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№ Студенттің аты жөні Диплом тақырыбының аты үш тілде Тобы Ғылыми жетекші, 

лауазымы, 

дәрежесі 
қазақша орысша ағылшынша 

1 

Айбергенова 

Мадина 

Жасұланқызы 

Павлодар қаласының 

климаты жағдайлары 

бойынша ашық 

жылумен жабдықтау 

жүйесі және жылу 

желілерінің 

гидравликалық 

үрдістері 

Открытая система 

теплоснабжения по 

условиям климата 

города Павлодар и 

гидравлические 

режимы тепловых 

сетей 

An open heat supply 

system according to 

the climate condi-

tions of Pavlodar and 

hydraulic modes of 

heat networks 

ИСиС-41 Искаков  

Канат 

Алькенович, 

т.ғ.к., доцент 

2 

Айдарбек 

Сапар  

Ерланұлы 

Қостанай 

Қостанай облысының 

шарттары бойынша “Р” 

қаласының сумен 

жабдықтау жүйесі 

Система 

водоснабжения города 

«Р»  по 

условиямКостанайской 

области 

The water supply of 

the Kostanay region 

in “R” city 

ИСиС-41 Чекаев  

Мнир Гисметович 

т.ғ.к., доцент 

3 
Амангелді  

Мадияр Темірболатұлы 

Қарағанды 

Қарағанды облысының 

шарттары бойынша  

“М” қаласының  суды 

әкету жүйесін жобалау 

Канализация “М” г  Қарағанды 

Проектирование 

канализации города 

«М» по условиям 

Карагандинской 

области  

Design of sewage of 

the city of  “М” in 

Karaganda region 

ИСиС-41 Чекаев  

Мнир Гисметович 

т.ғ.к., доцент 



4 

Амандық 

Рүстем 

Серікұлы 

Ақтөбе қаласындағы 

мектепті сумен 

жабдықтау жүйесін 

жобалау 

Проектирование 

системы 

водоснабжения школы 

города Актобе 

Design of school 

water supply system 

in Aktobe city 

ИСиС-41 Сарсекеева 

Гульнар  

Сапарбековна 

т.ғ.к., доцент 

5 

Әділхан 

Қарасай 

Қайратұлы 

Ақтау қаласындағы 

балабақшаның сумен 

жабдықтау жүйесін 

жобалау 

Проектирование 

системы 

водоснабжения 

детского сада в городе 

Ақтау 

Design of 

kindergarten supply 

system in Aktay city 

ИСиС-41 Сарсекеева 

Гульнар  

Сапарбековна 

т.ғ.к., доцент 

6 

Әскербек 

Ернұр 

Тимурұлы 

Павлодар 

Павлодар облысының 

шарттары бойынша “Б” 

қаласының  суды әкету 

жүйесін  жобалау 

Проектирование 

канализации города 

«Б» по условиям 

Павлодарской области 

Design of sewage of 

the city of  “B” in 

Pavlodar region 

ИСиС-41 Чекаев 

Мнир 

Гисметовичт.ғ.к., 

доцент 

7 

Бабашева 

Аян 

Бауржановна 

Ақмола облысының 

шарттары бойынша «Е» 

қаласының суды әкету 

жүйесі 

Система водоотведения 

города «Е» по условиям 

Акмолинской области 

The water disposal 

of the town in Aq-

mola region named 

as «Е» 

ИСиС-41 Смагулова 

Эльмира  

Маликовнат.ғ.к., 

доцент 

8 

Байғалиев 

Асыланбек 

Ғалымбекұлы 

Шығыс Қазақстан 

Шығыс Қазақстан 

облысы Семей қаласын 

сумен жабдықтау 

Водоснабжение города Семей  

Водоснабжение города 

Семей Восточно 

Казахстанской области 

The water supply of 

the city in East Ka-

zakhstan region after 

Semey 

 

The water supply of the city in East Kazakhstan  

region after Semey The water supply of the ci 

ИСиС-41 Сарсекеева 

Гульнар  

Сапарбековна 

т.ғ.к., доцент 

9 Ермек Нұр-Сұлтан қаласының Системы вентиляции и Ventilation and air ИСиС-41 Искаков 



Айгерим 

Кайыргелдыкызы 

Сығанақ көшесі және 

Тұран даңғылы 

маңындағы  спорттық 

кешенінің желдету 

және ауаны баптау 

жүйелері 

кондиционирования 

воздуха спортивного 

комплекса в 

окрестности улицы 

Сығанақ и проспекта 

Тұран города Нұр-

Сұлтан 

conditioning systems 

of a sports complex 

in the vicinity of Sy-

ganak Street and Tu-

ran Avenue of Nur-

Sultan 

Канат  

Алькенович т.ғ.к., 

доцент 

10 

Жумажанов 

Алдияр 

Талгатович 

Ұзынағаш елді 

мекенінің сарқынды 

суын әкету жүйесі 

Система отведения 

сточных вод 

населенного пункта 

Узынагаш 

Waste water disposal 

system of Uzyna-

gash locality 

ИСиС-41 Молдабаева 

Гүлсім 

Нұрпекеқызы аға 

оқытушы 

11 

Журтабаев 

Саян  

Губайдуллович 

Батыс Қазақстан 

облысы Зашаған елді 

мекенін сумен 

жабдықтау жүйесі 

Система 

водоснабжения 

населенного пункта  

Зачaганск Западно – 

Казахстанской области. 

The water supply 

system of the settle-

ment of the city 

Zachaganskin West 

Kazakhstan region 

ИСиС-41 Утепбергенова 

Лаура  

Мухтаровна т.ғ.к., 

доцент 

12 

Жұмабек 

Мағжан 

Бақытжанұлы 

Қызылорда 

Қызылорда облысы 

Жаңақорған ауданын 

сумен жабдықтау 

 

Водоснабжение 

поселка Жанакорган 

Кызылординской 

области 

The water supply of the city in Kyzylorda 

The water supply of 

the city in Kyzylorda 

region after 

Zhanakorgan 

 

ИСиС-41 

 

Сарсекеева 

Гульнар 

Сапарбековна 

т.ғ.к., доцент 

13 

Калиева 

Анара 

Казбековна 

Көкшетау қаласындағы  

зияткерлік мектебінің  

жылыту жүйесін 

жобалау 

Проектирование 

системы отопления 

интеллектуальной 

школы  в городе 

Кокшетау 

Design of heating 

system of 

intellectual school in 

Kokshetau city 

ИСиС-41 КонарбаеваЖаны

лган 

Байсеитовна, аға 

оқытушы 

14 

Курмашева 

Айгерим 

Болатовна 

Шығыс Қазақстан 

облысының шарттары 

бойынша қала типтес 

«А» елді мекенін сумен 

жабдықтау жүйесі 

Система 

водоснабжения 

населенного пункта 

городского типа «А» по 

условиям Восточно – 

Казахстанской области 

Water supply system 

of the urban 

settlement "A" in the 

East Kazakhstan 

region 

ИСиС-41 Молдабаева 

Гүлсім 

Нұрпекеқызы аға 

оқытушы 

15 Нұрберген Жаңаөзен қаласындағы Проектирование Design of heating ИСиС-41 Конарбаева 



Жәмилә 

Бекболатқызы 

аурухана ғимаратының 

жылыту және желдету 

жүйесін жобалау 

системы отопления и 

вентиляции здания 

больницы в городе 

Жанаозен 

and ventilation 

system of the 

hospital building in 

Zhanaozen city 

Жанылган 

Байсеитовна аға 

оқытушы 

16 
Нұрланқызы 

Әйгерім 

Мақат аудан 

орталығындағы  250 

орындық балалар 

бақшасы ғимаратының 

жылыту жүйесін 

жобалау 

Проектирование 

системы отопления 

детского сада на 250 

мест  в районном 

центре Макат 

Design of heating 

system of 

kindergarten on 250 

places in the regional 

center Makat 

ИСиС-41 Конарбаева    

Жанылган 

Байсеитовна аға 

оқытушы 

17 

Оразбек 

Нұрлыжан 

Ғалымжанұлы 

Алматы 

Алматы облысының 

шарттары бойынша   

“Т” қаласының  суды 

әкету жүйесін жобалау 

 

Проектрование 

канализациигорода 

«Т» по условиям  

Алматинской области 

 

Design of sewage of 

the city of  “Т” in 

Almaty region 

 

ИСиС-41 

 

Чекаев Мнир 

Гисметович т.ғ.к., 

доцент 

18 

Өмір  

Әділбек  

Аманқұлұлы 

Түркістан 

облысындағы кедендік 

кешеннің сумен 

жабдықтау және суды 

әкету жүйелерін 

жобалау 

Проектирование 

системы 

водоснабжения и 

канализации 

таможенного 

комплекса в 

Туркестанской области 

Design of water sup-

ply and sewerage 

systems of a customs 

complex in the Tur-

kistan region  

ИСиС-41 Молдабаева 

Гүлсім 

Нұрпекеқызы аға 

оқытушы 

19 

Рахимжанов 

Еснур 

Мейрамович 

Қаскелең қаласындағы 

ойын-сауық сауда 

кешеннің ішкі су 

құбырлары желісі және   

ішкі су әкету жүйелері 

Внутренние 

водопроводные сети и 

системы внутреннего 

водоотведения торгово-

развлекательного 

комплекса в городе 

Каскелен 

Internal water supplu 

networks and inter-

nal drainage systems 

of the shoppins and 

enter tainment com-

plex in Kaskelen 

ИСиС-41 Молдабаева 

Гүлсім 

Нұрпекеқызы аға 

оқытушы 

20 

Рымтай 

Ерасыл 

Айдынұлы 

Жамбыл облысы Шу 

қаласының сарқынды 

суын әкету жүйесі 

Система канализации 

города Шу 

Жамбылской области 

Sewage system of 

the settlement of city 

of Shu, Zhambyl 

ИСиС-41 Молдабаева 

Гүлсім 

Нұрпекеқызы аға 



region оқытушы 

21 

Сайын 

Айдана 

Серікқызы 

Алматы облысы Cарқан 

қаласының сумен 

жабдықтау жүйесін 

қайта құру 

Реконструкция системы 

водоснабжения города 

Сарканд Алматинской 

области 

Reconstruction  of 

water supply sys-

temof the Sarkand 

city in Almaty re-

gion 

ИСиС-41 Утепбергенова 

Лаура  

Мухтаровна т.ғ.к., 

доцент 

22 
Төлебеков 

ӘділжанӘбдімұратұлы 

Алматы облысының 

шарттары бойынша 

қала типтес «Н» елді 

мекеннің сумен 

жабдықтау жүйесі 

Система 

водоснабжения 

населенного пункта 

городского типа «Н» по 

условиям Алматинской 

области 

Water supply system 

of the uvban settle-

ment “N” in Almaty 

region 

ИСиС-41 Молдабаева 

Гүлсім 

Нұрпекеқызы аға 

оқытушы 

23 

Төлеген 

Фазыл 

Төлегенұлы 

Қостанай облысы 

Арқалық қаласының 

сумен жабдықтау 

жүйесін жетілдіру 

Улучшение 

водоснабжения города 

Аркалык Костанайской 

области 

Improving the water 

supply of the city in 

Kostanay region 

after Arkalyk 

ИСиС-41 Сарсекеева 

Гульнар 

Сапарбековна 

т.ғ.к., доцент 

24 Алиев  

Алишер  

Асқарұлы 

Ақтөбе облысы 

Сағашіле елді мекеннің 

сумен жабдықтау 

жүйесі 

Система 

водоснабжения села 

Сағашили 

Актюбинской области 

The water supply of 

the settlement in Ak-

tobe region named as 

Sagashili 

ИСиС-42 Тогабаев 

Есенгельды 

Тогабаевич т.ғ.к., 

доцент 

25 Аманжолов 

Нуржан 

Советович 

Ақмола облысының 

шарттары бойынша 

«Н» қаласының суды 

әкету жүйесі 

Система водоотведения 

города «Н» по 

условиям Акмолинской 

области 

The water disposal 

of the town in Aq-

mola region named 

as «N» 

ИСиС-42 Смагулова 

Эльмира  

Маликовна т.ғ.к., 

доцент 

26 Каирболат 

Алибек 

Русланович 

Атырау облысының 

шарттары бойынша 

«К» қаласының суды 

әкету жүйесі 

Водоотведение города 

«К» по условиям 

Атырауской области 

The water disposal 

of the town in 

Atyrau region named 

as «К» 

ИСиС-42 Чекаев Мнир 

Гисметович т.ғ.к., 

доцент 

27 Коркенова 

Алтынгуль 

Каирбаевна 

Қарағанды 

қаласындағы қонақ үй 

ғимаратының жылыту 

және желдету жүйесін 

жобалау 

Проектирование 

системы отопления и 

вентиляции здания 

отеля в городе 

Караганда 

Design of a heating 

and ventilation 

system of the 

building of hotel in 

the city of 

ИСиС-42 Рывкина Наталья 

Валентиновна аға 

оқытушы 



Karaganda 

28 Манабаева 

Алия 

Елюбаевна 

Қостанай қаласындағы 

лицей ғимаратын 

жылыту және желдету 

Отопление и 

вентиляция здания 

лицея  в городе 

Костанай 

Heating and 

ventilation for the 

lyceum building in 

Kostanay 

ИСиС-42 Рывкина Наталья 

Валентиновна аға 

оқытушы 

29 Марденов 

Мадияр 

Серикович 

Нур-Сұлтан қаласының 

жағдайындағы 

университетті жылыту 

және желдету 

Отопление и 

вентиляция 

университета на 

примере  города Нур-

Султан 

Heating and ventila-

tion of the university 

on the example of 

the city of Nur-

Sultan 

ИСиС-42 Фазылов 

Камидулла 

Рафикович т.ғ.к., 

доцент 

30 Олжабаева 

Нургуль 

Сакеновна 

Қызылорда 

қаласындағы жеке 

меншік балабақша 

ғимаратын жылыту 

және желдету  

Отопление и 

вентиляция здания 

частного детского сада 

в городе Кызылорда 

Heating and 

ventilation of a 

private kindergarten 

building in the city 

of Kyzylorda 

ИСиС-42 Матин Ибрагим 

Тюлютаевич 

оқытушы 

31 Темирханов 

Диас 

Азаматулы 

Костанай облысының 

шарттары бойынша «Р» 

қаласының суды әкету 

жүйесі 

Система водоотведения 

города«Р» по условиям 

Костанайской области 

The water disposal 

of the town in 

Kostanay region 

named as «R» 

ИСиС-42 Смагулова 

Эльмира  

Маликовна т.ғ.к., 

доцент 

 

 

 

«Ғимараттар және имараттарды жобалау» 
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