
Қосымша _2_____ 

04 .11. 2019ж. 

№1758-п 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университетінің ректоры 

Е.Б. Сыдықовқа 

 

 
2019-2020 оқу жылына 

7М07320 – «Сәулет» мамандығын бітіруші  магистранттың  

магистрлік диссертация тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 

 

№ 

 

Магистранттың   

аты-жөні 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

қызметі, жұмыс орны, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

Магистрлік диссертация тақырыптары  

 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

                                                                                                     Сәулет-құрылыс факультеті 

7М07320 – «Сәулет» 

 

1 Айтбек Рамазан 

Мақсатұлы  

 

Арынов Калдыбай 

Канаевич, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

докторы, 

профессор    

 

Жаңа тұрпаттағы ауыл 

архитектурасын  

қалыптастырудың 

теориялық моделі. 

 

 

Теоретическая модель 

формирования сельской 

архитектуры нового типа. 

 

 

A theoretical model of the 

formation of a new type of rural 

architecture. 

 

2 Амангелдіқызы 

Таңшолпан  

 

Садыкова Сара 

Шангереевна, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

профессор    

 

Күрделі рельефте аз 

қабатты тұрғын 

үйлердің 

архитектурасын 

қалыптастыру 

принциптері. 

 

 

 

 

Принципы формирования 

архитектуры малоэтажных 

жилых домов на сложном 

рельефе.   
 

 

 

The principles of forming the 

architecture of low-rise residential 

building on complex terrain. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/maloetazhnye-zhilye-doma-na-slozhnom-reliefe-v-usloviyah-urala-rekomendatsii-po-proektirovaniyu-chast-2
https://cyberleninka.ru/article/n/maloetazhnye-zhilye-doma-na-slozhnom-reliefe-v-usloviyah-urala-rekomendatsii-po-proektirovaniyu-chast-2


 

3 Балгабаев Дамир 

Мажитович 

 

Хван Елена Николаевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

доцент    

 

Қазақстандағы 

заманауи 

мейрамханалар 

архитектурасының  

кеңістіктік – 

конструктивтін 

жобалау принциптері. 

 

 

Принципы 

пространственно - 

конструктивного 

моделирования 

архитектуры современных 

ресторанов Казахстана. 

 

The principles of spatial-

constructive modeling of 

architecture of modern restaurants 

in Kazakhstan. 

4 Бозтай Әкімхан 

Берікжанұлы  

 

Чекаева Рахима 

Усмановна, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

профессор    

 

Еуразиялық мәдени 

мұраның Казақстанның 

заманауи 

архитектурасына әсері 

 

 

Влияние евразийского 

культурного наследия на 

современную архитектуру 

Казахстана 

 

The influence of eurasian cultural 

heritage on contemporary 

architecture of Kazakhstan. 

 

 

5 

Дарменова 

Гулсим 

Тимуркызы 

 

Чекаева Рахима 

Усмановна, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

профессор    

 

Қарағанды 

архитектурасы XVIII ғ. 

соңы – XXI ғ.басы.  

 

Архитектура Караганды 

конца XVIII – нач. XXI вв. 

 

The Architecture of Karaganda at 

the end of the 18th century –

beginning of the 21th century. 

6 Зинабдин Галым 

Низамидинулы 

 

Арынов Калдыбай 

Канаевич, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

докторы, 

профессор    

 

Шығыс Қазақстан 

туристік орталықтары 

архитектурасын 

бірыңғайлау 

принциптері.  

 

Принципы унификации 

архитектуры Восточно-

Казахстанских 

туристических центров. 

 

Principles of unification of 

architecture of East Kazakhstan’s 

tourist centers. 

 

7 Ибраева Алуа 

 

Черныш Наталья 

Алексеевна ,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

 

Элиталық тұрғын үй 

кешендерін 

жобалаудағы қазіргі 

заманғы үрдістер (Нұр-

 

Современные тенденции 

проектирования элитных 

жилых комплексов (на 

примере г. Нур - Султан). 

 

Modern tendencies of designing 

of elite residential complexes (in 

the city of Nur-Sultan). 

 



доцент    Сұлтан қ. бойынша). 

 

8 Кенже Жазира 

Қуатбекқызы  

 

Дүйсебай Есболат 

Күлсабырұлы, Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ, 

«Сәулет» кафедрасының 

сәулет докторы, 

профессор 

 

Қазақ көркем өнері. 

Қазақстандық жаңа 

сәулет бейнесін 

қалыптастыру негізі. 

 

 

Казахское 

изобразительное 

искусство. Основы 

формирования нового 

казахстанского 

архитектурного образа 

 

Kazakh fine arts. The basis of 

formation of new architectural 

image of  Kazakhstan 

 

9 Мейрамбай 

Шыңғысхан 

Мұратұлы  

 

Чекаева Рахима 

Усмановна, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

профессор    

 

Оңтүстік Қазақстан 

сауда орталықтарының 

архитектурасын 

қалыптастыру, XVIII  - 

XX ғғ. басы. 

 

Формирование 

архитектуры торговых 

центров Южного 

Казахстана XVIII  – 

начала  XX вв. 

 

Formation of architecture of 

shopping centers of South 

Kazakhstan, 18th century - early 

20th century. 

10 Молдалиева 

Гүлман 

Тимурқызы 

Садыкова Сара 

Шангереевна, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

профессор    

 

Вертикалды эко-

фермалар сәулетінің 

қалыптасуындағы 

заманауи 

тенденциялары. 

 

Современные тенденции 

формирования 

архитектуры 

вертикальных эко-ферм. 

 

Modern Trends in the Formation 

of the Architecture of  Vertical 

Eco-Farms.  

11 Орақ Мирас 

Бағланұлы 

Садыкова Сара 

Шангереевна, 

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

профессор    

 

Қазақстандағы спорт 

нысандарының 

архитектурасындағы 

жаңа құрылымдық 

жүйелерді жасау. 

 

Развитие новейших 

конструктивных систем в 

архитектуре спортивных 

сооружений Казахстана. 

 

 

 

 

Development of the latest 

structural systems in the 

architecture of sports facilities in 

Kazakhstan. 

12 Сейсенбинова 

Айжан 

Мухаметкалиевна  

 

Семенюк Ольга 

Николаевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

 

Солтүстік Қазақстан 

архитектурасында 

ұлттық стиль 

 

Развитие элементов 

национального стиля в 

архитектуре Северного 

 

Development of elements of 

national style in architecture of 

Northern Kazakhstan. 



кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

доцент    

элементтерін дамыту. Казахстана.  

13 Тоқтаров Досбол 

Тоқтарұлы  

 

Семенюк Ольга 

Николаевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

доцент    

 

Солтүстік 

Қазақстанның 

үлгісіндегі суық 

климатқа арналған  

энерго тиімді сәулет.  

 

Энергоэффективная 

архитектура для регионов 

с холодным климатом на 

примере Северного 

Казахстана.  

 

Energy efficient architecture for 

cold climate regions on the 

example of Northern Kazakhstan. 

14 

 

Шаруан Айбек 

Талгатулы  

 

Семенюк Ольга 

Николаевна,  

Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ, «Сәулет» 

кафедрасының  сәулет 

кандидаты, 

доцент    

 

Қазақстандағы тұрғын 

үйлердің энергия тиімді 

жобалануы. 

 

 

Энергоэффективное 

проектирование жилых 

зданий в Казахстане. 

 

 

Energy - efficient design of 

residential building in 

Kazakhstan. 

 

 

 

«Сәулет»  кафедрасының меңгерушісі          Садыкова С.Ш. 

 

Сәулет-құрылыс факультетінің деканы                                                                                      Баймуханов С.К. 
 


