of small and
medium business in Kazakhstan
Аймақтық экономиканы дамытудағы екінші К.Ж. Шолпанбаева,
деңгейлі банктердің рӛлі және маңызы
э.ғ.к., «Қаржы және есеп»
кафедрасының профессоры
Роль и значение банков второго уровня в
развитии региональной экономики
The role and importance of banks in the development
of regional economy

Рецензентінің Т.А.Ә.,
лауазымы
Э.С. Мадиярова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Қаржы, есеп және
салық салу» кафедрасының
доценті

Э.С. Мадиярова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Қаржы, есеп және
салық салу» кафедрасының
доценті

Э.С. Мадиярова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Қаржы, есеп және
салық салу» кафедрасының
доценті

4.

5.

6.

Кенеспаева Гульнур
Ергазиновна

Конбаева Карлыгаш
Туймебековна

Малгаждарова Нургуль
Даулетовна

Кәсіпорын қаржысын басқарудың мазмұны және А.А. Апышева,
негізгі бағыттары
э.ғ.к., «Қаржы және есеп»
кафедрасының меңгерушісі
Содержание и основные направления управления м.а.
финансами организации

Э.С. Мадиярова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Қаржы, есеп және
салық салу» кафедрасының
доценті

The contents and the main directions of the financial
management organization
Ауыл шаруашылығындағы қаржы ұйымдарының А.А. Апышева,
ерекшелігі
э.ғ.к., «Қаржы және есеп»
кафедрасының меңгерушісі
Особенности организации финансов в сельском м.а.
хозяйстве

Э.С. Мадиярова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Қаржы, есеп және
салық салу» кафедрасының
доценті

Features finance organization in agriculture
Қазақстан
Республикасында
инвестициялық У.С.Алимбетов,
қызметті қалыптастыру және дамыту: мәселелері э.ғ.д., «Қаржы және есеп»
мен ерекшеліктері
кафедрасының профессоры
Становление
и
развитие
инвестиционной
деятельности в Республике Казахстан: специфика
и проблемы

7.

Мусахан Аяулым
Даукенкызы

Formation and development of investment activity in
the Republic of Kazakhstan: problems and specifics
Компанияның
бәсекеге
қабілеттілігін А.А. Апышева,
жоғарлатудғы қаржы құралдары
э.ғ.к., «Қаржы және есеп»
кафедрасының меңгерушісі
Финансовые
инструменты
повышения м.а.
конкурентоспособности компаний
Financial instruments enhance the competitiveness of
companies

Г.И. Джемпеисова, э.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Қаржы, есеп және
салық салу» кафедрасының
доценті

Г. И.Джемпеисова, э.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Қаржы, есеп және
салық салу» кафедрасының
доценті

8.

Сагандыкова Алма
Сергазыевна

9.

Сержанқызы Жанбота

10.

11.

Қабланов Қуаныш
Бауыржанұлы

Байжуманова Лейла
Толеубаевна

Коммерциялық банктің пайыздық мӛлшерлеме К.Ж. Шолпанбаева,
тәуекелдерді басқару
э.ғ.к., «Қаржы және есеп»
кафедрасының профессоры
Управление процентным риском коммерческого
банка

Г. И.Джемпеисова, э.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Қаржы, есеп және
салық салу» кафедрасының
доценті

Interest rate risk management of commercial bank
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі А.А. Апышева,
банктердің инновациялық қызметі
э.ғ.к., «Қаржы және есеп»
кафедрасының меңгерушісі
Инновационные услуги в банках второго уровня м.а.
Республики Казахстан

Г. И.Джемпеисова, э.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Қаржы, есеп және
салық салу» кафедрасының
доценті

Innovative services in the second-tier banks of the
Republic of Kazakhstan
6М060800-Экология мамандығы
Форель балығы мысалында ШҚО аумағында К.П.Прокопов, б.ғ.к.,
балық ӛсірудің экологиялық проблемалары экология және география
(аспектілері)
кафедрасы профессорының
м.а.
Экологические проблемы (аспекты) выращивания
рыб на территории ВКО на примере форели
Ecological problems (aspects) on grows fish in east
Kazakhstan on example fish of trout
Берилий ӛндірісінің жағдайында қоршаған М.А. Саденова,
ортаны бақылау әдістері мен ортаны қорғау х.ғ.к., экология және
шараларының тиімділігін бағалау
география кафедрасының
доценті
Оценка эффективности мероприятий по охране
окружающей среды и методы контроля среды в
условиях бериллиевого производства
Evaluation of the effectiveness of environmental
protection measures and methods to control the
environment in the production of beryllium

Л. Б. Кушникова
г.ғ.к., ШҚО бойынша
«Казгидромет» РМКФ
трансшекаралық бекеттер
бӛлімінің бастығы

С.А.Абдуллина, металлургия
бойынша PhD докторы,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жер туралы
ғылымдар факультеті химия,
метталлургия және байыту
кафедрасының доценті

12.

13.

14.

Қайратұлы Ерасыл

Капезова Сара
Баймухановна

Каримова Жанар
Куматаевна

Шығыс
Қазақстан
кен
орындарының Ж.К.Идришева, т.ғ.к.,
алюмосиликаттарымен ауыз суды тазартудың экология және география
тиімділігін бағалау
кафедрасының
меңгерушісінің м.а.
Оценка эффективности очистки питьевой воды
природными
алюмосиликатами
Восточного
Казахстана

М.К. Жаманбаева, х.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ӛмір тіршілігінің
қауіпсіздігі және қоршаған
ортаны қорғау
кафедрасының доценті

Evaluation of the drinking water treatment
effectiveness with natural aluminum silicates of East
Kazakhstan
6М010100-Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу мамандығы
Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру үдерісінде Н.Н. Радченко, п.ғ.к.,
мектепке дейінгі мекеме тәрбиешілерінің кәсіби педагогикалық білім беру
құзыреттілігін қалыптастыру
және менеджмент
кафедрасының меңгерушісі
Формирование
профессиональной
компетентности
воспитателя
дошкольного
учреждения
в
процессе
организации
методической работы

К.Ж.Атыманова, п.ғ.к.,
«Карлыгаш» мектепке
дейінгі білім беру
мекемесінің директоры

Formation of professional competence of the tutor of
preschool institutions in the organization of
methodical work
Балабақшада тіл дамыту сабағы бойынша Н.Н. Радченко, п.ғ.к.,
билингвальды компонентті жүзеге асыру
педагогикалық білім беру
және менеджмент
Проблема
реализации
билингвального кафедрасының меңгерушісі
компонента на занятиях по развитию речи в
детском саду

К.Ж.Атыманова, п.ғ.к.,
«Карлыгаш» мектепке
дейінгі білім беру
мекемесінің директоры

The problem is the implementation of the bilingual
component in the classroom for the development of
speech in kindergarten

15.

Мұратова Әсем
Мұратқызы

Әр
түрлі
математикалық
іс-әрекеттерді
ұйымдастыру
формалары
арқылы
естияр
тобындағы балалардың зияткерлік қабілеттерін
дамыту

Н.Н. Радченко, п.ғ.к.,
педагогикалық білім беру
және менеджмент
кафедрасының меңгерушісі

К.Ж.Атыманова, п.ғ.к.,
«Карлыгаш» мектепке
дейінгі білім беру
мекемесінің директоры

Развитие интеллектуальных способностей детей
старшего дошкольного возраста в различных
формах
организации
математической
деятельности

16.

17.

18.

Азимбаева Динара
Манатовна

Жанибекқызы Аида

Зарықпаева Жансая
Бақытжанқызы

Development of intellectual abilities of children of
preschool age in different forms of mathematical
activity of the organization
6М010300-Педагогика және психология мамандығы
Қазіргі жағдайда ауылдық мектепті
басқару А.К. Игибаева,
ерекшеліктері
п.ғ.д., педагогикалық білім
беру және менеджмент
Особенности управление сельской школой в кафедрасының профессоры
современных условиях

Г.Б.Раисова, пс.ғ.к., Ӛскемен
қ. «Назарбаев зияткерлік
мектебі» директоры

Features a rural school management in modern
conditions
Болашақ педагог-психологтың кәсіби қызмет А.К. Игибаева,
кӛрсетуге даярлығын жетілдіру
п.ғ.д., педагогикалық білім
беру және менеджмент
Развитие готовности к профессиональной кафедрасының профессоры
деятельности будущих педагогов-психологов

Г.Б.Раисова, пс.ғ.к., Ӛскемен
қ. «Назарбаев зияткерлік
мектебі» директоры

Development of readiness for professional work of
the future teachers-psychologists
Мінез-құлқында
ауытқушылығы
бар А.К. Игибаева,
жасӛспірімдермен психологиялық-педагогикалық п.ғ.д., педагогикалық білім
қызметті ұйымдастыру шарттары
беру және менеджмент
кафедрасының профессоры
Условия организации психолого-педагогической
работы с подростками с девиантным поведением

К.У. Касентаева,
п.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жалпы инженерлік
дайындық кафедрасының аға
оқытушысы

Terms of organization of psychological-pedagogical
work with teenagers with deviant behavior
19.

20.

21.

Касенова Аяна
Беинбековна

Кеңесова Еркеш
Кеңесқызы

Мейрманова Мадина
Кайдаровна

Жеткіншектердің
девиантты
мінез-құлқын Н.А. Завалко,
түзетудің
психологиялық-педагогикалық п.ғ.д., педагогикалық білім
шарттары
беру және менеджмент
кафедрасының профессоры
Психолого-педагогические условия коррекции
дивиантного поведения подростков
Psycho-pedagogical conditions of correction of
deviant behavior among adolescents
Мектепалды даярлық топтары балаларын оқуға А.К. Игибаева,
бейімдеуде
педагог-психолог
қызметін п.ғ.д., педагогикалық білім
ұйымдастыру шарттары
беру және менеджмент
кафедрасының профессоры
Условия организации деятельности педагогапсихолога
по
адаптации
детей
групп
предшкольной подготовки
Terms of organization of teacher-psychologist
adaptation of children of preschool preparation
groups
Мектеп
жасына
дейінгі
балалардың А.К. Игибаева,
шығармашылық іс-әрекетін дамыту жолдары
п.ғ.д., педагогикалық білім
беру және менеджмент
Развитие познавательной деятельности детей кафедрасының профессоры
дошкольного возраста
Development of informative activity of children of
preschool age

С.Г. Сахариева,
п.ғ.к.,
МЭСИ
Ӛскемен
филиалы
«Бизнес,
информатика,
құқықтану
және жалпы білім беру
пәндері»
кафедрасының
доценті
К.У. Касентаева,
п.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жалпы инженерлік
дайындық кафедрасының аға
оқытушысы

К.У. Касентаева,
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және қылмыстық іс жүргізу
Современное
законодательство
и
его кафедрасының доценті
регулирование смертной казни и пожизненного
лишения свободы
Current legislation and regulation of capital
punishment and life imprisonment
Адам саудасы үшін қылмыстық жауапкершілік
К.Х. Рахимбердин,
з.ғ.д., қылмыстық құқық
Уголовная ответственность за торговлю людьми
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының меңгерушісі
Criminal liability for human trafficking
Жалшылықтың криминологиялық сипаттамасы
Криминологическая
наемничества

А. О. Балгынтаев, PhD
докторы, қылмыстық құқық
характеристика және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының оқытушысы

Г.А.Мензюк, з.ғ.к., ҚАЕУ заң
факультетінің деканы

Г.А.Мензюк, з.ғ.к., ҚАЕУ заң
факультетінің деканы

Амуртаева Д.Т. з.ғ.к., ҚР
С.Ескараев атындағы Бас
прокуратура институтының
маманы
Амуртаева Д.Т. з.ғ.к., ҚР
С.Ескараев атындағы Бас
прокуратура институтының
маманы

Criminological characteristics of fraud
53.

Сансызбаев Олжас
Амангазинович

Кӛлік құралдарын ұрлаудың алдын алу
Предупреждение хищения транспортных средств
Preventing theft of vehicles

К.Х. Рахимбердин,
з.ғ.д., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының меңгерушісі

Амуртаева Д.Т. з.ғ.к., ҚР
С.Ескараев атындағы Бас
прокуратура институтының
маманы

54.

55.

56.

57.

Иманбаев Асхат
Аргинбаевич

Сагадиева Айжан
Кадырбековна

Баженов Талант
Тлеугазыулы

Амренова Алтынай
Ертаевна

Әскери қылмыстар мен адамгершілікке қарсы К.Х. Рахимбердин,
Г.А.Мензюк, з.ғ.к., ҚАЕУ заң
қылмыстардың жалпы сипаттамасы
з.ғ.д., қылмыстық құқық факультетінің деканы
және қылмыстық іс жүргізу
Общая характеристика военных преступлений и кафедрасының меңгерушісі
преступлений против человечности
General characteristics of war crimes and crimes
against humanity
Бақылауға алынған тұлғалар қылмыстарының Р.А. Орсаева,
алдын алу
з.ғ.к., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
Предупреждение преступлений поднадзорных кафедрасының доценті
лиц

Г.А.Мензюк, з.ғ.к., ҚАЕУ заң
факультетінің деканы

Prevention of crimes supervised entities
Сыбайлас жемқорлық және онымен күресудің К.Х. Рахимбердин,
халықаралық ынтымақтастығы
з.ғ.д., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
Коррупция и международное сотрудничество в кафедрасының меңгерушісі
борьбе с ней

А.А. Карандашева, з.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

Corruption and international cooperation in
combating it
Трансұлттық қылмыстық ұйымдармен күрестегі Р.А. Орсаева,
халықаралық ынтымақтастық
з.ғ.к., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
Международное сотрудничество в борьбе с кафедрасының доценті
транснациональными
преступными
сообществами

А.А. Карандашева, з.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

International cooperation in combating transnational
criminal networks

58.

Жунусова Дана
Айтказыевна

59.

Игисинов Жасулан
Магзумович

Кәмелетке
толмағандарды
айналысуға тартудың алдын алу

жезӛкшелікпен К.Х. Рахимбердин,
Г.А.Мензюк, з.ғ.к., ҚАЕУ заң
з.ғ.д., қылмыстық құқық факультетінің деканы
және қылмыстық іс жүргізу
Предупреждение
вовлечения кафедрасының меңгерушісі
несовершеннолетних в занятие проституцией
Warning involvement of minors in prostitution
Ұрлық және оның алдын алу

К.Х. Рахимбердин,
з.ғ.д., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының меңгерушісі

А.А. Карандашева, з.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

күрес А. О. Балгынтаев, PhD
докторы, қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
Законодательство Европейского Союза в области кафедрасының оқытушысы
противодействия
незаконному
обороту
наркотиков

А.А. Карандашева, з.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

Кража и ее предупреждение

60.

61.

Ахметжанов Ринад
Руланович

Абенова Еңлік
Айбарқызы

Theft and its prevention
Заңсыз есірткі айналымына қарсы
саласында Еуропалық одақ заңнамасы

EU legislation in the field of combating drug
trafficking
Адам құқықтарын қорғау халықаралық жүйесін К.Х. Рахимбердин,
дамытуда адам құқықтары жӛніндегі Еуропалық з.ғ.д., қылмыстық құқық
сот рӛлі
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының меңгерушісі
Роль Европейского суда по правам человека в
развитие международной системы защиты прав
человека
The role of the European Court of Human Rights in
the development of international human rights
protection system

А.А. Карандашева, з.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

62.

63.

64.

Даулет Ерасыл
Алтынбайулы

Пайзулдина Іңкәр
Фархатқызы

Тусупов Асылбек
Бердибекұлы

Қазақстан
Республикасындағы
жыныстық К.Х. Рахимбердин,
қылмыстардың криминологиялық сипаттамасы
з.ғ.д., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
Криминологическая характеристика сексуальных кафедрасының меңгерушісі
преступлений в Республике Казахстан
Criminological characteristics of sexual crimes in the
Republic of Kazakhstan
Экономикалық контрабанда - экономикалық Р.А. Орсаева,
қызмет
саласындағы
қылмыстық
құқық з.ғ.к., қылмыстық құқық
бұзушылықтың саласы ретінде
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының доценті
Экономическая контрабанда как преступление в
сфере экономической деятельности
Economic smuggling - as in the field of criminal
offenses in the sphere of economic activity
Адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылық пен
зорлыққа қылмыстық жауаптылық мәселелері
(қылмыстық-құқықтық және криминологиялық
аспектілері)

Р.А. Орсаева,
з.ғ.к., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының доценті

А.А. Карандашева, з.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

Л.А.Темиржанова, з.ғ.к., ҚР
С. Ескараев атындағы Бас
прокуратура институты
басқару бӛлімінің прокуроры

Л.А.Темиржанова, з.ғ.к., ҚР
С. Ескараев атындағы Бас
прокуратура институты
басқару бӛлімінің прокуроры

Уголовные правонарушения против личности и
проблемы уголовной ответственности (уголовноправовые и криминологические аспекты)

65.

Кенжиканов Ерболат
Айдынович

Issues of criminal liability for criminal offenses and
violence against the person (criminal legal and
criminological aspects)
Лауазымдық ӛкiлеттiктерді теріс пайдаланудың Р.А. Орсаева,
ӛзекті мәселелері
з.ғ.к., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
Проблемы
злоупотребления
служебными кафедрасының доценті
полномочиями
Actual problems of abuse of official powers

Л.А.Темиржанова, з.ғ.к., ҚР
С. Ескараев атындағы Бас
прокуратура институты
басқару бӛлімінің прокуроры

66.

67.

Ахмади Мерей
Бауыржанұлы

Байдрахманов Даурен
Серикович

Халық денсаулығына және имандылыққа қарсы Р.А. Орсаева,
қылмыстық құқық бұзушылықтарға жалпы з.ғ.к., қылмыстық құқық
сипаттама
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының доценті
Общая характеристика преступлений против
здоровья
населения
и
общественной
нравственности
A general description of offenses against public
health and morals
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі
бойынша аффект жағдайында жасалған адам
ӛлтiру
(қылмыстық-құқықтық
және
криминологиялық жақтары)

Р.А. Орсаева,
з.ғ.к., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
кафедрасының доценті

Л.А.Темиржанова, з.ғ.к., ҚР
С. Ескараев атындағы Бас
прокуратура институты
басқару бӛлімінің прокуроры

Л.А.Темиржанова, з.ғ.к., ҚР
С. Ескараев атындағы Бас
прокуратура институты
басқару бӛлімінің прокуроры

Убийство, совершенное в состоянии аффекта по
уголовному кодексу Республики Казахстан
(уголовно- правовые и криминологические
аспекты)

68.

Балахитен Нурлан
Мукарамұлы

Under the Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan affect Homicide (criminal legal and
criminological aspects)
Қылмысты орындаушы эксцесінің қылмыстық – К.Х. Рахимбердин,
Г.А.Мензюк, з.ғ.к., ҚАЕУ заң
құқықтық сипаттамасы
з.ғ.д., қылмыстық құқық факультетінің деканы
және қылмыстық іс жүргізу
Уголовно-правовая характеристика эксцесса кафедрасының меңгерушісі
исполнителя преступления
Criminally-legal characteristic excess perpetrator

69.

Бақытжанов Елдар
Бақытжанұлы

Қазақстан
Республикасында
қылмыстарының алдын алу
Предупреждение
уличной
Республике Казахстан

70.

Абылайханова Тана
Абылайхановна

71.

Асылғазина Ақерке
Мұратқызы

72.

Ахметов Марлен
Жанатович

кӛше К.Х. Рахимбердин,
з.ғ.д., қылмыстық құқық
және қылмыстық іс жүргізу
преступности в кафедрасының меңгерушісі

Prevention of street crime in the Republic of
Kazakhstan
6М050600-Экономика мамандығы
Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқару
А.А. Кайгородцев,
э.ғ.д., экономика және
Управление конкурентоспособности предприятия басқару кафедрасының
профессоры
Management of competitiveness of the enterprise
Отын – энергетикалық ресурстарды ӛндіру мен А.Г. Мухамедиева,
тасымалдауға инвестиция тарту тиімділігін э.ғ.к.,экономика және
экономикалық бағалау
басқару кафедрасының
доценті
Экономическая
оценка
эффективности
привлечения
инвестиций
в
добычу
и
транспортировку
топливно-энергетических ресурсов
Economic assessment of efficiency attraction of
investments into production and transportation fuel
and energy resources
Темір жол кӛлігінде инновациялық жобалардың Е.С. Ситникова,
экономикалық тиімділігін жоғарылату жолдары
э.ғ.к., экономика және
басқару кафедрасының
Пути повышения экономической эффективности доценті
инновационных проектов на железнодорожном
транспорте
Ways of increase in cost efficiency of innovative
projects on a rail transport

А.А. Карандашева, з.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

А.М. Кабдулшарипова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
доценті
Г.Т. Кунафина, э.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
аға оқытушысы

Ю.В. Баталов,
э.ғ.д., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
профессоры

73.

74.

75.

76.

Думанбеков Азат
Каныбекулы

ШҚО түсті металлургия
ӛзіндік құнды басқару

кәсіпорындарында А.А. Кайгородцев,
э.ғ.д., экономика және
басқару кафедрасының
Управление себестоимостью на предприятиях профессоры
цветной металлургии ВКО

И.В. Бордияну, PhD докторы,
ҚАЕУ «Бизнес»
кафедрасының меңгерушісі

Management of cost value at the entities of nonferrous metallurgy of VKO
Кәсіпорын
құнына
айналым
капиталы Ж.Б. Кинашева,
құрылымының әсерін талдау
э.ғ.к., экономика және
басқару кафедрасының
Анализ влияния структуры оборотного капитала доценті
на стоимость предприятия

А.М. Кабдулшарипова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
доценті

Analysis of influence of structure of a working
capital on the cost of the entity.
Мади Асем Райжановна Қызмет
кӛрсету
кәсіпорынында
табысты А.А. Кайгородцев,
жоғарылату жолдары
э.ғ.д., экономика және
басқару кафедрасының
Пути повышения прибыли на предприятии сферы профессоры
услуг

Г.Т. Кунафина, э.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
аға оқытушысы

Ways of increase arrived at the entity of service trade
Қазақстанның
инновациялық
экономикасы: А.Г. Мухамедиева,
жаhандану жағдайында тұрақты дамуы
э.ғ.к.,экономика және
басқару кафедрасының
Инновационная
экономика
Казахстана: доценті
устойчивое развитие в условиях глобализации

Е. А. Колос, э.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
доценті

Каирканова Асель
Темировна

Макажанов Алибек
Алпысович

Innovative economy of Kazakhstan: sustainable
development in the conditions of globalization

77.

78.

79.

80.

Ысқақ Асқар
Тӛлеубайұлы

Абишов Куатжан
Муратович

Еркимбекова Эльвира
Манатбековна

Жасұланова Жібек
Қайсарқызы

Инновацияны дамыту негізінде Қазақстанның Е.С. Ситникова,
ауыл шаруашылық кәсіпорындарының бәсекеге э.ғ.к., экономика және
қабілеттілігін жоғарылату
басқару кафедрасының
доценті
Повышение конкурентоспособности предприятий
в сельском хозяйстве Казахстана на основе
развития инноваций

А.М. Кабдулшарипова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
доценті

Increase of competitiveness of the enterprises in
agriculture of Kazakhstan on the basis of
development of innovations
6М051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы
Әлеуметтік жүйедегі денсаулық сақтау саласын А.А. Кайгородцев,
мемлекеттік реттеу
э.ғ.д., экономика және
басқару кафедрасының
Государственное
регулирование
сферы профессоры
здравохранения в социальной системе

А.М. Кабдулшарипова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
доценті

State regulation of the sphere of health care in social
system
Қаржылық дағдарыс жағдайында шағын бизнесті А.А. Кайгородцев,
мемлекеттік қолдау
э.ғ.д., экономика және
басқару кафедрасының
Государственная поддержка малого бизнеса в профессоры
условиях финансового кризиса

Г.Т. Кунафина, э.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
аға оқытушысы

The state support of small business in the conditions
of financial crisis
Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқару Е.С. Ситникова,
механизмдерін жетілдіру
э.ғ.к., экономика және
басқару кафедрасының
Совершенствование
механизмов доценті
государственного управления в Республике
Казахстан
Improvement of mechanisms of public administration

Ю.В. Баталов,
э.ғ.д., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
профессоры

81.

Сапарбекова Айнұр
Сапарбекқызы

in the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасында мемлекеттік басқару Ж.Б. Кинашева,
жүйесін оңтайландыру мәселелері
э.ғ.к., экономика және
басқару кафедрасының
Проблемы
оптимизации
системы доценті
государственного управления в Республике
Казахстан

А.М. Кабдулшарипова,
э.ғ.к., Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
доценті

Problems of optimization of system of public
administration in the Republic of Kazakhstan
82.

83.

84.

Қарымсақова Арайлым
Нұрзадақызы

Асылбекқызы Әйгерім

Жанбурбаева Адия
Мураткановна

Мемлекеттік қызмет жүйесінде кадрлық саясатты Ж.Б. Кинашева,
басқаруды жетілдіру
э.ғ.к., экономика және
басқару кафедрасының
Совершенствование кадровой политики в системе доценті
государственной службы
Enhancement of personnel policy in system of public
service
6М010900-Математика мамандығы
Параметрлі
мәтіндік
есептерді
шешудің Ф.С.Аменова, PhD
әдістемелік ерекшеліктері
докторы, математика
кафедрасының аға
Методические особенности решения текстовых оқытушысы
задач с параметрами
Methodical features of the solution of word problems
with parameters
Математика сабақтарындағы саралау мен даралау Ф.С.Аменова, PhD
докторы, математика
Дифференциация и индивидуализация на уроках кафедрасының аға
математики
оқытушысы
The differentiation and individualization in the
mathematics lessons

Г.Т. Кунафина, э.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ «Экономика және
менеджмент» кафедрасының
аға оқытушысы

С.Д. Тыныбекова, п.ғ.д.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жоғары математика
кафедрасының профессоры

С.Д. Тыныбекова, п.ғ.д.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жоғары математика
кафедрасының профессоры

85.

Рахметоллаева Гулжан
Тӛлеубекқызы

Математика
сабақтарында
ақпараттық Н.Г. Хисамиев, ф.-м.ғ.д.,
коммуникациялық технологияларды қолдану математика кафедрасының
әдістемесі
профессоры

Р.У. Мукашева,
т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жоғары математика
кафедрасының доценті

Методика
применения
информационнокоммуникационных технологий на уроках
математики

86.

Шакерова Гүлнұр
Қайратқызы

Methodology of application of informativelycommunication technologies on the lessons of
mathematics
Шектеусіз үздіксіз бӛлшектердің қолданылулары Н.Г. Хисамиев, ф.-м.ғ.д.,
математика кафедрасының
Применения бесконечных цепных дробей
профессоры

Р.У. Мукашева,
т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жоғары математика
кафедрасының доценті

Applications of infinite continued fractions
87.

88.

Ұлан Құрмангүл

Быкова Татьяна
Евгеньевна

Методика преподавания определенного интеграла Е. А. Малгаждаров, т.ғ.к.,
в школах
математика кафедрасының
доценті
Мектептерде анықталған интегралды оқытудың
әдістемесі
Methods of teaching of definite integral in schools
6М020300-Тарих мамандығы
Шығыс Қазақстанның 1939 – 1989 жж. әлеуметтік Ж.С.Аубакирова, т.ғ.к.,
– демографиялық дамуы (социомәдени аспект)
Қазақстан тарихы
кафедрасының доценті
Социально-демографическое
развитие
Восточного Казахстана в 1939-1989 гг.
(социокультурный аспект)
Socio-demographic
development
of
Eastern
Kazakhstan in the years 1939-1989 (sociocultural
aspect)

Р.У. Мукашева,
т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ жоғары математика
кафедрасының доценті

Н.Л.Краснобаева., т.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ Қазақстан тарихы
және ҚХА кафедрасының
доценті

89.

Жолбарысов Мерей
Берікқазыұлы

Шығыс Қазақстан облысындағы этно – туризмнің Г.М. Ахметова, т.ғ.к.,
дамуындағы тарихи – мәдени ескерткіштердің Қазақстан тарихы
рӛлі
кафедрасының доценті
Роль историко – культурного наследия в развитии
туризма Восточно – Казахстанской области

90.

91.

92.

Құсаинова Заура
Маратқызы

Мазбаева Асем
Аденбековна

Мұктаров Әлішер
Құрметұлы

Role of the historian – cultural heritage in
development of tourism East – the Kazakhstan area
Шығыс Қазақстандағы сауықтыру туризмінің Г.М. Ахметова, т.ғ.к.,
даму тарихы: мәселелер мен перспективалар
Қазақстан тарихы
кафедрасының доценті
История развития оздоровительного туризма в
Восточном Казахстане: проблемы и перспективы
History health tourism development in East
Kazakhstan: problems and prospects
ХХI ғасырдағы Шығыс Қазақстан халқының жас Алексеенко А.Н., т.ғ.д.,
ерекшелік
құрылымы:
әлеуметтік
– Қазақстан тарихы
демографиялық аспект
кафедрасының профессоры,
«Алтайтану» ҒЗО БҒҚ
Возрастная структура населения Восточного
Казахстана
в
ХХI
веке:
социальнодемографический аспект
The age structure of the population of East
Kazakhstan in XXI century: socio-demographic
aspect
Егемен Қазақстан жағдайындағы аймақтық білім Жанбосинова А.С., т.ғ.д.,
беру және оның қалыптасуы мәселелері (Ӛскемен Қазақстан тарихы
қаласының мысалында)
кафедрасының профессоры
Вопросы истории регионального образования и
его становления в условиях суверенного
Казахстана (на примере г. Усть-Каменогорска)

Н.Л.Краснобаева., т.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ Қазақстан тарихы
және ҚХА кафедрасының
доценті

Н.Л.Краснобаева., т.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ Қазақстан тарихы
және ҚХА кафедрасының
доценті

Г.А.Сарсембаева т.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ Қазақстан тарихы
және ҚХА кафедрасының аға
оқытушысы

Р. Д Ахметова, Семей қ.
Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті
Қазақстан тарихы
кафедрасының доценті

93.

Науан Аякоз

Questions of history of regional education and its
formation in the conditions of sovereign Kazakhstan
(on the example of Ust-Kamenogorsk)
Шығыс
Қазақстанның
тарихи-мәдени Г.М. Ахметова, т.ғ.к.,
мұраларының зерттелуі және мектептерде тарихи Қазақстан тарихы
білімді дамыту
кафедрасының доценті
Изучение историко культурного наследия
Восточного Казахстана и развитие школьного
исторического образования

94.

95.

96.

Рякова Радмила
Марковна

Жантасова Анара
Даулетовна

Рахимов Артур
Рафикович

The study of the history of the cultural heritage of
East Kazakhstan and the development of school
historical education
6М010800-Дене шынықтыру және спорт мамандығы
Фитнес әр түрлі санатты айналысатын дене қуаты В. П.Русанов, п.ғ.д., дене
және функционалдық бақылау құралы ретінде
шынықтыру және спорт
теориясы мен әдістемесі
Фитнес как средство управления физической и кафедрасының профессоры
функциональной
подготовкой
различных
категорий занимающихся
Fitness as a management means by physical and
functional preparation of different categories of
occupying ones
Кӛркем гимнастикадан спортшылардың жаттығу В. П.Русанов, п.ғ.д., дене
үрдісіндегі топтық және жеке кӛзқарас
шынықтыру және спорт
теориясы мен әдістемесі
Бригадный и индивидуальный подход в кафедрасының профессоры
тренировочном
процессе
спортсменов
в
художественной гимнастике
Team and individual approach in the training process
of sportsmen in a calisthenics
Жоғары
білікті
футбол
ойыншыларының В. П.Русанов, п.ғ.д., дене
спорттық іріктеу жетілдіру негізгі бағыттары
шынықтыру және спорт

Р. Д Ахметова, Семей қ.
Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті
Қазақстан тарихы
кафедрасының доценті

Н.И. Беляков, п.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

Н.И. Беляков, п.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы
Ресей экономикалық
университетінің доценті

Н.И. Беляков, п.ғ.к.,
Г.В.Плеханов атындағы

теориясы мен әдістемесі
Ресей экономикалық
Основные
направления
совершенствования кафедрасының профессоры университетінің доценті
спортивного отбора высококвалифицирован-ных
футболистов

97.

98.

Габитова Жадыра
Шакарбековна

Ерболатова Айсулу
Ерболатқызы

99.

Жумажанова Әйгерім
Ерланқызы

100.

Мурумбаева Жулдыз
Болаткановна

Basic directions of perfection of sport selection of
highly skilled football players
6М011100-Информатика мамандығы
Электрондық оқу әдістемелік кешен негізінде Т.С. Картбаев, PhD
оқушыларды бағдарламауға бейінді оқыту
докторы, компьютерлік
үлгілеу және ақпараттық
Профильное
обучение
школьников технологиялар
программированию на основе электронного кафедрасының аға
учебно-методического комплекса
оқытушысы
Profile training school programming based electronic
educational complex
Информатика курсы бойынша оқытуда үштілді
интерактивті ӛнімдерін құру
Создание
обучающих
трехъязычных
интерактивных продуктов по курсу информатики

А. С. Кадырова, п.ғ.к.,
компьютерлік үлгілеу және
ақпараттық технологиялар
кафедрасының доценті

Creating training trilingual interactive products at the
rate of computer science
Үштілді білім беруді назарға ала отырып АКТ Т.С. Картбаев, PhD
оқытудың әдістерін жетілдіру
докторы, компьютерлік
үлгілеу және ақпараттық
Совершенствование
методики преподавания технологиялар
ИКТ с учетом трехязычного образования
кафедрасының аға
оқытушысы
Improving methods of teaching ICT in view of the
trilingual education
Жоғары оқу орнында ақпараттық қауіпсіздік Ж.З. Жантасова,
негіздерін оқытудың оқу-әдістемелік қамтылуы
т.ғ.к., компьютерлік үлгілеу
және ақпараттық
Учебно-методическое обеспечение обучения технологиялар

С.К. Кумаргажанова,
т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ақпараттық
жүйелер және компьютерлік
үлгілеу кафедрасының
меңгерушісі

И.М. Увалиева, PhD
докторы, Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ақпараттық жүйелер және
компьютерлік үлгілеу
кафедрасының аға
оқытушысы
С.К. Кумаргажанова,
т.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ақпараттық
жүйелер және компьютерлік
үлгілеу кафедрасының
меңгерушісі
С.С.Смаилова, PhD докторы,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ақпараттық
жүйелер және компьютерлік

основам информационной безопасности в вузе

101.

102.

103.

104.

Уатханова Ажар
Қайрханқызы

Қасымғалиев Дәулет
Тӛлеубекұлы

Қуандық Азамат
Дәулетұлы

Тӛлеген Қанша

кафедрасының меңгерушісі

Educational and methodical ensuring training in
bases of information security in higher education
institution
Шығыс Қазақстан облысы мектептерінің білім А.Р. Сыздыкпаева, т.ғ.к.,
беру қызметін басқаруын Web-сүйемелдеу
компьютерлік үлгілеу және
ақпараттық технологиялар
Web-сопровождение управления образовательной кафедрасының доценті
деятельностью школ Восточно-Казахстанской
области
The Web-management support educational activities
of schools of East Kazakhstan region
Үштілді оқыту жағдайында информатика курсы
үшін оқыту-зерттеу есептерін әзірлеу
Разработка учебно-исследовательских задач для
курса информатики в условиях трехязычного
обучения

А. С. Кадырова, п.ғ.к.,
компьютерлік үлгілеу және
ақпараттық технологиялар
кафедрасының доценті

The development of teaching and research tasks for
computer science course in a trilingual training
«Алгоритмдер және олардың күрделілігі» курсы Н. Г. Хисамиев, ф.-м.ғ.д.,
бойынша электрондық ресурс әзірлеу
компьютерлік үлгілеу және
ақпараттық технологиялар
Разработка электронного ресурса по курсу кафедрасының профессоры
«Алгоритмы и их сложность»
The development of an electronic resource on the
course "Algorithms and complexity"
6М011200-Химия мамандығы
Полиэтиленді
ЯМР-спектроскопия
әдісімен С.К.Кабдрахманова, т.ғ.к.,
зерттеу
химия кафедрасының аға
оқытушысы
Исследование полиэтилена методом ЯМРспектроскопии

үлгілеу кафедрасының аға
оқытушысы

С.С.Смаилова, PhD докторы,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ақпараттық
жүйелер және компьютерлік
үлгілеу кафедрасының аға
оқытушысы

С.С.Смаилова, PhD докторы,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ақпараттық
жүйелер және компьютерлік
үлгілеу кафедрасының аға
оқытушысы
И.М.Увалиева, PhD докторы,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ақпараттық
жүйелер және компьютерлік
үлгілеу кафедрасының аға
оқытушысы

Т. Н. Акылбекова, х.ғ.к., әлФараби атындағы ҚазҰУ
аналитикалық, коллоидтық
химия және сирек
элементтер технологиясы

105.

Мұратбекова Айымгүл
Мұратбекқызы

Analysis of polyethylene by NMR spectroscopy
Органикалық химия курсында инновациялық З. С. Даутова, п.ғ.к., химия
технологияны қолдану әдістемесі
кафедрасының доценті
Методика
использования
инновационных
технологий в курсе органической химии

106.

Сабикенова Назгул
Ризабеккызы

Method of using innovative technologies in the
course of organic chemistry
Химиялық
реакциялар
туралы
түсінігін Б. С. Тантыбаева, п.ғ.к.,
қалыптастыру және химияны оқыту барысында химия кафедрасының
дамытудың әдістемелік тәсілдері
доценті
Методические подходы к формированию знаний
о химических реакциях развития при дальнейшем
обучении химии

107.

Желомбаев
Талгат Исабекович

Methodological approaches to the formation of
knowledge about development of chemical reactions
with further learning of chemistry
Химияны
оқытуда
топтық
жұмыстарды М. В. Попова, п.ғ.к., химия
ұйымдастырудың әдістемелік аспектілері
кафедрасының доценті
Методические аспекты организации групповой
работы при изучении химии

108.

Болаева Айнұр
Қантайқызы

Methodologicalaspects of group work organization in
studies of chemistryorganization in studies of
chemistry
6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы
Қазақ
топонимиясындағы
«Атамекен» А.А.Алимхан, ф.ғ.к., қазақ
концепциясының бейнеленуі
тілі және әдебиеті
кафедрасының доценті
Описание концепции «Атамекен» в казахской
топонимии

кафедрасының аға
оқытушысы
Б.С. Саурбаева,
х.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ химия, металлургия
және кен байыту
кафедрасының доценті

М.К.Жаманбаева, х.ғ.к.,
Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ӛмір тіршілігінің
қауіпсіздігі және қоршаған
ортаны қорғау
кафедрасының доценті

Е.Н. Иващенко,
х.ғ.к., Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ химия, металлургия
және кен байыту
кафедрасының доценті

А.У. Адишева,
ф.ғ.к., Қазақ гуманитарлықинновациялық-заң
университетінің доценті

109.

110.

111.

112.

Есімханова Айым
Бекежанқызы

Жунусова Балнур
Муратовна

Сарсемгалиева Дина
Омарбековна

Қанашева Сағыныш
Сейтбекқызы

Description of the concept «Atameken» in the
Kazakh toponomy
Партизан
жазушы
Қ.Қайсеновтың Б.А. Ердембеков, ф.ғ.д.,
шығармашылық ӛмірбаяны
қазақ тілі және әдебиеті
кафедрасының профессоры
Творческая
биография
писателя-партизана
К.Кайсенова
Biography guerrillas K.Kaysenova writer
Қазақ әдебиетін оқытудағы инновациялық А.К. Cейпутанова, ф.ғ.к.,
технологиялар
қазақ тілі және әдебиеті
кафедрасының доценті
Инновационные
технологии
в
изучении
казахской литературы
Innovative technologies in the stady of Kazakh
literature
Академик Зәки Ахметов және абайтану А.М. Картаева, ф.ғ.д., қазақ
мәселелері
тілі және әдебиеті
кафедрасының профессоры
Академик Заки Ахметов и проблема абаеведения
Academician of Zaki Аhmetov and problem of
аbayevedeni
Қазақ ақындары шығармаларының орыс тіліне Б.А. Ердембеков, ф.ғ.д.,
аударылу мәселесі
қазақ тілі және әдебиеті
кафедрасының профессоры
Проблемы перевода произведений казахских
поэтов на русский язык
Problems of translation works of Kazakh poets in the
Russian language

А.К. Кадыров, ф.ғ.к., Семей
қ. Шәкәрім мемлекеттік
университеті қазақ тілі мен
әдебиеті
кафедрасының
доценті
А.Н.
Нурланова,
ф.ғ.к.,
ҚАЕУ
педагогика
және
психология кафедрасының
меңгерушісі

Р.К.Сабырбаева,
ф.ғ.к.,
Семей
қ.
Шәкәрім
мемлекеттік
университеті
қазақ тілі мен әдебиеті
кафедрасының доценті
А.К. Кадыров, ф.ғ.к., Семей
қ. Шәкәрім мемлекеттік
университеті қазақ тілі мен
әдебиеті
кафедрасының
доценті
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ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТ
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6D020300–Тарих мамандығы
Докторанттың
Докторлық диссертация тақырыбы
Ғылыми жетекшісінің
Т.А.Ә.
Т.А.Ә., лауазымы
Булгынбаева Аяулы
Калымбековна

ХХ ғасырдың 20-30- жылдарындағы Қазақстандағы
кулактарды тәркілеу: мәселенің тарихидеректанушылық талдауы
Раскулачивание в Казахстане на рубеже 20-30-х
годов ХХ века: историко источниковедческий
анализ проблемы
Impounding of kulaks of Kazakhstan in the XX th
century: historical – informantal post-mortem of the
problem.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі бастығының м.а.

Рецензентінің Т.А.Ә.,
лауазымы

Жакишева С.А. – т.ғ.д.,
Б.Ж. Атантаева, т.ғ.д.,
Қазақстан тарихы
профессор, Семей
кафедрасының профессоры қаласының Шәкәрім
атындағы мемлекеттік
Бородкин Леонид
университетінің
Иосифович, т.ғ.д.,
халықаралық
профессор, М.Ломоносов
ынтымақтастық және
атындағы Мәскеу
тәрбие жұмысы жӛніндегі
мемлекеттік
проректоры
университетінің тарих
факультеті деканының
орынбасары.

Медеубаева Б.З.

