Диссертация
Қараша/ноябрь - 2019

1.

Абдукадирова, Жансая Абдимуратовна.
Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы пәнін оқытуда болашақ
биология мұғалімдерінің инновациялық ойлауын қалыптастыру :
6508
Философия д-ры (PhD) дәрежесін алу үшін дайынд.дисс.-6D011300Дисс.
Биология / Абдукадирова,Жансая Абдимуратовна; Қазақ
мемлекеттік қыздар пед.ун-ті. - Алматы, 2019. - 139 с. : кесте. Қолжазба құқығында. - Пайдаланылған әдеб.тізімі:б.122-133.

2.

Батаева, Дариға Серікқызы.
Күріштің тұзға төзімділік әдістерін оқу үдерісінде пайдалану
арқылы болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру
6507
: Философия д-ры(PhD) дәрежесін алу үшін дайынд.дисс.Дисс.
6D011300.-Биология / Батаева,Дариға Серікқызы; Қазақ ұлттық
қыздар пед.ун-ті. - Алматы, 2019. - 138 б. : сурет:кесте. Пайдаланылған әдеб.тізімі:б.117-127.

3.

Баязитова, Меруерт Мысыровна.
Исследование солодовенных свойств зерна тритикале и разработка
6506 технологии нового сорта пива : Дисс.на соиск.степ.д-ра философии
Дисс. (PhD).-6D072800-Технология перерабатывающих производств /
Баязитова,Меруерт Мысыровна; Алматинский технол.ун-т. Алматы, 2019. - 169 с. : табл. - Библиогр.:с.119-129.

4.

Богатов, Тажибек Акжолович.
Телекоммуникациялық қызмет саласындағы маркетингтік
6515 стратегияны қалыптастыру және жүзеге асыру : Философия дДисс. ры(PhD)дәрежесін алу үшін дайынд.дисс. / Богатов,Тажибек
Акжолович; Нархоз ун-ті. - Алматы, 2019. - 138 б. : кесте. Қолжазба құқығында. - Пайдаланылған әдеб.тізімі: б.122-127.

5.

Жанабаева, Карина Кусмановна.
Разработка технологии формирования показателей качества
тритикалевой муки для мучных кондитерских изделий повышенной
6511 пищевой ценности : Дис.на соиск.степ.д-ра философии(PhD).Дисс. 6D072800-Технология перерабатывающих производств /
Жанабаева,Карина Кусмановна; Алматинский технол.ун-т. Алматы, 2019. - 169 с. : табл. - На правах рукописи. Библиогр.:с.126-137.

6.

Карбозова, Булбул Давлетханкызы.
Қазақ тіліндегі омонимдердің когнитивті-семантикалық
6510 құрылымын ЖОО-да оқытудың әдістемесі : Философия д-ры (PhD)
Дисс. дәрежесін алу ушін дайынд.дисс.-6D011700-Қазақ тілі мен әдебиеті /
Карбозова,Булбул Давлетханкызы; Абай атынд.Қазақ Ұлттық
пед.ун-ті. - Алматы, 2019. - 167 б. : табл. - Қолжазба құқығында. -

Пайдаланылған әдеб.тізімі:б.145-154.

7.

Ламбекова, Айгерим Нурлановна.
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктеріндегі ішкі
6516 аудит жүйесін жетілдіру : Философия д-ры(PhD) дәрежесін алу үшін
Дисс. жазылған дисс.6D 050800-Есеп және аудит / Ламбекова,Айгерим
Нурлановна; "Нархоз ун-ті"АҚ. - Алматы, 2019. - 155 б. : кесте. Қолжазба құқығында. - Пайдаланылған әдеб.тізімі: б.128-135.

8.

Мурзалиева, Айменай Кенесбаевна.
Формирование систем управленческого учета и внутреннего
контроля в амбулаторно-поликлинической службе здравоохранения
6509
(на материалах города Алматы и Алматинской области) : Дисс.на
Дисс.
соиск.степ.д-ра философии(PhD) / Мурзалиева,Айменай
Кенесбаевна; АО"Университет Нархоз". - Алматы, 2019. - 155 с. :
табл. - На правах рукописи. - Библиогр.:с.137-146.

9.

Мынбаева, Далида Ералиевна.
Организация управленческого учета в банках второго уровня :
6517
Дисс.на соиск.степ.д-ра философии(PhD).-6D050800.-Аудит /
Дисс.
Мынбаева,Далида Ералиевна; АО"Ун-т Нархоз". - Алматы, 2019. 167 c. : табл. - На правах рукописи. - Библиогр.:с.148-156.

Оразгалиева, Элмайра Болатбековна.
Фармацевтикалық кәсіпорындардың бәсекелестік
артықшылықтарын маркетингтік басқару : Философия д-ры (PhD)
6514
10.
дәрежесін алу үшін дайынд.дисс.-6D051100-Маркетинг /
Дисс.
Оразгалиева,Элмайра Болатбековна; Нархоз ун-ті. - Алматы, 2019. 156 б. : кесте. - Қолжазба құқығында. - Пайдаланылған
әдеб,тізімі:б.134-142.
Тунгышбаева, Улбала Облбековна.
Разработка модели интегрированной системы безопасности и
6520 качества хлебобулочных изделий : Дисс.на соиск.степ.д-ра
11.
Дисс. философии (PhD).-Пищевая безопасность / Тунгышбаева,Улбала
Облбековна; Алматинский технол.ун-т. - Алматы, 2019. - 194 с. :
табл. - На правах рукописи. - Библиогр.:с.156-165.
Шукешева, Сауле Ерболатовна.
Разработка технологии производства реструктурированных
6513 мясных продуктов : Дис.на соиск.степ.д-ра философии.6D07270012.
Дисс. Технология продовольственных продуктов / Шукешева,Сауле
Ерболатовна; Алматинский технол.ун-т. - Алматы, 2019. - 188 с. :
ил.:табл. - На правах рукописи. - Библиогр.:с.127-137.

