
 

 

 

 

     Л.Н.Гумилев атындағы 

     Еуразия ұлттық университетінің  

     Ғылыми кеңес төрағасы  

     Е.Сыдықов мырзаға 

 

Ұсыныс 

2018-2020 оқу жылына қабылданған «Өндірістік және азаматтық құрылыс технологиясы» кафедрасының I курс магистранттарының 

диссертация тақырыптарын, ғылыми жетекшілерін Ғылыми кеңесте бекіту туралы 

 

№ 
Магистранттың аты-

жөні 

Ғылыми 

жетекшінің толық 

аты-жөні, қызметі, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Магистрлік диссертация тақырыптары 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Сәулет-құрылыс факультеті 

Мамандық атауы: «6М073000-Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру» 

1 
Абенов Айқын 

Адайұлы 

Оспанова Жумабике 

Нургалиевна, к.т.н., 

доцент 

Вермикулит негізіндегі жылу 

оқшаулағыш материалдардың 

өртке қарсы тұруы 

Огнестойкость 

теплоизоляционных 

материалов на основе 

вермикулита 

Fire resistance of vermiculite-

based thermal insulation 

materials 

2 
Бихан Сұлтан 

Серікұлы 

Сабитов Ерлан 

Енжилович, к.т.н., 

доцент 

Керамикалық буйымдардың 

құрылымының пайда болу 

процессіне күйдіру 

температурасының ықпалын 

зерттеу 

Исследование влияния 

температуры обжига на 

процессы 

структурообразования в 

керамических изделиях 

Study of the influence of the 

firing temperature on the 

processes of structure 

formation in ceramic products 

3 
Кәрімов Рүстем 

Сәкенұлы 

Байтасов Талгат 

Маратович, т.ғ.д., 

профессор. 

Химиялық қоспалар көмегімен 

бетонның қату уақытын 

қысқартуын зерттеу 

Исследование сокращения 

срока твердения бетонов с 

помощью химических добавок 

Research on the reduction of 

concrete’s hardening time 

using chemical additives 

4 
Казиев Арман 

Серикович 

Абдушкуров Фарит 

Бекенович, к.т.н., 

доцент 

Ауыр бетонның аязға 

төзімділігін артыру үшін 

қолданылатын қоспалар 

Использование добавок для 

повышения морозостойкости 

тяжелого бетона 

The using of additives for 

increase frost resistance of 

heavy concrete. 



5 
Есбосын Ерлан 

Асханұлы 

Дюсенбинов Думан 

Серикович, к.т.н., 

ст.преп. 

Ауыл шаруашылығы 

қалдықтарының негізінде 

жасалған  арболиттің физико-

техникалық қасиеттерін 

жақсарту. 

Улучшениее физико- 

технических свойств арболита 

на основе отхода сельского 

Improved construction and 

technical properties of arbolit 

based on waste of agriculture. 

6 
Жунусов Дулат 

Еркинович 

Баймуханов 

Сериктай 

Какенович, т.ғ.к., 

доцент 

Темірбетонды баспалдақтарды 

стендтік технологиясы бойынша 

өндіру ғылыми-зерттеу 

Исследование стендовой 

технология производства  

ребристых железобетон-ных 

лестничных маршей 

Research bench technology for 

the production of ribbed 

reinforced concrete staircases 

7 
Абдуәлі Айдана 

Әкімбекқызы 

Аруова Ләззат 

Боранбаевна, 

т.ғ.д., профессор 

Жаяужол тақтасына арналған 

ұсақтүйіршікті  бетон 

технологиясы 

Технология мелкозернистого 

бетона для тротуарной плитки 

The technology of fine-grained 

concrete for a flagstone 

8 
Айтбай Олжас 

Талғатұлы 

Шашпан Жоламан 

Амангельдиулы, 

т.ғ.д., доцент 

Қазақстанның құрылыс саласына 

жаңа материалдар мен 

технологияларды ендіру 

мүмкіндіктері 

Возможности внедрения новых 

материалов и технологии в 

строительную отрасль 

Казахстана 

The possibilities of introducing 

new materials and technologies 

in the construction industry of 

Kazakhstan 

9 

Ширинбаев 

Нурсултан 

Аширбаевич 

Ахметов Нуралы 

Садырбекович, 

т.ғ.к., доцент 

Асфальтобетонды жол жабынын 

жарылуға төзімділігін арттыру 

Повышение трещиностойкости 

асфальтонного дорожного 

покрытия 

Increasing crack resistance of 

asphalt-concrete pavement 

10 
Бельбаева Алуа 

Аскаржановна 

Оспанова Жумабике 

Нургалиевна, к.т.н., 

доцент 

Панельді тұрғын үй құрылысы 

үшін ұтымды сындарлы және 

технологиялық шешімдерді 

негіздеу 

Обоснование рациональных 

конструктивных и 

технологических решений 

панельного домостроения 

Justification of rational 

constructive and technological 

solutions for panel housing 

construction 

11 
Жиен Абзал 

Тұрғанбекұлы 

Сабитов Ерлан 

Енжилович, к.т.н., 

доцент 

Кіші өлшемді қуысты бетон 

блоктарын пресстеу 

технологиясы 

Технология прессования 

мелкоразмерных пустотных 

блоков 

Technology of pressing of 

small-size hollow blocks 

12 
Джамбаев Айдар 

Абинсерикович 

Баймуханов 

Сериктай 

Какенович, т.ғ.к., 

доцент 

Өндірістік қалдықтарды қолдану 

негізінде қабырғалық керамика 

өндірісінің технологиясы 

бойынша ресурстарды үнемдеуді 

негіздеу 

Обоснование 

ресурсосбережения в 

технологии производства 

стеновой керамики на основе 

использования отходов 

промышленности 

Substantiation of resource 

saving in the production 

technology of wall ceramics 

based on the use of industrial 

waste 

13 Азатхан Қанат 

Абдушкуров Фарит 

Бекенович, к.т.н., 

доцент 

Бетон бұйымдар өндірісіне 

арналған мұнай қалдықтарының 

қолданысы 

Использование отходов 

нефтепродуктов для 

производства бетонных 

изделий 

The using of waste oil for the 

production of concrete 

products 

14 
Отжанов Токтар 

Канатович 

Шашпан Жоламан 

Амангельдиулы, 

т.ғ.д., доцент 

Құрама темір-бетон 

бұйымдарына арналған бетон 

сынығынан жасалған 

толтырғыштар негізіндегі 

бетондар 

Бетоны на заполнителях из 

бетонного лома для сборных 

железобетонных изделий 

The concrete aggregate from 

scrap concrete for precast 

concrete products 



15 
Баймагамбетова 

Акпатша Нуркеновна 

Сабитов Ерлан 

Енжилович, к.т.н., 

доцент 

Өнеркәсіп қалдықтары 

негізіндегі қоспалары бар 

түрлендірілген цементтердің 

физикоөмехавникалық 

қасиеттерін зерттеу 

Исследование физико-

механических свойств 

модифицированных цементов 

с добавками на основе 

промышленных отходов 

Study of physical and 

mechanical properties of 

modified cements with 

additives based on industrial 

waste 

16 
Аманбек Бағдаулет 

Баxытжанұлы 

Аруова Ләззат 

Боранбаевна, 

т.ғ.д., профессор 

Кешенді қалдықтардан құралған 

шикізат негізіндегі автоклавты 

емес тиімді көбік бетоны 

Эффективный неавтоклавный 

пенобетон на основе 

комплексного 

отходосодержащего сырья 

Effective non-autoclaved foam 

concrete on the basis of 

complex waste containing raw 

materials 

17 
Аманхан Әлихан 

Ғаниұлы 

Дюсенбинов Думан 

Серикович, к.т.н., 

ст.преп. 

Шыны өндірісіндегі ақауларды 

төмендету  технологиясын 

зерттеу 

Исследование технологий 

снижения дефектов стекла при 

его производстве. 

Investigation of technologies 

for reducing glass defects 

during production. 

18 
Акатаев Бауыржан 

Куанышевич 

Аруова Ләззат 

Боранбаевна, 

т.ғ.д., профессор 

Жергілікті материалдан жасалған 

өзіндік тығыздығы аса жоғары 

бетон материалы 

Особо тяжелый 

самоуплотняющийся бетон на 

местных материалах 

Especially heavy self-

compacting concrete on local 

materials 

19 
Бақытбек Мағжан 

Есболұлы 

Аруова Ләззат 

Боранбаевна, 

т.ғ.д., профессор 

Үш қабатты панелдегі 

полистеролбетонды жылулық 

өңдеу 

Термообработка 

полистиролбетона в 

трехслойных панелях 

Heat treatment of polystyrene 

concrete in sandwich panels 

20 
Кадыров Абзал 

Бауыржанович 

Лукпанов Рауан 

Ермаганбетович 

Ph.D., и.о.проф 

Қадалардың жұмысын жылы 

мезгілдегі әсерін криолитозонада 

зерттеу 

Исследование влияния 

теплового режима 

криолитозоны на работу свай 

Research of the influence of 

thermal conditions in the 

cryolithozone on the pile`s 

work 

21 
Бокаев Жанат 

Серикович 

Отарбаев  Чал 

Туруспекович, т.ғ.к. 

Біріктірілген екі қабатты 

қабырғалық панельдерді стенд-

конвейерді өндіру технологиясы 

Стендово-конвейерная 

технология  изготовления 

комплексных двухслойных 

стеновых панелей 

Stand-conveyor manufacturing 

technology of integrated two-

layer wall panels 

22 
Бақытова Асылжан 

Ерболқызы 

Аруова Ләззат 

Боранбаевна, 

т.ғ.д., профессор 

Кешенді қалдықтар негізіндегі 

газобетонды жылулық өңдеу 

Термообработка газобетонов 

на основе комплексных 

отходов 

Heat treatment of aerated 

concrete based on complex 

waste 

23 
Әліхан Ақжарқын 

Нұрмаханқызы 

Абдушкуров Фарит 

Бекенович, к.т.н., 

доцент 

Пенобетонның аязға төзімділігін 

артыру үшін қолданылатын 

қоспалар 

Использование добавок для 

повышения морозостойкости 

пенобетона 

The using of additives for 

increase frost resistance of 

foam concrete 

24 
Ажигереева Каламкас 

Ажигереевна 

Оспанова Жумабике 

Нургалиевна, к.т.н., 

доцент 

Вермикулит негізіндегі 

газдалған бетон 

Газобетон на основе 

вермикулита 
Gas vermiculite-based concrete 

25 
Альбеков Адиль 

Булатович 

Байтасов Талгат 

Маратович, т.ғ.д., 

профессор. 

Полимербетнның өндірістік 

технологиясы және зертханалық 

құрамы 

Исследование свойств и 

технология производства 

полимербетона 

Research on the properties and 

the technology of polymer 

concrete production 

26 Сәкен Әділ Асхатұлы 

Байтасов Талгат 

Маратович, т.ғ.д., 

профессор. 

Өнеркәсіптік ғимараттардың 

еденіне заманауи 

Исследование свойств и 

технология производства 

Research on the properties and 

technology of the modern 



жабындылардың технология мен 

қасиеттерін зерттеу 

современных покрытий полов 

промышленных зданий 

flooring production in the 

industrial buildings 

27 
Уринова Феруза 

Пиралиевна 

Шашпан Жоламан 

Амангельдиулы, 

т.ғ.д., доцент 

Құрылыс материалдары өндірісі 

үшін кірпіш сынықтарын 

пайдалану мүмкіндігі 

Возможность использования 

боя кирпича для производства 

строительных материалов 

Possibility of use of fight of a 

brick for production of 

construction materials 

28 
Асабай Болатхан 

Асылбекұлы 

Абдушкуров Фарит 

Бекенович, к.т.н., 

доцент 

Газобетонның аязға төзімділігін 

артыру үшін қолданылатын 

қоспалар 

Использование добавок для 

повышения морозостойкости 

газобетона 

The using of additives for 

increase frost resistance of 

aerated concrete 

29 
Избасханов Ахат 

Абзалұлы 

Лукпанов Рауан 

Ермаганбетович 

Ph.D., и.о.проф 

Құрылыста қолданылатын 

геосинтетикалық материалдарды 

зерттеу 

Исследование 

геосинтетических материалов, 

применяемых в строительстве 

Research of geosynthetic 

materials used in construction 

 

30 
Джапарова Сауле 

Максутовна 

Отарбаев  Чал 

Туруспекович, т.ғ.к. 

Үлкен форматты талшықты 

цемент қасбеттік плиталарын 

өндіру технологиясы 

Технология производства 

большеформатных фасадных 

плит из фиброцемента 

Production technology of 

large-format fiber cement 

facade plates 

31 

Кожбанов 

Муродқасым 

Махсудбекұлы 

Сабитов Ерлан 

Енжилович, к.т.н., 

доцент 

Жазық темірбетон бұйымдарын 

вибросоққы әдісімен 

қалыптаудың утымды режимін 

зерттеу 

Исследование рациональных 

режимов виброударного 

формования плоских 

железобетонных изделий 

Study of rational modes of 

vibro-shock molding of flat 

concrete products 

32 
Қаратай Жобаған 

Жалбырұлы 

Дюсенбинов Думан 

Серикович, к.т.н., 

ст.преп. 

Техногенді қалдықтар негізіндегі 

модифицирленген ауыр бетонды 

зерттеу. 

Исследование 

модифицированного тяжелого 

бетона на основе техногенных 

отходов. 

Study of modified heavy 

concrete based on man-made 

waste. 

33 
Жарқын Хантөре 

Жарқынұлы 

Байтасов Талгат 

Маратович, т.ғ.д., 

профессор. 

Құрғақ құрылыс қоспаларын 

өндіруде мөлшерлеу жүйелерін 

оңтайландыру 

Оптимизация систем 

дозирования при производстве 

сухих строительных смесей 

Optimization of dosing 

systems in the production of 

dry building mixtures 

34 
Қалиев Айдын 

Алматұлы 

Уркенбаева Жузим  

Исаевна ст. 

преподаватель 

Асбестцементтік өндіріс 

қалдықтары негізінде құрылыс 

материалдарын әзірлеу 

Разработка строительных 

материалов на основе отходов 

асбестцементного 

производства 

Development of building 

materials based on asbestos-

cement products 

 

ӨАҚТ  қафедра меңгерушісі         Сабитов Е.Е. 


