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№ 

 

Студенттің толық 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары  

 

 

Тобы 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

қызметі, жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

Амангельдин 

Адиль 

Талғатұлы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы 

Қазақстан тарихына 

арналған 

мұражайдың жобасы 

Проект музея истории 

Казахстана в городе Нур-

Султан 

The project of 

museum of the 

stories of 

Kazakhstan in 

the city of Nur-

Sultan 

Сәу-51 Дүйсебай Есболат 

Күлсабырұлы 

Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 

«Сәулет» 

кафедрасының 

професоры,сәулет 

ғылымының докторы  

2 

 

 

Ахмедина 

Айнур 

Кайратовна 

Жезқазған 

қаласындағы 

көпқабатты 

тұрғын үй 

кешенінің 

жобасы 

Проект многоэтажного 

жилого комплекса в 

городе Жезказган 

The project of 

multi-storey 

residential 

complex in the 

city of 

Zhezkazgan 

Сәу-51 Дуйсебаев 

Улқайырбек 

Дүйсебаевич 

Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 

«Сәулет» 

кафедрасының сәулет 

ғылымының 

кандидаты, доцент 



3 Акимова Айсұлу 

Молдашқызы 

Ақтау қаласындағы 

жабық мұз ойын-

сауық кешенінің 

жобасы 

Проект крытого ледово-

развлекательного 

комплекса в г. Актау 

The project of an 

indoor ice-

entertainment 

complex in Aktau 

city 

Сәу-53 Сабырбаева Лайля 

Адилхановна,   

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  аға 

оқытушысы 

4 

 

 

Дайрабай 

Алтынай 

Қайратқызы 

Қызылорда 

қаласындағы 

қоғамдық 

кітапхананың 

жобасы 

Проект публичной 

библиотеки в городе 

Кызылорда 

The project of 

public library 

project in the city 

of Kyzylorda 

Сәу-51 Дуйсебаев 

Улқайырбек 

Дүйсебаевич 

Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 

 «Сәулет» 

кафедрасының сәулет 

ғылымының 

кандидаты, доцент 

5 

 

 

Жанайдарова 

Айгерим 

Медетовна 

Бурабай 

ауылындағы СПА 

орталығының 

жобасы 

Проект SPA-

комплекса в 

поселке Бурабай 

The project is a 

complex of SPA 

in the village 

Burabay 

Сәу-51 Арынов Калдыбай  

Канайұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ,«Сәулет» 

кафедрасының 

професоры,сәулет 

ғылымының докторы  

6 

 

 

Жақан Айдана 

Мұратқызы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы 

мүмкіндігі шектеулі 

балалар тобына 

арналған жалпы 

білім беру 

мектебінің жобасы 

Проект 

общеобразовательной 

школы, адаптированная 

для маломобильных 

групп детей в городе 

Нур-Султан 

The project of 

general 

education school 

adapted for the 

group of children 

with limited 

mobility in the 

city of Nur-

Sultan 

Сәу-51 Дуйсебаев 

Улқайырбек 

Дүйсебаевич 

Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 

  «Сәулет» 

кафедрасының сәулет 

ғылымының 

кандидаты, доцент 

7 Жортар Мереке 

Амандыққызы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы 

заманауи өнер 

мұражай жобасы 

Проект музея 

современного искусства 

в г. Нур-Султан 

Museum of 

Modern Art in 

Nur Sultan city 

Сәу -53 Садыкова Сара 

Шангереевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының кандидаты,  



8 

 

Жумагельдин 

Нуртас Усенович 

Павлодар 

қаласындағы 

көпфункционалды 

спорт кешенінің 

жобасы 

Проект 

многофункционального 

спортивного комплекса в 

городе Павлодар 

The project 

of 

multifuncti

onal sports 

complex in 

the city of 

Pavlodar 

Сәу-51 Арынов Калдыбай  

Канайұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ,«Сәулет» 

кафедрасының 

професоры,сәулет 

ғылымының докторы 

9 Ермекбай Бауыржан 

Курметулы 

Атырау 

қаласындағы 

автоцентр жобасы 

Проект автоцентра в 

 г. Атырау 

The project of auto 

center in Atyrau 

city 

Сәу-53 Бисенова Жазира   

Сералиевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  аға 

оқытушысы 

10 

 

 

Ибуллаева 

Сания 

Алтайқызы 

Қала маңындағы 

көпфункционалды 

ауылшаруашылық 

кешенінің жобасы 

Проект 

многофункционального 

агроиндустриального 

комплекса пригородного 

назначения   

The project of 

multifunction

al suburban 

agricultural 

complex  

Сәу-51 Арынов Калдыбай 

Канайұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ,«Сәулет» 

кафедрасының 

професоры,сәулет 

ғылымының докторы 

11 Какенова Гульшат 

Асылбековна 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы Жастар 

мәдениет және 

спорт орталығының 

жобасы 

Проект молодежного 

центра культуры и 

спорта в г. Нур-Султан 

The project of 

youth center of 

culture and sports 

in Nur-sultan city 

Сәу-53 Чекаева Рахима 

Усмановна,  

Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 

«Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының 

кандидаты 

12 

 

 

Кәрібай Шыңғыс 

Жанатұлы 

Париж қаласындағы 

Сен-Дени 

коммунасындағы 

мультикомфорттық 

тұрғын үй жобасы, 

Франция 

Проект 

мультикомфортного 

жилого комплекса  

коммуны Сен-Дени в 

городе Париж, Франция 

The project of  

Sen-Deni’s 

commune of 

multicomfortable 

residential complex 

in Paris, France 

Сәу-51 Садыкова Сара 

Шангереевна, Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ, 

«Сәулет» кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының кандидаты 



13 Кеңес Ақылбек 

Қазбекұлы 

Нұр Сұлтан 

қаласындағы 

балалар өнер 

орталығының 

жобасы 

Проект детского центра 

искусств в г. Нур-Султан 

Project of the 

Children's Arts 

Center in Nur 

Sultan city 

Сәу -53 Бисенова Жазира 

Сералиевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

аға оқытушысы 

14 Кондыбаева Маржан 

Ералбековна 

Ақтау қаласы 

бойынша су спорт 

кешен жобасы 

Проект комплекса 

водных видов спорта 

в г. Актау 

The project of 

complex of water 

sports  

in Aktau city 

Сәу -53 Тойшиева Алмагул 

Алмаганбетовна,   

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

аға оқытушысы 

15 Қанатаева 

Назерке 

Қанатайқызы 

Алакөл көлі 

территориясындағы 

туристік кешеннің 

жобасы 

 Проект 

туристического 

комплекса на 

территории озера  

Алаколь 

The project of 

the tourism 

complex on the 

territory of 

Alakol  lake 

Сәу-51 Дүйсебай Есболат 

Күлсабырұлы 

Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 

«Сәулет» 

кафедрасының 

професоры,сәулет 

ғылымының докторы  

16 

 

 

Мустафина Айдана 

Бекболатовна     

Алматы 

қаласындағы 

санаторлы-

курорттық 

кешенінің жобасы 

Проект санаторно-

курортного 

комплекса в городе 

Алматы 

The project of 

health-resort 

complex in the 

city of Almaty 

Сәу-51 Сабырбаева Лайля 

Адилхановна,   

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

аға оқытушысы  

17 

 

Мухабдин Ержан 

Манарбекович 

 Париж 

қаласындағы, Сан-

Дени 

коммунасындағы 18 

сыныпка арналған 

балабақша мен 

бастауыш мектеп 

жобасы, Франция 

 Проект начальной 

школы с детским садом 

на 18 классов в коммуне 

Сен-Дени, Париж, 

Франция 

 The project of 

primary school 

with kindergarten 

for 18 classes in 

San-Deri’s 

commune, Paris, 

France 

Сәу-51 Садыкова Сара 

Шангереевна, Л.Н. 

Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының кандидаты 

18 Нуртас Бакдаулет 

Муратович 

Түркістан 

қаласындағы 33 

сыныпқа арналған 

жалпы білім 

Проект 

общеобразовательной 

школы на 33 класса в 

городе Туркестан 

The project of 

general education 

school for 33 

classes in the city 

Сәу-51 Сабырбаева Лайля 

Адилхановна,   

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 



беретін мектеп 

жобасы 

of Turkestan кафедрасының   

аға оқытушысы 

19 

 

Нұрғай Айсана 

Серікқызы 

Қала маңындағы 

ауылшаруашылық 

өнімдерін өсіру 

бойынша көп 

функцияналды 

орталықтың 

жобасы 

Проект 

многофункционального 

центра по выращиванию 

агропродукции 

пригородного 

назначения  

 

The project of  

multifunctional 

center for the 

cultivation of 

suburban 

agricultural 

products  

Сәу-51 Арынов Калдыбай 

Канайұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ,«Сәулет» 

кафедрасының 

професоры,сәулет 

ғылымының докторы  

20 

 

 

 

Сағымова Майя 

Маралқызы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы 

дамыған қоғамдық 

орталығы бар 

тұрғын үй жобасы 

 

Проект жилого 

комплекса с развитым 

общественным центром 

в городе Нур-Султан 

The project of the 

residential 

complex with 

developed 

community center 

in Nur-Sultan 

Сәу-51 Дуйсебаев Улқайырбек 

Дүйсебаевич 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ,  «Сәулет» 

кафедрасының сәулет 

ғылымының 

кандидаты,доцент 

21 

 

Сәрсек Абылай 

Қайратұлы 

Шымкент 

қаласындағы спорт 

кешенінің жобасы 

Проект спорткомплекса 

в городе Шымкент 

The  project of 

sports complex in 

the city of 

Shymkent 

Сәу-51 Мәлібекұлы Жандарбек 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының 

профессоры 

22 Сарсенбаев Берик 

Ибадуллалұлы 

Ақтау қаласындағы 

көпфункционалды 

спорт орталығының 

жобасы 

Проект 

многофункционального 

спортивного центра в 

г.Актау 

The project of a 

multifunctional 

sports center in 

Aktau city  

Сәу -53 Мәлібекұлы Жандарбек 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының 

профессоры 

23 Сулеева Диана 

Маратқызы 

Түркістан 

қаласындағы аква-

центр жобасы 

Проект аква-центра  в 

г.Туркестан 

The project of  

aqua center in 

Turkestan city 

Сәу -53 Сабырбаева Лайля 

Адилхановна,   

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

аға оқытушысы 

24 Сүіндіқов Самат 

Қайратұлы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы 

мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға арналған 

Проект спортивного 

комплекса для 

маломобильных людей в 

городе Нур-Султан 

The project of 

sports complex for 

people with limited 

mobility in the city 

Сәу-51 Мәлібекұлы Жандарбек 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының 



спорт кешенінің 

жобасы 

of Nur-Sultan профессоры 

25 Тажкенов Нұржан 

Кенжетаевич 

Орал-Атырау тас 

жолындағы мотель 

жобасы 

Проект мотеля на трассе 

Уральск-Атырау 

Motel project on 

the Uralsk-Atyrau 

highway 

Сәу -53 Мәлібекұлы Жандарбек 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының 

профессоры 

26 Төлеутай 

Айдос 

Талғатұлы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы 

шығыс базарының 

жобасы 

Проект восточного 

базара в городе Нур-

Султан 

The project of 

eastern market in 

the city 

of Nur-sultan 

Сәу-51 Арынов Калдыбай 

Канайұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ,«Сәулет» 

кафедрасының 

професоры,сәулет 

ғылымының докторы  

27 Тілектесов Әлібек 

Әнуарбекұлы 

Ақтау қаласындағы 

300 орындық 

аудиториясы бар 

демалыс орталығы 

жобасы 

Проект центра досуга со 

зрительным залом на 300 

мест в г. Актау 

The project of a 

leisure center with 

an auditorium with 

300 seats in Aktau 

city 

Сәу -53 Бисенова Жазира 

Сералиевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  аға 

оқытушысы 

28 Шамрат Темирлан 

Салаватұлы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы әуе 

және fapыш 

мұражайы жобасы 

Музей авиации и 

космонавтики  в г. Нур-

Султан 

The projecт of 

aviation and space 

museum in Nur-

Sultan city  

Сәу -53 Тойшиева Алмагул 

Алмаганбетовна,  

 Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

аға оқытушысы 

29 Шонаев Асылан 

Достанұлы 

Ақтау қаласындағы 

туристік-

рекреациялық 

орталығының 

жобасы 

   

Проект туристко-

рекреационного центра в 

 г.Актау 

The project of a 

tourist and 

recreation center in 

  Aktau city 

Сәу -53 Тойшиева Алмагул 

Алмаганбетовна,  

 Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

аға оқытушысы 

30 Шыршығұл Әсел 

Қайратқызы 

Ақтау каласындагы 

белсенді демалыс 

кешенінің жобасы 

Проект комплекса 

активного отдыха в 

г.Актау 

The project of the 

complex of active 

recreation in Aktau 

city 

Сәу -53 Тойшиева Алмагул 

Алмаганбетовна,  

 Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 



кафедрасының  

 аға оқытушысы 

31 Амри Лейла 

Муратовна 

 Нұр-Сұлтан 

қаласындағы 

пәтерлері бар көп 

функционалды 

тұрғын үй кешеннің 

жобасы 

Проект 

многофункционального 

жилого комплекса с 

апартаментами в г. Нур-

Султан 

Project of 

multifunctional 

residential complex 

with apartments in 

Nur-Sultan city 

Сәу -52 Ревтова Виктория 

Викторовна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

аға оқытушысы 

32 Асанов 

Қазыбек 

Жасұланұлы 

Қазақстанның құрғақ 

аймақтарына 

арналған тұрғын үй 

кешеннің жобасы 

Проект жилого 

комплекса для 

засушливых регионов 

Казахстана  

Project of 

residential complex 

in arid regions of 

Kazakhstan  

Сәу -52 Семенюк  Ольга  

Николаевна ,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

доценты, сәулет 

ғылымының кандидаты 

33 Ашимова Жансая 

Бейсембековна 

Қарағанды 

қаласындағы жұма-

мешітті жасауға 

арналған ислам 

орталығы жобасы 

Проект исламского 

центра с разработкой 

джума-мечети в г. 

Караганда 

Project of islamic 

center with juma 

mosque in 

Karaganda city 

Сәу -52 Чекаева Рахима 

Усмановна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының  кандидаты 

34 Баймұратова  

Мәдина 

Жүсіпқызы  

 

Ақтау қаласындағы 

океанариум жобасы  

Проект океанариума в 

г.Актау 

Project of 

oceanarium in 

Aktau city 

Сәу -54 Чекаева Рахима 

Усмановна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының кандидаты 

35 Бекмухамед Назерке 

Талғатқызы 

Қызылорда 

обласындағы 

экстремалды туризм 

кешенінің жобасы 

Проект комплекса 

экстремального туризма 

в Кызылординской 

области 

Project of extreme 

tourism complex in 

Kyzylorda region 

Сәу -52 Черныш Наталья 

Алексеевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, Сәулет 

ғылымының кандидаты,  

доцент 



36 Бокачѐв Роман 

Витальевич 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы 

«Климатрон»  жабық 

ботаникалық 

бағының жобасы 

Проект крытого 

ботанического сада 

«Климатрон» в г. 

Нур-Султан  

Project of indoor 

botanical garden  

«Klimatron» in  

Nur-Sultan city 

Сәу -54 Сабырбаева Лайля 

Адилхановна,   

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

аға оқытушысы 

37 Ғани Асель 

Ақжамбекқызы 

Алакөл көліндегі 

кемежайы бар 

демалыс кешенінің 

жобасы  

Проект комплекса 

отдыха с пристанью на 

о.Алаколь 

Project of  

recreation complex 

with landing stage 

on Alakol lake 

Сәу -54 Черныш Наталья 

Алексеевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, Сәулет 

ғылымының кандидаты,  

доцент  

38 Джумабаева Жанель 

Мейрамбековна 

Ақтау қаласындағы 

өнер орталығының 

жобасы 

Проект центра искусств 

в г.Актау 

Project of art center  

in Аktau city 

Сәу -54 Садыкова Сара 

Шангереевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының кандидаты 

39 Дүйсенбай 

( Исмамбетова) 

Карина Руслановна 

Орал ңаласындағы 

мектеп-интернаты 

бар футбол 

академиясының 

жобасы 

Проект футбольной 

академии с интернатом в 

г. Уральск 

Project of football 

academy with 

boarding school in 

Uralsk city 

Сәу -54 Хван Елена  Николаевна, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

доценті, сәулет 

ғылымының кандидаты   

40 Елеужанова 

Фарида 

Ардашевна 

Павлодар 

қаласындағы сауда 

ойын-сауық 

орталығының 

жобасы 

Проект торгово-

развлекательного центра 

в г. Павлодар 

Project of 

shopping-

entertainment 

center in Pavlodar 

city 

Сәу -52 Семенюк  Ольга  

Николаевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  м.а. 

доценты, сәулет 

ғылымының кандидаты 

41 Есеналиева Айша 

Булатқызы 

Ақтау қаласындағы 

балалар 

обсерваториясының 

жобасы 

Проект детской 

обсерватории в г. Актау 

Project of kids 

observatory in 

Aktau city 

Сәу -52 Ревтова Виктория 

Викторовна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  аға 

оқытушысы 



42 Жегалова Дарья 

Александровна 

 

Атырау қаласындағы 

коворкинг 

орталықтың жобасы 

Проект коворкинг центра 

в г. Атырау 

Project of co-

working center in 

Atyrau city 

Сәу -52 Садыкова Сара 

Шангереевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының кандидаты 

43 Жусупов Мади 

Бекболатулы 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы көп 

функционалды 

фитнесс орталықтың 

жобасы 

Проект 

многофункционального 

фитнесс-центра в г. Нур-

Султан 

Project of 

multifunctional 

fitness center in 

Nur-Sultan city 

Сәу -54 Тойшиева Алмагул 

Алмаганбетовна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  аға 

оқытушысы 

44 Кабиденова Даяна 

Олжасовна 

Алматы 

қаласындағы 

музыкалық студия 

ғимаратының 

жобасы 

Проект здания 

музыкальной студии в 

г.Алматы 

Project of music 

studio in Almaty 

Сәу -54 Черныш Наталья 

Алексеевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, Сәулет 

ғылымының кандидаты, 

доцент 

45 Ким Евгений 

Дмитриевич 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы  балама 

өнер студиясы 

ғимаратының 

жобасы 

Проект здания студии 

альтернативного 

искусства в г.Нур-

Султан 

Project of 

alternative art 

studio in Nur-

Sultan city  

Сәу -54 Семенюк  Ольга  

Николаевна ,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

доценты, сәулет 

ғылымының кандидаты 

46 Кучербаева Анар 

Нурлановна 

Нұр-Султан 

қаласындағы жеке 

меншік 

балабақшаның 

жобасы 

Проект частного 

детского сада в г. Нур-

Cултан 

Project of private 

kindergarten in 

Nur-Sultan city 

Сәу -52 Ревтова Виктория 

Викторовна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

аға оқытушысы 

47 Мукан 

Райымбек 

Жасыбай көліндегі 

қонақ үй жобасы 

Проект отеля на 

оз.Жасыбай 

Project of hotel on 

Jasybay lake 

Сәу -54 Чекаева Рахима 

Усмановна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 



ғылымының кандидаты 
48 Муканов Нурлыбек 

Батырбекович  

Бурабай кентіндегі 

автономды үлгідегі 

аз қабатты қонақ үй 

кешенінің жобасы 

Проект малоэтажного 

гостиничного комплекса 

автономного типа в п. 

Бурабай 

Project of a low-

rise hotel complex 

of autonomous type 

in the village of 

Burabai 

Сәу -52 Дүйсебай Есболат 

Күлсабырұлы 

Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 

«Сәулет» кафедрасының 

професоры,сәулет 

ғылымының докторы 
49 Мусабекова Радмира 

Жасулановна 

Ертіс өзенінің 

жағасындағы 

көпқабатты тұрғын 

үй кешенінің жобасы 

Проект многоэтажного  

жилого комплекса на 

набережной р. Иртыш в 

г. Павлодар 

Project of multi-

storey residential 

complex on 

promenade of 

Irtysh river  

Сәу -54 Чекаева Рахима 

Усмановна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының кандидаты 

50 Мырзабек Надира 

Асқарқызы 

Шығыс Қазақстан 

облысы Берел 

ауылындағы панта 

шипажайының 

жобасы 

Проект пантолечебницы 

в п. Берель в Восточно-

Казахстанской области 

Project of 

pantheclinics in 

Berel village of 

East Kazakhstan 

region 

Сәу -52 Хван Елена  Николаевна, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

доценті, сәулет 

ғылымының кандидаты   

51 Нұрман Гүлфайруз 

Батталқызы 

Түркістан 

қаласындағы көп 

функционалдық 

мәдени 

орталығының 

жобасы 

Проект 

многофункционального 

культурного центра в 

г.Туркестан 

Project of 

multifunctional 

cultural center in 

Turkestan city 

Сәу -54 Семенюк  Ольга  

Николаевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының 

доценты, сәулет 

ғылымының кандидаты 

52 Сембі Айбике 

Туранқызы 

Түркістан 

қаласындағы үш 

буынды отбасыларға 

арналған 

оқшауланған тұрғын 

үйлер кешенінің 

жобасы 

Проект комплекса 

блокированных жилых 

домов для семей трѐх 

поколений в  

г. Туркестан 

Project of three 

generation family 

blocked residential 

building complex 

in Turkestan city 

Сәу -52 Чекаева Рахима 

Усмановна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының кандидаты 



53 Солсанова Мадина 

Башировна 

Назрань 

қаласындағы 

көркемдік мектептің 

жобасы 

Проект художественной 

школы в г. Назрань 

Project of art 

school  

in Nazran city 

Сәу -52 Ревтова Виктория 

Викторовна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының   

аға оқытушысы 

54 Толымбекова 

Нурсулу 

Толымбековна 

Шымкент 

қаласындағы 

коммерциялық банк 

ғимаратының 

жобасы 

Проект здания 

коммерческого банка в г. 

Шымкент 

Project of 

commerce bank 

building in 

Shymkent city 

Сәу -52 Семенюк  Ольга  

Николаевна ,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  доценты, 

сәулет ғылымының 

кандидаты 

55 Яроцкий Никита 

Сергеевич 

Нур-Султан 

қаласындағы ұлттық 

мұрағаттың жобасы 

Проект национального 

архива в г. Нур-Султан 

Project of national 

archive in Nur-

Sultan city 

Сәу -52 Садыкова Сара 

Шангереевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  

професоры, сәулет 

ғылымының кандидаты 

                              

 

    «Сәулет»  кафедрасының меңгерушісі                                                                                        Садыкова С.Ш. 
 

Сәулет-құрылыс факультетінің деканы                                                                                     Баймуханов С.К. 
 


