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Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледждің  2018-2019 оқу  жылында оқытушылар 
мен студенттер арасында ғылыми - тәжірибелік конференциясының 

 конференцияның 
ЕРЕЖЕСІ: 

1. Жалпы Ереже 
       Ғылыми-тәжірибелік конференция колледждің 2018-2019 жылдарға арналған 
«Даму жоспарына»  сәйкес оқытудың жаңа заманғы технологияларын оқыту үдерісінде 
үздіксіз қолдану арқылы білім беруді ақпараттандыру, студенттердің және 
оқытушылардың шығармашылық ізденістерін қалыптастыру, нығайту мақсатында 
өткізіледі.  

 
2. «Ұлы даланың жеті қыры» ғылыми – тәжірибелік конферецияның мақсаты: 
      Гуманитарлық – экономикалық, жаратылыстану және техникалық ғылым салалары 
бойынша жас зерттеушілердің жаңа білімін қалыптастыру және ғылыми-тәжірибе 
алмасу.Ұлттық инновациялық жүйенің, оның негізгі институттарының тиімділігін 
арттыру.Кадрларды даярлауда кәсіптік білімге баулу арқылы инновациялық жобаларды 
өндірісте қолданудың тиімділігін негіздеп, нәтижесін көрсету, шығармашылық еңбектің 
рөлін арттыру, болашақ білікті мамандар даярлааудағы жұмыстарды жандандыру. 
 
3. Конференция міндеттері: 
- Техникалық кәсіби білім беру аясында  құзіреттілікті қалыптастыру басым  

бағыттарының  іс-тәжірибелік жаңару жүйесін кеңейту; 
- Кәсіби білімді жетілдіру аясында сала қызметкерлерінің үздіксіз жүйесін 

қалыптастыру әдістемесі  мен өз бетімен біліктілік көтеру үдерісінің кемел 
келешегіне, жоғары деңгейіне қарай бағыттау және ынталандыру. 

-   Жастардың ғылыми-зерттеу қызметін ынталандыру және оны жүзеге асыру. 
 
Ұйымдастыру алқасы: 
1. Исмаилова Г.К. – төрайым; 
2. Рахматуллаева С.Т.- төрайым орынбасары; 
3. Мамасаитова И.А. – төрайым орынбасары; 
4. Жунисбекова Р.Г – мүше; 
5. Жунусбекова Г.К.- мүше; 
6. Исматулаева Ә.М. – мүше; 
7. Мирзаметова Д.М.  - хатшы. 

 
 

Жоспар: 
Конференцияның өтетін орны - акт залы және аудиториялар 
Өтетін мерзімі: 25.03.19-30.03.19ж. 
Студенттер үшін – 301, 110, 201, 111, 316 
Оқытушылар  үшін – акт залы 
І  Конференцияның ашылуы:  
1.Колледж директоры Г.К. Исмаилованың   алғы сөзі.  
ІІ   Пленарлық және секциялар жұмысы: 

• «Тілдер» пән бірлестігі 
• «Дизайн және өнер» пән бірлестігі 
• «Жалпы кәсіптік   және экономикалық пәндер » пән 

бірлестігі 
• «Жалпы білім беретін пәндер» пән бірлестігі 



• «Педагогика  жаратылыстану және дене тәрбиесі» пән 
бірлестігі. 

• «Медицина» пән бірлестігі. 
ІІІ.  Конференцияның қорытындысы. 
 

р/с Оқытушының аты-жөні Ғылыми жұмысының тақырыбы 
«Тілдер» пән бірлестігі 
1. Аташева Зухадат 

Ташходжаевна 
Этикет «культура речи». 

2. Ахметова Гульзира 
Сериковна 

«From A to Z» 

3. Аблаева Амангул А.Байтұрсыновтың ғылыми педагогикалық мұрасы. 
4. Бекенова Хурниса 

Эргешбековна 
Ағылшын және қазақ жазушыларының шығармаларындағы 
ұқсастықтары. 

5. Мирзаметова Нафиса 
Шавкатовна 

Ағылшын тілі сабағында оқушыларды ағылшын халық 
ертегілері арқылы тәрбиелеу және шығармашылық қабілетін 
дамыту. 

6. Исамов Рузимат English language in the world. 
7. Дандыбаева Ұлдана 

Заурбековна 
«Ы.Алтынсарин шығармалары арқылы бастауыш сынып 
оқушыларының адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың 
әдістемесі». 

8. Содикова Чинаргул 
Жорбековна 

Қазақ шешендік өнерінің даму тарихы және зерттелуі. 

9. Рахматуллаева Севара 
Торажановна 

In the world of English idioms (Ағылшын идиома әлемінде). 

10. Давлетова Шахло 
Айбековна 

Қазақ тіліндегі мақал – мәтелдердің грамматикалық 
ерекшеліктері. 

                 «Педагогика, жаратылыстану және  дене тәрбиесі» пән бірлестігі 
1. Исматуллаева Әлия Муратовна Педагогтардың өзіндік жұмыстарын жалпы басқару және 

модернизациялау 
2. Халмурадов Шавкат 

Рузакулович 
Қазақтың ұлттық спорт түрлері мен қимыл қозғалыс ойындары 

3. Хидирбаев Улугбек 
Орумбаевич 

Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктердің құрамындағы альколоидтар. 
Химиялық  элементтердің адам өміріндегі маңызы. Химия және өмір. 

4. Сайтмурадов Дилшад 
Абдиваитович 

Кикбоксингтің жастарды тәрбиелеудегі орны. 

5. Ахмедова Ранахан 
Абдрахмановна 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының жұмыстарына заманауи 
білім беру бағдарламасы мен технологияларын енгізу. 

6. Умарова Санабар Анартаевна Отбасына және кәмелеттік жасқа толмағандарға қарсы 
құқықбұзушылықтар 

7. Таймолдаев Абдимажит 
Алтаевич 

Жеңілатлетика спортын студенттер арасында дамыту. 

8. Мавланова Гулмира 
Рахматалиевна 

Суицидтік міне-құлықтың психофизиологиялық жәнежас шамасына 
байланысты себептері. 

9. Әбу Айнұр Бейбітшілқызы ОҚО су көздерінің экологиялық жағдайын гидромакрофиттер арқылы 
биоиндекациялау және биоренигиациялау. 

10. Исанов Азиз Сабитович Жеңіл атлетиканың адам өміріндегі қажеттілігі 
11. Ширимбеков Мейірхан 

Бейсенбаевич 
Взводтың барлоу жүргізу тәсілдері 

12. Мамбетов Қалмахан 
Капанович 

Бітімгерлердің адамгершілік құндылықтарының дене тәрбиесі 
үдерісінде қалыптастыру 

13. Еркинова Назерке 
Жансеитқызы 

Гүл тозаңы және бал 



14. Нурметова Дилбар 
Авазхановна 

Алоэ  өсімдігінің  ерекшеліктері және емдік қасиеттері. 

«Жалпы  кәсіптік және экономикалық пәндер» пән бірлестігі 
 

1. Мирзаметов Жасур 
Мехманкуович Қолда бар құрылғыларды қолдана өтіріп проектор жасау 

2. Рустамов Исматулла 
Шухратиллаевич Интернет пайдаланушылар-дың психологиялық ерекшеліктері 

3. Мадаев Азатулла 
Абдужаббарович 

Түркістан Облысындағы 2017-2018 жылдарындағы ЖҚО-ны 
зерттеу 

4 Шатемирова Акида 
Рахматуллаевна Тригонометриялық теңдеулер. 

5. Таджибеков Муратали 
Ирсалиевич 

Кәсіпкерлік қызметте мемлекетті қорғау 

6. Ахназарова Нигора 
Равшанбековна 

Интернет бизнес в Казахстане переспективе развития интернет 
торговли в Казахстане 

7 Розакулова Нилуфар 
Авазхановна Бастауыш кластарда дарынды оқушылармен жұмыс 

8. Ибрагимов Давран 
Рахимжанович Решение технических задач при организации онлайн занятий 

«Жалпы білім беретін пәндер» пән бірлестігі 
 

1. Абзелова Ұлпан 
Оралбековна 

Таңғажайып 7 саны «Қазақ тарихында жеті санының тарихи маңызы» 

2. Кушербаева Ұлтай Рухани жаңғыру аясында: «Төле би- саясаткер, дипломат, психолог» 
3. Мирзаметова Дилфуза 

Мирзатаевна 
«Қазақ халқының тарихындағы 
 Алихан Бөкейханның  ролі» 
 

4. Сегізбаев Жанабек Махашулы «Тарақ таңбалы қазақ руларының тарихи дерек көздері» 
5. Ирисбаева Нафиса 

Илдусовна 
«Қазіргі латын әліпбе және Ы. Алтынсарынның латын әліпбинің 
тарихи маңыздылығы» 

6. Омарова Райхан 
Керизбаевна 

«Оңтүстік өңіріндегі тарихи мәні бар жер су атауларын 
зерделеу», Түркістанның жандануы». 

«Дизайн және өнер» пән бірлестігі 
 

1 Садыкова Арайлым 
Ербосыновна 

Қазақ әйел бас киім атауларының қызығушылығын 
қалыптастыру 

2 Жунисбекова Римма 
Газизовна 

«Рухани жаңғыру бағдарламасын студенттерге қазақ халқының 
мәдени мұрасы арқылы қалыптастырудың педогогикалық 
негіздері»  

3 Мырзаев Мухтар 
Абиназарович 

Декоротивті сувинерлердің жиынтығы 

4 Коскулаков Ералхан 
Аюбаевич 

Қазақстан территоиясындағы Петроглифтер  бейнелеу өнерінде 
тақырыбында баяндама дайындау  

5 Наркулова Шоира 
Хабибуллаевна 

Қазіргі заман кимдерін жобалауда ұлттық мәдени мұраны қайта 
жандандыру 

6 Изтлеуова Лаура Ерболвна «рухани жаңғыру аясында Қазақ халқының кесте тігу өнерін 
жаңғыру»  тақырыбында ғылыми ізденіс жұмыстарын бастау  

7 Альханова Салтанат 
Достановна 

Түссіз кілем тоқу технологиясы  

«Медицина» бөлім 



1. Барпиева Ақжарқын 
Дарыбаевна 

«Жоғарғы  молекулалы заттардың тіршіліктегі және 
медицинадағы  ролі» 

2. Омашева Сауле Умиртаевна «Тағамдық уытты  инфекция» 
3. Байменов  Аббас   

Шапулатович 
«Бронх   демікпесі» 

4. Ахмедов Азиз Авазханович «ОКС. Миокард  инфаркты» 
5. Курбантаев  Сухроб   

Абдихалилович 
«Анафилактикалық шок» 

6. Камилов  Абрар 
Таджикулович 

« Гингвиит» 

7. Мырзабаева Дана 
Ержанқызы 

 «Асказан мен ұлтабардың ойық –жара ауруы» 

8. Маймакова Айжан 
Абдуманаповна 

«Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың сөздік қорын 
дамыту» 

9. Алибаева Балнур 
Нурмаханбетовна 

    «Кант диабеті» 

 
 Студенттердің ғылыми - тәжірибелік конференциясы бекітілген аудиторияларда 
сағ. 14-00 де өткізіледі. 

Ғылыми жарыстардың негізгі мақсаты мен міндеттері: 

• Студенттердің ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық жұмыстарын ынталандыру; 
• Қазақстан Республикасының интеллектуалды әлеуетiн қалыптастыруға үлес қосу. 
• студенттердің сабақтары мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының интеграциясын 

қамтамасыз ету; 
• студенттерді шығармашылық, ғылыми және кәсіби еңбекке баулу мен даярлаудың 

органикалық бірлігін жүзеге асыру; 
• студент жастардың жеке шығармашылық қабілеттерін ашу және оны жүзеге асыру 

үшін жағдайлар жасау; 
• студенттерді ғылыми жұмысқа тарту және нәтижелілігін арттыру; 
• ғылыми жұмыстарға деген қабілеті бар талантты жастарды іріктеу; 
• студентті  ғылыми қызметкер ретінде қалыптастыру және дайындау; 
• болашақ мамандарда өндіріс орындары мен мекемелерде ғылыми негізделген кәсіптік 

жұмыстарды алып кете алу шеберлігін, тез бейімделе алу  қабілетін, алған білімін 
қолдана алу; жоспарлаудың методологиясы мен практикасын меңгеру, нарықтық 
қатынас жағдайларында маңызды шешім қабылдай білу; біліктілігін көтеруге және 
қайта даярлануға дайындығы мен қабілетін қалыптастыру және дамыту; 

•       конструкторлық- жобалау жұмыстарына икемі бар, өндірісте өзін-өзі басқару 
дағдысы қалыптасқан, нақты ғылыми-практикалық іс-шараларды сауатты жасай 
алатын және жүзеге асыратын жоғары білікті маман, жетекшілер даярлау. 

• қоғам мен мемлекеттің қазіргі қателіктеріне байланысты ғылымның басым 
бағыттарына студенттерді      тартуда ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін 
арттыру; 

•    қаржыландыруды жоғары оқу орнының инновациялық жұмыстарына байланысты 
басқа арналардан іздеу және жүзеге асыру; 

•     елімізде, сондай-ақ жақын және алыс шет елдерде жоғарғы оқу орындарымен 
ғылыми байланыстарды дамыту. 

 
 



Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі 
бағыттары: 

♣    түрлі ғылыми-зерттеу жұмыстарды орындауда студенттер мен оқытушылардың 
бірлесе жұмылуының арқасында оқу үдерісі сапасын көтеру; 

♣    студенттердің қолданбалы, әдістемелік, ізденушілік және іргелі 
ғылыми  зерттеулер жүргізуге қатысуы; 

♣    жоғары оқу орындарының ғылыми мектептерінде ұрпақ ізбасарлығын қолдау және 
дамыту; 

♣    студенттерде өз бетінше тұжырымдар мен қорытындылар жасай білу қабілетін 
дамыту; 

♣   студенттерге оқу үдерісінде қазіргі ғылымның түрлі бағыттарында өз күштерін 
сынай білуге мүмкіндік беру; 

♣   студенттерді өнертапқыштық, шығармашылық жұмыстарға тарту; 
♣   студенттердің оқу жоспарынан тыс жүзеге асырылатын ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына кеңінен қатысуы; 
♣   студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының ғылыми-техникалық іс-шаралар 

нәтижелілігін арттыру; 
♣   студенттердің түрлі ұйымдастыру-құқықтық формаларының ғылыми-

шығармашылық бірлестіктерінде білім мен кәсіпкерлікті ұштастыру; 
 

Студенттердің ғылыми жұмыстарының тақырыбы: 
- физика-математикалық (секциялар: физика, математика, информатика, 

экономика); 
Комиссия төрағасы : Мирзаметов Ж, мүше -Убаев К.К.,  мүше - Жунисбекова Р.Г. 
Хатшы: А. Шатемирова.  
 

 
« Жалпы кәсіптік және экономикалық пәндер» пән бірлестігінің оқытушыларының 

жетекшілігіндегі студенттердің ғылыми жұмыс тақырыптары 
 

1. Султанмурадов 
С.З ТП-151/р 

Windows амалды жүйелері 
түрлерінің 
айырмашылықтары 

Мирзаметов Жасур 
Мехманкулович  

№ 201 

2. Иристаев А 
ТП-171/б 

Сайрам ауданындағы 2015 
жылғы жол қозғалысы 
оқиғаларына сараптау 

Рустамов Исматулла  
№ 201 

3. Ташходжаев А АКЖ-182/б Еуроазиялық экономикалық 
кеңестің дамуы 

Мадаев Азатилла 
Абдижаппарович 

№ 201 

4. Канглиева Х  
ТП-161 

Бастауыш кластарда 
дарынды оқушылармен 
жұмыс 

Тажибеков 
Муратали 

Ирсалиевич 

 
 
№ 201 

5. Головченко В ЭБА-171 Компьютердің ағзаға әсері 
және ғалам тордың зияны 

Ахназарова Нигора 
Равшанбековна 

№ 201 

6. Тойчибаев И ШТ-171 Клітсіз Сеиф  Шатемирова Акида 
Рахматуллаевна 

№ 201 

7. Халаева Л 
БСО-151 

Бастауыш кластарда 
дарынды оқушылармен 
жұмыс 

Розакулова 
Нилюфар 

Авазхановна 

№ 201 

8. Макаров Ю. ТП-151р Методы защиты и 
востанавления информации Ибрагимов Д.Р. № 201 

 



- ғылыми-жаратылыстану (секциялар: биология, химия, адам денсаулығы және 
қоршаған ортаны қорғау); 

Комиссия төрайымы: Исматуллаева Ә.М., мүше- Хидирбаев У, мүше- Еркинова Н., 
Хатшы: Абу А. 
 

 
 

 
«Педагогика, жаратылыстану және дене тәрбиесі» пән бірлестігі оқытушыларының  

жетекшілігіндегі студенттердің ғылыми жұмыс тақырыптары 
 

1. 
 

Андарбекова Л 
 
 
 
 
Эрашева Э  

БСО-171 
 
 
 
 
 
 
 
БСО-151 

Бастауыш сынып 
оқушыларының өзіндік 
жұмыстарын жандандыру 
арқылы шығармашылықтарын 
дамытудың әдістемелік 
маңыздылығы. 

Исматуллаева А. №110 

Дарынды балалармен жұмыс 
істеудің әдіс-тәсілдері 

2. Мамаева М МДО-172/Б Адам өміріндегі химиялық 
элементтердің 
маңызы.Өмірдегі химияның 
маңызы 

Хидирбаев У. №110 

3. Азаткулова М БСО-151 Баланың ақыл-ойын дамытуда 
логикалық ойынның алатын 
орны. 

Ахмедова Р №110 

4. Адахамов С ДТ-151 Спорт психологиясы Саидмуратов Д. №110 
5. Абдикадирова И МДО-182/Б Өз-өзіне қол жұмсаудың 

психологиялық 
сипаттамасы,себептері және 
оның алдын алу жолдары 

Мавланова.Г №110 

6. Абдуллаева Р МДО-172/Б Жеке адамға қарсы қылмыс 
түрлерін зертеу  

Умарова С.А. №110 

7. Адилхан Баян ТҰК-181/Б ОҚО өңіріндегі емдік 
өсімдіктердің маңыздылығы 

Абу.А. №110 

8. Артукматова А  ДТ-171 Болашақ спортшылардың 
кәсіби қолданбалы дене 
тәрбиесі дайындығы 
 

Исанов А. №110 

9. Рахманкулов А  
Анаркулов И.  

ДТ-151 Олимпиада ойындарының 
ерекшеліктері 

Мамбетов Қ. №110 

Дене тәрбиесі және 
спорттың қоғамдағы 
маңызы  

10. Шадиева М БСО-181 Ішімдіктер сусындардың адам 
ағзасына әсері 

Еркинова Н.Ж. №110 

11. Абдазимова Ш БСО-171 Бал арасының түрлері және 
маңыздылығы. 

Нурметова Д.А. №110 

 Авазханова  Д БСО-171 Адам денсаулығына 
кальцийдың қажеттілігі. 

Нурметова Д.А. №110 

 
 



- лингвистикалық (секциялар: әдебиеттану, тіл білімі, шетел тілі); 
Комиссия төрайымы :  Дандыбаева Ұ, мүше- Жунусбекова Г.К., мүше – Бекенова Х.Э. 
мүше- Аташева З.Т., Хатшы: Анартаева З.И. 

 
«Тілдер» пән бірлестігі оқытушыларының жетекшілігіндегі студенттердің 

ғылыми жұмыс тақырыптары 
 

1. Ибрагимжанова Д. БСО-171/р «Историзмы в нашей речи». Аташева З.Т. №301 
2. Равшанбекова Ж. 1 топ Ағылшын тілі маңызы, 

ағылшын және қазақ 
тілдеріндегі дыбыстар мен 
мақал-мәтелдердің 
ұқсастықтары мен 
айырмашылықтары. 

Ахметова Г. №301 

3. Низамова Х. ҚТӘ-161 Мағжан шығармаларындағы 
мистикалық образдар. 

Аблаева А. №301 

4. Бимурзаева Ж. ШТ-171 The of slang in learning English. Бекенова Х. №301 
5. Хайтматова Д. ШТ-161 Ағылшын тіліндегі сөздердің 

пайда болуы. 
МирзаметоваН. №301 

6. Искандарова Х. 12-топ Ecological problems.  Исамов Р. №301 
7. Хайткулова М. МДО-171/Б Қазақ әдебиетінде аққу 

бейнесін белгілі нышан ретінде 
пайдалануы. 

Дандыбаева Ұ. №301 

9. Балғабай Н. 1-топ Тұлғаның екіге жарылу 
дертінің көркем әдеби 
шығармада көрініс табуы. 

Содикова Ш. №301 

10. Эргашева Э. ШТ-171 Оқушылар арасында 
пайдаланатын ағылшын тілінен 
енген кірме  сөздері. 

Рахматуллаева С. №301 

11. Таир Р. 16 топ «Латын әліпбиіне көші -  заман 
талабы». 

Давлетова Ш. №301 

 
- гуманитарлық (секциялар: тарих, өлкетану, этномәдениеттану). 
Комиссия төрайым: Абзелова Ұ.О., Сегізбаев Ж. М.-мүше, Хатшы: Мирзаметова Д.М. 
 
«Жалпы білім беретін пәндер» пән бірлестігі оқытушыларының жетекшілігіндегі 

студенттердің ғылыми жұмыс тақырыптары 
 

1. Рысқұлбек Аида МДО-182/Б Таңғажайып 7 саны «Қазақ 
тарихында жеті санының 
тарихи маңызы» 

Абзелова Ұ.О №111 

2. Ташалиева Диера 1 топ «Түркістан облысының 
экологиялық 
проблемалары» 

Кушербаева Ұ. №111 

3. Андасова Арайлым МБ-171/2 «Жер тобының 
планеталары» 

Мирзаметова Д.М №111 

4. Анартаева Азада ҚТӘ-161 «Қазақ руларының 
таңбаларының дерек көз 
ретінде қолданылуы» 

Сегізбаев Ж.М. №111 

5. Убайдуллаева 
Наргиза 

7-топ «Историческое сравнение 
трех золотого человека в 
период племен саков» 

Ирисбаева Н.И. №111 



6. Абжал Ерболат ТП-171/Б «Оңтүстік өңіріндегі 
тарихи мәні бар жер су 
атауларын зерделеу», 
Түркістанның жандануы». 

Омарова Р.К. №111 

 
- Дизайн және өнер (секциялар Дизайн, суретші). 

Комиссия төрайым: : Садыкова А.Е., Изтлеуова  Л.-мүше, Мырзаев М.- мүше, Хатшы: 
Халмурадова Р. 

«Дизайн және өнер» пән бірлестігі оқытушыларының жетекшілігіндегі студенттердің 
ғылыми жұмыс тақырыптары 

 
1. Шертаева И Д-182Б Қазақтың ою өрнегі 

арқылы  іскерлік 
шығармашылықты 
арттыру 

Садыкова А.Е. №401 

2. Ирисбекова З Д-172Б Студенттердің 
эстетикалық мәдениетін 
қазақ халқының мәдени 
мұрасы арқылы 
қалыптастыру.  

Жунисбекова Р.Г. №401 

3. Сайфуллаев М Ак-182Б Қазақтың өсімдіктектес 
ою өрнегі туралы 
жиынтық 

Мырзаев М.А. №401 

4. Рамазанов Р. 
Рахмантаев А. 

АКЖ-182 Тілік пен қима 
арасындағы 
айырмашылықтарды 
көрнекті құрал ретінде 
қолдан жасап көрсету 
әдістері  

Қосқұлақов Е.А. №401 

5. Тургунова З. Д-172Б Құрақ өнерінің қолданылу 
тәсілдері  

Наркулова Ш.Х. №401 

6. Султанова З. Д 182 б Киіз үй ата бабамыздан 
қалған мұра  

Изтлеуова Л.Е. №401 

7. Худайбергенов
а Ұ.  

Д  -171 Б  Гобиленнің  жасалу 
технологиясы 

Альханова С. №401 

 
«Медицина» бөлімнің оқытушыларының жетекшілігіндегі студенттердің ғылыми жұмыс 

тақырыптары 
1. Мырзаева 

Кубора       
ФЛ-182 « Созылмалы панкреатит»       Ахмедов   А.А. № 316 

2. Тюлебаева 
Гульнур  

МБ-171/2 «Туберкулез»      Байменов А.Ш. № 316 

3. Рустамова 
Мафтуна 

СТ-182 «Стоматит»      Камилов А .Т. № 316 

4. Асан Арай МБ-171/2 «Дәрумендер »      Мырзабаева Д.Е. № 316 
5. Хатамов Надир  ФЛ-172 «Бронхиалдық астма және 

бронхиалдық астма 
кезінде қолданылатын 
дәрілік препараттардың 
әсер ету механизмі» 

     Алибаева Б.Н. № 316 



6. Таир Рабиға МБ-181 «Химиялық 
элементтердың адам 
ағзасындағы атқаратын 
қызметі және оның 
биологиялық 
маңыздылығы» 

  Барпиева  А.Д. № 316 

7. Айдын 
Балғыбай 

А-172  «Артериялық 
гипертензия» 

  Курбантев С.А № 316 

8. Балтабаева 
Машхура  

МБ-172/2 «Кибернетика» Маймакова А.А. № 316 

9. Кендербаева 
Адина 

МБ-172/1 Тағамдық уытты 
инфекциялар 

Омашева С.У. № 316 

Комиссия төрағасы: Ниязтаев Р.Н., Рустамбекова Н.-мүше, Ахмедова Л. -мүше, Хатшы: 
Маймакова А.А. 
 

 
 
 


	С.Т.Рахматуллаева

