№

1

Респуб
лика
бойын
ша
орын
2

2

Жұмысты ұсынған
факультет

Жұмыстың авторы (лары)

Ғылыми жетекші

Жұмыс атауы немесе девиз

Техникалық

Смагулов Айдар - техникалық
факультеттің 3 курс студенті

К.А.Абишев, т.ғ.к., «Транспорттық көлік
жəне технологиялар» кафедрасының аға
оқытушысы

2

Экономика

3

2

Ə.Ж.Қойтанова, э.ғ.к., «Менеджмент»
кафедрасының аға оқытушысы
Ю.А.Балджи, в.ғ.к., «Ветеринарлық
санитария» кафедрасының доценті

4

2

Ветеринария жəне
мал шаруашылығы
технологиясы
Ветеринария жəне
мал шаруашылығы
технологиясы

Даутбекова Ақерке - экономика
факультетінің 3 курс студенті
Басыкараева Жансулу - ВМШТ
факультетінің 5 курс студенті

Использование имитационного
моделирования при исследовании
динамических нагрузок подвески
рулевой лыжи снегохода
Қазақстанда оқиғалық туризмдегі
маркетингтік қызметті ұйымдастыру
Разработка способов определения
фальсификации мяса

Сальменова Фариза - ВМШТ факультетінің
4 курс студенті

5

2

Ветеринария жəне
мал шаруашылығы
технологиясы

6

2

Агрономия

7

2

Агрономия

Г.А.Аубакирова, PhD докторы,
«Аңшылықтану жəне балық
шаруашылығы» кафедрасының аға
оқытушысы
С.Қ.Шəуенов,
а.-ш.ғ.д., «Мал шаруашылығы өнімдерін
өндіру жəне өңдеу технологиясы»
кафедрасының профессоры
В.Т. Хасанов, б.ғ.к., «Өсімдік қорғау
жəне карантин» кафедрасының доценті
Ч.А.Алипбекова,
а.-ш.ғ.к., «Өсімдік қорғау жəне
карантин» кафедрасының аға
оқытушысы

8

2

Агрономия

9

2

Жерге орналастыру

Ережеп Жасұлан- жерге орналастыру
факультетінің 3 курс студенті

10

3

Техникалық

Қуанашқанова Данагүл – техникалық
факультетінің 3 курс студенті

Сайлаубек Пернебек - ВМШТ
факультетінің 4 курс студенті
Сидорик Александр - агрономия
факультетінің 4 курс студенті
Қанат Марғұлан - агрономия факультетінің
4 курс студенті

Плюснин Иван - агрономия факультетінің
4 курс студенті

В.Г.Черненок,
а.-ш.ғ.д., «Топырақтану жəне агрохимия»
кафедрасының профессоры
Р.Б.Мухамеджанова, магистр, «Кадастр»
кафедрасының ассистенті
А.М.Жандарбекова, т.ғ.к., «Көлік
техникасы жəне технологиялар»
кафедрасының аға оқытушысы
К.А.Мұрзабекова, т.ғ.к., «Көлік
техникасы жəне технологиялар»
кафедрасының доценті

Жабық су айналымдағы бекіре
балығын өсіру технологиясы
Қой етін өндіру технологиясы

Передача вирусов картофеля при
вегетативном и семенном размножении
ЖҚЗ (Жерді қашықтықтан зондтау)
ғарыштық жүйесін қолдану арқылы
шегірткенің таралу ареалына
мониторинг жəне карталау
жұмыстарын жүргізу
Влияние удобрений и РВ «МЭРС» на
продуктивность сафлора
Анализ существующей системы
состояния пастбищ на примере
Акмолинской и Костанайской
областях
Исследование пропускной
способности остановочных пунктов
городского пассажирского транспорта

11

3

Техникалық

Еркін Абай - техникалық факультетінің 3
курс студенті

А.К.Турсунбаева, т.ғ.д., «Көлік
техникасы жəне технологиялар»
кафедрасының профессор м.а.

12

3

Сейтханов Алдан - ВМШТ факультетінің
4 курс студенті

13

3

Ветеринария жəне
мал шаруашылығы
технологиясы
Агрономия

Қ.Н.Сыздықов, в.ғ.к.,
«Аңшылықтану жəне балық
шаруашылығы» кафедрасының доценті
А.П.Науанова, б.ғ.д., «Топырақтану жəне
агрохимия» кафедрасының профессоры

14

3

Жерге орналастыру

15

3

Жерге орналастыру

16

Алғыс
хат

Гуманитар-лық

Маделова Диляра, Мержақыпова Айгерим
- агрономия факультетінің 2 курс
студенттері
Дүйсенов Сағадат, Баизов Еркін - жерге
орналастыру факультетінің 4 курс
студенттері
Тукенова Перизат - жерге орналастыру
факультетінің 3 курс студенті
Мынжасар Лаура - ВМШТфакультетінің 1
курс студенті

Б.Ж. Жұпархан, магистр, «Жерге
орналастыру» кафедрасының аға
оқытушысы
Р.Б.Мухамеджанова,магистр, «Кадастр»
кафедрасының ассистенті
А.М.Мұратбекова, п.ғ.к., «Қазақ жəне
орыс тілдері» кафедрасының доценті

Совершенствование конструкции
рабочего органа плуга на основе
моделирования технологического
процесса вспашки
Мониторинг и картографирование
охотничьих ресурсов охотничьего
хозяйства «Дударай»
Көмір өндірісі қалдықтарынан кешенді
мелиоративті тыңайтқыштар түрлерін
дайындау жəне олардың бидай өніміне
əсері
Целиноград ауданы Талапкер
ауылының шаруашылық
қожалықтарын жетілді жобасы
Анализ динамики изменения пастбищ
и сенокосов в Акмолинской области
Қазақ тіліндегі фразеологизмдердің
этномəдени сипаты

