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

лауазымы, 

дәрежесі 
қазақша орысша ағылшынша 

1 

Айтбаева  

Жания 
Нурланқызы 

Қостанай облысының 

жағдайында қаланы 

газбен жабдықтау 
жүйелерін жобалау 

және есептеу 

Расчет и проектирование 

систем газоснабжения 

города на примере 
условий Костанайской 

области 

Calculation and design 

of gas supply systems of 

the city Kostanay region 

ТГиВ-41 Абдукаликова 

Гулнарa 

Момыновна, аға 
оқытушы 

2 

Борамбай 

Мөлдір 

Алтынбекқызы 

Ақмола облысы 

Аршалы ауданы Жібек 
Жолы ауылындағы екі  

қабатты білім беру 

орталығының жылыту 
және желдету жүйесі 

Системы отопления и 

вентиляции двух 
этажного учебного центра 

в селе Жибек Жолы 

Аршалинского района 
Акмолинской области 

Heating and ventilation 

systems of the two-
storey educational cen-

ter in the village of 

ZhibekZholy of Arshaly 
district of Akmola re-

gion 

ТГиВ-41 Берикбаев Мади 

Кошкинбаевич 
т.ғ.к., доцент 

3 

Борашова 

Балбөбек 
Саматқызы 

Алматы қаласындағы 

Наурызбай батыр 
көшесі бойында 

орналасқан бес  қабатты 

іскерлік мекеменің 
жылыту жүйесі 

Отопительная система 

пяти этажного делового 
учреждения по улице 

Наурызбай батыра в 

городе Алматы 

Heating system of five-

storey business estab-
lishment on 

HauryzbayBatur street 

in Almaty 

ТГиВ-41 Берикбаев 

Мади 
Кошкинбаевич 

т.ғ.к., доцент 

4 
Далиев 
Әдлет 

Шынғысұлы 

Тараз қаласындағы 320 

орындық мектептің 

жылыту жүйесін 
жобалау 

Проектирование системы 

отопления школы на 320 

мест в городе Тараз 

Design of school 

heating system for 320 

places in Taraz 
 

ТГиВ-41 Берикбаев  Мади 

Кошкинбаевич 

т.ғ.к., доцент 



5 
Данияр 
Таңшолпан 

Жақсылыққызы 

Көкшетау қаласының 

Бірлік шағын ауданында 

орналасқан 120 
орындық білім беру 

ордасының жылыту 

және желдету жүйелері 
 

Системы отопления и 

вентиляции 

образовательного 
учреждения на 120 мест, 

расположенного в 

микрорайоне Бирлик 
города Кокшетау  

Heating and ventilation 

system of colucational 

institution for 120 seats, 
located in the Birlik 

neighborhood of the city 

of Kokshetau 

ТГиВ-41 Матин  Ибрагим 

Тюлютаевич 

оқытушы 

6 

Даулетбекова 

Айгуль 
Болатовна 

Щучинск қаласындағы 

«Талант» өнер 

мектебінің жылыту 
жүйесін жобалау 

Проектирование системы 

отопления  творческой 

школы «Талант» в городе 
Щучинск 

 

Design of the heating 

system of the creative 

school "Talent" in the 
city of Schuchinsk 

ТГиВ-41 Конарбаева 

Жанылган 

Байсеитовна аға 
оқытушы 

7 

Жапсарбай 

Рүстем 

Назарұлы 

Coлтүстік Қазақстан 
облысы, Петропавловск 

қаласында орналасқан 

үш  қабатты мектептің 

жылыту және желдету 
жүйесі 

Система отопления и 
вентиляции трёх этажной 

школы, расположенной в 

городе Петропавловск 

Северо-Казахстанской 
области  

The heating and ventila-

tion system of a three-

story school located in 

the city of Petropav-

lovsk, North Kazakhstan 

Region 

 

ТГиВ-41 Берикбаев  Мади  
Кошкинбаевич 

т.ғ.к., доцент 

8 Жаров  

Дулат 

Батырханович 

Нұр-Cұлтан қаласының 

жағдайында табиғи 

газбен жабдықтау 
жүйесін жобалау 

Проектирование системы 

снабжения природным 

газом на примере города 
Нур-Султан  

Gas supply of  

natural gas in  

Nur-Sultan city 

ТГиВ-41 Молдабаева  

Гүлсім 

Нұрпекеқызы аға 
оқытушы  

9 

Жұмагұл 

Асылан 
Болатұлы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы «Өркен» 

іскерлік орталығы   
ғимаратының жылыту  

жүйесін жобалау 

Проектирование системы 

отопления  делового 

центра «Оркен» в городе 
Нур-Султан 

 

Design of heating 

system of business 

center "Orken" in Nur -
Sultancity 

ТГиВ-41 Конарбаева 

Жанылган 

Байсеитовна аға 
оқытушы 

10 
КамзиноваЖазираНурланбеков

на 

Көкшетау қаласының 
Шоқан Уалиханов 

көшесіндегі  

«Сары-Арқа» 

мейрамхананың 
желдету және ауаны 

баптау жүйелері 

Системы вентиляции и 
кондиционирования 

воздуха ресторана «Сары-

Арқа» по улице Шокана 

Уалиханова в  городе 
Кокшетау 

Ventilation and air con-
ditioning systems of the 

Sary-Arka restaurant on 

Shokan Ualikhanov 

Street in Kokshetau city 

ТГиВ-41 Искаков Канат 
Алькенович т.ғ.к., 

доцент 



11 
Камунова Анель       

Жасулановна 

Нұр-Сұлтан қаласының 

Нұрғиса Тлендиев 

данғылындағы 
«Көктал»  сауда 

орталығының желдету 

және ауаны баптау 
жүйелері 

Системы вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха торгового центра 
«Көктал» на проспекте 

Нургисы Тлендиева  

города Нұр-Сұлтан 

Ventilation and air con-

ditioning systems of the 

Koktal shopping center 
on Nurgisа Tlendiyev 

Avenue of the Nur-

Sultan city 

ТГиВ-41 Искаков Канат 

Алькенович т.ғ.к., 

доцент 

12 
Көптілеуова Назерке 

Ахметқызы 

Ақтөбе қаласының 

климаты жағдайлары 

бойынша жабық 
жылумен жабдықтау 

жүйесі және өндірістік  

аймағын бумен 
жабдықтау   

Закрытая система 

теплоснабжения по 

условиям климата города 
Актобе и пароснабжение 

промышленной зоны 

Closed heat supply sys-

tem according to the 

climate conditions of 
Aktobe city and steam 

supply to the industrial 

zone 

ТГиВ-41 Искаков Канат 

Алькенович т.ғ.к., 

доцент 

13 Қадырқұл Аслан Ғабитұлы 

Нұр-Сұлтан қаласының 

жағдайында 5 қабатты 

әкімшілік ғимараттың 
жылыту және желдету 

жүйесін жобалау 

Проектирование системы 

отопления и вентиляции 

5-этажного 
административного 

здания на примере города 

Нур-Султан. 

Designing a heating and 

ventilation system for a 

5-story administrative 
building using the ex-

ample of the city of 

Nur-Sultan. 

ТГиВ-41 Фазылов    

Камидулла 

Рафикович т.ғ.к., 
доцент 

14 
Қырықбай Ерасыл 
Ақылбекұлы 

Екібастұз қаласындағы  

110 орындық оқу 

орталығы  ғимаратының 

жылыту жүйесін 
жобалау 

Проектирование системы 

отопления здания  

учебного центра на 110 

мест   в городе  Экибастуз 
 

Design of the heating 

system of the training 

center building  for 110 

seats in Ekibastuz city 

ТГиВ-41 Конарбаева  

Жанылган 

Байсеитовнааға 

оқытушы 

15 НуруллаевАлимЕрланович 

Тараз қаласының 

жағдайында екі қабатты 
мектептің жылыту және 

желдету жүйесін  

жобалау 

Проектирование системы 

отопления и вентиляции  
2-этажной школы на 

примере города   Тараз 

Designing a heating and 

ventilation system of a 
2-story school on the 

example of the city of 

Taraz 

ТГиВ-41 Фазылов    

Камидулла 
Рафикович т.ғ.к., 

доцент 

16 
Ондасынов Арнат 

Ондасынұлы 

Өскемен қаласының 
жағдайында табиғи 

газбен жабдықтау 

жүйесін жобалау 

Проектирование системы 
снабжения природным 

газом на примере города 

Усть-Каменогорск 

The gas supply system 
of the city of Ust-

Kamenogorsk 

ТГиВ-41 Абдукаликова 
Гулнарa 

 Момыновна, аға 

оқытушы 

17 
Рахматулла Еркеназ 
Құттыбекқызы 

Көкшетау қаласындағы 
Бірлік шағын ауданын 

Система газоснабжения 
микрорайона Бирлик 

The gas supply system 
of the Birlrk neighbor-

ТГиВ-41 Абдукаликова 
Гулнарa     



газбен жабдықтау 

жүйесі 

города Кокшетау hood of the city Момыновна, аға 

оқытушы 

18 Сахова Роза Асқарқызы 

Нұр-Сұлтан қаласының 
жағдайында кеңсе және 

тұрағы бар 6 қабатты 

тұрғынүйге жылыту 
жүйесін жобалау 

Проектирование системы 
отопления 6-этажного 

жилого дома с офисными 

помещениями и 
паркингом на примере  

города Нур-Султан 

Designing a heating sys-
tem for a 6-storey resi-

dential building with of-

fice space and parking, 
using the example of the 

city of Nur-Sultan. 

ТГиВ-41 Фазылов     
Камидулла 

Рафикович т.ғ.к., 

доцент 

19 
Сәттігұл Райымбек 

Қонысқалиұлы 

Атырау қаласындағы 16 

қабат «Ақжайық» 
тұрғын үй кешенінің 

жылыту және желдету 

жүйесін жобалау 

Проектирование системы 

отопления и вентиляции  
16-ти этажного жилого 

дома в ЖК «Акжайык»  

города Атырау 
 

Design of the heating 

and ventilation system 
of the  16-storey 

"Akzhayik" residential 

complex  in Atyrau city 

ТГиВ-41 Конарбаева 

Жанылган  
Байсеитовна аға 

оқытушы 

20 
Сейіткәрім Нұрдәулет 
Каримоллаұлы 

Ақтөбе облысының 

«Жұлдыз» қалалық 

типтегі елді мекенін 
табиғи газбен 

қамтамасыз ету 

жүйелерін жобалау 

Проектирование систем 

газоснабжения  

природным газом поселка 
городского типа 

«Жулдыз» Актюбинской 

области 

Designing of gas supply 

systems with natural gas 

of the urban-type set-
tlement «Zhuldyz» of 

the Aktobe region 

ТГиВ-41 Абдукаликова 

Гулнарa  

    Момыновна, аға 
оқытушы 

21 Сексен Салтанат Төлегенқызы 

Нұр-Сұлтан 
қаласындағы 200 

орындық бірқабатты 

фитнес клубтың 
жылыту мен 

желдетілуін жобалау 

Проектирование 
отопления и вентиляции 

одноэтажного фитнес 

клуба на 200 мест в 
городе Нур-Султан 

Designing heating and 
ventilation of a one-

story fitness club with 

200 seats in the Nursul-
tan city 

 

ТГиВ-41 Матин         
 Ибрагим     

  Тюлютаевич 

оқытушы 

22 

Байдельденов 

Диас 

Рамазанулы 

Нұр-Сұлтан қаласының 

Сәкен Сейфуллин 
көшесіндегі 

супермаркеті бар 

мейрамхана кешені 
ғимаратының желдету 

және ауаны баптау 

жүйелері 

Cистемы вентиляции и 

кондиционирования 
воздуха здания 

ресторанного комплекса с 

супермаркетом по улице 
Сакена Сейфуллина в 

городе Нұр-Сұлтан 

Ventilation and air con-

ditioning systems of the 
restaurant with super-

market on SakenSei-

fullin Street in Nur-
Sultan Сity. 

ТГиВ-42 Искаков Канат 

Алькенович т.ғ.к., 
доцент 

23 Бекболатова Ақтау қаласының Проектирование систем Design of heating and ТГиВ-42 Фазылов  



Нұргүл  

Тимурқызы 

жағдайындағы «Шахар» 

тұрғын үй кешенін 

жылыту және желдету 
жүйелерін жобалау 

отопления и вентиляции 

жилого комплекса 

"Шахар" на примере 
города Актау 

ventilation systems for 

the Shahar residential 

complex using the ex-
ample of Aktau. 

 Камидулла 

Рафикович т.ғ.к., 

доцент 

24 Габдуллина  

Альфия 
Жанатовна 

Талдықорған 

қаласындағы 
медициналық орталығы 

ғимаратын жылыту 

және желдету 

Отопление и вентиляция 

здания медицинского 
центра в городе 

Талдыкорган 

Heating and ventilation 

of the medical center 
building in Taldykorgan 

ТГиВ-42 Рывкина Наталья 

Валентиновна аға 
оқытушы 

25 Жусанов 
Магжан 

Алдабергенович 

Петропавл қаласындағы 
бизнес орталығын 

жылыту және желдету 

Отопление и вентиляция 
здания бизнес центра в 

городе Петропавловск 

Heating and ventilation  
of business centerbuild-

ing in Petropavlovsk 

ТГиВ-42 Рывкина Наталья 
Валентиновна аға 

оқытушы 

26 Закариянова 

Айдана 
Сайлауқызы 

Нұр-Сұлтан қаласының 

Алматы ауданын газбен 
жабдықтауда 

сұйытылған 

комірсутекті газды 
пайдалану және табиғи 

газды қолдану 

боламалары 

Альтернативы 

газоснабжения 
Алматинского района 

города Нур-Султан при 

использовании 
сжиженного 

углеводородного газа и 

применении природного 
газа 

The gas supply alterna-

tives of the Almaty re-
gion of the city of  

Nur-Sultan using lique-

fied petroleum gas and 
application of natural 

gas 

ТГиВ-42 Абдукаликова 

Гулнарa     
 Момыновна, аға 

оқытушы 

27 Капаров 

Сагитжан 

Жанибекулы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы сауда 

ойын-сауық 
орталығының жылыту 

жүйесін жобалауды 

Проектирование системы 

отопления торгово-

развлекательного центра 
в г. Нур-Султан 

Design of a heating sys-

tem for a shopping and 

entertainment center in 
the city of Nur Sultan   

ТГиВ-42 БерикбаевМадиКо

шкинбаевич т.ғ.к., 

доцент 

28 Кастоев 

Аюп 
Ахмедович 

Павлодар қаласының 

шағын ауданы үшін  
сұйық отынды 

қазандықты жобалау 

Проектирование 

котельной на жидком 
топливе для микрорайона 

города Павлодар 

Design of liquid fuel 

boilers for the microdis-
trict of the Pavlodar city 

ТГиВ-42 Матин Ибрагим 

Тюлютаевич 
оқытушы 

29 Нұрмұхан  
Равиль  

Талғатұлы 

Қызылорда облысы «N» 
қаласының газбен 

жабдықтау жүйесін 

жобалау 

Проектирование систем  
газоснабжения города 

«N»  

Кызылординской области 

Designing of gas supply 
systems of the city «N» 

in the Kyzylorda region 

ТГиВ-42 Абдукаликова 
Гулнарa 

  Момыновна, 

ағаоқытушы 

30 Салдарбекова 
Диана  

Нұр-Сұлтан қаласының 
жағдайында7 қабатты 

Проектирование системы 
отопления 7-этажного 

Designing the heating 
system of a 7-storey res-

ТГиВ-42 Фазылов     
Камидулла 



Нұрлығалиқызы тұрғын үйдің жылыту 

жүйесін жобалау 

жилого дома на примере 

города Нур-Султан. 

idential building on the 

example of the city of 

Nur Sultan. 

Рафикович т.ғ.к., 

доцент 

31 Сулеева 

Аида  

Сансызбаевна 

Атырау облысы Мақат 

ауданының 

Арнауөнеркәсіптік 
кентін жылумен 

жабдықтау 

Теплоснабжение 

промышленного посёлка 

Арнау  Макатского 
района Атырауской 

области 

Heat supply of the in-

dustrial settlement to 

ArnauMakat district of 
the Atyrau region 

ТГиВ-42 Матин       Ибрагим 

Тюлютаевич 

оқытушы 

32 Тажмағамбет  

Еркебұлан 

Нұр-Сұлтан қаласының 

жағдайында, 
кіріктірілген бөлмелері 

мен тұрағы бар тұрғын 

үй кешенінің жылыту 
және желдету 

жүйелерін жобалау 

Проектирование систем 

отопления и вентиляции 
жилого комплекса со 

встроенными  

помещениями и 
паркингом на примере  

города Нур-Султан. 

Design of heating and 

ventilation systems for a 
residential cosplay com-

plex with built-in rooms 

and a parking lot using 
the example of the city 

of Nur-Sultan. 

ТГиВ-42 Фазылов  

 Камидулла 
Рафикович т.ғ.к., 

доцент 

33 Төлебай  

Дәурен 
Мұратұлы 

Нұр-Сұлтан қаласының 

жағдайында, 
кіріктірілген бөлмелері 

бар 5 қабатты тұрғын 

үйдің жылыту және 
желдету жүйелерін 

жобалау 

Проектирование систем 

отопления и вентиляции 
5-этажного жилого дома 

со встроенными 

помещениями на примере  
города Нур-Султан. 

Design of heating and 

ventilation systems of a 
5-storey residential 

building with built-in 

premises using the ex-
ample of the city of 

Nur-Sultan. 

ТГиВ-42 Фазылов 

 Камидулла 
Рафикович т.ғ.к., 

доцент 

34 Төлеуханова  

Ляззат 
Бақытжанқызы 

Нұр-Сұлтан қаласы сол 

жағалауының Е51және 
Е102 көшелері 

ауданындағы тұрғын 

кешенінің   жылумен 
жабдықтау жүйесі 

Система теплоснабжения 

жилого комплекса в 
районе улиц Е51и Е102 

левобережья  города Нур-

Султан 

The heat supply sys-

temof the residential 
complex in the area of 

E51 and E102 streets on 

the left bank of the city 
of Nur-Sultan 

ТГиВ-42 Искаков Канат 

Алькенович т.ғ.к., 
доцент 

35 Хасенова 

Жулдузай 

Алихановна 

Көкшетау қаласындағы 

жеке жылу көзімен 

жабдықталған хауыз 
ғимаратын жылыту 

және желдету 

Отопление и вентиляция 

здания  бассейна с 

автономным источником 
теплоты в городе 

Кокшетау. 

Heating and ventilation 

of the swimming pool 

building with 
autonomous source of 

heat in Kokshetau city. 

ТГиВ-42 Рывкина Наталья 

Валентиновна аға 

оқытушы 

36 Чажабаев 

Алибек 
Болатулы 

Екiбастұз қаласындағы 

120 орындық мектептiң 
жылыту жүйесi 

Система отопления 

школы на 120 мест в 
городе Экибастуз 

120 -seat school heating 

system in Ekibastuz city 

ТГиВ-42 Берикбаев  Мади 

Кошкинбаевич 
т.ғ.к., доцент 



37 Шаймерденов 

Искандер  

Айдарбекович 

Көкшетау қаласында 

орналасқан 5 қабатты 

тұрғын үйдiң жылыту 
жүйесi 

Система отопления 5-

этажного жилого здания 

расположенного в городе 
Кокшетау 

Heating  system of a 5 

storey residential build-

ing located in the city of 

Kokshetau 

ТГиВ-42 Берикбаев  Мади 

Кошкинбаевич 

т.ғ.к., доцент 

38 Шақар  

Самат 

Аманжолұлы 

Акмола облысы, 

Биржан сал ауданы, 

Степняк каласында 
орналаскан №3 негiзгi 

мектептiн жылыту 

жуйесi 

Система отопления 

основной школы №3 

города Степняк района 
Биржан сал  

Акмолинской области 

The heating system of 

the primary school №3 

of Stepnyak city, Bir-
zhansal district, Akmola 

region 

ТГиВ-42 Берикбаев   Мади 

Кошкинбаевич 

т.ғ.к., доцент 

39 Шапай 
Айя 

Еркиновна 

Газ толтыру станциясын 
жобалау Акмола 

обласының Макинск 

қалалық типтік елді 
мекенінде 

Проектирование 
газонаполнительной 

станции в населённом 

пункте городского типа 
Макинск Акмолинской  

области 

Designing of gas filling 
station in the settlement 

of city type of Makinsk 

of Akmola region 

ТГиВ-42 Абдукаликова 
Гулнарa 

Момыновна, аға 

оқытушы 

 

 

 

«Ғимараттар және имараттарды жобалау» 

кафедрасының меңгерушісі                                                                                         Ж.А. Шахмов 

 

«Сәулет-құрылыс» факультетінің 

деканы                                                                                                                         С.К. Баймуханов                                    


