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        Магистрлік диссертациялар (2019-2021жж.) [Мәтін]: ағымдағы библиографиялық  

көрсеткіш/ Құрастырушы: Ходжаахмедова  Р. У.- Шымкент:ОКМА,  2022.-23 бет. 

 

 

 

 

 

 

              "Магистрлік диссертациялар" ағымдағы библиографиялық көрсеткіші ОҚМА 

кітапханасында бар дереккөздер бойынша құрастырылған. 2019-2021 жылдар аралығында 

жарияланған материалдар қамтылады."Магистрлік диссертациялар" көрсеткіші ғылыми-

зерттеу қызметімен айналысатын оқырмандарға көмек ретінде шығарылды. 

            Материал мамандықтар бойынша, оның ішінде алфавиттік ретпен орналастырылған. 

Жазбалар басылымның толық библиографиялық сипаттамасын қамтиды,басылымдар 

анықтамалық-ақпараттық сектор қорында сақталады. 

                                                     

    Текущий библиографический указатель «Магистерские диссертации» составлен 

по источникам имеющимся в библиотеке ЮКМА. Охватывается период изданного 

материала с 2019-2021 годы. Указатель «Магистерские диссертации» издается в помощь 

читателям занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. 

           Материал расположен по специальностям, внутри содержания в алфавитном 

порядке. Записи включают полное библиографическое описание издания, издания 

находятся в фонде справочно-информационного сектора. 
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Қоғамдық денсаулық сақтау 

Общественное здравоохранение 

 

1.  614.87 

 

Абдрахманов, Е. А.  Тұрғындар арасында жол апатынан пайда болған 

жарақаттарға медициналық-әлеуметтік  сипаттама  [Мәтін] : 7М101040- 

"Қоғамдық денсаулық сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арнал. магистр. жоба / Е. А.  Абдрахманов. - 

Шымкент, 2021. - 51 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

2.  614.2 

А 150 

 

Абилдаев Б. О. Тұрғындардың мүгедектігін алдын алу бойынша 

медициналық-әлеуметтік шараларды ұйымдастыруды жетілдіру 

(мысалыда Сарыағаш ауданы): дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге  арналған / Б. О. Абилдаев. - Шымкент: ОҚМА, 

2019. - 60 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

3.  614.2 

А 25 

 

Адембаева Н.А. Жасөспірім қыздардың арасындағы ерте жүктіліктің 

медициналық-әлеуметтік сипаттамасы (мысалыда Шымкент қаласы) : 

7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау " мамандығы  бойынша 

денсаулық сақтау магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған 

магистерлік жоба / Н. А. Адембаева. - [б. м.]: ОҚМА, 2020. - 37 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM)  
 

4.  614.253.83 Аймагамбетов, М. Б. Көп бейінді аурухананың қабылдау бөліміндегі 

медициналық-әлеуметтік қатынастарды құқықтық реттеудің 

ұйымдастырушылық аспектілері [Мәтін] : 7М10102- "Қоғамдық 

денсаулық сақтау" маман. бойынша магистрі акад. дәрежесін алу үшін. 

дисс.  / М. Б. Аймагамбетов. - Шымкент, 2021. - 53 бет. +эл. опт. диск 

(CD-ROM) 
 

5.  614.2 

А 110 

 

Айтаханова А.К. Тұрғындар арасында скрининг әдісі бойынша 

глаукоманы ерте анықтау мәселелері (мысалыда Түркістан обласы) : 

7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы" бойнша денс. 

сақтау магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған магистерлік жоба / 

А. К. Айтаханова. - [б. м.]: ОҚМА, 2020. - 43 бет. +эл. опт. диск (CD-

ROM)  
 

6.  614.2 

А 611 

 

Аманбаева М.О. Медицинские аспекты оценки профессиональной 

надежности авиадиспетчеров в Республике Казахстан: дис. ... на соиск. 

акад. степени магистра мед. наук / М. О. Аманбаева. - Шымкент: 

ЮКМА, 2019. - 58 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

7.  614.2 

А 873 

 

Архаров М.А. Научное обоснование и совершенствование 

организационно-методических и медико-социальных основ системы 

профессиональной реабилитации инвалидов в ЮКО: дис. ... на соиск. 

акад. степени магистра мед. наук / М. А. Архаров. - Шымкент: ЮКМА, 

2019. -  67 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

8.  614.2 

А 895 

 

Арыбжанов Д.Т. Совершенствование организации медицинской 

помощи больным гепатоцеллюлярной карциномой печени на юге 

Казахстана: магистр. проект на соиск. акад. степени магистра 

здравоохранения по спец. 7М10140 - "Общественное здравоохранение" 

/ Д. Т. Арыбжанов. - Шымкент: ЮКМА, 2020. - 48 стр. +эл. опт. диск 

(CD-ROM)  
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9.  614.2 

А 900 

 

Асылхан А. М. Тұрғындардың өмір сүру ұзақтығына және сапасына  

әсер ететін аурушаңдықтардың  медициналық-әлеуметтік сипатын 

бағалау (мысалыда Төле би ауданы : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арналған / А. М. Асылхан. - Шымкент: ОҚМА, 2019. 

- 67 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

10.  614.2 Байтуреев, М. С.    Құрсақ қуысы ағзаларының жіті хирургиялық 

аурулары бар науқастарға медициналық-әлеуметтік тұрғыда баға беру 

(мысалыда Шымкент қаласы) [Мәтін] : 7М101040- "Қоғамдық 

денсаулық сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге арнал. дисс. жұмыс   / М. С.   Байтуреев. - Шымкент, 2021. - 82 

бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

11.  614.2 

Б 22 

 

Балабаева А.Б. Жүрек-қан тамыр ауруларының жасаруына 

медициналық-әлеуметік сипаттама ( мысалыда Шымкент қаласы Абай 

және Еңбеқші аудандары 40-45 жас аралығы) : 7М10140 - "Қоғамдық 

денсаулық сақтау мамандығы "  бойынша денсаулық сақтау  магистрі 

акад. дәрежесін ізденуге арналған жоба / А. Б. Балабаева. - [б. м.] : 

ОҚМА, 2020. - 38 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)) 
 

12.  614.2 Балимов , Ж. М.  Түркістан обылысы тұрғындарының арасындағы қан 

айналым жүйесі ауруларының медициналық-әлеуметтік аспектілері 

және олардың алдын алу шаралары (Төлеби ауданы мысалында) 

[Мәтін] : 7М101040- "Қоғамдық денсаулық сақтау" маман. бойынша 

мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. магистр. жоба / Ж. 

М.  Балимов . - Шымкент, 2021. - 49 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

13.  614.2 

Б 276 

 

Басс Е.Е. Организация работы консультативно-диагностической 

поликлиники кардиологического центра (по г. Шымкент) : Маг. проект 

на соиск. акад. степени магистра здравоохранения по спец. 7М10140-

"Общественное здравоохранение" / Е. Е. Басс. - Шымкент: ЮКМА, 

2020. - 51 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

14.  614.2 

Б 27 

 

Батырханова Г.Б. "МӘМС-ды енгізу кезеңінде туындайтын 

мәсәлелер" ( мысалыда Эндокринология саласы. Шымкент қ.): 

7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау " мамандығы бойынша 

денсаулық сақтау  магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған 

магистерлік жоба / Г. Б. Батырханова. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 24 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

15.  614.2 Бейсенбаева, А. Ж. Жүрек қан тамыр ауруларының  жасаруына 

медициналық-әлеуметтік сипаттама. (мысалыда Астана қ, Есіл және 

Байқоңыр аудандары 30-35 жас аралығы) [Мәтін] : 7М101040- 

"Қоғамдық денсаулық сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арнал. магистр. жоба / А. Ж. Бейсенбаева. - 

Шымкент, 2021. - 47 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

16.  614.2 Бексеитова А. М. Тұрғындардың жұқпалы емес аурулар көрсеткішіне 

алғашқы медициналық-санитарлық көмектің әсер етуін анықтау 

(Түлкібас ауданы бойынша): дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге  арналған / А. М. Бексеитова. - Шымкент: ОҚМА, 2019. - 60 

бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  

 

17.  614.2 Борибаева, Д. А. Медико-социальные аспекты бесплодного брака 

[Текст]: магистр. проект по присвоен. акад. степени магистра 
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здравоохранения по спец. 7М10140- "Общественное здравоохранение" 

/ А. В. Водолажская. - Шымкент: ЮКМА, 2021. - 55 стр. +эл. опт. диск 

(CD-ROM) 
 

18.  614.2 

 

Ботабаев Н. Т. Балалардың арасында эндокриндік жүйе ауруларынан 

туындаған мүгедектікті кешенді сараптау және медициналық-

әлеуметтік тұрғыда сауықтыру : дис. ...денсаулық сақтау магистрі 

акад.дәрежесін ізденуге арналған / Н. Т. Ботабаев. - Шымкент: ОҚМА, 

2018. - 60 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

19.  614.25.38 Водолажская, А. В.  Совершенствование школьной медицины в 

системе здравоохранения (на примере Енбекшинского района 

г.Шымкент) [Текст] : дисс... на соиск. акад. степени магистра мед. наук 

по спец. 7М101040- "Общественное здравоохранение" / А. В. 

Водолажская. - Шымкент: ЮКМА, 2021. - 59 стр. +эл. опт. диск (CD-

ROM) 
 

20.  614.2 

В 759 

 

Ворошилова Н. В. Совершенствование системы амбулаторно-

поликлинической помощи взрослому населению г.Шымкента : дис. ... 

на соиск. акад. степени магистра мед. наук / Н. В. Ворошилова. - 

Шымкент: ЮКМА, 2019. - 94 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

21.  616.4 

Д 360 

 

Дерибсалин Т.Т. Оценка качества жизни больных с гепатитом С г. 

Шымкент: дисс... на соиск. акад. ученной степени магистра 

здравоохранения по спец. 6М110200 - "Общественное 

здравоохранение" / Т. Т. Дербисалин. - [б. м.] : ЮКМА, 2020. - 79 стр. 

+эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

22.  614.2 

Д 401 

 

Джабраилова З.С.  Медико-социальные аспекты репродуктивного 

здоровья женщин страдающих эпилепсией: дис. ... на соиск. акад. 

степени магистра мед. наук / З. С. Джабраилова. - Шымкент: ЮКМА, 

2019. - 59 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

23.  614.2 

Д 37 

 

Джубанишбаева Г.Н. Міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыруды ендіру барысындағы профилактикалық қызметінің 

мәселелерін айқындау : 7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау 

мамандығы " бойынша денсаулық сақтау  магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге арналған жоба / Г. Н. Джубанишбаева. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. 

- 55 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

24.  614.2 Досанова, А. М. Управление качеством медицинской помощи в 

детских многопрофильных больницах (на примере г.Шымкент и 

Туркестанской области) [Текст] : дисс... на соиск. акад. степени 

магистра мед. наук по спец. 7М101040- "Общественное 

здравоохранение" / А. М. Досанова. - Шымкент: ЮКМА, 2021. - 60 стр. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

25.  614.2 Дүйсенбаева, М. М. Екпе ісі  жағдайын медико-әлеуметтік тұрғыда 

бағалау (мысалыда Шымкент қаласы) [Мәтін] : 7М101040- "Қоғамдық 

денсаулық сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге арнал. дисс. / М. М. Дүйсенбаева. - Шымкент, 2021. - 80 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

26.  614.2 

Д 87 

Дүйсенбеков А.Р. Міндетті әлеуметтік-медициналық сақтандыру 

жағдайында дәрі-дәрмекпен қаптамасыз етуді ұйымдастыру 
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 жағдайларына сипаттама  (мысалыда Түркістан қаласы) : 7М10140 - 

"Қоғамдық денсаулық сақтау "  маман. бойнша денс. сақтау магистрі 

акад. дәрежесін ізденуге арналған жоба / А. Р. Дүйсенбеков. - [б. м.] : 

ОҚМА, 2020. - 38 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

27.  614.2 

Е 66 

 

Ережепов Е.В. Тұрғындар арасында психобелсенді заттарға 

тәуелділіктің алдын алудағы медициналық-әлеуметтік тәсілдер 

(мысалыда Шымкент қаласы және Түркістан облысы) : 7М10140 - 

"Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы "  бойынша денсаулық сақтау  

магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған жоба / Е. В. Ережепов. - [б. 

м.] : ОҚМА, 2020. - 41 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

28.  614.2 

Е 708 

 

Ержанов Е. Н. Тұрғындардың жүрек қан-тамыр ауруларының сипатын 

ғылыми тұрғыда қарастырудың медициналық-әлеуметтік тұспалдары 

(Түлкібас ауданы мысалында) : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге  арналған / Е. А. Ержанов. - Шымкент : ОҚМА, 2019. 

- 40 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

29.  614.2 

Е 69 

 

Ермекбаева Э.Б. Мектеп жасындағы оқушылардың денсаулығына 

медициналық әлеуметтік сипаттама ( мысалыда Шымкент қаласы №50 

және №26 мектеп гимназиялары) : 7М10140 - "Қоғамдық денсаулық 

сақтау " мамандығы  бойынша денсаулық сақтау магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арналған магистрлік жоба / Э. Б. Ермекбаева. - [б. 

м.] : ОҚМА, 2020. - 38 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

30.  614.23 

Ә 55 

 

Әлсеркеева З.И. Оңтүстік Қазақстан облысы аудандарындағы 

медициналық мамандарының кәсіби -біліктілік және медициналық-

әлеуметтік сипаттамасы (мысалыда Байдібек ауданы) : дис. ... мед. ғыл. 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / З. И. Әлсеркеева. - 

Шымкент: ОҚМА, 2019. - 69 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

31.  614.2 

Ж 340 

 

Жарасбаева С.Б. Совершенствование организации амбулаторно- 

поликлинической помощи урологических заболеваний : дис. ... на 

соиск. акад. степени магистра мед. наук / С. Б. Жарасбаева. - Шымкент: 

ЮКМА, 2019. -  61 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

32.  614.2 

Ж 78 

 

Жумабеков Б.Ж. Денсаулық сақтау саласының электрондық жүйеге 

өту тиімділігі ( мысалыда Түркістан обласы) : 7М10140 - "Қоғамдық 

денсаулық сақтау " мамандығы бойынша денсаулық сақтау магистрі 

акад. дәрежесін ізденуге арналған магистерлік жоба / Б. Ж. Жумабеков. 

- [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 40 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

33.  614.76 

Ж 893 

 

Жунисова А. Б. Мұнай өңдеуші өндірістің өндірістік бұзылыстарының 

адам денсаулығына әсерін бағалау ( Жұлдыз ауылының мысалында) : 

дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / А. Б. 

Жунисова. - Шымкент : ОҚМА, 2019. - 72 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

34.  614.1 Жұмағұлова, А. М. Ана мен бала өліміне медициналық-әлеуметтік 

және демографиялық сипаттама (мысалыда Сарыағаш ауданы) [Мәтін] 

: 7М101040- "Қоғамдық денсаулық сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. дисс. жұмыс / А. М. 

Жұмағұлова. - Шымкент, 2021. - 83 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

35.  614.251.2 Имантаева, Г. О. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жағдайында амбулаториялық-емханалық көмек көрсету жүйесін 
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оңтайландыру (мысалыда МО «Омарали») [Мәтін] : 7М10102- 

"Қоғамдық денсаулық сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін алуға арнал. дисс. жұмыс / Г. О. Имантаева. - Шымкент, 2021. 

- 52 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

36.  614.2 Кабылов, Д. А.Тұрғындар арасындағы бүйрек 

трансплантологиясының құқықтық аспектілері және медициналық-

әлеуметтік сипаттамасы  [Мәтін] : 7М101040- "Қоғамдық денсаулық 

сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге 

арнал. магистр. жоба / Д. А. Кабылов. - Шымкент, 2021. - 51 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM) 
 

37.  614.2 Кенбаев, С. Ж. Туберкулезбен  аурыратын науқастарға медициналық-

әлеуметтік сипаттама (мысалыда Түркістан облысы) [Мәтін] : 

7М101040- "Қоғамдық денсаулық сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. магистр. жоба / С. Ж. Кенбаев. 

- Шымкент, 2021. - 50 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

38.  614.2 

К 354 

 

Кенжебаева М.У. Әйелдер бедеулігінің медициналық-әлеуметтік 

аспектілері (мысалыда Шымкент қаласы) : 7М10140 - "Қоғамдық 

денсаулық сақтау мамандығы " бойынша. денс. сақтау. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арналған жоба / М. У. Кенжебаева. - [б. м.]: ОҚМА, 

2020. - 49 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

39.  614.2 

К 55 

 

Конкашева С.Б. Міндетті әлеуметтік-медициналық сақтандыруда 

тұрғындарды "халық тіркелім регистрі" бағдарламасына енгізудегі 

туындайтын мәселелер (мысалыда Жамбыл обласы, Жамбыл аудандық 

емханасы) : 7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау " мамандығы  

бойынша денсаулық сақтау магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған 

магистерлік жоба / С. Б. Конкашева. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 41 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

40.  614.812 

Қ 71 

 

Қуатбекова А. Қ. Денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту жағдайында 

бастапқы медицина санитарлық көмек қызметін оңтайландыру 

жолдары : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған 

/ А. Қ. Қуатбекова. - Шымкент : ОҚМА, 2019. - 77 бет. +эл. опт. диск 

(CD-ROM)  
 

41.  614.2 

М 230 

 

Манашова Ү.М. Медико-социальные и организационные аспекты 

андрологической помощи юношам-подросткам города Шымкент : дис. 

... на соиск. акад. степени магистра мед. наук / Ү. М. Манашова. - 

Шымкент : ЮКМА, 2019. -  52 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

42.  614.2 

М 360 

 

Махамбетова  Г.С. Медико-социальная характеристика детей, 

больных эпилепсией и совершенствавание медицинской помощи : 

магистр. проект на соиск. акад. степени магистра медицинских наук по 

спец. 7М10144 - "Медицина" / Г. С. Махамбетова . - Шымкент : ЮКМА, 

2020. - 59 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

43.  614.2 

М 66 

 

Молдыбаева А. К. МӘМС ды енгізу кезіндегі күндізгі стационарда 

туындайтын мәселелерді анықтау ( мысалыда ҚЕ №13) : дис. ... мед. 

ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / А. К. Молдыбаева. - 

[б. м.] : ОҚМА, 2020. - 30 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
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44.  614.2 

М 910 

 

Муратов Б.А. Практико-ориентированный подход в обучении 

бакалавров "Общественного здравоохранения": проект на соиск. акад. 

степени магистра медицинских наук по спец. 7М10140 - 

"Общественное здравоохранение" / Б. А. Муратов. - Шымкент : 

ЮКМА, 2020. - 37 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

45.  614.2 

М 78 

 

Мустафаев О.А. Медициналық сақтандыру жүйесіндегі 

стоматологиялық көмек көрсету қызметтерін зерттеу (мысалыда 

Шымкент қ. Қалалық тіс емханасы) : 7М10140 - "Қоғамдық денсаулық 

сақтау "  маман. бойнша денс. сақтау магистрі акад. дәрежесін ізденуге 

арналған магистерлік жоба / О. А. Мустафаев. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 

35 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

46.  614.2 

Н 17 

 

Назарова Д.Ш. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру-енгізу 

кезеңінде құлақ мұрын, тамақ ауруларының әлеуметтік-медициналық 

мәселелері : 7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау " мамандығы  

бойынша денсаулық сақтау магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған 

магистрлік жоба / Д. Ш. Назарова. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 52 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM)  
 

47.  614.2 

Н 83 

 

Нурманова Ж.З. Тұрғындар арасындағы улануға медициналық-

әлеуметтік сипаттама (мысалыда Шымкент қ.) : 7М10140 - "Қоғамдық 

денсаулық сақтау " мамандығы  бойынша денсаулық сақтау магистрі 

акад. дәрежесін ізденуге арналған магистерлік жоба / Ж. З. Нурманова. 

- [б. м.]: ОҚМА, 2020. - 46 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

48.  614.2 

О-580 

 

Оналбаева Р. Т. Интегральная оценка здоровья населения и 

совершенствование организации ПМСП в сельской местности (на 

примере Сайрамского района) : дис. ... на соиск. акад. степени магистра 

мед. наук / Р. Т. Оналбаева. - Шымкент : ЮКМА, 2019. - 102 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM)  
 

49.  614.2 

О-630 

 

Оразбаева Д.Р. Совершенствование эффективности управления УЗИ-

услогой в медицинской организации (на основе ключевых показателей 

эффективности КРI) : магистр. проект на соиск. акад. степени магистра 

здравоохранения по спец. 7М10140 - "Общественное здравоохранение" 

/ Д. Р. Оразбаева. - Шымкент: ЮКМА, 2020. - 41 стр. +эл. опт. диск 

(CD-ROM)  
 

50.  614.2 

О-670 

 

Орманова Ж.А. Совершенствование системы управления качеством 

медицинской помощи в сфере охраны психического здоровья (на 

примере г. Шымкент): проект на соиск. акад. степени магистра 

медицинских наук по спец. 7М10140 - "Общественное 

здравоохранение" / Ж. А. Орманова. - Шымкент: ЮКМА, 2020. - 43 стр. 

+эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

51.  614.2 

Р 120 

 

Райымбекова А.М. Организационно-правовые аспекты введения 

обязательного медицинского страхования в стоматологических 

учреждениях (на примере г.Караганда) : магистр. проект на соиск. акад. 

степени магистра здравоохранения по спец. 7М10140 - "Общественное 

здравоохранение" / А. М. Райымбекова. - Шымкент: ЮКМА, 2020. - 73 

стр. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

52.  614.2 

Р 24 

Рахимбаева Р.М. Тұрақты мүгедектіукті және мерзімінен бұрынғы 

өлімнің алдын алуындағы ауруларды басқару бағдарламасының рөлі : 
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 7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау " мамандығы  бойынша 

денсаулық сақтау магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған 

магистрлік жоба / Р. М. Рахимбаева. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 38 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

53.  614.2 

Р 24 

 

Рахматалиев  А.М. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды 

ендіру барысында коронароангиографиялық көмектің ерекшеліктеріне 

медициналық-әлеуметтік сипаттама (мысалыда Шымкент қаласы мен 

Түркістан облысы )          : 7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау 

мамандығы " бойынша магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған жоба 

/ А. М. Рахматалиев . - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 40 бет. +эл. опт. диск (CD-

ROM)  
 

54.  614.23/25 

Р 281 

 

Рашидова  С.А. Проблемы системы мотивации труда медицинского 

персонала и пути повышения качества медицинской помощи в РК (на 

примере "ГКП Больница Медицинского центра УДП РК " и КГП на 

ПХВ "Городской кардиологический центр" г. Шымкент) : проект на 

соиск. акад. степени магистра медицинских наук по спец. 7М10140 - 

"Общественное здравоохранение" / С. А. Рашидова . - Шымкент  

: ЮКМА, 2020. - 42 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

55.  614.2 

 С14 

 

Сағындықова Э.С. Репродуктивтік жастағы әйелдердің денсаулығын 

скринингтік әдіс бойынша бағалау (мысалыда Қаратау ауданы) : 

6М110200 - "Қоғамдық денсаулық сақтау " мамандығы бойынша 

медицина ғылымдар. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дисс. 

жұмыс / Э. С. Сағындақова. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 70 бет. +эл. опт. 

диск (CD-ROM)  
 

56.  614.2 

С 149 

 

Сайдиганиева  Н.И. Организационно-правовые аспекты констатации 

смерти головного мозга в многопрофильной больнице : дисс... на соиск. 

акад. степени магистра здравоохранения по спец. 6М110200 - 

"Общественное здравоохранение" / М. И. Сайдиганиева . - [б. м.] : 

ЮКМА, 2020. - 70 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

57.  614.2 

С 22 

 

Сарыбай  С.М. Жүкті әйелдердің скринингінің медициналық-

әлеуметтік аспектілері ( Шымкент к. мысалында). : 7М10140 - 

"Қоғамдық денсаулық сақтау " мамандығы бойынша денсаулық сақтау 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған магистерлік жоба / С. М. 

Сарыбай . - [б. м.]: ОҚМА, 2020. - 52 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

58.  614.2 

С 222 

 

Сахи Л. Д. Развитие электронного здравоохранения в городе 

Шымкент: дис. ... на соиск. акад. степени магистра мед. наук / Л. Д. 

Сахи. - Шымкент: ЮКМА, 2019. -  79 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

59.  614.257 

С 280 

 

Сейдакбаров Д.Д. Совершенствование системы дифференцированной 

оплаты медицинских работников (на примере Кардиоцентра) : проект 

на соиск. акад. степени магистра медицинских наук по спец. 7М10140 - 

"Общественное здравоохранение" / Д. Д. Сейдакбаров. - Шымкент : 

ЮКМА, 2020. - 44 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

60.  614.2 

С 288 

 

Сейдинова  Ж.Ш. Медико-социальные аспекты и эпидемиология 

болезни Паркенсона в Туркестанской области : дис. ... на соиск. акад. 

степени магистра мед. наук / Ж. Ш. Сейдинова . - Шымкент: ЮКМА, 

2019. -  71 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
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61.  614.2 Сейітқали, Ж. С.  Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруда 

тұрғындарды регістірлік тіркелімге алу кезеңдерінде туындайтын 

мәселелерге сипаттама (мысалыда Түркістан облысының Бәйдібек 

ауданы) [Мәтін] : 7М101040- "Қоғамдық денсаулық сақтау" маман. 

бойынша мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. магистр. 

жоба / Ж. С.  Сейітқали. - Шымкент, 2021. - 54 бет. +эл. опт. диск (CD-

ROM) 
 

62.  614.2 

С 288 

 

Сейтжанова Г.М. Медико-социальные аспекты беременных с 

хронической артериальной гипертензией (на примере г.Шымкент) : 

магистр. проект на соиск. акад. степени магистра здравоохранения по 

спец. 7М10140 - "Общественное здравоохранение" / Г. М. Сейтжанова. 

- Шымкент: ЮКМА, 2020. - 66 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

63.  614.2 

С 85 

 

Султанов Е.Е. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу 

кезеңінде туындайтын мәселелер (мысалыда Хирургия саласы. 

Шымкент қ.) : 7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы "  

бойынша денсаулық сақтау  магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған 

жоба / Е. Е. Султанов. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 46 бет. +эл. опт. диск 

(CD-ROM)  
 

64.  614.2 

С90 

 

Сүйінбай А.Ә. «Көмек» дағдарыс орталығындағы әйелдердің психо-

әлеуметтік аспектісін зерттеу : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге  арналған / А. Ә. Сүйінбай. - Шымкент: ОҚМА, 

2019. - 70 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

65.  614.2 

Т 28 

 

Тәжи Д.А. Репродуктивтік жастағы әйелдер аурушандықтарының 

медициналық-әлеуметтік сипатын бағалау (мысалыда Шымкент каласы 

SANTO өндірісі) : 6М110200 - "Қоғамдық денсаулық сақтау 

мамандығы "бойынша медицина ғылымдарының  магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арналған диссертациялық жұмыс / Д. А. Тәжи. - [б. 

м.] : ОҚМА, 2020. - 72 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

66.  614.2 

Т 54 

 

Толшибаева К.У. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды 

енгізу кезеңінде ас қорыту жүйесін емдеудегі әлеуметтік- медициналық 

мәселелер (мысалыда Түркістан обласы) : 7М10140 - "Қоғамдық 

денсаулық сақтау мамандығы " бойынша денсаулық сақтау  магистрі 

акад. дәрежесін ізденуге арналған жоба / К. У. Толшибаева. - [б. м.] : 

ОҚМА, 2020. - 40 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

67.  614.2/.25 

Т 821 

 

Тулепов Д.Т. Организационно-правовые аспекты введения 

обязательного медицинского страхования в амбулаторно-

поликлинических учреждениях (на примере ГКП на ПВХ Гор. пол. №1) 

: проект на соиск. акад. степени магистра здравоохранения по спец. 

7М10140 - "Общественное здравоохранение" / Д. Т. Тулепов. - 

Шымкент : ЮКМА, 2020. - 30 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

68.  614.35 

Т 860 

 

Турмаханов А.К. Оценка качества и безопасности лекарственных 

средств: магистр. проект на соиск.академ. степени магистра 

здравоохранения по спец. 7М10140 - "Общественное здравоохранение" 

/ А. К. Турмаханов. - Шымкент: ЮКМА, 2020. - 37 стр. +эл. опт. диск 

(CD-ROM) 
 

69.  614.1 

Т 86 

Тұрсынбаев Б.Б. Медициналық қызметтердің сапасын тұтынушылар 

позициясынан жоғарлату : 6М110200 - "Қоғамдық денсаулық сақтау " 
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 мамандығы бойынша медицина ғылымдарының  магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арналған диссертациялық жұмыс / Б. Б. Тұрсынбаев. 

- [б. м.]: ОҚМА, 2020. - 75 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

70.  614.1 

У 410 

 

Укбаева Г.С. Түркістан облысында нәрестелер өлімін төмендету 

мақсатында балалық шақтағы ауруларды ықпалдастыра емдеу 

(БШАЫЕ) стратегиясы бойынша медициналық қызметкерлерді 

оқытудың маңызы : 7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау 

мамандығы "бойынша. денс. сақтау. магистрі акад. дәрежесін ізденуге 

арналған жоба / Г. С. Укбаева. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 48 бет. +эл. опт. 

диск (CD-ROM)  
 

71.  614.2 

У 747 

 

Усибалиева М. Б. Тұрғындар арасындағы қант диабетін анықтаудағы 

скрининг және медициналық-әлеуметтік жағдайы (мысалыда 

Облыстық эндокринологиялық диспансер) : дис. ... мед. ғыл. магистрі 

акад. дәрежесін ізденуге  арналған / М. Б. Усибалиева. - Шымкент: 

ОҚМА, 2019. - 50 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
  

72.  614.2 

У 82 

 

Утебаева М.С. Балалар эпилепсия ауруының медициналық-әлеуметтік 

жағдайы (мысалыда Шымкент қаласы мен Түркістан обласы) : 

7М10140 - "Қоғамдық денсаулық сақтау " мамандығы бойынша 

денсаулық сақтау  магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған 

магистерлік жоба / М. С. Утебаева. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 38 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM)  
 

73.  614.2 Шардарбекова, Г. А.  Егде жастағы жұмысшылардың еңбекке 

жарамдылық ұзақтығына әсер ететін себептерді кешенді бағалау 

(мысалыда Түркістан облысының Бәйдібек ауданы) [Мәтін] : 

7М101040- "Қоғамдық денсаулық сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. магистр. жоба / Г. А.  

Шардарбекова. - Шымкент, 2021. - 53 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

74.  614.2 Хамидулин, А. М. Полипозды синусит кезіндегі медициналық-

әлеуметтік аспектілері  [Мәтін] : 7М10102- "Қоғамдық денсаулық 

сақтау" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге 

арнал. магистр. жоба / А. М. Хамидулин. - Шымкент, 2021. - 59 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM) 
 

75.  614.2 

Ш 578 

 

ШиликбаевА.К. Медико-эпидемиологические аспекты 

воспалительных заболеваний простато-везикулярного комплекса у 

водителей автотранспорта: магистр. проект на соиск. акад. степени 

магистра здравоохранения по спец. 7М10140 - "Общественное 

здравоохранение" / А. К. Шиликбаев . - Шымкент : ЮКМА, 2020. - 51 

стр. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

76.  614.2 Шынтаева, С. М.  15-17жас аралығындағы жасөспірімдердің 

денсаулық жағдайына медициналық әлеуметтік сипаттама (мысалыда 

Шымкент қаласы) [Мәтін] : 7М101040- "Қоғамдық денсаулық сақтау" 

маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. 

дисс. жұмыс   / С. М.  Шынтаева. - Шымкент, 2021. - 75 бет. +эл. опт. 

диск (CD-ROM) 
 

77.  614.253.52 Юсупова , Ш. Д.  Совершенствование подхода к оценке обучения 

специалистов сестринского дела разного уровня [Текст] : дисс... на 

соиск. акад. степени магистра мед. наук по спец. 7М110141 
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"Сестринское дело" / Ш Д Юсупова . - Шымкент : ЮКМА, 2021. - 73 с. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

78.  614.2 

Ю 918 

 

Юсуфхонова  Г.К. Оценка качества оказания паллиативной помощи 

инкурабельным больным : дис. ... на соиск. акад. степени магистра мед. 

наук / Г. К. Юсуфхонова . - Шымкент : ЮКМА, 2019. - 79 стр. +эл. опт. 

диск (CD-ROM) 

 

Мейіргер ісі 

Сестринское дело 

                            

79.  614.253.5 

А 14 

 

Абдраманова Г.Т. Ерте жастағы балаларға патронаждық қызметтің 

әмбебап прогрессивті моделін енгізу тиімділігін арттырудағы 

мейіргердің ролі : 7М10141 - " Мейіргер ісі "  мамандығы бойынша 

денсаулық сақтау  магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған 

магистерлік жоба / Г. Т. Абдраманова. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 45 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

80.  614.253.52 

А 139 

 

Абдулла Т.Д. Мейіргер ісі мамандығы студенттерінің 

құзыреттіліктерін бағалауды жетілдіру : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге  арналған / Т. Д. Абдулла. - Шымкент : ОҚМА, 2019. 

- 70 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

81.  616-082.8 

Б 16 

 

Базарғалиқызы А. Инсульттан кейінгі науқастарды оңалтудағы 

мейіргер рөлін анықтау : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге  арналған / А. Базарғалиқызы. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 50 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

82.  614.253 

Д 816 

 

Дүйсембаева У.Е. Оценка квалификационных характеристик 

должностей медицинских сестер разных уровней образования : дис. ... 

на соиск. акад. степени магистра мед. наук / У. Е. Дүйсембаева. - 

Шымкент: ЮКМА, 2019. - 79 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

83.  616.831-

005.1-084 

Жақанша, Л. Ж.  Шымкент қаласындағы ишемиялық инсульттен 

кейінгі еңбекке жарамды науқастарды оңалту іс-шараларының 

тиімділігі [Мәтін] : 7М10141- "Мейіргер ісі" маман. бойынша мед. 

ғылым. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. дисс. жұмыс / Л. Ж. 

Жақанша. - Шымкент : ЮКМА, 2021. - 73 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

84.  614.253.52 Жоламанова, Г. Н. №6 Қызылорда қалалық емханасында  созылмалы 

жүрек жетіспеушілігі  бар науқастарды  сапалы   мейіргерлік көмекпен 

қамтамасыз етуді бағалау [Мәтін] : 7М10103- "Мейіргер ісі" маман. 

бойынша денс. сактау магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. магистр. 

жоба / Г. Н. Жоламанова. - Шымкент : ЮКМА, 2021. - 51 бет. +эл. опт. 

диск (CD-ROM) 
 

85.  614.253.52 

М 18 

 

Мамыр, М. Қ.Артериялық гипертензиясы бар науқастарға ауруды 

басқару бағдарламасын енгізуде мейіргердің рөлі [Мәтін] : 7М10103- 

"Мейіргер ісі" маман. бойынша мед. ғылым. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге арнал. магистр. жоба / М. Қ. Мамыр. - Шымкент : ЮКМА, 

2021. - 51 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

86.  616.12-

008.64-083 

П 221 

Пашимова И.П. Жүрек жетіспеушілігінде LVAD құрылғысы 

қойылған науқастарға көрсетілетін күтімнің нәтижесін бағалау : дис. ... 
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 мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / И. П. Пашимова. 

- Шымкент: ОҚМА, 2019. - 73 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

Фармация 

  

87.  615.1 

А 154 

 

Аблаева  Д. С. Теоретическое и методическое обоснование внедрение 

должности HR-менеджера в фармацию : дисс... на соиск. акад. степени 

магистра медицинских наук по спец. 6М110400 - "фармация" / Д. С. 

Аблаева . - Шымкент : ЮКМА, 2020. - 83 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

88.  615.015 

А 391 

 

Акимбаева Д.Н. Өкпе туберкулезына қолданылатын жалаң мия 

препараттарын негіздеу : 6М110100 - "Медицина" маманд. бойнша мед. 

ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дисс. / Д. Н. Акимбаева. 

- [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 70 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

89.  615.91 

А 528 

 

Алтынбек Д. Ацетамипридтің химия-токсикологиялық талдауы : 

6М110400 - "Фармация" маманд. бойнша мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арналған дисс. жұмыс / Д. Алтынбек. - [б. м.] : ОҚМА, 

2020. - 111 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

90.  615.015 

А 610 

 

Амангельді А.У. Шымкент каласы балаларының, тіс зақымдануында 

жалаң мия тамырының фитопрепараттарын қолдануды негіздеу : 

6М110100 -  "Медицина" маманд. бойнша мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арналған дисс. / А. У. Амангельді. - [б. м.] : ОҚМА, 

2020. - 70 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

91.  615.1(043) 

Б 25 

 

Баркизатова Г.Б. Дуалдық қағидаттар негізінде фармацевтикалық 

бейіндегі мамандарды кәсіби қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік 

тәсілдері : 6М110400 - "Фармация " мамандығы бойынша медицина 

ғылымдар. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дисс. жұмыс / Г. 

Б. Баркизатова. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 80 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

92.  615(043) 

Б 590 

 

Бидайбек Р.Н. Жаңа биологиялық белсенді пурин туындысын зерттеу : 

дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / Р. Н. 

Бидайбек. - Шымкент : ОҚМА, 2019. - 106 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

93.  615.322 

Д 210 

 

Даулбаева А.О. Сасық қурай тамырынан экстракт алу және оны 

технологиялық зерттеу : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге  арналған / А. О. Даулбаева. - Шымкент : ОҚМА, 2019. - 108 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

94.  615.03:616.

24 

Дауренбекова, Ш. М.  Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы 

еміндегі клинико-фармакоэкономикалық аспектілері [Мәтін] : 

6М110100- "Медицина" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін алу үшін ұсынылған дисс. (ғыл.-пед. бағытта) / Ш. М. 

Дауренбекова. - Шымкент, 2021. - 72 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

95.  615.322 

Ә 19 

 

Әбу Р.Н. Көкшағыр жусан шөбіне фармакогностикалық және 

фитохимиялық зерттеу : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге  арналған / Р. Н. Әбу. - Шымкент : ОҚМА, 2019. - 73 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM) 
 

96.  615.322 

Ә 59 

 

Әнес А.Т. Astragalus alоpecias шикізатының химиялық құрамын анықтау 

және стандарттау : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  
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арналған / А. Т. Әнес. - Шымкент : ОҚМА, 2019. - 82 бет. +эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

 

97.  615.322 Әтем, Б. Б. Кіші құлқайыр өсімдігін фармакогностикалық зерттеу 

[Мәтін] : 6М110400- "Фармация" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі 

акад. дәрежесін ізденуге арнал. дисс. жұмыс   / Б. Б.   Әтем. - Шымкент, 

2021. - 98 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

98.  615.1 

Ә 96 

 

Әшірханқызы Ж. Дәріханалық ұйымдардың бәсекеге қабілетті 

индикаторларын анықтаудың ғылыми-әдістемелік тәсілдері : дис. ... мед. 

ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / Ж. Әшірханқызы. - 

Шымкент : ОҚМА, 2019. - 82 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

99.  615.15 

Ж 120 

 

Жайкбаева У. Э. Разработка современной модели развития 

регионального фармацевтического предприятия: дисс... на соиск. акад. 

степени магистра медицинских наук по спец. 6М110400 - "фармация" / 

У. Э. Жайкбаева. - Шымкент : ЮКМА, 2020. - 72 стр. +эл. опт. диск (CD-

ROM) 
 

100.  615.03 

Ж 78 

 

Жумабаев  Н.Н. Стационар жағдайында ревматоидты артритті емдеуде 

гендік-инженерлік биологиялық препараттарды қолданудың 

фармакоэкономикалық талдауы : 6М110400 - "Фармация " мамандығы 

бойынша медицина ғылымдар. магистрі акад. дәрежесін ізденуге 

арналған дисс. жұмыс / Н. Н. Жумабаев . - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 80 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

101.  615.4 Жунусов, А. Ф. Оптимизация деятельности по сбыту медицинских 

изделий ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» [Текст] : дисс... на соиск. акад. 

степени магистра мед. наук по спец. 7М101420 - "Фармация" / А. Ф. 

Жунусов. - Шымкент: ЮКМА, 2021. - 81 c. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

102.  615.451.13 

Ж81 

 

Жұмағұл Қ.К. Сүйекті аққурайдың қою экстрактысының 

фармакологиялық қасиеттерін зерттеу : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге  арналған / Қ. К. Жұмағұл. - Шымкент: ОҚМА, 2019. 

- 72 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

103.  615.9:543.2 Жұманазар, Н. Н   Пропафенонның химия-токсикологиялық талдауы 

[Мәтін] : 7М10142- "Фармация" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арнал. дисс. жұмыс   / Н. Н.   Жұманазар. - Шымкент, 

2021. - 107 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

104.  615.014 Кадиршаева, Н. Ш. Разработка технологии лечебной соли на основе 

лиофильных экстрактов [Текст] : дисс... на соиск. акад. степени магистра 

мед. наук по спец. 7М101040 - "Фармация" / Н. Ш. Кадиршаева. - 

Шымкент: ЮКМА, 2021. - 77 c. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

105.  615.04 

К 280 

 

Касымова А.А. Получение лекарственных средств растительного 

происхождения биотехнологическим методом: дис. ... на соиск. акад. 

степени магистра мед. наук / А. А. Касымова. - Шымкент: ЮКМА, 2019. 

- 93 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

106.  615.014 Каюмова, Ф. Ж. Разработка технологии таблеток для рассасывания на 

основе растительных экстрактов [Текст] : дисс... на соиск. акад. степени 

магистра мед. наук по спец. 7М10142 - "Фармация" / Ф. Ж. Каюмова. - 

Шымкент : ЮКМА, 2021. - 82 c. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
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107.  615.322 Қантөре, Ә. Р. Далалық  шырмауық  өсімдігін  фармакогностикалық 

зерттеу [Мәтін] : 6М110400- "Фармация" маман. бойынша мед. ғыл. 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. дисс. жұмыс   / Ә. Р.   Қантөре. 

- Шымкент, 2021. - 99 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

108.  615.322 

Қ 41 

 

Қаржаубаева А.Д. Тікенді сарысояу шөбін фармакогностикалық зерттеу 

: 6М110400 - "Фармация " мамандығы бойынша медицина ғылымдар. 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дисс. жұмыс / А. Д. 

Қаржаубаева. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 97 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

109.  615.454.1 

М 421 

 

Медетова Л.Ш. Безеуге қарсы қолданылатын құрамында ихтиол бар 

емдік-косметикалық крем алу технологиясын жасау : дис. ... мед. ғыл. 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / Л. С. Медетова. - Шымкен 

: ОҚМА, 2019. - 69 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

110.  615.79 

М 646 

 

Мирсоатова М.А. Мовалистің химия-токсикологиялық талдауы : дис. ... 

мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / М. А. Мирсоатова. 

- Шымкент: ОҚМА, 2019. - 108 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

111.  615.03 

М 918 

 

Муталипова Г.З. Жіті респираторлық вирустық инфекцияның алдын 

алудағы фармакологиялық препараттардың  тиімділігі : дис. ... мед. ғыл. 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / Г. З. Муталипова. - 

Шымкент: ОҚМА, 2019. - 76 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

112.  615.03 Муютова , М. Н.  Эпилепсияға қарсы қолданылатын дәрілердің 

фармакоэкономикалық тиімділігі [Мәтін] : 6М110100- "Медицина" 

маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін алу үшін ұсынылған 

дисс. (ғыл.-пед. бағытта) / М. Н. Муютова . - Шымкент, 2021. - 75 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

113.  615.1 

М 91 

 

Мырзақан М. Дәрілік препараттарды қауіпсіз пайдаланудың 

фармакологиялық мониторингін оңтайландыру : 6М110400 - "Фармация 

" мамандығы бойынша медицина ғылымдар. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге арналған дисс. жұмыс / М. Мырзақан. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 

76 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

114.  615.014 

Н 240 

 

Намазбай Г.Ә. Дәрілік заттың бөлініп шығу профилі 

модификацияланған таблеткалар технологиясын жасау: 6М110400 - 

"Фармация" маманд. бойнша мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге 

арналған жұмысы / Г. Ә. Намазбай. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 91 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM) 
 

115.  615 

О 65 

 

Оразбеков Е. К. Дәрілік заттардың сапасын бақылау жүйесін 

мемлекеттік - жекеменшік әріптестік арқылы дамыту (Шымкент 

қаласының мысалында) : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге  арналған  / Е. К. Оразбеков. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 36 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM) 
 

116.  615.1 

О-715 

 

Орынбаева А.Д. Фармация саласындағы мамандарды даярлау үшін 

ақпараттық технологиялар негізінде фармацевтикалық кеңес берудің 

әдістемелік кешенін құру : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін 

ізденуге  арналған / А.Д. Орынбаева. - Шымкент: ОҚМА, 2019. - 73 бет. 

+эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

117.  615.15 

О-715 

Орынбасар А. А. Разработка методики расчета численности 

фармацевтического персонала аптек : магистр. проект на соиск. акад. 
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 степени магистра здравоохранения по спец. 7М10142 - "фармация" / А. 

А. Орынбасар. - Шымкент: ЮКМА, 2020. - 61 стр. +эл. опт. диск (CD-

ROM)  
 

118.  615.32 

С 121 

 

Сабырхан А.Б. Исследование биологически активных соединений 

корня солодки : дисс... на соиск. акад. степени магистра медицинских 

наук по спец. 6М110400 - "фармация" / А. Б. Сабырхан. - Шымкент: 

ЮКМА, 2020. - 149 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

119.  615.038 Тлеуқабыл, Д. Ғ.Жаңа дәрілік субстанция ретінде 2,4,5-үшбром-

имидазолды зерттеу [Мәтін] : 7М10142- "Фармация" маман. бойынша 

мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. дисс. жұмыс   / Д. Ғ.   

Тлеуқабыл. - Шымкент, 2021. - 100 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

120.  615.451 

Т 933 

 

Тыныс Т.О. Разработка и исследование стоматологических пленок на 

основе лекарственных растений: дис. ... на соиск. акад. степени магистра 

мед. наук / Т. О. Тыныс. - Шымкент: ЮКМА, 2019. - 101 бет. +эл. опт. 

диск (CD-ROM)  
 

121.  615.322 

Х 17 

 

Халметова Ф.Ш. Сауыр теңгежапырақ шөбін фармакогностикалық 

зерттеу: 6М110400 - "Фармация " мамандығы бойынша медицина 

ғылымдар. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арналған дисс. жұмыс / Ф. 

Ш. Халметова. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 84 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  

 

Медицина 

 

122.  616.9-

06(572.5 

 Айтмуратова, Г. А. Оценка остаточных явлений и последствий Covid-

19 у отдельных групп населения г. Шымкент [Текст] : дисс... на соиск. 

акад. степени магистра мед. наук по спец. 7М10144 - "Медицина" / Г. А. 

Айтмуратова. - Шымкент: ЮКМА, 2021. - 98 стр. +эл. опт. диск (CD-

ROM) 
 

123.  616.33 

А 380 

 

Акпанбетов Т. К. Тұрғындардың өңеш қатерлі ісігінің сипатын ғылыми 

тұрғыда қарастырудың медициналық-әлеуметтік тұспалдары (Түркістан 

облысы мысалында) : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  

арналған / Т. К. Акпанбетов. - Шымкент: ОҚМА, 2019. - 40 бет. +эл. опт. 

диск (CD-ROM) 
 

124.  616.314 

А 457 

 

Алдабергенова А.Е. Оңтүстік Қазақстан облысы балаларының тіс 

зақымдануының гигиеналық аспектілері : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге  арналған / А. Т. Алдабергенова. - Шымкент: ОҚМА, 

2019. - 74 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

125.  616.9 

А 520 

 

Алтаева А.М. Оценка эффективности вакцинопрофилактики социально-

значимых инфекционных заболеваний в ЮКО : дис. ... на соиск. акад. 

степени магистра мед. наук / А. М. Алтаева. - Шымкент: ЮКМА, 2019. - 

90 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

126.  616.12 

А 52 

 

Аманова Д. О. Қызылорда қаласы бойынша артериялық гипертензиясы 

бар пациенттерге "Ауруды басқару бағдарламасын"енгізу тиімділігі : дис. 

... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / Д. О. Аманова. 

- [б. м.] : ОҚМА, 2020. - 52 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
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127.  618.19-

006.6-

07(574.5) 

Асыл, Д. Қ.  Шымкент қаласындағы сүт безі қатерлі ісігі скринингінің 

нәтижелілігін бағалау [Мәтін] : 7М110141- "Мейіргер ісі" маман. 

бойынша мед. ғылым. магистрі акад. дәрежесін ізденуге арнал. магистр. 

жоба / Д. Қ. Асыл. - Шымкент : ЮКМА, 2021. - 71 бет. +эл. опт. диск (CD-

ROM) 
 

128.  616.36 

Б 483 

 

Бердалиев Н.Г. Бауыр циррозы бар науқастарда портальді генезді қан 

кетудің емдеу және алдын-алу кезіндегі миниинвазивті технологияларды 

қолдану : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / 

Н. Г. Бердалиев. - Шымкент: ОҚМА, 2019. - 91 бет. +эл. опт. диск (CD-

ROM)  
 

129.  616.132.2 

Б 483 

 

Бердиев А.А. Оценка эффективности плазмафереза у пациентов после 

аортокоронарного шунтирования с сопутствующей хронической 

болезнью почек методом ЭхоКГ в условиях ГКЦ г.Шымкент : дис. ... на 

соиск. акад. степени магистра мед. наук / А. А. Бердиев. - Шымкент: 

ЮКМА, 2019. - 70 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

130.  616.832.9 

Д 421 

 

Джолдасова А.А. Клинико-эпидемиологическая характеристика 

менингитов и менингоэнцефалитов у детей в условиях ЮКО : дис. ... на 

соиск. акад. степени магистра мед. наук / А. А. Джолдасова. - Шымкент: 

ЮКМА, 2019. - 96 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

131.  616.9 

Е 23 

 

Егенбердиев Қ. Б. Шымкент қаласының емдеу мекемелерінде 

ауруханаішілік инфекциясын алдын-алу үшін қолданатын заманауи 

дезинфекциялық заттардың профилактикалық және экономикалық 

тиімділігінің аспектісі ( ШҚЖЖА мысалында) : дис. ... мед. ғыл. магистрі 

акад. дәрежесін ізденуге  арналған / Қ. Б. Егенбердиев. - [б. м.] : ОҚМА, 

2020. - 80 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM). 
 

132.  616.1 

Е28 

 

Едіге  А.Ж. 2009-2018 ж. Шымкент қаласы тұрғындарының жүректің 

ишемиялық ауруларынан қайтыс болуына метереологиялық 

факторлардың әсері : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  

арналған / А. Ж. Едіге . - Шымкент: ОҚМА, 2019. - 111 бет. +эл. опт. диск 

(CD-ROM) 
 

133.  616.36 

И 851 

 

Исаева  Л. Т. Оценка эффективности лечения механической желтухи в 

экстренной хирургии с применением миниинвазивных технологий : 

дисс... на соиск. акад. степени магистра медицинских наук по спец. 

6М110100 - "Медицина" / Л. Т. Исаева . - Шымкент : ЮКМА, 2020. - 87 

стр. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

134.  616.379 

И 860 

 

Искакова М.А. Минеральная плотность костной ткани и факторы риска 

развития остеопороза у больных сахарным диабетом 2 типа : дис. ... на 

соиск. акад. степени магистра мед. наук / М. А. Искакова. - Шымкент : 

ЮКМА, 2019. - 75 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

135.  616-089.5 

К 230 

 

Каримов Ю.А. Оценка эффективности и безопасности применения 

седативных препаратов в послеоперационном периоде у пациентов 

перенесших аортокоронарное шунтирование в условиях искусственного 

кровообращения : дисс... на соиск. акад. степени магистра медицинских 

наук по спец. 6М110100 - "Медицина" / Ю. А. Каримов. - Шымкент : 

ЮКМА, 2020. - 70 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
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136.  616.99 

К 644 

 

Конирбаева К.Н. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша сарып ауруымен 

науқастардың  орталық және шеткері жүйке жүйесінің зақымдануы : дис. 

... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / К. Н. 

Конирбаева. - Шымкент : ОҚМА, 2019. - 101бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

137.  616.33 

М 150 

 

Маймаков Н. А. Асқазан обырымен ауыратын науқастарға көрсетілетін 

онкологиялық көмекті оңтайландыру : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге  арналған / Н. А. Маймаков. - Шымкент : ОҚМА, 2019. 

- 50 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

138.  616.8-

009.856 

М 360 

 

Махмудов Ш.А. Капилляроскопия как метод дифференциальной 

диагностики системной склеродермии и первичного синдрома Рейно : 

проект на соиск. акад. степени магистра здравоохранения по спец. М144 

-"Медицина" / Ш. А. Махмудов. - Шымкент : ЮКМА, 2020. - 32 стр. +эл. 

опт. диск (CD-ROM)  
 

139.  616-

089.168.1 

М 91 

 

Мырзакерім Б. М. Митральды клапан ақауы бар науқастарға 

кардиохирургиялық  көмекті бағалау : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге  арналған / Б. М. Мырзакерім. - [б. м.] : ОҚМА, 2020. 

- 66 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

140.  616.36 

М 949 

 

Мырзахметов Р.Т. Бауыр эхиноккозының комплексті емін 

оңтайландыру : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  

арналған / Р. Т. Мырзахметов. - Шымкент : ОҚМА, 2019. - 91 бет. +эл. 

опт. диск (CD-ROM) 
 

141.  616.127-

08(574.5) 

Оспанбек, А. К. Шымкент қаласындағы миокард инфарктісіне 

шалдыққан науқастарды оңалту іс-шараларының тиімділігі [Мәтін] : 

7М110141- "Мейіргер ісі" маман. бойынша мед. ғыл. магистрі акад. 

дәрежесін ізденуге арнал. магистр. жоба / А. К. Оспанбек. - Шымкент : 

ЮКМА, 2021. - 77 б. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

142.  616.12-

005.4-

07(574.5) 

Пахомова, Т. Ю. Совершенствование визуализирующих методов 

диагностики у больных ишемической болезнью сердца (на примере 

г.Шымкент) [Текст] : дисс... на соиск. акад. степени магистра мед. наук 

по спец. 7М101040- "Общественное здравоохранение" / Т. Ю. Пахомова. 

- Шымкент : ЮКМА, 2021. - 71 стр. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

143.  618.19-006 

Т 832 

 

Туменбаева Ж.С. HER 2 гиперэкспрессиялы сүт безі обырының емдеуі 

мен нәтижесі : дис. ... мед. ғыл. магистрі акад. дәрежесін ізденуге  

арналған / Ж. С. Туменбаева. - Шымкент : ОҚМА, 2019. - 80 бет. +эл. опт. 

диск (CD-ROM) 
 

144.  616.33 

Т86 

 

Тұрсынбаев С.Б. Видеолапароскопическое определение 

резектабельности рака желудка : дис. ... на соиск. акад. степени магистра 

мед. наук / С. Б. Тұрсынбаев. - Шымкент : ЮКМА, 2019. - 70 бет. +эл. опт. 

диск (CD-ROM) 
 

145.  616.12 

У 842 

 

Утемисова Д.К. Современные скрининговые методы ультразвуковой 

диагностики ВПС у новорожденных в Туркестанской области : дис. ... на 

соиск. акад. степени магистра наук / Д. К. Утемисова. - Шымкент : 

ЮКМА, 2019. - 69 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

146. 616.62 

Ф 277 

 

Фатхи Р.А. Применения современных методов исследования лучевой 

диагностики у пациентов заболевании мочекаменной болезни : дис. ... на 
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соиск. акад. степени магистра мед. наук / Р. А. Фатхи. - Шымкент : 

ЮКМА, 2019. - 69 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM)  
 

147. 616-

006.81.04 

Х 300 

 

Хван В.В. Ранняя диагностика и возможности скрининга меланомы кожи 

в Туркестанской области по результатам дерматоскопии : дисс. работа на 

соиск. акад. степени магистра медицинских наук по спец. 6М110100 - 

"Медицина" / В. В. Хван. - Шымкент : ЮКМА, 2020. - 73 стр. +эл. опт. 

диск (CD-ROM)  
 

148. 618.3 

Ш 175 

 

Шаймерденова Г.Г. Клинико-эпидемиологические особенности 

туберкулеза у беременных : дис. ... на соиск. акад. степени магистра мед. 

наук / Г.Г. Шаймерденова. - Шымкент : ЮКМА, 2019. - 54 бет. +эл. опт. 

диск (CD-ROM) 
 

149. 618.173 

Э 211 

 

Эдилова Р.М. Постменапауза кезеңінде артериальді гипертензиясы бар 

Шымкент қаласы әйелдерінің өмір сапасын жақсарту : дис. ... мед. ғыл. 

магистрі акад. дәрежесін ізденуге  арналған / Р. М. Эдилова. - Шымкент : 

ОҚМА, 2019. - 73 бет. +эл. опт. диск (CD-ROM) 
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                                      АВТОРЛАРДЫҢ АТАУЛЫ КӨРСЕТКІШІ 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ 

 

А 
Абдраманова Г.Т. -79  

Абдрахманов, Е. А.-1   

Абдулла Т.Д.-80  

Абилдаев Б. О.-2  

Аблаева  Д. С.-87  

Адембаева Н.А.-3  

Аймагамбетов, М. Б.-4  

Айтаханова А.К. -5 

Айтмуратова, Г. А.-122  

Акимбаева Д.Н. -88  

Акпанбетов Т. К. -123 

Алдабергенова А.Е. -124  

Алтаева А.М.-125  

Алтынбек Д.-89  

Аманбаева М.О.-6  

Амангельді А.У.-90   

Аманова Д. О.-126  

Архаров М.А.-7  

Арыбжанов Д.Т.-8  

Асыл, Д. Қ. -127  

Асылхан А. М.-9   

 

Ә 
Әбу Р.Н.-95  

Әлсеркеева З.И.-30  

Әнес А.Т. -96  

Әтем, Б. Б.-97   

Әшірханқызы Ж.-98  

Б 
Базарғалиқызы А.-81  

Байтуреев, М. С.-10     

Балабаева А.Б.-11  

Балимов , Ж. М.-12   

Баркизатова Г.Б.-91  

Басс Е.Е.-13  

Батырханова Г.Б.-14  

Бейсенбаева, А. Ж.-15   

Бексеитова А. М. -16  

Бердалиев Н.Г.-128  

Бердиев А.А.-129  

Бидайбек Р.Н.-92   

Борибаева, Д. А.-17  

Ботабаев Н. Т. -18  
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В 
Водолажская, А. В. -19  

Ворошилова Н. В.-20  

 

Д 
Даулбаева А.О.-93  

Дауренбекова, Ш. М. -94   

Дерибсалин Т.Т.-21  

Джабраилова З.С.-22   

Джолдасова А.А.-130  

Джубанишбаева Г.Н.-23  

Досанова, А. М.-24  

Дүйсембаева У.Е.-82  

Дүйсенбаева, М. М.-25  

Дүйсенбеков А.Р.-26  

Е 
Егенбердиев Қ. Б.-131  

Едіге  А.Ж.-132  

Ережепов Е.В.-27  

Ержанов Е. Н.-28  

Ермекбаева Э.Б.-29  

Ж 
Жайкбаева У. Э.-99  

Жақанша Л. Ж. -83  

Жарасбаева С.Б.-31  

Жоламанова, Г. Н.-84  

Жумабаев  Н. Н.-100  

Жумабеков Б.Ж.-32  

Жунисова А. Б.-33  

Жунусов, А. Ф.-101  

Жұмағұл Қ.К.-102  

Жұмағұлова, А. М.-34  

Жұманазар Н. Н-103    

И 
Имантаева, Г. О.-35  

Исаева  Л. Т.-133  

Искакова М.А.-134  

 

К 
Кабылов, Д. А.-36 

Кадиршаева, Н. Ш.-104  

Каримов Ю.А.-135  

Касымова А.А.-105  

Каюмова, Ф. Ж.-106  

Кенбаев, С. Ж. -37 

Кенжебаева М.У.-38  

Конирбаева К.Н.-136  
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Конкашева С.Б.-39  

Қантөре, Ә. Р.-107  

Қаржаубаева А.Д. -108     

Қуатбекова А. Қ.-40  

М 
Маймаков Н. А.-137  

Мамыр, М. Қ.-85 

Манашова Ү.М.-41  

Махамбетова  Г.С.-42   

Махмудов Ш.А.-138  

Медетова Л.Ш. -109  

Мирсоатова М.А.-110  

Молдыбаева А. К.-43  

Муратов Б.А.-44   

Мустафаев О.А.-45  

Муталипова Г.З.-111  

Муютова , М. Н. -112  

Мырзакерім Б. М.-139  

Мырзақан М.-113  

Мырзахметов Р.Т.-140  

Н 
Назарова Д.Ш.-46  

Намазбай Г.Ә.-114  

Нурманова Ж.З.-47  

 

О  
Оналбаева Р. Т.-48  

Оразбаева Д.Р.-49  

Оразбеков Е. К.-115  

Орманова Ж.А.-50  

Орынбаева А.Д.-116  

Орынбасар А. А.-117  

Оспанбек, А. К.-141  

П 
Пахомова, Т. Ю.-142  

Пашимова И.П.-86  

 

Р 
Райымбекова А.М.-51   

Рахимбаева Р.М.-52   

Рахматалиев  А.М.-53  

Рашидова  С.А.-54   

 

С 
Сабырхан А.Б.-118  

Сағындықова Э.С.-55  

Сайдиганиева  Н.И.-56   

Сарыбай  С.М.-57  

Сахи Л. Д. -58  
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Сейдакбаров Д.Д.-59   

Сейдинова  Ж.Ш.-60  

Сейтжанова Г.М.-62   

Сейітқали, Ж. С.-61    

Султанов Е.Е.-63   

Сүйінбай А.Ә.-64   

Т  
Тәжи Д.А.-65   

Тлеуқабыл, Д. Ғ.-119   

Толшибаева К.У.-66   

Тулепов Д.Т.-67  

Туменбаева Ж.С.-143  

Турмаханов А.К. -68  

Тұрсынбаев Б.Б.-69   

Тұрсынбаев С.Б.-144  

Тыныс Т.О.-120  

 

У 
Укбаева Г.С.-70   

Усибалиева М. Б.-71  

Утебаева М.С. -72  

Утемисова Д.К.-145  

    Ф 
Фатхи Р.А.-146  

     Х 
Халметова Ф.Ш.-121  

Хамидулин, А. М.-74   

Хван В.В.-147  

Ш 
Шаймерденова Г.Г.-148  

Шардарбекова, Г. А.-73   

Шиликбаев  А.К.-75   

Шынтаева, С. М. -76   

Э 
Эдилова Р.М.-149  

Ю 
Юсупова , Ш. Д. -77  

Юсуфхонова  Г.К.-78   
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