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Жаратылыстану және география институты 

5В011200-Химия, қазақ бөлімі 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні  

Диплом тақырыбы Ғылыми жетекшісінің 

аты-жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) Қазақ тілінде Орыс тілінде 
Ағылшын 

тілінде 

1.  Сауатова Алтынай 
Мухтарқызы, 

Толымбек 

Назерке 
Рамазанқызы, 

Туребаева 

Арайлым 

Қойрбайқызы 

Орта мектепте 
химия пәнін 

оқытуда 

ақпараттық- 
коммуникациялық 

технологияларды 

пайдалану 

Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий при 
обучении химий в 

средней школе 

Use of information 
and communication 

technologies in 

teaching chemistry 
in secondary 

schools 

Ильясова Гулжаһан 
Уәлибековна. 

аға оқытушы  

PhD докторы 

2.  Манап Аружан 

Маузерқызы 

Көшербай Айдана 
Наурызбайқызы 

Балабатырова 

Гүлдана 

Бердияровна 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 
қолдану арқылы 

химия сабағында 

оқушылардың 

танымдық 
белсенділігін 

арттыру. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 
учащихся на уроках 

химии с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий. 

Enhancing the 

cognitive activity 

of students in 
chemistry lessons 

using information 

and communication 

technologies. 

Колушпаева Анар 

Тойганбаевна 

т.ғ.д., доцент  

3.  Шакирова Садина 
Акимбекқызы,  

Елемес Ұлжан 

Мұхтарбекқызы, 

Нуршимов 
Дінмұхамед 

Қуанышұлы 

Оқушылардың 
ғылыми жұмысын 

ұйымдастыруда 

сандық 

технологияларды 
қолдану 

Использование 
цифровых 

технологий в 

организации 

научной работы 
учащихся 

Use of digital 
technologies in the 

organization of 

scientific work of 

students 

Мейірова Гулжамила 
Ибрашевна 

х.ғ.д., профессор  

4.  Афиева Гаухар 
Сабитқызы, 

Есенжол Ақманар 

Бегайдарқызы, 

Қуаныш Мадина 
Нұртайқызы 

Мектепте 
органикалық 

химияны 

тереңдете оқытуға 

арналған 
виртуалды 

тренажер 

Виртуальный 
тренажер для 

углубленного 

изучения 

органической 
химии в школе 

Virtual simulator 
for in-depth study 

of organic 

chemistry at school 

Мейірова Гулжамила 
Ибрашевна 

х.ғ.д., профессор  

5.  Адырбек Бану 
Мұратбекқызы, 

Сах Ғалия 

Мухтарқызы,  

Жанай Сандуғаш 
Алдабергенқызы 

Орта мектеп 
химиясын online 

оқыту әдістемесі 

Методика online 
преподавания  

химий средней 

школы  

Methods of 
teaching high 

school chemistry 

online 

Шоқыбаев Женіс 
Акимжанович 

п.ғ.д., профессор 

 

6.  Қуанышбай 

Арайлым 
Құрбанәліқызы 

Сейдазым Аяулым 

Сибанқызы 

Әлсейітова 
Сабира 

Дәуленқызы -  

Бейорганикалық 

және органикалық 
химияның негізгі 

бөлімдеріндегі 

есептеулерді 

шешудің 
әдістемелік 

тәсілдерін әзірлеу 

Разработка 

методических 
подходов к 

решению 

расчетных задач по 

основным разделам 
неорганической и 

органической 

химии 

Development of 

methodological 
approaches to 

solving 

computational tasks 

in the main sections 
of inorganic and 

organic chemistry 

Мейрманова Айманкул 

Айтджановна  
х.ғ.к., аға оқытушы 

 

7.  Айыпова Нурайна 
Берікқызы, 

«Химиялық 
реакция» 

Методика 
разработки 

The method of 
developing 

Ахметов Нурлан 
Каркенович 



Нұрқаділқызы 

Мөлдір, 
Нурадинова Аида 

Нурадинқызы 

Жолдыбаева 

Аружан 
Мақсұтқызы 

ойынына 

химиядан 
дидактикалық 

материалдарды 

қолдана отырып, 

компьютерлік 
нұсқаларды 

әзірлеу әдісі 

компьютерных 

версий игры 
«Химическая 

реакция» с 

использованием 

дидактических 
материалов по 

химии. 

computer versions 

of the game 
"Chemical 

reaction" using 

didactic materials 

in chemistry 

д.п.н., профессор  

Манапов Нурлан 
Турсунбекович 

 

8.  Атабекова 
Бахтигул 

Саидиллаевна, 

Өмірбек Мамық,  

Мұса Балауса 
Қалмұратқызы 

Химияны окытуда 
оқушылардың 

экологиялык 

зерттеу іс- 

әрекетін 
қалыптастыру 

Формирование 
экологической 

исследовательской 

деятельности у 

школьников при 
преподавании 

химии 

Formation of 
ecological research 

activities of 

students in the 

teaching of 
chemistry 

Ахтаева Маржан 
Бахитовна 

ж.ғ.м., оқытушы  

9.  Тұрдалиева 
Данагүл 

Кенжебекқызы , 

Дуйсенбай 

Раймбек 
Аманжолұлы, 

Байдарбеков 

Арман 
Бақытжанұлы 

Орта мектепте 
модульдік 

технологияны 

пайдаланып 

бейорганикалық 
қосылыстардың 

негізгі кластарын 

оқыту әдістемесі 

Методтка 
исползование 

модульной 

технологий средней 

школе при 
изучений основные 

классы 

неорганических 
соединений 

Methods of 
teaching the basic 

classes of inorganic 

compounds using 

modular technology 
in high school 

Мансуров Бакир 
Айтмухаметович 

х.ғ.к., профессор  

 

10.  Көккөзова 

Айгерім 

Жансерікқызы 
Итахунова Диана 

Наримановна 

Темірбаева 
Казина 

Қуандықызы 

Мектепте 

органикалық 

химия 
сабақтарында 

оқытудың 

интерактивті 
формаларын 

қолдану әдістері. 

Методы 

использования 

интерактивных 
форм обучения на 

уроках 

органической 
химии в школе. 

Methods of using 

interactive forms of 

teaching organic 
chemistry in 

school. 

Кадирбеков Қайрат 

Адырбекович 

х.ғ.д., профессор  

11.  Балметова 

Мунира 
Нурбековна 

Испаева Адина 

Талғатқызы 
Орынбасар 

Индира 

Каримқызы 

Жұмабек Ұлдана 
Мамадиярқызы 

Химиядан 

дидактикалық 
материалдарды 

пайдалана 

отырып, 
«Элементті тап» 

ойынына 

деңгейлік 

тапсырмалар 
дайындаудың 

әдістері 

Методика 

подготовки 
уровневых заданий 

к игре «Угадай 

элемент» с 
использованием 

дидактических 

материалов по 

химии 

Methods of 

preparing level 
tasks for the game 

"Find the element" 

using didactic 
materials in 

chemistry 

Ахметов Нурлан 

Каркенович 
д.п.н., профессор  

Манапов Нурлан 

Турсунбекович 
 

 

5В011200-Химия, орыс бөлімі 

 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1.  Садықов Данияр 

Дастанұлы.,  

Антуанова 
Ақтілек 

Нұрланқызы 

Орта мектеп 

оқушыларының 

білімін бақылау 
формалары 

Формы контроля 

знаний учащихся 

средней школы 

Forms of control of 

knowledge of high 

school students 

Нурахметова Айгул 

Радылхановна 

к.п.н., доцент  

 



5В011200-Химия, ағылшын бөлімі 

 
 

 
№ 

Студенттің 

аты-жөні 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1. Тухпатуллина 
Саида 

Рустамкызы  

Қайдар Назерке 
Ерікқызы 

Дуйсенғалиева 

Айдана 

Орынбасарқызы 

Химиядан білім 
алушылардың 

білімін 

жетілдірудегі 
критериалды 

бағалау жүйесінің 

тиімділігі 

Эффективность 
системы 

критериального 

оценивания в 
улучшении знаний 

обучаюшиеся по 

химии 

The effectiveness of 
the criteria-based 

assessment system in 

improving the 
knowledge of 

students in chemistry 

Унербаева Зульфия 
Оралбаевна 

п.ғ.к., доцент  

2. Қожақан Диана 

Кадырқанқызы 

Толғанбаева 
Арайлан 

Бақытжанқызы 

Турсынәлі 

Меруерт 
Бағдатқызы 

Орта мектеп 

химиясында «Су» 

тарауын оқытуға 
арналған 

нұсқаулық 

әзірлеу. 

Разработка 

методичкого 

указания при 
обучении главы 

«Вода» химии  

средней школы. 

Development of 

guidelines for 

teaching the chapter 
"Water" of chemistry 

in secondary school 

Ақылбекова Турар 

Наурызбаевна 

х.ғ.к., аға оқытушы  
 

3. Адал Саулет 

Карлинова 
Наргиза 

Руслановна  

Кекілбек Назерке 

Жанатқызы 

Орта мектеп 

химиясында 
«Электролиттік 

диссоциация 

теориясы» 

тарауын оқытуға 
әдістемелік 

әзірлеу 

Разработка 

методичкого 
указания при 

обучении главы 

«Теория 

электролитическо
й 

диссоциации» 

химии средней 
школы. 

Development of 

guidelines for 
teaching the chapter 

"Theory of 

electrolytic 

dissociation" of 
chemistry in high 

school. 

Ақылбекова Турар 

Наурызбаевна 
х.ғ.к., аға оқытушы  

 

 

5В060600-Химия, қазақ бөлімі 

 

 
 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 
Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1. Алманова 

Гулжамал 

Сағитқызы 
Қанай Анел 

Алмасқызы. 

Дизель отынын 

гидропарафинсiзд

ендiру үрдiсi. 

Процесс 

гидродепарафиниз

ации дизельного 
топлива 

The process of 

hydro-

paraffinization of 
diesel fuel 

Жақсыбаев 

Мелдебек 

Жумабекович 
х.ғ.д., профессор  

 

 

 

 

 

Жаратылыстану және география институты  

оқу үдерісінің ұйымдастыру басшысы                                                                      Мукатаева Ж.С. 


