
Диссертация 

Қаңтар/январь - 2020 

1. 
6523 

Дисс. 

Батырбекқызы, Гауһар. 
   Кеңестік билік жүйесіндегі қазақ зиялыларының қызметін 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәнінде оқыту (Нәзір 

Төреқұловтың мысалында) : Философия д-ры(PhD) дәрежесін алу 

үшін дайынд. дис.-6D011400-Тарих / Батырбекқызы,Гауһар; Қожа 

Ахмет Ясауи атынд.Халықаралық қазақ-түрік ун-ті. - Түркістан, 

2019. - 162 б. - Қолжазба құқығында. - Пайдаланылған 

әдеб.тізімі:б.126-137. 

2. 
6527 

Дисс. 

Дарибаева, Гульнур Тлеухановна. 
   Ионозондалған отандық тритикале дақылынан алынған ұнды 

және ионозондалған суды қолдану арқылы макарон өнімдерін 

дайындау технологиясы : Философия д-ры(PhD) дәрежесін алу 

үшін дайынд. дис.-6D072800-Қайта өңдеу өндірістерінің 

технологиясы / Дарибаева,Гульнур Тлеухановна; Алматы 

технологиялық ун-ті. - Алматы, 2019. - 166 с. : табл. - Қолжазба 

құқығында. - Пайдаланылған әдеб.тізімі:б.125-136. 

3. 
6522 

Дисс. 

Дуйсебекова, Жайнагул Мураткызы. 

   Ауызша тілдің жүйесі мен құрылымын меңгерту арқылы 

филолог-студенттердің сөз мәдениетін қалыптастыру әдістемесі : 

Философия д-ры(PhD) дәрежесін алу үшін дайынд. дис.-6D011700-

Қазақ тілі мен әдебиеті / Дуйсебекова,Жайнагул Мураткызы; ҚР 

БҒМ,Сулейман Демирель атынд.ун-т. - Қаскелең, 2019. - 190 б. : 

кесте. - Қолжазба құқығында. - Пайдаланылған әдеб.тізімі:б.167-

179. 

4. 
6524 

Дисс. 

Коскеева, Асемгуль Муратовна. 
   Қазақтың шығармашылық интеллигенциясының еңбектеріндегі 

ұлт мәселесі (1956-1991 жж.) : Философия д-ры(PhD) дәрежесін 

алу үшін дайынд. дис.-6D020300-Тарих / Коскеева,Асемгуль 

Муратовна; Л.Н.Гумилев атынд.Еуразия ұлттық ун-ті. - Нұр-

Сұлтан, 2019. - 168 б. - Қолжазба құқығында. - Пайдаланылған 

әдеб.тізімі:б.154-167. 

5. 
6526 

Дисс. 

Танжарикова, Асем Жунисовна. 

   Эффективность человеческого капитала:оценка и 

прогнозирование (на примере предприятий 

телекоммуникационного сектора Казахстана) : Дисс.на 

соиск.степ.д-ра философии(PhD).-6D050600-Экономика / 

Танжарикова,Асем Жунисовна; АО"Ун-т Нархоз". - Алматы, 2019. 

- 146 с. : табл. - На правах рукописи. - Библиогр.:с.119-127. 



6. 
6521 

Дисс. 

Текесбаева, Гульжан Молдакыновна. 
    Синтаксисті оқытуда оқушылардың коммуникативтік 

құзіреттілігін қалыптастырудың әдістемесі (5-8 сыныптар) : 

Философия д-ры(PhD) дәрежесін алу үшін дайынд. дис.-6D011700-

Қазақ тілі мен әдебиеті / Текесбаева,Гульжан Молдакыновна; Абай 

атынд.Қаз.ұлттық пед.ун-ті. - Алматы, 2019. - 163 б. : кесте. - 

Қолжазба құқығында. - Пайдаланылған әдеб.тізімі: б.149 . 

7. 
6525 

Дисс. 

Шинтасова, Саида Мурадовна. 
    Усовершенствование технологии солода с применением 

ионоозонных взрывокавитационных процессов : Дисс.на 

соиск.степ.д-ра философии(PhD).-6D072800-Технология 

перерабатывающих производств / Шинтасова,Саида Мурадовна; 

Алматинский технол.ун-т. - Алматы, 2019. - 238 с. : ил.:табл. - На 

правах рукописи. - Библиогр.:с.138-151. 

 


