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№ Магистранттың 
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Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Ескерту 

 

қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінді 

7М01510-Химия педагогтерін даярлау 

1.  Абделмажитова 

Айзада 
Куанышовна 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Оқушылардың химия 

пәні бойынша зерттеу 
жұмысын ұйымдастыру 

Организация 

исследовательской 
деятельности 

учащихся по химии 

Organization of 

research activities of 
schoolchildren in 

chemistry 

Куанышева Жанар 

Кадыржановна  
п.ғ.к., қауым 

профессор м.а. 

Kuanysheva Zh. 
 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 

PhD,  Е.К.Нургазиева 

ауыстырылды 

2.  Ахметкәрімов 

Қуаныш 

Шәкенұлы 

7M01510-

Химия  

(1.5 жыл) 

Орта мектепте 

виртуалды зертханалық 

жұмыстарды құрастыру 
ерекшеліктері 

Особенности 

составления 

виртуальных 
лабораторных работ в 

средней школе 

Features of composing 

virtual laboratory 

works in a secondary 
school 

Ильясова Г.У. 

PhD, аға оқытушы 

 
Ilyassova G. 

 

 

3.  Асқарбек Ырыс 

Берікқызы 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Орта мектепте химияны 

оқытуда АКТ 
пайдаланудың тиімділігі 

Эффективность 

использования ИКТ 
при обучении химии в 

средней школе 

The effectiveness of 

using ICT in teaching 
chemistry in secondary 

school 

Бектенов 

Несипхан 
Абжапарович 

х.ғ.д., профессор 

 
Bektenov N. 

 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 

PhD,  Е.К.Нургазиева 

ауыстырылды 

4.  Адилова Ақбота 

Махсетқызы 

7М01510-

Химия 

педагогтерін 
даярлау 

Оқу үрдісінде АКТ 

қолдану арқылы ЖОО 

студенттерінің білім 
мазмұнын жетілдіру 

және меңгеру 

Совершенствование и 

усвоение содержания 

знаний студентов 
вузов за счет 

использования ИКТ в 

учебном процессе 

Improvement and 

assimilation of the 

content of knowledge 
of university students 

through the use of ICT 

in the educational 

process 

Абдикаримов 

Малик 

Ныгманович 
х.ғ.д., профессор 

 

Abdikarimov M 

 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 



т.ғ.д.,, доцент Колушпаева  

ауыстырылды 

5.  Абдрай Лаура 

Абылкасымкызы 

7М01510-

Химия 

Химия сабақтарында 

оқушылардың 

экологиялық 

құзыреттілігін 
қалыптастыру 

Формирование 

экологической 

компетентности 

учащихся на занятиях 
химии 

Formation of 

environmental 

competence of 

students in chemistry 
classes 

Мукатаева Ж. С. 

х.ғ.к., 

қауым.проф. 

 
Mukatayeva Zh 

 

 

 

6.  Адилбекова 

Набира 

Касимбайқызы 

7М01510-

Химия 

педагогтерін 

даярлау 

Оқушылардың 

химиялық 

эксперименттік 

дағдыларын 
интеграциялау 

Интеграция 

экспериментальных 

химических умений 

учащихся 

Integrating students' 

experimental 

chemistry skills 

Мырзахметова 

Нурбала 

Оразымбековна 

х.ғ.к., қауым. 
профессор м.а. 

 

Myrzakhmetova N. 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-
тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 
х.ғ.к., доцент Ж.М. 

Жақсыбаева  ауыстырылды 

7.  Алпысбай 

Булбул 
Турсынбековна 

7М01510-

Химия 

«Химиялық экология» 

курсында студенттердің 
білім сапасын арттыру 

үшін сандық 

ресурстарды қолдану 

Использование 

цифровых ресурсов 
для повышения 

качества знаний 

студентов по курсу 
"Химическая 

экология" 

Using digital resources 

to improve the quality 
of students' knowledge 

in the course 

"Chemical Ecology" 

Мукатаева Ж.С. 

х.ғ.к.,қауым.проф. 
 

Mukatayeva Zh 

 

 

8.  Әсетіллә Нұрлан 

Мұсахметұлы 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Бейорганикалық 

химияны оқытуда 
цифрлық технологияны 

қолдану арқылы 

студенттердің 
шығармашылығын 

арттыру 

 

Совершенствование               

творчества студентов с 
использованием 

цифровых технологий 

в обучении 
неорганической химии 

 

Improving students ' 

creativity using digital 
technologies in 

teaching inorganic 

chemistry 
 

Абдикаримов 

Малик 
Ныгманович 

х.ғ.д., профессор 

 
Abdikarimov M 

 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 

PhD,  Е.К.Нургазиева 
ауыстырылды 

9.  Байдуллаева 

Динара 

Жақсыбайқызы 

7М01510-

Химия 

педагогтерін 
даярлау 

Тоқсандық жиынтық 

бағалауға жаңартылған 

білім бағдарламасы 
бойынша және 

ақпараттық 

коммуникациялық 
құралдарды қолдану 

Подготовка заданий к 

суммативному 

оцениванию за 
четверть по 

обновленной 

образовательной 
программе и с 

Preparation of tasks 

for summative 

assessment for a 
quarter according to 

the updated 

educational program 
and using information 

Бектенов 

Несипхан 

Абжапарович 
х.ғ.д., профессор 

 

Bektenov N 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 
бұйрық) ғылыми кеңесші 



арқылы тапсырмалар 

дайындау 
 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

средств 

and communication 

tools 

х.ғ.к., доцент Ж.М. 

Жақсыбаева  ауыстырылды 

10.  Даулетова 

Айжан 
Бектұрғанқызы 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Жалпы білім беру 

мекемелерінде химия 
пәнін оқытуда 

қолданылатын оңтайлы 

тест түрлерін саралау 

Анализ оптимальных 

типов тестов, 
используемых при 

преподавании химии в 

общеобразовательных 
учреждениях 

 

Analysis of the 

optimal types of tests 
used in teaching 

chemistry in general 

education institutions 

Абдикаримов 

Малик 
Ныгманович 

х.ғ.д., профессор 

 
Abdikarimov M 

 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 

х.ғ.к., доцент Ж.М. 
Жақсыбаева  ауыстырылды 

11.  Дуйсенбаева 

Аселия 

Каржаубаевна 

7М01510-

Химия 

педагогтерін 
даярлау 

Мамандандырылған 

сыныптарда химияны 

тереңдетіп оқытудың 
әдістемелік 

ерекшеліктері 

Методические 

особенности 

углубленного 
изучения химии в 

профильных классах 

Methodological 

features of in-depth 

study of chemistry in 
specialized classes 

Абдикаримов 

Малик 

Ныгманович 
х.ғ.д., профессор 

 

Abdikarimov M 
 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 
бұйрық) ғылыми кеңесші 

п.ғ.к., доцент З.О.  

Унербаева ауыстырылды 

12.  Егинбаева 
Әмина 

Бақытжанқызы 

7М01510-
Химия 

педагогтерін 

даярлау 

«Периодтық жүйедегі 
химиялық элементтер» 

курсында кіріктіре 

оқыту технологиясын 
қолдану. 

Применение 
технологии 

интегрированного 

обучение в курсе 
“Химические 

элементы 

периодической 

системы”. 

Using integrative 
technology of teaching 

in course “Chemical 

elements periodical 
system”. 

Тургумбаева 
Раушан 

Халдарбековна 

т.ғ.д., профессор 
 

Turgumbayeva R. 

 

Білім берудің барлық 
деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-
тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 

х.ғ.д., профессор Е.А. 
Бектуров ауыстырылды 

13.  Жамбылова 

Салтанат 
Жамбылқызы 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Ақпараттық 

технологияларды 
оқытудың химиялық 

білімді қалыптастыру 

тиімділігіне әсері 

Влияние 

информационной 
технологии обучения 

на эффективность 

формирования 

химических знаний 

Influence of 

information 
technology training on 

the effectiveness of the 

formation of chemical 

knowledge 

Ильясова 

Гулжахан 
Уалибековна 

PhD,ағаоқытушы 

 

Ilyassova G. 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 
бұйрық) ғылыми кеңесші 

п.ғ.д., профессор Н.К. 

Ахметов ауыстырылды 



14.  Жұманазарова   

НұржайнаҚарш
ығақызы 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Заманауипедагогикалық

технологияларнегізіндех
имияпәнінаймақтыққағи

даттардыпайдаланаотыр

ыпоқыту 

Преподавание химии с 

применением 
региональных 

принципов на основе 

современных 
педагогических 

технологий 

The teaching of 

chemistry with the use 
of regional methodical 

recommendations on 

the  basis of modern 
pedagogical 

technologies 

Куанышева Жанар 

Кадыржановна  
п.ғ.к., қаум 

профессор м.а. 

 
Kuanysheva Zh 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 

х.ғ.д., доцент М.Ж. 

Жаксыбаев ауыстырылды 

15.  Жолдасов 

Зелимхан 

Аппазбекұлы 

7M01510-

Химия 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 
қолдана отырып мектеп 

химиясы бойынша 

практикалық 

сабақтарды 
ұйымдастыру. 

Организация 

практических занятий 

по химии в школе с 
использованием 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 
 

Organization of 

practical classes in 

chemistry at school 
using information and 

communication 

technologies. 

Тургумбаева Р.К.,  

 т.ғ.д., профессор, 

 
TurgumbayevaR. 

 

16.  Жұма Ляззат 

Қосайбекқызы 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Химиядан 

оқушылардың 
логикалық білімін 

арттырудағы STEAM 

технологияларды 

қолдану ерекшеліктері 
 

Особенности 

использования 
технологий STEAM в 

улучшении логических 

знаний учащихся-

химиков 
 

Features of the use of 

STEAM technologies 
in improving the 

logical knowledge of 

students in chemistry 

 

Хабиев Алибек 

Талгатович 
PhD,аға оқытушы 

Khabiyev A. 

 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 
бұйрық) ғылыми кеңесші 

п.ғ.к., доцент З.О.  

Унербаева ауыстырылды 

17.  Ирисбаева 

Диана Фуркат 

кизи 

7М01510-

Химия 

педагогтерін 

даярлау 

Коллоидты химияны 

оқыту процессінде 

цифрлық технологияны 

колдану 

Применение цифровых 

технологии в процессе 

обучения коллоидной 

химии 

Application of digital 

technologies in the 

process of teaching 

colloidal chemistry 

Хабиев Алибек 

Талгатович 

PhD,аға оқытушы 

 
Khabiyev A. 

 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-
тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 
п.ғ.к., доцент З.О.  

Унербаева ауыстырылды 

18.  Қазбеков Дамир 

Қазбекұлы 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Қашықтықтан оқыту 

жағдайына химиядан 
онлайн олимпиада 

ұйымдастыру 

мүмкіндіктері 
 

Возможности 

организации онлайн-
олимпиады по химии 

по дистанционному 

обучению 
 

Opportunities to 

organize an online 
chemistry Olympiad 

in distance learning 

 

Хабиев Алибек 

Талгатович 
PhD,аға оқытушы 

 

Khabiyev A. 
 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 



бұйрық) ғылыми кеңесші 

п.ғ.к., доцент З.О.  
Унербаева ауыстырылды 

 

19.  Каиргалиева 

Гульсая 
Жаскайратовна 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Жалпы білім беретін 

орта мектепте химиядан 
практикалық сабақтарда 

білім алушылардың 

химиялық құзіреттілігін 
қалыптастыру жолдары 

Пути формирование 

химических 
компетенций 

обучаемых средней 

общеобразовательной 
школы на 

практических занятиях 

по химии 

Basics formation of 

chemical competencies 
of secondary school 

students in practical 

classes in chemistry 

Хабиев Алибек 

Талгатович 
PhD,аға оқытушы 

 

Khabiyev A. 
. 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 

х.ғ.к., аға оқытушы А.Е. 
Сагимбаева ауыстырылды 

20.  Камалова 

Алтынай 

Қайсарқызы 

7М01510-

Химия 

педагогтерін 
даярлау 

Жалпы білім беретін 

мектепте химия 

сабағында цифрлық 
зертханаларды тиімді 

пайдалану әдістемесі. 

Методика 

эффективного 

использования 
цифровых 

лабораторий на уроках 

химии в 
общеобразовательной 

школе. 

Methodology for the 

effective use of digital 

laboratories in 
chemistry lessons in a 

general education 

school 

Мырзахметова 

Нурбала 

Оразымбековна 
х.ғ.к., қауым. 

профессор м.а. 

 
Myrzakhmetova N. 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 
бұйрық) ғылыми кеңесші 

х.ғ.к., аға оқытушы Ж.М. 

Жаксыбаева ауыстырылды 

21.  Каманова 
Гулназым 

Алмазовна 

7М01510-
Химия 

Орта мектепте химия 
сабағын тереңдетіп 

оқытуға арналған 

платформа әзірлеу 

Разработка платформы 
для углубленного 

изучения химии в 

средней школе 

Development of a 
platform for advanced 

study of chemistry in 

secondary school 

 
Тургумбаева 

Раушан 

Халдарбековна  
т.ғ.д., профессор 

 

TurgumbayevaR 

 

 

22.  Қуанышбекова 

Арайлым 

Ниязбекқызы 

7М01510-

Химия 

педагогтерін 
даярлау 

Органикалық химияның 

электрондық есептер 

жинағының 
гипермәтінді контентін 

жасау 

Разработка 

гипертекстового 

контента электронного 
сборника задач по 

органической химии 

Development of 

hypertext content for 

an electronic 
collection of problems 

in organic chemistry 

Бектенов 

Несипхан 

Абжапарович 
х.ғ.д.,профессор 

Bektenov N 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 
х.ғ.д., профессор Е.А. 

Бектуров ауыстырылды 

23.  Кужакова 
Турсынай 

7М0151-
Химия 

Discord, Zoom 
платформаларын 

Технология 
дистанционного 

Tehnology of distans 
learning organic and 

БектеновН.А. 
х.ғ.д.,профессор 

 



Талгатовна қолданып, органикалық 

және полимерлі 
қосылыстарды 

қашықтықтан оқыту 

технологиясы 

обучения 

органических и 
полимерных 

соединений с 

использованием 
платформ Discord, 

Zoom 

polimeric compounds 

using Discord,Zoom 
platforms 

24.  Оразбайқызы 

Камилла 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Смартфонға арналған 

химия бойынша оқу 
ойындары 

Учебные игры по 

химии для смартфона 

Chemistry training 

games for smartphone 

Ильясова 

Гулжахан 
Уалибековна 

PhD доктор, аға 

оқытушы 
Ilyassova G. 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 

п.ғ.д., профессорЗ.О.  

Ахметов Н.К.ауыстырылды 

25.  Сагынбаеава 

Курбанай 

Полатовна 

7М01510-

Химия 

Химиялық ресурстарды 

қолданудың әдістемелік 

ерекшеліктері 

Методические 

особенности 

применения 
химических ресурсов 

Methodological 

features of using 

chemical resources 

Мукатаева Ж.С 

х.ғ.к., 

қауым.проф. 

 

26.  Сарсекеева 

Инкар 

Серикқызы 

7М01510-

Химия 

педагогтерін 
даярлау 

Бейорганикалық 

химияны онлайн 

оқытудың ерекшелігі. 

Особенности онлайн 

обучения 

неорганической 
химии. 

Specifics of online 

learning of inorganic 

chemistry. 

Тургумбаева 

Раушан 

Халдарбековна 
 

т.ғ.д., профессор 

 
TurgumbayevaR 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 
бұйрық) ғылыми кеңесші 

х.ғ.к., аға оқытушы А.Е. 

Сагимбаева ауыстырылды 

27.  Садыкова 
Гулмира 

Эркиновна 

7М01510-
Химия 

Бейорганикалық 
химияны online оқыту 

арқылы болашақ 

мұғалімдердің кәсіби 
құзыреттілігін 

қалыптсатыру 

Формирование 
профессиональной 

компетентности 

будущих учителей при 
online обучение 

неорганической химии 

Formation of 
professional 

competence of future 

teachers trough online 
teaching of inorganic 

chemistry 

Мукатаева Ж.С 
х.ғ.к.,қауым.проф 

 

28.  СоветханАйзада

Талғатқызы 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

5В01512-биология 

мамандығына арналған 
жалпы химия курсында 

кіріктіре оқыту 

технологиясын қолдану 

Использование  

интегрированной 
технологии в обучении 

курса общей химии 

для специальности 
(5В01512-биология) 

The use of integrated 

technology in teaching 
the course of general 

chemistry for the 

specialty 5В01512-
biology 

Мырзахметова 

Нурбала 
Оразымбековна 

х.ғ.к., қауым. 

профессор м.а. 
 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 



Myrzakhmetova N. бұйрық) ғылыми кеңесші 

х.ғ.д., профессор Е.А. 
Бектуров ауыстырылды 

29.  Сундеткалиева 

Халида 

Аймурзаевна 

7М01510-

Химия 

педагогтерін 
даярлау 

Химияны қашықтықтан 

оқытуда цифрлық 

ресурстар даярлаудың 
әдістемесі 

Методика разработки 

цифровых ресурсов 

для дистанционного 
обучения химии 

Methodology for 

developing digital 

resources for distance 
learning in chemistry 

Кадирбеков 

Кайрат 

Адырбекович 
х.ғ.д., профессор 

 

Kadirbekov K 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 
бұйрық) ғылыми кеңесші 

х.ғ.к., аға оқытушы А.Е. 

Сагимбаева ауыстырылды 

30.  Сансызбаева 
Жанар 

Жапбарқызы 

7М01510-
Химия 

Аналитикалық химияны 
оқытудағы цифрлық 

технологияны қолдану 

Использование 
цифровых технологий 

в преподавании 

аналитической химии 

Using digital 
technologies in 

teaching analytical 

chemistry 

Ильясова 
Гулжахан 

Уалибековна 

 PhD доктор, аға 
оқытушы 

Ilyassova G. 

Білім берудің барлық 
деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-
тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 
п.ғ.д., профессорЗ.О.  

Ахметов Н.К.ауыстырылды 

31.  Тлеуова Жадыра 

Уралбаевна 

7М01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Химия сабағында CLIL 

технологиясын 
пайдалану арқылы 

оқушылардың 

шығармашылын 
жетілдіру 

Используя 

технологии 
CLIL повысить 

у учащихся 

творческие 
навыки по 

предмету 

химии 

 

Improve the 

creativity of 
students using 

CLIL 

technology in 
chemistry 

lesson 

 

 

Мырзахметова 
Нурбала 

Оразымбековна 

х.ғ.к., қауым. 
профессор м.а. 

 

Myrzakhmetova N. 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 
(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 

п.ғ.к., доцент З.О.  

Унербаева ауыстырылды 

32.  Шитай Әнел 

Алдабергенқызы 

7М01510-

Химия 

Қазіргі білім беру 

үдерісінде Химия 

пәнінен қашықтықтан 
оқыту құралдарын 

қолдану 

Использование 

дистанционных 

образовательных 
средств по химии в 

современном 

образовательном 

процессе 

Using distance 

learning tools in 

chemistry in the 
modern educational 

process 

Жанбеков 

Хайрулла 

Нышанович 
жер.ғ.д., 

профессор 

Zhanbekov Kh 

 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 
т.ғ.д., профессор  А..  

Колушпаева ауыстырылды 

33.  Құдайбергенова 
Жәмила 

7M01510-
Химия 

Бейорганикалық химия 
курсын оқытуда сандық 

Методы создания и 
использования 

Methods for creating 
and using digital 

Куанышева Жанар 
Кадыржановна  

Білім берудің барлық 
деңгейлерінің мемлекеттік 



Серікбайқызыт білім беру ресурстарын 

жасау және пайдалану 
әдістері. 

 

цифровых 

образовательных 
ресурсов при 

преподавании курса 

неорганической 
химии. 

 

educational resources 

in teaching a course of 
inorganic chemistry. 

п.ғ.к., қаум 

профессор м.а. 
 

Kuanysheva Zh  

жалпыға міндетті білім 

беру стандартының 89-
тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 

бұйрық) ғылыми кеңесші 
ауыстырылды 

7М05301-Химия 

34.  Елікбай Дәулет 7М05301-

Химия  

Арал теңізінің 

радионуклидтермен 

ластануы 

Загрязнение 

Аральского моря 

радионуклидами 

Pollution of the Aral 

Sea with radionuclides 

Жанбеков Х.Н. 

жер.ғ.д., 

профессор 
Zhanbekov Kh 

Тақырып нақтыланды 

35.  ҚыйлыбаеваАян 7М05301-

Химия 

Барит құрамды 

жыныстар мен 

техногенді 
қалдықтардан 

пигменттерді алудың 

технологиясы 

Разработка технологии 

получения пигментов 

из барит содержащих 
руд и техногенных 

отходов 

Development of a 

technology for 

obtaining pigments 
from barite-containing 

ores and industrial 

waste 

Кадирбеков 

Кайрат 

Адырбекович 
х.ғ.д., профессор 

 

Kadirbekov K 
 

 

 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 
бұйрық) ғылыми кеңесші. 

ауыстырылды 

36.  Қарабалаева 
Райхан 

7М05301-
Химия  

Сырдария өзенінің 
радионуклидтермен 

ластануы 

Загрязнение реки 
Сырдарья 

радионуклидами 

Pollution of the 
Syrdarya  River with 

radionuclides 

Жанбеков Х.Н. 
жер.ғ.д., 

профессор 

 
Zhanbekov Kh 

Тақырып нақтыланды 

37.  Сейсен Айдана 7М05301-

Химия  

Гелланның кеңістіктік 

тігілген түрін синтездеу 

және қасиеттерін 
зерттеу 

Синтез 

пространственно 

сшитой формы геллана 
и изучение свойств 

Synthesis of spatially 

linked form of gellan 

and study of properties 

Кадирбеков 

Кайрат 

Адырбекович 
х.ғ.д., профессор 

 

Kadirbekov K 
 

 

Білім берудің барлық 

деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім 
беру стандартының 89-

тармағына сәйкес 

(31.10.2018 ж., № 604 
бұйрық) ғылыми кеңесші 

х.ғ.д., доцент Жаксыбаев 

М.Ж.ауыстырылды 

38.  Жаксыбаев 
Жомарт 

7М05301-
Химия 

ғылыми 

Танымал әлемдік 
«Пьюролайт» 

компаниясының 

ионалмастырғыш 
шайырларын қолдана 

Исследование 
процесса снижения 

избыточной 

кислотности 
оборотных растворов 

Research of the 
process of reducing the 

excess acidity of 

recycled solutions of 
an industrial enterprise 

Кадирбеков К.А. 
х.ғ.д., профессор 

 

Kadirbekov K 
 

 



отырып, өнеркәсіптік 

кәсіпорынның айналым 
ерітінділерінің артық 

қышқылдығын азайту 

процесін зерттеу 

промышленного 

предприятия с 
примением 

ионообменных смол 

известной мировой 
компании 

«Пьюролайт» 

using ion exchange 

resins of the world 
famous company 

Purolight 

 

39.  Кенжеева Алима 1курс, 

7М05301- 

Каталитикалық тотығу 

әдісімен изониазидті 
синтездеу үрдісін 

зерттеу және оның 

негізінде ветеринарлық 
субстанциялар алу 

Изучение процессов 

синтеза изониазида 
методом 

каталитического 

окисления и 
получения на его 

основе ветеринарных 

субстанций 

The research of the 

processes of isoniazid 
synthesis by methods 

of catalytic oxidation 

and getting the 
veterinarian substances 

on its basis 

 

 
Кадирбеков К.А. 

х.ғ.д., профессор 

 
Kadirbekov K 

 

 

 

 

 

2020/2021 оқу жылындағы 

2-курс магистранттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

Институт Жаратылытану және география 

 

№ Магистранттың 

аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Ескерту 

қазақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінді 

1 Амантаева 
Сандуғаш 

Руфатқызы 

7М015-
Химия 

Химияны ағылшын 
тілінде оқыту үшін 

оқу-әдістемелік 

материалдарды әзірлеу 

Разработка учебно-
методических материалов 

для преподавания химии 

на английском языке 

Development of teaching 
materials for teaching 

chemistry in English 

х.ғ.к., доцент 
Азимбаева Г.Т. 

 

2 Даулетбаева 
Ақерке 

Еркінқызы 

7М015-
Химия 

ЖОО –да 
бейорганикалық химия 

курсын студенттердің 

зерттеушілік іс –
әрекетін қалыптастыра 

оқыту 

Преподавание курса 
неорганической химии в 

вузе по формированию 

исследовательской 
деятельности студентов 

Teaching a course of 
inorganic chemistry at the 

University on the formation 

of research activities of 
students 

PhD доктор 
Ильясова Г.У. 

 

2 Дәулетбай Жібек 

Арманқызы 

7М015-

Химия 

Химия бойынша 

компьютерленген оқу 
ойындарын 

анимациялық 

безендіру 

Анимационное 

оформление 
компьютеризированных 

учебных игр по химии 

Animation design of 

computerized educational 
games in chemistry 

п.ғ.д., профессор 

Ахметов Н.К. 

 



4 Галымова 

Нуржанар 
Гайсатқызы 

7М015-

Химия 

Оқу ойындарын 

пайдаланып химияны 

оқытуда ақпараттық – 

коммуникациялық 

технологияның рөлі 

Роль информационно – 

коммуникационной 

технологий в игровом 

обучении химии. 

 

The role of information and 

communication technologies 

in the game learning of 

chemistry 

 

х.ғ.к., аға оқытушы 

Сагимбаева А.Е 

 

5 Төлен Бақтылы 

Жақыпқызы 

7М015-

Химия 

Элементтер химиясы 

курсынан квантталған 
мәтіндік тапсырмалар 

жасау 

Разработка  квантованных 

текстовых заданий по 
курсу химии элементов 

Development of quantized 

text tasks on the course of 
chemistry of elements 

х.ғ.к., аға оқытушы 

Қорғанбаева Ж.Қ. 

 

6 Умирзаков 

Умирбек 
Асхатович 

7М015-

Химия 

Бейорганикалық 

химияның теориялық 
бөлімінен ағылшын 

тілінде квантталған 

мәтіндік тапсырмалар 
жасау 

Разработка  квантованных 

текстовых заданий по 
теоретической части 

неорганической химии на 

английском языке 

Development of quantized 

text tasks on the theoretical 
part of inorganic chemistry in 

English 

х.ғ.к., аға оқытушы 

Қасымбекова Д.А. 

 

7 Мадетова Алуа 

Саржановна 

7М015-

Химия 
Химия пәнінен 

оқушылардың 

ғылыми-зерттеу іс –

әрекетін ұйымдастыру 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

по химии 

Organization of research 

activities of students in 

chemistry 

х.ғ.к., аға оқытушы 

Жусупбекова Н.С. 

 

8 Берден 
Зейнілараб 

Әбілғазықызы 

7М05301-
Химия 

Парафин 
көмірсутектердің 

каталикалық  

крегингпен α – 

олефиндерді 
синтездеуін зерттеу 

Изучение синтезы α – 
олефинов каталическим 

крекингом парафиновых 

углеводородов 

 

Study of  α – olefin synthesis 
by catalytic cracking of 

paraffin hydrocarbons 

 

х.ғ.к., доцент 
Шынғысбаев Б. 

 

9 Құсман Ұлбосын 

Оразалиқызы 

7М05301-

Химия 

Қанықпаған 

көмірсутектерді 
никель 

катализаторында 

гидрлеу 

Гидрирование 

ненасыщенных 
углеводородов на 

никелевом катализаторе 

Hydrogenation of 

unsaturated hydrocarbons on 
a nickel catalyst 

х.ғ.д., профессор 

Жақсыбаев М.Ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020/2021 оқу жылындағы  

1-курс PhD докторанттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

Институт Жаратылыстану және география 

 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми 

жетекшісі 

Шетелдік 

ғылыми 

кеңесшісі 

Ескерту 

казақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінде 

 

8D01510-Химия педагогтерін даярлау 

1.  Бекбенова 
Айгерим 

Рыскулбековна 

8D01510-
Химия 

педагогтерін 

даярлау 

Білім беру цифрлық 
технологиясын 

қолдану барысында 

болашақ химия 
мұғалімдерінің 

тұлғааралық қарым-

қатынас мәдениетін 

дамыту 

Развитие культуры 
межличностного 

общения будущих 

учителей химии в 
процессе применения 

образовательных 

цифровых 

технологий 

Development of a 
culture of 

interpersonal 

communication of 
future chemistry 

teachers in the process 

of applying 

educational digital 
technologies 

 

Ильясова 
Гулжахан 

Уалибековна 

PhD доктор аға 
оқытушы 

 

Ilyassova G  

Божена 
Лозевика 

 PhD доктор, 

профессор  
Bozena 

Lozowicka 

Өсімдіктерді 

қорғау ұлттық 
ғылыми-зерттеу 

институты 

Польша 

Білім берудің 
барлық 

деңгейлерінің 

мемлекеттік 
жалпыға 

міндетті білім 

беру 

стандартының 
89-тармағына 

сәйкес 

(31.10.2018 ж., 
№ 604 бұйрық) 

ғылыми кеңесші 

п.ғ.к., доцент 

З.О.  Унербаева 
ауыстырылды 

2.  Кабышева 

Мария 
Олеговна 

8D01510-

Химия 
педагогтерін 

даярлау 

Болашақ химия 

мұғалімдерінің оқу 
үдерісін жобалау 

кезінде сыни 

тұрғыдан ойлау 

деңгейін арттыру 
әдістері 

Методы повышения 

уровня критического 
мышления в 

проектировании 

учебного процесса 

будущих учителей 
химии 

Methods for increasing 

the level of critical 
thinking in designing 

the educational 

process of future 

chemistry teachers 

Ильясова 

Гулжахан 
Уалибековна  

PhD доктор аға 

оқытушы 

 
Ilyassova G. 

Божена Лозевика 

PhD доктор, 
профессор  

Bozena Lozowicka 

Өсімдіктерді 

қорғау ұлттық 
ғылыми-зерттеу 

институты 

Польша 

Тақырыпқа 

түзетулер 
енгізілді 

3.  Казыбекова 

Сандугаш 

Койбагаровна  

8D01510-

Химия 

педагогтерін 

даярлау 

Менделеев 

периодтық 

кестесіндегі қарама-

қайшылықтарды 
жою  және ғылыми-

 

Научно-

методическое 

объяснение и 
устранение 

Scientific 

methodological 

explanation and fixing 

contradictions in the 
periodic table of 

Баешов Абдуали 

Баешович  

х.ғ.д., профессор 

Baeshov A. 
 

Хорст Хенниг 

PhD, 

профессор  

Гумбольд 
атындағы 

Білім берудің 

барлық 

деңгейлерінің 

мемлекеттік 
жалпыға 



әдiстемелiк тұрғыдан 

түсіндіру 

противоречий в 

таблице Менделеева 
 

Mendeleev Берлин 

университеті  
Германия 

 

Horst Hennig 

 

міндетті білім 

беру 
стандартының 

89-тармағына 

сәйкес 
(31.10.2018 ж., 

№ 604 бұйрық) 

ғылыми кеңесші 

п.ғ.д., профессор 
Н.К.  Ахметов 

ауыстырылды 

4.  Исаков Дамир 
Абжанулы 

8D01510-
Химия 

педагогтерін 

даярлау 

Химиялық 
эксперимент 

жүргізген кезде 

органикалық 

химиядан білімді 
қалыптастырудың 

әдіснамалық 

негіздері 

Методические 
основы 

формирования 

знаний по 

органической химии 
при выполнений 

химического 

эксперимента 

Methodological bases 
of knowledge 

formation in organic 

chemistry while 

performing chemical 
experiment 

Баешов Абдуали 
Баешович  

х.ғ.д., профессор 

Baeshov A. 

 

Мельникова 
Г.Б. х.ғ.к., 

доцент 

MelnikovaN 

М. Танк 
атындағы 

Беларусь 

мемлекеттік 
педагогикалық 

университеті 

Беларусь 

Отандық 
ғылыми кеңесші  

PhD Нургазиева 

Э.К. жұмыстан 

кетуіне 
байланысты 

ауыстырылды 

 

5.  Тасбалтаева 
Айдана 

Бауыржановна  

8D01510-
Химия 

педагогтерін 

даярлау 

Химияны оқыту 
үдерісінде білім 

алушылардың 

дарынды тұлғалық 
сапаларын тұрғыдан 

дамыту 

Развитие одаренных 
личностных качеств 

обучащихся в 

процессе обучения 
химии 

Development of gifted 
personal qualities of 

students in the process 

of learning chemistry 

Кадирбеков 
Кайрат 

Адырбекович 

х.ғ.д., профессор 
 

Kadirbekov K. 

Бакибаев А.А. 
х.ғ.д., 

профессор  

Bakibayev A. 
Томск 

политехникалы

қ 
ұлттық зерттеу 

университеті 

Ресей 

Білім берудің 
барлық 

деңгейлерінің 

мемлекеттік 
жалпыға 

міндетті білім 

беру 
стандартының 

89-тармағына 

сәйкес 

(31.10.2018 ж., 
№ 604 бұйрық) 

ғылыми кеңесші 

п.ғ.д., профессор 
З.О.  Унербаева 

ауыстырылды 

6.  Турсынгожаев

Кайсар 
Болатбаевич 

8D01510-

Химия 
педагогтерін 

Болашақ химия 

мұғалімдерінің оқу 
үдерісін жобалау 

Методы повышения 

уровня критического 
мышления в 

Methods for increasing 

the level of critical 
thinking in designing 

Баешов Абдуали 

Баешович  
х.ғ.д., профессор 

Хорст Хенниг 

Horst Hennig,  
PhD, 

Білім берудің 

барлық 
деңгейлерінің 



даярлау кезінде сыни 

тұрғыдан ойлау 
деңгейін арттыру 

әдістері. 

проектировании 

учебного процесса 
будущих учителей 

химии. 

the educational 

process of future 
chemistry teachers. 

Baeshov A. 

. 

профессор 

Гумбольд 
атындағы 

Берлин 

университеті 
Германия 

мемлекеттік 

жалпыға 
міндетті білім 

беру 

стандартының 
89-тармағына 

сәйкес 

(31.10.2018 ж., 

№ 604 бұйрық) 
ғылыми кеңесші 

п.ғ.д., профессор 

Н.К.  Ахметов 
ауыстырылды 

7.  Рахым Талпын 8D01510-

Химия 

педагогтерін 
даярлау 

CLIL технологиясын 

қолдана отырып 

органикалық 
химияны ағылшын 

тілінде оқытудың 

әдістері 

Методы 

преподавания 

органической химии 
на английском языке 

с использованием 

технологии CLIL 

Methods for teaching 

Organic chemistry in 

english Using CLIL 
Technology 

 

Кадирбеков 

Кайрат 

Адырбекович 
х.ғ.д., профессор 

 

Kadirbekov K. 

Бакибаев А.А. 

х.ғ.д., 

профессор  
Bakibayev A. 

Томск 

политехникалы
қ 

ұлттық зерттеу 

университеті 
Ресей 

Білім берудің 

барлық 

деңгейлерінің 
мемлекеттік 

жалпыға 

міндетті білім 
беру 

стандартының 

89-тармағына 
сәйкес 

(31.10.2018 ж., 

№ 604 бұйрық) 

ғылыми кеңесші 
PhD,  

Е.К.Нургазиева 

ауыстырылды 

8D05301-Химия 

8.  Химэрсэн 
Хуангул 

8D05301-
химия 

Технологиялық 
ерітінділерден 

скандийді сұрыптап 

бөліп алу үшін 

молекулалық 
таңбалы полимерлер 

және басқа да 

макромолекулалық 
құрылымдар 

негізінде заманауи 

Создание сорбентов 
нового поколения на 

основе полимеров с 

молекулярными 

отпечатками и 
других 

макромолекулярных 

структур для 
селективного 

извлечении скандия 

Creation of new 
generation sorbents 

based on molecularly 

imprinted polymers 

and other 
macromolecular 

structures for selective 

extraction of scandium 
from technological 

solutions 

Жумадилов 
Талкыбек 

Кожатаевич 

х.ғ.д., профессор 

 
Jumadilov T. 

Юзеф Хапонюк 
Доктор PhD 

Józef Tadeusz 

Haponiuk 

 
профессор, 

Гданьск 

технологиялық 
университеті 

Польша 

Білім берудің 
барлық 

деңгейлерінің 

мемлекеттік 

жалпыға 
міндетті білім 

беру 

стандартының 
89-тармағына 

сәйкес 



сорбенттер құру из технологических 

растворов 

(31.10.2018 ж., 

№ 604 бұйрық) 
ғылыми кеңесші 

х.ғ.д., профессор 

Бектуров Е.А. 
ауыстырылды 

9.  Ким Юлия 

Юрьевна 

8D05301-

химия 

Жаңа биологиялық 

белсенді жүйелер: 

азагетероцикл + 
полимер 

Новые биологически 

активные системы: 

азагетероцикл+ 
полимер 

New biologically 

active system: 

azageterocycle + 
natural polymer 

Баешов Абдуали 

Баешович  

х.ғ.д., профессор 
Baeshov A  

 

Ю Валентина 
Констаниновна 

х.ғ.д., профессор 

 

Yu Valentina 
 

 

 

Евамария 

Хейхафкинс, 

PhD, 
профессор 

Лейпцигский 

университет 
Германия 

Evamarie Hey-

Hawkins 

Білім берудің 

барлық 

деңгейлерінің 
мемлекеттік 

жалпыға 

міндетті білім 
беру 

стандартының 

89-тармағына 

сәйкес 
(31.10.2018 ж., 

№ 604 бұйрық) 

ғылыми кеңесші 
к.х.н., аға 

оқытушы                                                                           

Жаксибаева 
Ж.М. 

ауыстырылды 

10.  Сыдыкова 

Айсауле 
Исламкызы 

8D05301-

химия 

Арал-Сырдария 

алабындғы торий, 
Радий, калий және 

цезий 

радионуклидтерінің 
химизмі 

Химизм 

радионуклидов 
тория, радия,калия, 

стронция и цезия в 

Арало-
Сырдаринском 

бассейне 

Chemistry of 

radionuclides thorium, 
radium, potassium, 

strontium and cesium 

in the Aral-Syrdarya 
basin 

 

Жанбеков 

Хайрулла 
Нышанович 

жер.ғ.д., 

профессор 
 

Zhanbekov H 

Мельникова 

Г.Б. х.ғ.к., 
доцент 

MelnikovaN 

М. Танк 
атындағы 

Беларусь 

мемлекеттік 

педагогикалық 
университеті 

Беларусь 

Тақырып 

нақтыланды 

11.  Даулетбаев 

Аким 
Серикович  

8D05301-

химия 

Полимерлі 

флокулянттардың 
уран  өндірісінің 

қайтарма ерітінділері 

дисперстік фаза 
компоненттерімен 

Изучение коллоидно-

химических 
закономерностей 

взаимодействия 

полимерных 
флокулянтов  с 

Research  colloidal-

chemical regularities 
between  polymer 

flocculants and  

dispersed phase 
components into the  

Кадирбеков 

Кайрат 
Адырбекович 

х.ғ.д., профессор 

 
Kadirbekov K. 

х.ғ.д., 

профессор 
Бакибаев А.А. 

Bakibayev A. 

Томск 
политехникалы

 

Тақырып 
нақтыланды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3


әрекеттесуінің 

коллоидты- 
химиялық 

заңдылықтарын және 

олардың тазалау 
процессіндегі  

тиімділігін  зерттеу 

компонентами 

дисперсной фазы 
оборотных растворов 

уранового 

производства и 
эффективности их 

применения в 

процессе очистки 

circulating solutions at 

the uranium industry 
and efficiency it for 

purification 

қ 

ұлттық зерттеу 
университеті 

Ресей 

 

 

2020/2021 оқу жылындағы 

2-курс PhD докторанттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

Институт Жаратылыстану және география 

 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Шетелдік ғылыми 

кеңесшісі 

Ескерт

у казақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінде 

 
1 

Ескендирова 
Азиза Айбековна 

8Д015-Химия Кванталған-
мәтіндік 

тапсырмаларды 

қолдана отырып, 
химиялық-

экология пәндерді 

әзірлеудің 
ғылыми-

әдістемелік 

ерекшеліктері 

Научно-методические 
особенности 

разработки химико-

экологических 
дисциплин с 

применением 

квантовано-текстовых 
заданий 

Scientific and 
methodological 

features of the 

development of 
chemical and 

environmental 

disciplines using 
quantized text tasks 

х.ғ.к., аға оқытушы 
Қорғанбаева Ж.К. 

 

PhD доктор Химия 
Божена Лозовицка 

Өсімдіктерді қорғау 

ұлттық зерттеу 
институты 

 

2 Жайлаубаева 
Шолпан Ериковна 

2 курс, 
8D01510-

Химия 

Интеллект 
құрылымын 

тестілеу арқылы 

оқушылардың 
химияны 

меңгерудегі  

қабілеттілігін 

болжау және 
анықтау 

Тестирование 
структуры интеллекта 

как средство 

прогнозирования и 
определения 

способностей учащихся 

к обучению химией 

Testing the 
intelligence structure 

as a means of 

predicting and 
determining the ability 

of students to learn 

chemistry 

Ахметов Н.К. 
п.ғ.д., профессор 

 

Hennig  Horst 
Берлинский 

университет имени 

Гумбольдта, Германия 
 

 

 

3 Жолдасбек 

Балкенже 
Қазыбекқызы 

8Д015-Химия Химиялық білімді 

экологияландыруд
ың дидактикалық 

негіздері 

Дидактические основы 

экологического 
образования в химии 

Didactic foundations 

of environmental 
education in chemistry 

PhD доктор, аға 

оқытушы Ильясова 
Г.У. 

PhD доктор Химия 

Божена Лозовицка 
Өсімдіктерді қорғау 

ұлттық зерттеу 

институты 

 



4 Ахметова 

Сандуғаш 
Нұрболқызы 

8Д053-Химия Тұрақтандырылға

н 
полисахаридтерді

ң синтезі мен 

каталитикалық 
қасиеттері 

Синтез и 

каталитические 
свойства полисахарид 

стабилизированных 

нанокатализаторов 

Synthesis and catalytic 

properties of 
polysaccharide 

stabilized 

nanocatalysts 
 

х.ғ.д., профессор 

Жармағамбетова 
А.К. 

х.ғ.д., профессор 

Джардималиева Г.И. 
Ресей Ғылым 

академиясының 

химиялық физика 
мәселелері 

институты 

Мәскеу облысы, 

Черноголовка қ. 
 

 

5 Бухарбаева 

Фарида Умаровна 

2 курс, 

8D053-Химия 

Гидрлеу үрдісі 

үшін VIII топтағы 
металдар негізінде 

наноөлшемді 

катализаторларжа

сау 

Создание 

наноразмерных 
катализаторов на 

основе металлов VIII 

групп для процесса 

гидрирования 

Creation of nanosized 

catalysts based on 
theVIII group metals 

for hydrogenation 

process 

Жанбеков Х.Н. 

Жер.ғ., профессор 
 

Zhanbekov, 

Khairulla N. 

 
Жармағанбетова 

Алима Кайнекеевна 

х.ғ.д., профессор 
 

Zharmaganbetova A 

Murzin, D.Yu. 

Университет 
AboAkademi 

Финляндия, 

 

 

Шет

елдік 
ғыл

ыми 

кеңе

сшісі 
өзге

ртілд

і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icp.ac.ru/ru/structure/scientific-departments/otdel-polimerov-i-kompozitsionnykh-materialov/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/item/dzhardimalieva-gulzhian-iskakovna.html


2-ҚОСЫМША 

2020-2021 оқу жылындағы 

3-курс PhD докторанттарының нақтыланған және өзгертілген диссертациялық жұмыстарының тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

Институт Жаратылыстану және география 

 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Курс, шифр 

мамандығы 

Тақырыбы Ғылыми жетекшісі Шетелдік ғылыми 

кеңесшісі 

Ескерту 

казақ тілінде орыс тілінде ағылшын тілінде 

1 

Абдурахманова 

Лаззат 
Абдуманаповн

а 

6D011200-

Химия, 1 

курс, каз 

ЖОО-да 

Аналитикалық 
химия курсын 

жаңартпа 

технологияларды 

пайдалана отырып 
оқыту әдістемесі 

Методика преподавания 

курса аналитической 
химии в ВУЗах с 

использованием 

современных технологий 

Methods of teaching 

the course of 
analytical chemistry 

in universities using 

modern technologies 

х.ғ.д., доцент 

Жаксыбаев М.Ж п.ғ.д., профессор, 
О.А. Иванова 

Мәскеу қалалық 

педагогикалық 

университеті 

 

2 

Байсеитова 

Жанасыл 

Нурмухановна 

6D011200-

Химия, 1 

курс, каз 

Органикалық 

химия курсы 
бойынша 

зертханалық 

практикум 

шеңберінде білім 
алушылардың 

зерттеушілік 

құзыреттілігін 
қалыптастыру 

Формирования 

исследовательских 
компетенции 

обучающихся в рамках 

лабораторного 

пракиткума по курсу 
органической химии 

Formation of 

research 
competencies of 

students in the 

framework of the 

laboratory workshop 
at the rate of organic 

chemistry 

. 

х.ғ.к., профессор 
Сейтжанов Ә.Ф. 

п.ғ.д., профессор, 
М.М. Шалашова 

Мәскеу қалалық 

педагогикалық 

университеті 

 

3 

Гайсина 

Гулайым 

Жексенбаевна 

6D011200-

Химия, 1 

курс, каз 

Химияны оқытуда 

аудиоэффектілерд

і пайдалану 
әдіснамасы. 

 

Методология применения 

аудиоэффектов при 

обучении химии. 
 

Methodology of 

application of audio 

effects in teaching 
chemistry 

х.ғ.д.,  профессор 

Мейирова Г.И. 

п.ғ.к., профессор 

Гринева Е.А., 

Ульянов атын. 
мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті 

Тақырып 

Отандық 
жетекші 

өзгерді 

4 
Досан Асем 

Тойшыбекқызы 

6D011200-
Химия, 1 

курс, каз 

Химия пәнін 

ағылшын тілінде 

оқытудың 

әдістемелік 
ерекшеліктері 

 

Методические 

особенности 

преподавания химии на 

английском языке 
 

Methodological 

features of teaching 

Chemistry in English 

 

х.ғ.к., доцент 

Унербаева З.О. 

п.ғ.д., профессор 

Курдуманова О.И. 

ФГБОУ Омск 

мемлекеттік 
педагогикалық 

университеті 

Шетелдік 
жетекші 

өзгерді 

5 

Каумбаев 

Суннатулла 

Абдуғаниұлы 

6D011200-

Химия, 1 

курс, каз 

Химия пәнін ойын 
арқылы оқытуда 

ақпарат және 

компьютерлік 

технологияларын 

Методические 
особенности 

использования 

информационно-

компьютерных 

Methodical 
aspects of using 

computers and IT in 

game-based 

chemistry learning 

х.ғ.д., профессор 

Ахметов Н.К. 

п.ғ.д., профессор 
Ярошенко О.Г. 

Драгоманов ат. 

Киев ұлттық 

педагогикалық 

 



пайдаланудың 

әдістемелік 
ерекшеліктері. 

технологии при игровом 

обучении химии. 
 

университеті 

6 

Кункожаева 

Гульжазира 

Курбанбаевна 

3 курс, 

6D011200-

Химия 

Химияны 

оқытуда 

электрондық 
білім беру 

ресурстарын 

қолданып білім 
алушылардың 

ақпараттық 

құзіреттіліктерін 
қалыптастыру 

Формирование 

информационных 

компетенций 
обучающихся при 

обучении химии с 

использованием 
электронных 

образовательных 

ресурсов 

Formation of 

information 

competencies of 
students in teaching 

chemistry using 

electronic 
educational 

resources 

х.ғ.к., 

қауым.профессор 

Мукатаева Ж.С 
Mukataeva Zh 

 

п.ғ.д., профессор 

Оржековский П.А. 

В.И.Ленин ат. 
Мәскеу мемлекеттік 

педагогикалық 

институты 
Ресей 

Тақырып 
(коррект

ировка) 

7 

Кулумбетова 

Онласын 

Куатовна 

3 курс, 

6D011200-

Химия 

Химияны 

оқытуда 

студенттердің 
функционалдық 

сауаттылығын 

дамыту 
тапсырмалары 

үшін 

критериалды 

бағалау жүйесін 
қолдану 

Использоание системы 

критериального 

оценивания для задании  
развития функциональной 

грамотности студентов 

при обучении химии 

Use of the system of 

criteria assessment 

for the tasks of the 
development of 

functional literacy of 

students in teaching 
chemistry 

х.ғ.к., доцент 

Унербаева З.О.. 

Unerbaeva Z 

п.ғ.д., профессор 

Курдуманова О.И. 

Омск мемлекеттік 
педагогикалық 

университеті 

Ресей 

Шетелді

к 

ғылыми 
кеңесші 

өзгерді 

8 

Мустапаева 

Гульшат 
Толешовна 

3 курс, 

6D011200-
Химия 

Арнайы орта 

білім беретін оқу 
орындарында 

химияны кіріктіре 

оқытудың 

дидактикалық 
негіздері 

Дидактические основы 

интегрированного 
обучения химии в 

средних специальных 

учебных заведениях 

Didactic bases of 

integrated teaching 
of chemistry in 

secondary special 

educational 

institutions 

п.ғ.д., профессор 

Шоқыбаев Ж.Ә 

п.ғ.д., профессор, 

О.А. Иванова 
Мәскеу қалалық 

педагогикалық 

университеті 

Ресей 

шетелдік 

ғылыми 
кеңесші 

өзгерді 

9 

Мықтыбек 

Таңірберген 
Бақытжанұлы 

3 курс, 

6D011200-
Химия 

Бейорганикалық 

химия курсын 
оқытудың 

әдістемелік 

ерекшеліктері 

Методические 

особенности 
преподавания курса 

неорганической химии в 

школе 

 

Methodical features 

of teaching inorganic 
chemistry course in 

school 

п.ғ.д., профессор 

Мансуров Б.А. 
Mansurov 

 

п.ғ.д., профессор 

Ярошенко О.Г. 
 

Драгоманов ат. 

Киев ұлттық 

педагогикалық 
университеті  

Драгоманова 

Ресей 

Отандық 

ғылыми 
кеңесші 

1 Нурмаханова 6D011200- Көптілділік Методологические Methodological х.ғ.д, профессор х.ғ.д., профессор 
 



0 Дина 

Ерхановна 

Химия, 1 

курс, каз 

жағдайында 

химияны 
қашықтан оқыту 

курсын жасаудың 

әдіснамалық 
ерекшеліктері 

особенности  разработки 

дистанционного курса 
химии в условиях 

полиязычия 

features of the 

development of the 
distance learning 

course chemistry in 

terms of 
multilingualism 

Мейірова Г.И. Роговая О.Г. 

Ресей, Герцен ат. 
Санкт-Петербург 

Мемлекеттік 

Педагогикалық 
университеті 

1

1 

Нүсіпақынова 

Маржан 

Бақтиярқызы 

3 курс, 

6D011200-

Химия 

Болашақ химия 

пәні мұғалімін 

инновациялық 
әдістемелік іс-

әрекетке 

дайындау 

Подготовка будущего 

учителя химии к 

инновационной 
методической 

деятельности 

Preparing a future 

chemistry teacher for 

innovative 
methodological 

activities 

х.ғ.к., 

қауым.профессор 

Мукатаева Ж.С 
Mukataeva 

 

п.ғ.д., профессор 

Оржековский П.А., 

В.И.Ленин ат. 
Мәскеу мемлекеттік 

педагогикалық 

институты 
Ресей 

Тақырып 

1
2 

Орынбасарова 

Манар 

Берікқызы 

6D011200-

Химия, 1 

курс 

Бейорганикалық 

химияны 

компьютерлік 
оқыту 

технологиялары 

Обучение 

бейорганической химии с 

компьютерной 
технологии 

Teaching organic 

chemistry with 

computer technology 
х.ғ.д., профессор 

Бектенов Н.А. 

 

х.ғ.д., профессор 

Бакибаев А.А.- 

Ұлттық зерттеу 
Томск 

политехникалық 

университеті 

 

1

3 

Рахметова 
Айман 

Куанышбаевна 

3 курс, 
6D011200-

Химия 

ЖОО химияны 
қашықтықтан 

оқытуда 

тәжірибелік 
сабақтарды 

жасаудың 

ғылыми-
практикалық 

негізі 

Научно-практические 

основы разработки 
дистанционных 

экспериментальных 

занятии химии в вузе 

Scientific and 
practical basis for the 

development  

experimental studies 
in  distance learning 

of chemistry at the 

University 

х.ғ.д, профессор 
Мейірова Г.И 

х.ғ.д., профессор 
Роговая О.Г. 

Ресей, Герцен ат. 

Санкт-Петербург 
Мемлекеттік 

Педагогикалық 

университеті Ресей 

Тақырып 
түзетуле

р 

енгізілді 

1

4 

Сабденова 

Улболсын 
Отегеновна 

3 курс, 

6D011200-
Химия 

«Болашақ химия 

пәні 
мұғалімдерінің 

кәсіби бағдарын 

қалыптастырудың 
дидактикалық 

негіздері» 

 

Дидактические основы 

формирования 
профессиональной 

ориентации будущих 

учителей предмета химии 

Didactic bases of 

formation of 
professional 

orientation of future 

teachers of a subject 
of chemistry 

 

х.ғ.к., профессор 

Cейтжанов А.Ф. 
 

п.ғ.д., профессор 

Арбузова Е. Н. 
 

Омск мемлекеттік 

педагогикалық 
университеті 

Ресей 

Тақырып 

Отандық 
жетекші 

1
5 

Сағынтайұлы 
Нұрсұлтан 

6D011200-

Химия, 1 

курс, каз 

Стандартты емес 
химиялық 

есептерді 

шешудің ғылыми-
әдістемелік 

Научно-методические 
аспекты решения 

нестандартных 

химических задач 

Scientific and 
methodgical aspects 

of solving non-

standard chemical 
problem 

х.ғ.к., аға оқытушы 
Мейрманова А.А. 

 п.ғ.д., профессор 
Гавронская Юлия 

Юрьевна 

 
Герцен ат. Санкт-

 



аспектілері Петербург 

мемлекеттік 
педагогикалық 

университеті, 

Ресей 

1

6 

Садыков Канат 
Амиркулович 

3 курс, 
6D011200-

Химия 

"Ионалмастырғы
ш материалдар 

және олардың 

қолданылуы" 
элективті курсын 

әзірлеудің 

ғылыми-
педагогикалық 

негіздері. 

Научно-педагогические 
основы разработки 

элективного курса 

"Ионообменные 
материалы и их 

применение". 

 

Scientific and 
pedagogical 

foundations for the 

development of an 
elective course "Ion 

exchange materials 

and their 
application". 

х.ғ.д., профессор 
Бектенов Н.А. 

Bektenov N 

 
 

 

п.ғ.д., профессор 
Гавронская Юлия 

Юрьевна 

 
Герцен ат. Санкт-

Петербург 

мемлекеттік 
педагогикалық 

университеті, 

Ресей 

 

1

7 

Самихова 

Мадина 

Рахматуллаевн

а 

6D011200-

Химия, 1 
кур, каз 

Физикалық 
химияны оқыту 

барысында 

болашақ химия 
пәні 

мұғалімдерінің 

пәндік 

құзыреттіліктерін 
қалыптастырудың 

теориялық-

әдістемелік 
негіздері 

Теоретика-методические 
основы формирования 

предметных компетенций 

будущих учителей химии 

при обучении физической 
химии 

Theoretical and 
methodical bases of 

formation of subject 

competences of 
future theachers of 

physical chemistry 

х.ғ.к, аға оқытушы 
Сагимбаева А.Е 

п.ғ.д., профессор 
Курдуманова О.И. 

ФГБОУ Омск 

мемлекеттің 
педагогикалық 

университеті 
Тақырып 

1
8 

Сәрсенова 

Рабиға 

Орынтайқызы 

3 курс, 

6D011200-

Химия 

Химиялық 

технология пәнін 

зерделеуде  білім 
алушылардың оқу 

іс-әрекеттерін 

ұйымдастырудың 
әдістемелік 

негіздері 

Методические основы 

организации учебной 

деятельности 
обучаюшихся при 

изучении  дисциплины 

химической технологии 

Methodological 

foundations of the 

organization of 
educational activities 

of students in the 

study of the 
discipline of 

chemical technology 

х.ғ.к., аға оқытушы 

ҚасымбековаД.А. 

 
 

 

п.ғ.д., профессор, 

О.А. Иванова 

Мәскеу қалалық 
педагогикалық 

университеті 

Ресей 

Тақырып 
өзгерді 

1

9 

Сырымбетова 

Гульзат 
Парахатовна 

6D011200-

Химия, 1 
курс, каз 

Химия пәнін 

оқытуда аймақтық  
қағидаттар негізін 

қолдану 

 

Применение  основы 

региональных принципов 
в   преподовании химии 

Application of the 

basis  of regional 
principles  in the   

teaching of chemistry 

 
 

х.ғ.д., профессор 

Жақсыбаев М.Ж. 

п.ғ.д., профессор 

Кособаева Б. 
Республикалық 

институт 

Қырғыз 
Республикасының 

Шетелдік 

ғылыми 
кең 

өзгерді 



 Білім және ғылым 

Министрлігі 
жанындағы педагог 

қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру 
және қайта даярлау 

2
0 

Тренова 

Арайлым 

Егизгереевна 

6D011200-

Химия, 1 

курс, каз 

Органикалық 

химия курсын 

экологияландыруд
ың білім 

алушылардың 

экологиялық 
білімі мен 

тәрбиесін 

қалыптастырудағ

ы рөлі 

Роль экологизации курса 

органической химии в 

формировании 
экологического знания и 

воспитания обучающихся 

 

The role of 

ecologization of the 

course of organic 
chemistry in the 
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