
                              

 

Жаратылыстану география институтының Биология ББ 2021/2022 оқу жылында (күндізгі, 

қашықтан оқыту) бөлімде оқитын бітіруші курс студенттердің дипломдық жоба тақырыптары 

мен ғылыми жетекшілері: 

 

Мамандық: 5В0113000-Биология қазақ бөлімі 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

 

1. 

 

 

 

Серік Бекзат Биология 

пәнінен «Адам 

қызметінің 

қоршаған 

ортаға әсері» 

бөлімін 

оқытудың 

тиімді әдістері 

Эффективные 

методы обучения 

биологии в 

разделе «Влияние 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду» 

Effective methods 

of teaching 

biology in the 

section "Influence 

of human 

activities on the 

environment 

Абдикаримова 

Гаухар 

Абдикаликовна 

п.ғ.к., аға 

оқытушы 

2. Жұман Абылай 

 

 

3. Оразалы Махаббат 

 

4. Махмут Ақнұр 

Наурызбайқызы 

 

Биологияны 

оқытудағы«Ми

нералдық 

заттардың 

ағзадағы 

маңызы» 

тақырыбын 

ашудың 

амалдары 

Способы 

раскрытия темы 

«Значение 

минеральных 

веществ 

организма» при 

обучении 

биологии 

Ways to reveal the 

importance of 

minerals in the 

body in the 

curriculum of 

biology 

 

Бабашев 

Абдразак 

Маханович 

б.ғ.к., профессор 5. Бекжанова Гүлжанат 

Мұхтарқызы 

6. Жөкеева Айша 

Нармағанбетқызы 

 

7. Сарсенова Марина 

Рахметоллақызы 

Биологиядан 

мектеп 

тәжірибесінде 

жобалық 

технологияны 

қолдану 

Применение 

проектной 

технологии в 

школьной 

практике по 

биологии. 

Application of 

project technology 

in school practice 

in biology. 

Джамилова Сауле  

Мэлскызы 

ж.ғ., магистрі 

аға оқытушы 
8. ЖалғасбекАлимаКайр

атқызы 

9. Шайпан Айнұр 

Алтынбекқызы 

10. Тұрысбекова Айзат 

Айдосқызы 

Қазіргі заманғы 

мектепте 

биология 

сабағын 

оқытуда 

инновациялық 

технологиялард

ы қолдану 

Использование 

инновационных 

технологий в 

преподавании 

биологии в 

современных 

школах 

The usage of 

innovative 

technologies in 

teaching biology 

in modern schools 

Мусаев Қуандық 

Лебекович , 

доцент б.ғ.к., 

РЖА профессоры 
11. Тілеужан Айнұр 

Тілеужанқызы 

12. Утегенова Гулдана 

Мухитқызы 

13. Бахадырова Айжан 

Нұржанқызы 

Биология 

сабақтарында  

өзіндік жұмыс  

Формирование 

учебных 

компетенций 

Formation of 

educational 

competencies of 

Бекенова Назима 

Аманкуловна 

б.ғ.к., доцент 
14. Жігерқызы  



Тұнық 

Жігерқызы 

арқылы 

оқушылардың 

оқу 

құзыреттілікте

рін 

қалыптастыру 

школьников 

посредством  

самостоятельных 

работ на уроках 

биологии 

 

schoolchildren on 

the basis of 

independent work 

in biology lessons 

 Әділбек Таңсамал 

 

15. Сәрсембекова 

Лаура 

Саматқызы 

16. Еркін Назгүл 

 

Ақпараттық 

технологиялард

ы биологиядан 

дәстүрлі емес 

сабақтарды 

өткізуде 

қолдану 

Использование 

информационных 

технологий в 

проведении 

нетрадиционных 

уроков по 

биологии 

The use of 

information 

technology in 

non-traditional 

lessons in biology 

Шыныбекова 

Шолпан 

Сакановна  

б.ғ.к., аға 

оқытушы 

17. Дарханқызы Жанерке 

18. Балапанов Едил 

19. Анапияева Жанәсем 

Яхияқызы 

 

Биология 

курсында  

«Қоректену» 

бөлімін 

оқытудағы 

проблемалық 

тапсырмалар-

дың 

дидактикалық 

мүмкіндіктері 

 

Дидактические 

возможности 

проблемных 

заданий при 

изучении раздела 

«Питание» в 

курсе биологии. 

 

 

Didactic 

possibilities of 

problematic tasks 

in teaching the 

section 

"Nutrition" in the 

course of biology. 

 

Сексенова Дана 

Узаковна 

биология 

магистрі, 

ағаоқытушы 
20. Айдын Айгул 

 

21. Маметова Айнур 

Бахытовна 

22. БекжанБақтияр Биология 

сабағында эссе  

жазу арқылы 

білімалушылар

дын 

шығармашылы

қ қабілетін 

дамыту  

 

Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся  

посредством 

написания эссе  

по биологии. 

 

Developing 

students' creative 

abilities through 

writing essays on 

biology. 

 

Сексенова Дана 

Узаковна 

биология 

магистрі, 

ағаоқытушы 

23. ЖүнісАйдана 

24. НорузоваДильназ 

25. Утеулиева Шынар 

 

Оқушыларды  

өздігінен білім 

алуға 

дайындауда 

биология 

сабақтарында 

оқулықтың 

жүйелі 

пайдалану  

әдістемесі 

 

Методика  

системного 

использования 

учебника по 

биологии при 

подготовке 

учащихся к 

самообразованию 

 

The methodology 

of systematic use 

of the textbook in 

biology lessons in 

preparing students 

for self-education 

Бірталаев Ерлан 

Қадірұлы, аға 

оқытушы 26. Сұлтанбек 

Нұрлыайым 

 

27. Бақытова Ақару 

28. Сейтхан Ақерке Бидай 

сорттарының 

сары датқа 

(Puccinia 

Применение 

знаний об 

устойчивости 

сортов пшеницы к 

Application of 

knowledge about 

the resistance of 

wheat varieties to 

yellow rust 

Ғалымбек Қанат 

PhD, аға 

оқытушы 

 

 

29. Әлайдарқызы 

Жанерке 



30. Кулназарова Асель striiformis f. sp. 

tritici) 

төзімділігі 

туралы білімді 

оқу процесінде 

пайдалану 

желтой ржавчине 

(Pucciniastriiformis

f.sp. tritici)  в 

учебном процессе  

(Puccinia  

striiformis f.sp. 

tritici) in the 

educational 

process 

 

31. Рысбай Ақниет 

 

Биология 

сабақтарында 

замануй  

техникалық - 

оқу түрлерін  

қолдану 

арқылы 

оқушылардың 

біліктілігін 

дамыту.  

 

Развитие навыков 

студентов за счет 

использования 

современных 

технических и 

учебных форм на 

уроках биологии. 

 

Development of 

students' skills 

through the use of 

modern technical 

and educational 

forms in biology 

lessons 

 

Кулжанова Дина 

Куанышовна 

б.ғ.к., аға 

оқытушы 
32. Әбділда Жансая 

 

33. Қабылбай Айгерім 

34. Нурідин Таңшолпан 

Жүсіпқызы  

Мектеп 

курсында 

Қазақстанның 

жануарлар 

әлемінің 

көптүрлілігін 

зерттеудегі 

сараланған 

тәсіл 

Дифференцирован

ный подход в 

изучении 

многообразия 

животного мира 

Казахстана в 

школьном курсе 

Differentiated 

approach in the 

study of the 

diversity of the 

animal world of 

Kazakhstan in the 

school course 

Жақсыбаев 

Мұрат Бөдеұлы 

б.ғ.к., 

қауымдастырылғ

ан профессор 

35. Сулеева Аружан 

Бакытқызы 

36. Шаймерденова 

Индира Нартайқызы 

37. Нұрғайып Қаракөз 

Сабитқызы 

 

Биология 

пәнінен 

«Тынысалу»бө

лімін оқытуда 

проблемалық 

оқыту 

технологиясын 

қолдану 

(8 сынып 

мысалында) 

Применение 

технологии 

проблемного 

обучения при 

изучении раздела 

«Дыхание» по 

биологии(8 класс) 

Usingof the 

technology of 

problem-based 

learning in the 

study of the 

section 

"Breathing" on the 

subject of biology 

(on the example 

of  8th class) 

 

Төлеген 

Алтынай 

Амантайқызы 

биология 

магистрі, 

оқытушы 

38. Мәлік Жанерке 

Мәлікқызы 

 

39. Оспан Сағыныш 

Өмірзаққызы  

40. Айгеленова Адель 

 

Биологиядан 

зертханалық 

сабақтарды 

өтуде сандық 

технологиялар-

ды қолдану 

Использование 

цифровых 

технологий при 

проведение 

лабораторных 

занятии по 

биологии 

The use of digital 

technologies in 

laboratory classes 

in biology 

 

Саимова Рита 

Ургенчбаевна 

магистр,аға 

оқытушы  

 

41. Қаратай Арайлым 

 

42. Жумашева Диана 



43. Рахманкулова Диана  

 

Көлдердің 

зоопланктонын

ың тіршілік 

циклдерінің 

ерекшеліктерін 

оқыту 

әдістемелері 

(Алаколь және 

Жаланашколь 

мысалында) 

Методы 

преподавания при 

изучении 

«Особеностей 

жизненных 

циклов 

зоопланктона озер 

(на примере озер 

Алаколь и 

Жаланашколь )» 

Methods of 

teaching the 

features of the life 

cycles of 

zooplankton in 

lakes (for 

example, lakes 

Alakol and 

Zhalanashkol) 

Есимов Болат 

Кабдушевич 

б.ғ.к.,доцент 44. Уразалиева Айжамал  

 

45. Солтанмурат Аяулым  

46. Құрбан Ұлбосын 

 

Биологияны 

оқытуда 

Ф.Шаталов 

технологиясын 

қолдану 

әдістері. 

Методы 

применения 

технологии 

Ф.Шаталова в 

обучении 

биологии. 

Methods of using 

Shatalov’s 

technology in 

teaching biology. 

Қалыбаева  Әлия 

Мақсұтқызы 

аға оқытушы 47. Атахан Нурболат 

 

48. Баймухат Ғани 

49. Қосанова Гулайша 

Пирлибайқызы 

Маңғыстау 

облысының 

өсімдіктер 

жамылғысын 

биология 

сабағында 

қолдану 

Использование 

растительного 

покрова 

Мангистауской 

области на уроках 

биологии 

The use of the 

vegetation cover 

of the Mangistau 

region in biology 

lessons 

 

Шалабаев 

Каратай 

Искаковичб.ғ.к.,п

рофессор 

 

50. Едилбекова Жансая 

Аянқызы 

51. Тәжібек Айсапар 

Нұрланқызы 

52. Асқар Аружан 

Дауренқызы 

Биология  

сабақтарында  

педагогикалық 

суретті қолдану 

әдістемесі 

 

Методика 

использования 

педагогического 

рисунка на уроках 

биологии 

 

Methods of using 

pedagogical 

drawing in 

biology lessons 

Жумагулова 

Калампыр 

Абжаппаровна, 

п.ғ.к., доцент 
53. Дилдаева Алия 

Толыбековна 

54. Айтқұл Айдана 

Өтегенқызы 

55. Иса Жанар 

Ержанқызы 

Биология 

сабағын 

жоспарлау мен 

оқытуда 

саралау 

тәсілдерін 

қолдану 

Использование 

дифференцирован

ных приемов  в 

планировании и 

обучении урока 

биологии 

Using 

differentiated 

methods in 

planning and 

teaching a biology 

lesson 

Жумагулова 

Калампыр 

Абжаппаровна, 

п.ғ.к., доцент 
56. Арыстанбекқызы 

Аружан 

57. Қалмұрзаева Айдана 

Талғатқызы 

58. Аманкелді Айгерім 

 

Биологияны 

оқытуда 

дидактикалық 

материалдарды 

әзірлеу 

Разработка 

дидактических 

материалов   при 

изучении 

биологии 

 

 

Development of 

didactic materials 

in the study of 

biology 

Отарова Назгуль 

Илиясовна 

биология 

магистрі 

аға оқытушы  

59. Айтуғанқызы Іңкәр 

 

60. Өтебай Үміт 

61. Әбдеш Қуаныш 

Қанатұлы 

Биологияны 

оқыту 

үрдісінде 

модельдеу 

әдісін қолдану 

Использование 

метода 

моделирования в 

процессе 

обучения 

биологии 

Using the modeling 

method in the 

process of teaching 

biology 

Кауынбаева 

Эльмира 

биология 

магистрі 

аға оқытушы 

62. ЕркебаеваҚызжібекҚұ

ралбаевна 

63. ЕшмұратЕркемайЕркі

нғалиқызы 

64. Абдрей Асель Бас Изучение  The study of Аманбекова 



Жақсылыққызы Ботаникалық 

бағының 

Ашықтұқымды

лар 

өсімдіктерін 

зерттеу және 

оқу  үрдісіне  

ендіру 

голосеменных 

растений 

Главного 

ботанического 

сада и внедрение 

в учебный 

процесс. 

gymnosperms of  

the Main 

Botanical Garden 

and  its 

introduction into 

the educational 

process 

Динара Мэлсовна 

биология 

магистрі 

аға оқытушы 

65. Айтмағанбет Лаура 

Сабитқызы 

66. Сейсенбина Айжамал 

Сағынғалиқызы 

67. Кенжеғұл Арайлым 

Маратқызы 

Биология 

курсының  

"Көбею. Өсу 

және даму" 

бөлімі 

бойынша 

бағалау 

тапсырмаларын 

әзірлеу және 

сараптау 

әдістемесі(7-9 

сыныптары). 

 

Методика 

разработки и 

анализ оценочных 

заданий по 

разделу 

«Размножение. 

Ростиразвитие» 

курса  биологии 

(7-9 классы) 

 

Methodology for 

the development 

and analysis of 

assessment 

assignments for 

the section 

“Reproduction. 

Growthanddevelo

pment. " 

Biologycourse 

(grades 7-9). 

Камиева 

Гульжанат 

Сейткамаловна 

биология 

магистрі 

аға оқытушы 

68. Есенбекова Қаракөз 

Сәрсенқызы   

69. Ауезхан Айдана  

 

70. Сәуленбай Әбілхайыр Биотехнология 

бөлімі 

бойынша 

зертханалық 

жұмыстарды 

жүргізу 

арқылы білім 

алушылардың    

практикалық 

іскерлігін 

дамыту 

(10-11 сынып 

мысалында) 

Развитие 

практических 

умений 

обучающихся при 

проведений 

лабортаторных 

работ по  разделу 

Биотехнология 

(на примере 10-11 

класс) 

Development of 

practical skills of 

students during 

laboratory work 

on the section 

biotechnology 

(for example, 

grade 10-11) 

Сыман Куаныш 

Женісқызы 

б.ғ.к., аға 

оқытушы 

71. Хамит Оралбек 

72. Мақсат Айша 

 

Мамандық:  5В0113000-Биология, орыс бөлімі 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1. Абдирова Сабина 

Данияровна 

Орта мектептің 

биологиясынан 

практикалық 

Разработка 

методическихреко

мендаций к 

Development of 

methodological 

recommendations 

Загриценко И.П. 

к.б.н., доцент 

 



2. МахпироваМехирбан

Марубжановна 

сабақтар 

өткізуге 

әдістемелік 

ұсынымдар 

әзірлеу 

проведениюлабор

аторных занятий 

по биологии 

средней школы 

 

for conducting 

practical classes in 

biology of 

secondary school 
3. Ягуткин Даниэль 

Александрович 

 

4. Саядова 

Ясмина 

Эльдаровна 

 

Биологияны 

оқытуда 

жүйелік-

белсенді 

амалды енгізу 

әдісі ретінде 

ойын 

технологиялар

ын қолдану 

Применение 

игровых 

технологий как 

способа 

реализации 

системно-

деятельного 

подхода при 

обучении 

биологии 

The use of game 

technologies as a 

way to implement 

a system-active 

approach in 

teaching biology 

Татаринова Галия 

Шаукенбаевна 

к.б.н., доцент 

 

 5. Әділхан Аида 

Мәлікқызы 

 

6. Нуржанкызы Жасмин 

7. Зейнешева Диларом 

 

Биологиялық 

тест 

тапсырмаларын 

жасау үшін 

иллюстрациял

ық материалды 

қолдану 

Использованиеил

люстративного 

материала для 

создания 

тестовых заданий 

по биологии 

The use of  

illustrative 

material for 

creation of test 

tasks in biology 

БатыроваКомус

Ислямовна, 

к.б.н., доцент 8. Сабитова Акнур 

 

9. Бек Актолкын 

 

 

 

 

Мамандық: 5В0113000-Биология, ағылшын бөлімі 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1. Смаилова  Аружан 

Нұрланқызы 

Күрделілігі 

әртүрлі 

деңгейдегі 

генетикалық 

есептерді 

шығарудың 

әдістемесі 

Методика решения 

генетических задач 

различных уровней 

сложности 

Technigueof 

solving genetic 

problems of 

various levels of 

complexity 

Джунусова 

Раушан 

Жексенбайқызы 

магистр, аға 

оқытушы 

2. Серік Арайгүл 

3. Болатова Жібек 

Ерикқызы 

4. Мейрханова 

ӘдеміҚанатқызы 

 

«Генетика» 

бөлімін 

оқытуда кейс  

технологиясын 

қолдану 

арқылы  білім 

алушылардың 

шығармашылы

ғын  арттыру 

Повышение 

творчества 

обучающихся на 

основе  

использования кейс 

технологий при 

изучении раздела  

"Генетика " 

Enhancing the 

creativity of 

students using 

Case 

technologies in 

the study of 

"Genetics" 

Джунусова 

Раушан 

Жексенбайқызы 

магистр, аға 

оқытушы 
5. Сайлау Әйгерім 

Силыбайқызы 

 

6. Байдан Әлия 



 

7. Жігітбай Ақжан 

 

 

Биология 

курсындағы 

«Жасушалық 

биология» 

бөлімін 

оқытуда білім 

алушылардың 

ақпараттықком

муникативтік 

құзіреттілігін 

қалыптастыру  

Формирование 

информационно-

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся при 

изучении раздела 

"Клеточная 

биология"  

Formation of 

information and 

communication 

competence of 

students in the 

section "Cellular 

biology" of 

biology course 

Жарылқасынова 

Жәзира 

Мұсаханқызы 

биология 

магистрі, 

оқытушы 

8. Калмахан Арайлым 

 

 

9. Нурсалык Үкілім  

 

10. Алмасбек Балжан 

 

7 -сыныпта 

биология 

сабағындаоқыт

уқұралыретінде

Интернеттенал

ынғанбейнемат

ериалдар 

Видеоматериалы из 

сети Интернет, как 

средство обучения 

на уроках биологии 

в 7 классе 

 

 

Video materials 

from the Internet 

as a teaching aid 

in biology 

lessons in grade 

7 

Аманжолов 

Рустам 

Адилевичбиолог

ия магистрі, аға 

оқытушы  

11. Әшен Ұлзат 

 

 

12. Тулен Меруерт 

 

13. Қанатов Ердәулет 

 

Биология 

сабақтарында 

топтық 

жұмысты 

ұйымдастыру 

үшін Jamboard 

сияқты 

қосымшаларды

ң қолданылуын 

талдау 

Анализ применения 

приложений типа 

Jamboard для 

организации 

групповой работы 

на уроках биологии 

Analysis of the 

use of 

applications 

such as 

Jamboard for 

organizing 

group work in 

biology lessons 

Аманжолов 

Рустам 

Адилевич 

биология 

магистрі, аға 

оқытушы 

14. Нұрлан Мағжан 

 

15. Әбілтай Айбек 

16. Елеусизова Айгуль 

 

 

GoogleClassroo

m 

платформасын

қолдана 

отырып, 

«Координация

жәнереттелу» 

бөлімі 

бойыншақ 

ашықтықтан 

сабақ әзірлеу 

Разработка 

дистанционных 

уроков по разделу 

«Координация и 

регуляция» с 

использованием 

платформыGoogleC

lassroom 

Development of 

distance lessons 

for the section 

"Coordination 

and Regulation" 

using the 

Google 

Classroom 

platform 

Аманжолов 

Рустам 

Адилевич 

биология 

магистрі, аға 

оқытушы 

17. Мұрат Ақнұр 

 

 

18. Сембаева Назерке 

19. Уатхан Аякөз 

 

Биология 

сабағында 

виртуалды 

зертханалық 

жұмыстарды 

қолдану 

арқылы  білім 

алушылардың  

танымдық іс-

әрекеттерін 

қалыптастыру 

Формирование 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

посредством 

использования 

виртуальных 

лабораторных 

работ на уроках 

биологии 

Formation of 

cognitive 

activity of 

students using 

virtual 

laboratory work 

in a biology 

lesson 

 

Алтынбек 

Толғанай 

Оспанқызы 

биология 

магистрі 

оқытушы 

20. Тұяқбай Аяла 

Дәулетқызы 

 

21. Нәдір Сәуле 

Ержанқызы 



22. ДалабаеваАйгеримКа

малқызы  

 

Биологияны 

сыныптан тыс 

оқыту 

жағдайында 

білімалушылар

дың 

ақпараттық 

құзыреттілігін 

қалыптастыру 

Формирование 

информационной 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

внеклассного 

обучения биологии 

Formation of 

information 

competence of 

students in the 

context of 

extracurricular 

education in 

biology 

Алтынбек 

Толғанай 

Оспанқызы 

биология 

магистрі 

оқытушы 

23. АбитаеваАйсұлуАман

жолқызы 

 

24. Ералиева 

СымбатПолатқызы 

25. Дәлелбек Данагүл 

 

Биология 

сабағында 

анимациялық 

материалдарды 

қолдану 

арқылы білім 

сапасын 

арттыру 

 

Повышение 

качества знаний на 

основе  

использования 

анимационных 

материалов  на 

уроках биологии 

Improving the 

quality of 

knowledge 

using animated 

material in 

biology lessons 

 

Алтынбек 

Толғанай 

Оспанқызы 

биология 

магистрі 

оқытушы 

26. Мұхтарбек Аида 

Ерболқызы 

 

27. Солтанай Айгерім 

Ханапияқызы 

28. Сансызбаева Ақмарал Дидактикалық 

ойындар 

биология 

сабақтарында 

оқушылардың 

танымдық 

белсенділігін 

арттыру 

факторы 

ретінде  

Дидактические 

игры как фактор 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся на 

уроках биологии 

Didactic games 

as a factor of 

activating the 

cognitive 

activity of 

students in 

biology lessons 

 

Избасарова 

Римма 

Шаймерденовна 

п.ғ.к., проф 

29. Кенесбек Айым 

30. Жемисбек Фатима 

31. Мамахан Айгерім  Оқушыларды 

биология 

сабақтарында 

оқытуда CLIL-

технологияны 

қолдану 

Применение CLIL –

технологии в 

обучении 

школьников на 

уроках биологии 

 

Application of 

CLIL-

technology in 

teaching 

students in 

biology lessons 

 

Избасарова 

Римма 

Шаймерденовна 

п.ғ.к., проф 

32. Нәлібек Назгул 

 

33. Ауған Меруерт 

 

34. Аманжолова Аяжан Мектеп 

оқушыларыны

ң НЗМ-де 

биологияны 

оқытудың 

негізділігі 

 

Особенности 

обучения биологии 

в НИШ 

школьников 

 

Features of 

teaching biology 

at NIS of 

students 

 

Бекетова Айгуль 

Кайырбековна, 

PhD доктор, аға 

оқытушы 

Избасарова 

Римма 

Шаймерденовна 

п.ғ.к., проф 

35. Абдухамит Ануар 

 

36. Қуанышбайқызы Дана 

37. Оразбек Айбар 

Арапбекұлы 

Биологиялықбі

лімберудегіойы

нтехнологияла

ры. 

Игровые 

технологии в 

биологическом 

образовании. 

Game 

technologies in 

biological 

education. 

Ташенова Г.К., 

к.б.н., старший 

преподаватель 38. Әукежан Бағлан 

Қажынәбиқызы 

39. Аманжол Назерке 

Нурланқызы 



40. Рыспаев Райымбек 

Рашитұлы 

Оқу ойыны-

білім беруді 

цифрландыру 

жағдайында 

оқушылардың 

өзін-өзі дамыту 

құралы. 

Учебная игра - 

средство 

саморазвития 

учащихся в 

условиях 

цифровизации 

образования. 

Educational 

game as a 

vehicle for 

students’  self-

development in 

the context of 

digital 

education. 

Ташенова Г.К., 

к.б.н., старший 

преподаватель 41. Раева Мөлдір 

Бекмұхамедқызы 

42. Скендирова Мәншүк 

Серікқызы 

43. Ерехан Талғат 

Әділханұлы 

Компьютерлік 

ойын 

педагогикалық 

процесті 

ұйымдастыруд

ың элементі 

ретінде. 

Компьютерная игра 

как элемент 

организации 

педагогического 

процесса. 

Computer game 

as an element of 

the organization 

of pedagogical 

process. 

Ташенова Г.К., 

к.б.н., старший 

преподаватель 44. Ялгашева Диана 

Кувандиккизи 

45. Жұман Мадина 

Қосқожақызы 

46. Тұрсынова Сәния 

Нұрланқызы 

 

Білімалушылар

дың бейнелік 

есте сақтау 

қабілетін 

дамытуда 

сандық 

технологиялар 

мүмкіндіктерін

ің әсерін 

анықтау 

Определение 

влияния 

возможностей 

цифровых 

технологий на 

развитие образной 

памяти учащихся 

Determining the 

impact of digital 

technology 

capabilities on 

the development 

of 

schoolchildren's 

imaginative 

memory  

Джарылкапова 

Сандугаш 

Есенбековна  

п.ғ.магистрі, 

оқытушы 
47. Өскембаева Ақбота 

Бейсенқызы 

 

 

48. Аббас Индира 

Шәукетқызы 

49. Аблайева Алия 

 

Биологиядан 

«Қозғалыс. 

Биофизика» 

бөліміне 

деңгейлік 

тапсырмаларды 

құрастыруда 

Блум 

таксономиясын 

пайдалану (8-

сынып 

мысалында) 

Использование 

таксономии Блума 

в составлении 

разноуровневых 

задании по 

биологии в разделе 

«Движение. 

Биофизика» ( 8 

класс)  

The use of 

Bloom's 

taxonomy in the 

compilation of 

multi-level 

biology 

assignments in 

the "Movement. 

Biophysics" (on 

the example of 

the 8th grade) 

Джарылкапова 

Сандугаш 

Есенбековна 

п.ғ.магистрі, 

оқытушы 

50. Темірбек Айгерім 

 

51. Оразбекова Әйгерім 

 

52. Жандарбек Талмаш 

 

Биология 

пәнінен 

«Экожүйелер» 

тарауы 

бойынша 

тапсырмалар 

жинағын 

әзірлеу 

Разработка 

комплекса заданий 

по   биологии на 

примере изучения 

раздела 

«Экосистемы» 

Development of 

a collection of 

biology 

assignments in 

the section 

«Еcosystems» 

Бекетова Айгуль 

Кайырбековна, 

PhD доктор, аға 

оқытушы 

53. Мусахан Жанар 

 

54. Құрбан Сұңқар 

 

 

Мамандық: 5В060700 – Биология қазақ бөлімі 

 

 Студенттің Дипломдық жоба Ғылыми 



 

№ 

аты-жөні (толық) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

1. Раушанқызы Гүлім Іле Aлaтaуы 

тaу aлды сaзды 

белдеуіндегі 

жоңышқа 

өсімдігінің 

кейбір 

көрсеткіштерін

ің өзгеру 

динамикасы 

Динамика 

изменения 

некоторых 

показателей 

люцерны в сазовой 

полосе предгорья 

Илийского Алатау 

Dynamics of 

changes in some 

indicators of 

alfalfa in the saz 

strip the 

foothills of the 

Iliy Alatau 

Бекетова Айгуль 

Кайырбековна, 

PhD доктор, аға 

оқытушы 2. Жұбатқанқызы 

Ақалқа 

3. Сұлтанмұртова 

Бауыржан 

Джамбылович 

4. Тастанова Мөлдір 

 

 

Іле 

Алатауының 

Орталық 

бөлімінің 

агробиоценозда

рындағы 

таңқурай мен 

қарақаттардың 

фитонематодта

ры 

Фитонематоды 

малины и 

смородины 

агробиоценозов 

Центральной части 

Заилийского Алатау  

Raspberry and 

currant 

phytonematodes 

of 

agrobiocenoses 

in the Central 

part of the 

Zailiyskiy 

Alatau 

Есимов Болат 

Кабдушевич 

б.ғ.к.,доцент 

5. Танатарова Эльмира 

 

 

6. Толегенова Дильназ 

 

 

7. Қойшыбай Аружан 

 

 

Пандемия 

кезіндегі 

оқушылардың  

денсаулық 

көрсеткіштерін

дегі 

функциональд

ық 

бұзылуларды 

сараптау 

Анализ 

функциональных 

нарушений 

здоровья студентов 

во время пандемии  

 

Analysis of 

functional 

disorders of 

students' health 

during a 

pandemic 

 

Кулжанова Дина 

Куанышовна 

б.ғ.к., аға 

оқытушы 8. Ибадулла Меруерт 

 

 

9. Максимова Дана 

 

10. Қанан Биханым 

Мұхаметкерімқызы 

 

 

 

Жасанды 

індеттік ортата 

бидай үлгілерін 

жапырақ татқа 

(Puccinia 

triticiana 

Eriks) төзімділі

гін анықтау 

Определение 

устойчивости 

образцов пшеницы 

к листовой 

ржавчине 

(PucciniatriticianaEri

ks) в искусственной 

среде 

Determination 

of resistance of 

wheat samples 

to leaf rust 

(Pucciniatriticia

naEriks) in an 

artificial 

environment 

ҒалымбекҚанат 

PhD, аға 

оқытушы 

11. 

 

Рахым 

Шырын 

Құрметқызы 

 

12. Айғалқа Жұлдыз 

Жәнібекқызы 

 

Студенттердің 

тамақтануын  

және оның 

биологиялық 

маңызын 

зерттеу 

Изучение питания 

студентов и его 

биологического 

значения 

Study of student 

nutrition and its 

biological 

importance 

Бабашев 

Абдразак 

Маханович 

профессор, б.ғ.к. 13. Оразбекова Алтынай 

Бақтыбекқызы 

 



 

Мамандық: 5В060700 – Биология орыс бөлімі 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1. Тойшыбек 

Дінмұхамед 

Ержанұлы 

 

Баяу 

бағдарламалан-

ған мұздаудан 

кейін ешкі 

фибробласттар

ының 

өміршеңдігі 

Выживаемость 

фибробластов коз 

после медленного 

программного 

замораживания 

Viability of goat’s 

fibroblasts after 

slow 

programmable 

freezing 

Нуркенов 

Туленды 

Тулешевич 

биология 

магистрі, 

оқытушы 

 

2. Ерланқызы Аружан 

14. Жанабіл 

Нұрай 

Әділбекқызы 

15. Мырзалы Мөлдір 

Аятбекқызы 

Түркістан 

облысының 

дәрілік 

өсімдіктерін 

зерттеу 

Исследование 

лекарственных 

растений 

Туркестанской 

области 

Research of 

medicinal plants 

of the 

Turkestanregion 

 

Шалабаев 

Каратай 

ИскаковичБ.ғ.к.,п

рофессор 

 

16. Құрманғали Асел 

Нүсіпжанқызы 

17. Мекенбай Балнұр 

Қалдарбекқызы 

18. Нуртаева  Айгерим 

Фархатовна 

Жетісу 

Алатауындағы 

(Крутое 

шатқалында) 

тағамдық 

өсімдіктердің 

таралуы  және  

оларды тиімді 

пайдалану 

Распространение 

пищевых растений  

в 

ЖетысуйскомАлата

у (Крутое ущелье) и 

их рациональное 

использование 

Distribution of 

food plants in 

ZhetysuiskiyAla

tau (Steep 

gorge) and their 

rational use. 

 

Айдарбаева 

Докторхан 

Кайсарбековна 

б.ғ.д., профессор 
19. Қалдыхан Гүлдана 

Нұрбекқызы 

20. Жупарбекова Жанерке 

Багдатқызы 

21. Жавлиева Айзира 

Тугелкызы 

 

Әртүрлі 

экологиялық 

топтағы 

өсімдіктердің 

су режиміндегі 

ерекшеліктер 

Особенностиводног

орежимарастенийра

зличных 

экологических 

групп 

Features of the 

water regime of 

plants of 

variosecological

groups 

Исабеков Бейбит 

Манапович 

б.ғ.к., аға 

оқытушы 22. Оразбек Ырысты 

 

23. Елмаш Арайлым 

Сәкенқызы 

24. Аяпберген Жанерке Раушангүлділе

р тұқымдасы 

(Rosaceae) 

туралы 

жиналған 

ғылыми 

ақпаратты оқу 

жүйесінде 

пайдалану 

Использование 

собранной научной 

информации о 

семействе 

Розоцветных 

(Rosaceae)  в 

учебной системе 

 

Using the 

collected 

scientific 

information 

about the 

Rosaceae family 

in the 

educational 

system 

Мусаев Куандык 

Лебекович 

б.ғ.к., доцент 

25. Аманкелді Сандугаш 

Ильясқызы 

 



 

3. Абдрахман Диана  

Әлиасқарқызы   

 

 

 

 

Қазақстанның 

табиғи 

флорасының 

тұқым 

қорындағы 

тұқымдық 

материалдың 

өміршеңдігін 

анықтау 

әдістерін 

Poaceae 

тұқымдасының 

негізінде 

зерттеу 

 

Изучение методов 

определения 

жизнеспособностис

еменного 

материала из 

семенного банка 

природной флоры 

Казахстана на 

примере семейства 

Poaceae 

 

Studying the 

methods of 

determining the 

viability of seed 

material from the 

seed bank of the 

natural flora of 

Kazakhstan by the 

example of the 

Poaceae family 

 

Махмудова 

Карина 

Хамидовна,  

б.ғ.к., аға 

оқытушы 

4. НасироваХасиятШаки

ржанқызы  

 

Қашықтықтан оқыту бойынша 

 

Мамандық: 6В01513-Биология қазақ бөлімі 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1. Баққожа Жаркын 

 

Биология 

сабақтарында 

көп деңгейлі 

оқыту 

технологиясын 

қолдану 

әдістемесі 

 

Методика 

использование 

технологии 

разноуровневого 

обучения на уроках 

биологии 

Methodology 

using the 

technology of 

multi-level 

teaching in 

biology lessons 

 

Сыман Куаныш 

Женісқызы 

б.ғ.к., аға 

оқытушы 
2. Биғазинова Жанерке 

 

3. Халиякпарова 

Алтынай  

 

Мамандық: 6В01513-Биология орыс бөлімі 

 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 



1. Канатова Диана 

Булатовна  

 

 

Кестелердегі 

жануарлардың 

салыстырмалы 

морфологиясы 

 

Сравнительная 

морфология 

животных в 

таблицах 

Comparative 

animal 

morphology in 

tables 

 

Батырова Комус 

Ислямовна 

б.ғ.к., доцент 

 

Мамандық: 6В05101-Биология қазақ бөлімі 

 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1. Кузекбаева 

Сая 

Амангельдиевна 

Мектеп 

оқушыларыны

ң 

респираторлық 

ауруларының 

алдын алу 

мәселелері 

Вопросы 

профилактики 

респираторных 

заболеваний у 

школьников 

Issues of 

prevention of 

respiratory 

diseases in 

schoolchildren 

Джолтукова Б.И. 

магистр, 

оқытушы 

 

Мамандық: 6В05101-Биология орыс бөлімі 

 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1. Нусупова Динара  

 

Қазақстандағы 

сирек 

кездесетін 

жабайы 

жыртқыш 

құстарды 

сақтау және 

қалпына 

келтіру 

мәселелері 

Проблемы 

сохранения и 

восстановления  

редких хищных 

птиц Казахстана 

Problems of 

conservation 

and restoration 

of rare birds of 

prey of 

Kazakhstan 

Есимов Болат 

Кабдушевич 

б.ғ.к.,доцент 

 


