
 

2020/2021 оқу жылында бітіруші курс студенттерінің дипломдық жоба 

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері: 
 

 

5В011300-Биология қазақ бөлімі 

 

№ Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 
Ағылшын 

тілінде 

1.  Маханбетамин 

Ұлдана Серікқызы 

Заманауи 

педагогикалық 

технологиялар-ды 

сараптау арқылы 

олардың 

биологиялық 

білім берудегі 

тиімділігін 

анықтау 

Определение 

эффективности 

современных 

педагогических 

технологии на 

основе их 

анализа в   

биологическом 

образовании 

Identificftion of 

effective modern 

pedagogical 

technologies in 

biological 

education through 

their analysis 

Жаксыбаев 

Мурат 

Бодинович 

қауым. проф., 

б.ғ.к. 

2.  Садыкова Айгерим 

Сериккызы 

3.  Нысанбайқызы 

Нарқыз 

4.  Муратова Гүлсім 

Асқарқызы 

Биология пәнін 

оқытуда 

сыныптан тыс 

жұмыстар 

негізінде 

экологиялық білім 

мен тәрбиені 

қалыптастыру 

Формирование 

экологического 

образования и 

воспитания  на 

основе 

внеклассной 

работы в 

преподавании 

биологии 

Formation of 

ecological 

education on the 

basis of 

extracurricular 

activities in the 

teaching of 

biology 

Чилдибаев  

Жумадил 

Байдилдаевич 

п.ғ.д., 

профессор 

5.  Сәду Алтынай 

Ерболатқызы 

6.  Сейткалиева Назерке 

Максутовна 

7.  Әбілбашар 

Медеуғали 

Оқушыларда жиі 

кездесетін 

паразитарлық 

аурулар 

 

Наиболее 

распространенн

ые паразитарные 

заболевания у 

школьников 

The most 

common parasitic 

diseases in school 

children 

Тұңғышбаева 

Зейне 

Байбагисовна 

б.ғ.д., 

профессор 

8.  Ережепова Арайлым 

Ноғайбайқызы 

9.  Жаулыбай Нұржігіт 

Тұралыұлы 

10.  Рысбекова Анеля 

Нұрғалиқызы 

Қазақстан 

жусандарын 

(өлкетану 

бағытында) 

зерттеу 

нәтижелерін 

сабақтан тыс білім 

беруде пайдалану 

 

Использование 

результатов 

исследования 

полыни 

Казахстана 

(краеведческой 

направленности) 

во внеурочное 

образование 

Using the results 

of the study of 

artemisia in 

Kazakhstan 

(regional studies) 

in extracurricular 

education 

 

Айдарбаева 

Дина 

Қайсарбековна 

б.ғ.д., 

профессор 

11.  Баисова Ақмарал 

Қасымжанқызы 

12.  Жанұзақова Қымбат 

Ақылбекқызы 

13.  МұхтароваТоғжан 

Мұхтарқызы 

Биология 

сабақтарында 

тірек 

сигналдарының 

технологиясын 

қолданудың 

тиімділігі 

Эффективность 

использования 

технологии 

опорных 

сигналов на 

уроках биологии    

Efficiency of 

using reference 

signal technology 

in biology lessons 

Джамилова 

Сауле 

Мэлскызы 

Магистр 

естественных 

наук, старший 

преподаватель  

14.  ТенелбаеваАқтілек 

Саламатқызы 

15.  Хайроллаева Лира 

Нұрланқызы 

16.  Уразгалиева Лашын Білім алушылар 

үлгеріміне 

Влияние 

физической 

The impact of 

physical activity 

Бабашев 

Абдыразак 17.  Шәріпбек Гүлім 



18.  Муратулы Дулат физикалық 

белсенділігінің 

әсері 

активности на 

успеваемость 

обучающихся 

on student 

performance 

Маратұлы 

б.ғ.к. 

профессор 

 

19.  Қасымқанқызы 

Гүлнұр 

Дала суырының 

Орталық 

Қазақстандағы 

популяциялары: 

сақтау және 

зерттеу 

нәтижелерін оқу 

удерісінде 

қолдану 

мәселелері 

Популяции 

степного сурка в 

Центральном 

Казахстане: 

проблемы 

сохранения и 

использования 

результатов 

исследования в 

учебном 

процессе 

Steppe marmot 

populations in 

Central 

Kazakhstan: 

problems of 

conservation and 

use of research 

results in the 

educational 

process 

Есимов Болат 

Кабдушевич 

Б.ғ.к., доцент  

 
20.  Исмайлова Нафиса 

21.  Құралбай Ғазиза 

 

22.  Жиенбаева Сапарай Казақстанның 

оңтүстік 

шығысындағы 

бағалы терілі 

аңдардың ішек 

қарапайымдары 

және зерттеу 

нәтижелерін оқу 

үдерісінде 

қолдану 

Кишечные 

простейшие 

пушных зверей  

юго-востока 

Казахстана и 

использование 

результатов 

исследования в 

учебном 

процессе 

Intestinal 

protozoa of fur-

bearing animals 

of the South-East 

of Kazakhstan 

and the use of 

research results in 

the educational 

process 

Есимов Болат 

Кабдушевич 

Б.ғ.к., доцент  

 

23.  Қойшыбекова Жібек 

24.  Закарина Мөлдір 

25.  Узбекбаев Эдуард 

Жанабаевич 

Жалпы білім 

беретін орта 

мектептерде 

биология пәнін 

қашықтықтан 

оқытуды тиімді 

пайдалану  

Эффективное 

использование 

дистанционного 

обучения 

биологии в 

общеобразовател

ьных школах 

Effective use of 

learning in 

biology in 

General education 

school 

Мусаев 

Куандык 

Лебекович 

б.ғ.к., доцент 
26.  Сағынғали Мәдина 

Сембайқызы 

27.  Сақыпжанова 

Гүлсана 

Тәуірбайқызы 

28.  ТұрсынАружанДания

рқызы 

Биология 

сабақтарында 

ақпараттық 

коммуникативтік 

технологияны 

қолданудың 

тиімділігі 

На уроках 

биологии 

эффективность 

использования 

информационны

х 

коммуникативн

ых технологий  

The effectiveness 

of using 

information and 

communication 

technologies in 

biology lessons 

Мусаев 

Куандык 

Лебекович 

б.ғ.к., доцент 
29.  Мунсызбаева Нурай 

Айымбетовна 

30.  Оспанова Диана 

31.  Мейрамова Мадина 

Маратқызы 

Биология 

сабағында 

цифрлық білім 

беру ресурстарын 

пайдаланудың 

тиімділігі 

Эффективность 

использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов на 

уроке биологии 

An efficiency of 

using digital 

educational 

resources in 

biology lessons 

Жумагулова 

Калампыр 

Абжаппаровна 

П.ғ.к. доцент 
32.  Өтеген Сезім 

Ермекқызы 

33.  Тұрысбек Томирис 

Серікқызы 

34.  Тобақабұл Әлия 

Құралқызы 

Жаңа 

технологияларды 

тиімді қолдану 

арқылы 

оқушылардың 

шығармашылық 

қабілеттерін 

дамыту 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся через 

эффективное 

использование 

новых 

технологий 

Development of 

schoolchilds ' 

creative abilities 

through the 

effective use of 

new technologies 

Бекенова 

Назым  

Аманкуловна 

б.ғ.к., доцент 
35.  Тлейхан Назерке 

36.  Тоқбаева Назерке 

Ғафурқызы 

37.  Серікбосынова Әдемі 

Біржанқызы 



38.  Кенже Айтолқын Биологиядан тест 

тапсырмаларын 

қалыптастыру 

әдісі 

Методика 

формирования 

тестовых 

задании по 

биологии 

Methodology for 

the formation of 

test tasks in 

biology 

 

Исабеков 

Бейбит 

Манапович 

б.ғ.к., аға 

оқытушы 

39.  Есмұқанова Жұлдыз 

40.  Жаңбырбаева Аяла 

41.  Қалдарбекова 

Асылзат  

Биология 

сабақтарында 

виртуалдық 

зертханаларды 

пайдалану  

Использование 

виртуальных 

лабораторий на 

уроках биологии 

Use of virtual 

laboratories in 

biology lessons 

Демеуова 

Лаззат 

Нурмахановна

п.ғ.к.   
42.  Қасенғазы Гулзат 

43.  Қуанышова Гаухар 

44.  Бейсенбай Айгерім  Биология 

сабақтарында 

оқушылардың 

инновациялық 

ойлау қабілетін 

дамыту 

Развитие 

инновационного 

мышления 

учащихся на 

уроках биологии 

 

Innovative 

thinking of 

students in 

biology lessons 

development 

Байжигитов 

Думан 

Кулахметович 

Аға оқытушы, 

б.ғ.к. 

Избасарова 

Римма 

Шаймерденовн

а 

профессор, 

б.ғ.к. 

45.  Байбулатова Сабина 

Саматқызы 

46.  Байсеуф Зарина 

Галиматована 

47.  Дәуір Алина 

Ғалымжанқызы 

Биология 

сабақтарында 

оқушылардын 

шығармашылық 

қабілеттерін 

дамыту 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся на 

уроках биологии 

Development of 

creative abilities 

of students in 

biology lessons 

Байжигитов 

Думан 

Кулахметович 

Аға оқытушы, 

б.ғ.к. 

Избасарова 

Римма 

Шаймерденовн

а 

профессор, 

б.ғ.к. 

48.  Сартбай Динара 

Мұхтарханқызы 

49.  Амангелді Құлпынай 

Бахтыбекқызы  

50.  Қанат Жангирхан Жасөспірімдер  

ағзаларына әсер 

етуші  факторлар 

және олардың 

алдын алу 

жолдары 

Факторы 

влияющие на 

организм 

подростков и 

способы их 

предотвращения 

Factors affecting  

the body of 

adolescents and 

their 

predisposition 

Шыныбекова 

Шолпан 

Сакановна 

б. ғ.к., аға 

оқытушы 

51.  Ямирбаева Айнұр 

52.  Ердосова  Ғазиза 

Бақытқызы 

53.  Абуталифова Жазира Мектеп 

жасындағы 

оқушылар 

арасында 

кездесетін әр 

түрлі аурулардың 

физиологиялық 

көрсеткіштерінің 

динамикалық 

өзгерістері 

Динамические 

изменения 

физиологически

х показателей 

различных 

заболеваний, 

встречающихся 

среди учащихся 

школьного 

возраста 

Dynamic changes 

in physiological 

indicators of 

various diseases 

occurring among 

school-age 

students 

 

Құлжанова 

Дина 

Қуанышқызы 

Б.ғ.к., аға 

оқытушы  

54.  Азатқызы Сая 

55.  Әбдібаева Нұрсұлу 

56.  Алтынбек Айым 

Алтынбекқызы 

Биология 

сабақтарында 

өзіндік 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

әдістемесі 

Методика 

организации 

самостоятельной 

работы на 

уроках биологии 

Methods of 

organizing 

independent work 

in biology lessons 

Сыман 

Қуаныш 

Жеңісқызы 

б.ғ.к. 
57.  Назарбаева Ақтоты 

Жеткерқызы 

58.  Полатбеков Қуаныш 

59.  Алламбергенова 

Жанна Дастанқызы 
Биология 

сабағында кері 

Эффективность 

организации  

The effectiveness 

of organizing 

Камиева 

Гулжанат  



60.  Анарбек Эсмира 

Пернебекқызы 

 

байланысты 

ұйымдастырудың 

тиімділігі 

обратной связи 

на уроке 

биологии 

feedback in a 

biology lesson 

Сейткамаловна 

аға оқытушы, 

биология 

магистрі 61.  Арыстан Гулжазира 

Құсайынқызы 

62.  Ерсеитова Елдана Іле-Алатауының 

улы және 

тағамдық 

саңырауқұлақтард

ы талдау оларды 

оқу үрдісіне 

пайдалану 

 

Анализ 

ядовитых и 

съедобных 

грибов 

Заилийского 

Алатау и их 

использование в 

учебном 

процессе 

Analysis of 

poisonous and 

edible mushrooms 

of the 

ZailiyskiyAlatau 

and their use in 

the educational 

process 

 

Аманбекова 

Динара 

Мэлсовна 

аға оқытушы 

63.  Магамедова Сабина 

64.  Советқанова Мадина 

65.  Тілегусова Салтанат 

Дәуренқызы 

Ауа райының 

қолайсыз 

жағдайына төзімді 

өсімдіктер 

Устойчивые 

растения к 

неблагопрятным 

погодным 

условиям 

Plants are 

resistant to 

adverse weather 

conditions 

Атыраубаева 

Роза 

Нурахметовна 

биология 

магистрі аға 

оқытушы 

66.  Ербол Аршын 

67.  Мырзахмет   Айдана 

Досқожақызы 

Мектепте саралап 

оқыту жағдайында 

білім 

алушылардың 

биологияға  

танымдық 

қызығушылықт 

арын дамыту 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

биологии в 

условиях 

дифференцирова

нного обучения 

в школе 

Development of a 

cognitive interest 

in biology in the 

context of 

differentiated 

learning at school 

Бирталаев 

Ерлан 

Кадырович 

аға  оқытушы   
68.  Мырзахмет   Айгерім 

Сырымқызы 

69.  Ниятбек Толғанай 

Базарбайқызы 

70.  Әбдісаттар  Перизат Биологияны  

оқытуда  

экологиялық  

мәселелерді  

зерттеуде  тиімді  

технологияларды  

қолдану 

Использование 

эффективных 

технологий при 

изучении 

экологических 

проблем в 

преподавании 

биологии 

"The use of 

effective 

technologies in 

the study of 

environmental 

problems in the 

teaching of 

biology 

Калыбаева 

Алия 

Максутовна 

аға  оқытушы   

71.  Қубайдуллина Ару 

Әлібекқызы 

72.  Серікбаева  Ғайни 

73.  Айбарқызы Малика Биологияны 

оқытуда 

тапсырмалар 

жинағын әзірлеу 

Разработка 

сборника задач 

при изучении 

биологии 

Development of a 

collection of 

issues in the study 

of biology 

Отарова Назгул 

Илиясовна 

магистр, аға 

оқытушы 

74.  Алдабергенова Аида 

75.  Ахметжанова 

Эльмира 

76.  Сманова Асель Биология пәнінен 

омыртқасыз 

жануарларды 

практикалық 

негізде тиімді 

оқыту әдістері 

Эффективные 

методы 

обучения  

беспозвоночных 

животных на 

практике по 

биологии 

Effective methods  

for teaching of 

invertebrates in 

practicein biology 

 

Сексенова 

Дана 

Узаковна 

Аға оқытушы  

 

 

77.  Сапарова Айнұр 

78.  Әбжаппар Мадина 

 

5В011300-Биология, орыс бөлімі 

 

 

№ Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 
Ағылшын 

тілінде 



дәрежесі, 

лауазымы) 

1.  Жиренбаева Алина Кашықтықтан 

оқыту жағдайында 

орта мектептің 

жалпы биология 

курсында 

практикалық 

сабақтарды өткізу 

 

Проведение 

практических 

занятий в курсе 

общей биологии 

средней школы в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

Provision of 

hands-on training 

in the general 

biology of 

secondary school  

in the context of 

distance learning 

 

Загриценко 

Ирина 

Петровна 

б.ғ.к., доцент  

2.  ТохтасунДильназ 

3.  Эшмирзоев Исмаил 

 

4.  Яконов Расул 

5.  Абдурашитова Дана 

Алишеровна 

Биологиядан 

дидактикалық 

материалдар 

жинағын сандық 

технологиямен 

құрастыру 

 

Составление 

сборника 

дидактических 

материалов по 

биологии с 

применением 

цифровых 

технологий 

Compilation of a 

collection of 

didactic materials 

on biology using 

digital technologies 

 

Татаринова 

Галия 

Шаукенбаевна 

б.ғ.к., доцент 

 

6.  Жалмуханова Айдана 

Талантовна 

7.  Карасаева Жанна 

Бекбулатовна 

8.  Алчагирова Аққайша 

Қосайқызы 

 

Ерекшеліктері 

жобалау-бағдарлы 

оқыту биология 

Особенности 

проектно-

ориентированно

го обучения 

биологии 

Features of 

project-oriented 

learning of 

biology  

Батырова 

Комус 

Ислямовна 

9.  Бахрамова Бахтыгуль 

Даулетқызы 

10.  Аманкельді Мадина 

Қанатқызы 

 

5В011300-Биология, ағылшын бөлімі 

 

№ Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 
Ағылшын 

тілінде 

1.  Өмірзақ Самал 

Мұратқызы 

8 сыныпта 

биологияны 

оқытуда 

компьютерлік оқу 

ойындарын 

әзірлеу 

Разработка 

учебных 

компьютерных 

игр при 

изучении 

биологии в 8 

классе. 

Development of 

educational 

computer games 

in the study of 

biology in the 8th 

grade. 

Ташенова 

Гульнара 

Казкеновна 

б.ғ.к., аға 

оқытушы 

2.  Малдыбай Асылжан 

Малдыбайұлы 

3.  Аскербекова Айгерім 

Санатқызы 

4.  Серикова Рамина 

Дауреновна 

9-сыныпта 

биологияныоқыту

дагеймингтехноло

гияларынәзірлеуж

әне апробация 

Разработка и 

апробация 

гейминговых 

технологий при 

изучении 

биологии в 9 

классе. 

 

Development and 

testing of gaming 

technologies in 

the study of 

biology in the 9th 

grade. 

 

 

Ташенова 

Гульнара 

Казкеновна 

б.ғ.к., аға 

оқытушы 

5.  Досова Жадыра 

Сапарқызы 

6.  Серикбаев Олжас 

Жалғасұлы 



 

7.  Азат Бұрлен 9-сынып биология 

бағдарламасының 

«Молекулалық 

биология» 

бөліміне арналған 

онлайн ресурсты 

әзірлеу 

Разработка 

онлайн ресурса 

для  раздела 

"Молекулярная 

биология"  

программы 

биологии 9 

класса 

Development of 

an online resource 

for the 

"Molecular 

Biology" section 

of the 9th grade 

biology program 

Аманжолов 

Рустам 

Адилевич 

биология 

магистрі, аға 

оқытушы 

8.  Асқар Айдана 

Ералықызы 

9.  Рахиш Қарлығаш 

10.  Абилтаева Нуржанат 

Тлемискызы 

7-,8-, 9- 

сыныптарда 

биология 

бағдарламасының 

"Қозғалыс" бөлімі 

бойынша сабақ 

өткізу үшін 

онлайн 

сүйемелдеуді 

әзірлеу 

Разработка 

онлайн 

сопровождения 

для проведения 

уроков по 

разделу 

"Движение" 

программы 

биологии в 7, 8 и 

9 классах 

Development of 

online support for 

lessons on the 

"Movement" 

section of the 

biology program 

in 7th, 8th, and 

9thgrades  

Аманжолов 

Рустам 

Адилевич 

биология 

магистрі, аға 

оқытушы 

11.  Божбан Эльмира 

Шәмшідінқызы 

12.  Тасибек Меруерт 

Есембекқызы 

13.  Отарбаева Айнұр Ағылшын 

тіліндегі 

түпнұсқалық 

материалдарды 

пайдалана отырып 

“Жасуша 

биологиясы” 

бөліміне 

тапсырмалар 

жинағын әзірлеу 

Разработка 

сборника 

заданий с 

использованием 

аутентичных 

англоязычных 

материалов в 

процессе 

изучения 

раздела 

“Клеточная 

биология” 

Development of a 

collection of tasks 

using authentic 

English-language 

materials in the 

process of 

studying the 

section “Сell 

biology” 

Аскарова 

Айгерім 

Мирамбекқызы 

биология 

магистрі  

14.  Сабыр Ғазиз 

15.  Тәжіхан Әлия 

 

16.  Әбдіқайым Ақерке 

 

Ағзалардың 

жасушалық 

құрылымын 

зерттеуде мектеп 

оқушыларына 

арналған ағылшын 

тіліндегі 

электронды 

материалдарды 

қолдану 

мүмкіндіктері 

 

Возможности 

использования 

электронных 

материалов на 

английском 

языке для 

школьников при 

изучении 

клеточного 

строения 

организмов 

Possibilities of 

using electronic 

materials in 

English for school 

students when 

studying the 

organisms’ 

cellular structure 

Ахметова 

Айжанат 

Бейсекадркызы 

Оқытушы 

Магистр 

17.  Мұқамжан Гүлжан 

 

18.  Ахмет Меруерт 

19.  Алимкулов 

Аспандияр 

Серикович 

"Адам 

анатомиясы" 

бөлімі бойынша 

ағылшын тілінде 

жұмыс дәптерін 

әзірлеу 

Разработка 

рабочей тетради 

по разделу 

“Анатомия 

человека” на 

английском 

языке  

Development of a 

workbook on the 

section “human 

Anatomy” in 

English 

Аскарова 

Айгерім 

Мирамбекқызы 

биология 

магистрі 
20.  Сайлауов Уәлихан 

Ержанұлы 

21.  Жарқынқызы Салима Биология 

курсында «Адам 

анатомиясы» 

бөлімі бойынша 

Разработка 

дидактических 

материалов по 

разделу 

Development of 

didactic materials 

on the chapter  

"Human 

Ахметова 

Айжанат 

Бейсекадркызы 

Оқытушы 
22.  Сәруарова Меруерт 



23.  Усербаева Гулнура мектеп 

оқушыларына 

арналған ағылшын 

тілінде 

дидактикалық 

материалдар 

әзірлеу 

"Анатомия 

человека" на 

английском 

языке для 

учащихся школы 

в курсе 

биологии 

Anatomy" for 

school students in 

Englishin the 

biology course  

Магистр 

24.  Мұқатай Ұлпан 

Мұқатайқызы 

Google 

қызметтерін  

педагогикалық 

тәжірибеде  

қолдану 

Применение 

сервисов Google 

в 

педагогической 

практике 

 

The use of 

Google services 

in teaching 

practice 

Омарова 

Гульнур 

Кайратовна 

магистр, 

оқытушы 

25.  Уәлихан Аружан 

Молдаханқызы 

26.  Шыңғысбай Меруерт 

Аязбайқызы 

27.  Ерғали Нұржауар 

 

Биология пәнінен 

"Қоректену" 

бөліміне ағылшын 

тілінде 

видеосабақтарды 

әзірлеу (8-сынып 

мысалында) 

Разработка 

видеоуроков на 

английском 

языке по 

биологии в 

разделе 

"Питание" (на 

примере 8-

класса) 

Development of 

video tutorials in 

English on 

biology in the 

section 

"Nutrition" (on 

the example of 

the 8th grade) 

Джарылкапова 

Сандугаш 

Есенбековна  

педагогика 

ғылымдарыны

ң магистрі, 

оқытушы 

28.  Жақып Айсұлу 

 

29.  Бақытбек Шұғыла 

30.  Айдар Асем Биология 

сабағынан 9-

сынып 

білімалушыларын

а ағылшын тілінде 

виртуалды 

лаборатория 

жұмыстарын 

әзірлеу 

Разработка 

виртуальных 

лабороторных 

работ на 

английском 

языке для 

учащихся 9-

класса по 

биологии 

Development of 

virtual laboratory 

works in English 

for students of the 

9th grade in 

biology 

Джарылкапова 

Сандугаш 

Есенбековна 

педагогика 

ғылымдарыны

ң магистрі, 

оқытушы 

31.  Расилова Аяулым 

32.  Қожамбердина 

Ақерке 

 

5В060700-Биология қазақ бөлімі 

№ Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 
Ағылшын 

тілінде 

1.  Татыбаева Айым 

Стамшаловна 

Оқушылардың 

ағзаларында 

темекі әсерінен 

туындайтын 

физиологиялық 

ауытқушылықтард

ың алдын алу 

Профилактика 

физиологически

х отклонений от 

воздействия 

табака в 

организмах 

учащихся 

Prevention of 

physiological 

deviation from 

tobacco exposure 

in the organism of 

students 

Құлжанова 

Дина 

Қуанышқызы 

Б.ғ.к., аға 

оқытушы 

2.  Кенесары Салтанат 

Асхатқызы 

3.  Соқпақбай Үміт 

Мәлікқызы 

4.  Есет Әсел 

Бақытқызы 

Абай атындағы 

ҚазҰПу-н «Ұстаз» 

оқу-өндірістік 

кешені аумағының 

флорасына және 

экологиялық 

жағдайына талдау  

Анализ флоры и 

экологического 

состояния 

окрестностей 

учебно-

производственно

го комплекса 

Analysis of flora 

and ecological 

state of the 

Surroundings of 

the educational 

and production 

complex «Ustaz» 

ШалабаевҚара

тай 

Искакович 

б.ғ.к., 

профессор 
5.  Әлайдар Ботакөз 

Болатқызы 

6.  Камешова Айым 

Бауыржанқызы 



7.  Ізімбергенова 

Ақырыс 

Асылбекқызы 

«Ұстаз» 

КазНПУ имени 

Абая 

8.  Иса Малика Алматы 

облысының 

жасөспірімдер 

арасында 

кездесетін 

тұқымқуалайтын 

аурулар 

Наследственные 

заболевания 

среди 

подростков 

Алматинской 

области 

Hereditarydisease

soccurringamonga

dolescentsintheAl

matyregion 

Айдарбаева 

Дина 

Қайсарбековна 

б.ғ.д., 

профессор 

Кауынбаева 

Эльмира 

 биология 

магистры, аға 

оқытушы 

9.  Тельман Сәбит 

10.  Үсен Бауыржан 

11.  Шоңбай Темірлан 

Еділқанұлы 

      

5В060700-Биология, орыс бөлімі 

 

№ Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 
Ағылшын 

тілінде 

1.  АманбаеваАкботаБек

муратовна 

 

Ұлттық өнімдерді 

дайындауда сүт 

қышқылы 

бактерияларын 

қолдануы. 

 

Использование 

молочнокислых 

бактерий при 

приготовлении 

национальных 

продуктов 

The use of lactic 

acid bacteria in 

the preparation of 

national products 

Кенжебаева 

Зара 

Сағындыковна 

профессор 

б.ғ.к. 

 

 

 


