
 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

  

 



 



 

2019-2020 оқу жылына  

5B011100  Информатика 
мамандығын бітіруші студенттердің дипломдық жұмыстарының (жобаларының)  

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 

 

№ 

 

Студенттің толық  

аты-жөні 

Дипломдық жұмыстарының тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми 

жетекшінің толық 

аты-жөні, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атағы 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 Ақберді  

Назым 

Бақытқызы 

Дуалды оқыту жүйесінің 

әдістемелік ерекшеліктері 

Методические особенности 

системы дуального 

обучения 

Methodical features of 

the dual departmental 

teaching 

В4-0111-01 Кариева Қалия 

Утеповна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

2 Әжібек  

Асылхан 

Серікжан  

Білім беру жүйесіндегі web-

қосымшалар құрудың 

негіздері 

Основы разработки web-

приложений для системы 

образования 

Fundamentals of 

developing web 

applications for the 

education system 

В4-0111-01 Серік Меруерт,  

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

3 Бабаева 

Айша 

Озатовна 

Информатика бойынша 

мультимедиялық оқыту 

ортасын жобалау 

Проектирование 

мультимедийной 

обучающей среды по 

информатике 

 

Designing a multimedia 

learning environment 

on computer science 

В4-0111-01 Абильдинова 

Гульмира  

Маратовна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

4 Бейсенбаева  

Дана 

Бауржанқызы 

M-learning оқыту құралы 

ретінде білім беру сапасын 

арттыру 

Применение M-learning как 

средство повышения 

качества преподавания 

The use of M-learning 

as a means of 

improving the quality 

of teaching 

В4-0111-01 Абильдинова 

Гульмира  

Маратовна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 



5 Дадаханов 

Шахзод 

Иссматулла 

Информатика сабағынан 3-

сынып оқушыларына 

арналған қашықтықтан 

оқытудың мобильді 

қосымшасын құру 

Разработка мобильного 

приложения 

дистанционного обучения 

по информатике для 

учащихся 3 класса 

Development of a 

mobile application of 

distance learning in 

computer science for 

student of grade 3 

В4-0111-01 Байгожин Далабай, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

6 Жамаш  

Сұнғат 

Салихатұлы 

«Алгоритмдеу және 

программалау» пәніне 

арналған онлайн жүйе 

Онлайн система для 

предмета «Алгоритмизация 

и программирование» 

Online system for 

algorithmic and 

software subjects 

В4-0111-01 Карелхан 

Нурсауле,  

аға оқытушы  

7 Қасыманқызы 

Балжанар 

Электронды білім берудегі 

заманауи жүйелерді орта 

мектепте қолданудың 

әдістемесін жасау 

Разработка методики 

использования 

современных систем 

электронного обучения в 

средней школе 

Development of 

methods for using 

modern e-learning 

systems in high school 

В4-0111-01 Шындалиев 

Нұржан 

Тәжібайұлы, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

8 Маметаева 

Арайлым 

Жәнібекқызы 

Java тілінде 

бағдарламалауды оқытуға 

арналған электронды 

басылым әзірлеу 

Разработка электронного 

издания для обучения 

программированию на 

языке Java 

Developmenr of an 

electronic publication 

for teaching Java 

programming 

В4-0111-01 Ермаганбетова 

Мадина 

Аскаровна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

9 Махсотова 

Аружан 

Асқарқызы 

Python бағдарламалау тілін 

оқытуға арналған Android 

ортасында мобильді 

қосымша дайындау 

Разработка мобильного 

приложения в среде 

Android для обучения 

языку программирования 

Python 

Development of an 

Android mobile 

application for learning 

Python programming 

language 

В4-0111-01 Ермаганбетова 

Мадина 

Аскаровна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

10 Османкулов 

Анвар 

Аликулович 

Информатика сабақтарында 

виртуалды зертхананы құру 

(мобильді қосымша үшін) 

Разработка виртуальной 

лаборатории на уроках 

информатики (для 

мобильного приложения) 

Development of a 

virtual laboratory in 

computer science lesson 

(for mobile applicaton) 

В4-0111-01 Байгожин Далабай, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

11 Пардақұлова 

Мунира 

Құдратқызы 

Информатика пәнінен 

интерактивті және деңгейлік 

тапсырмаларды оқыту 

Разработка методики 

преподавания 

интерактивных и 

Development of 

methods of teaching 

interactive and level 

В4-0111-01 Шындалиев 

Нұржан 

Тәжібайұлы, 



әдістемесін жасау уровневых заданий по 

информатике 

task in computer 

science 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

12 Рахым 

Бағила 

Маратқызы 

Phyton  бағдарламалау 

тілінде оқытуға арналған 

мобильдік қосымша жасау 

және қолдану әдісі 

Создание мобильных 

приложений для обучения 

языку Phyton и метод 

применения 

Creating mobile 

applications for training 

Phyton language and 

method of using 

 

В4-0111-01 Омарбеков Еркин 

Ершекевич,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

13 Сатыпалды  

Рахат 

Базарбайқызы 

Оқушыларды информатика 

пәнінен қашықтықтан оқыту 

үшін электрондық білім 

беру ресурсын құру 

Создание электронного 

образовательного ресурса 

для дистанционного 

обучения школьников по 

информатике 

 

Creation of electronic 

educational resource 

for distance learning 

of schoolchildren 

В4-0111-01 Жалғасбекова 

Жұпар 

Қыдырқызы, 

физика - 

математика 

ғылымдарының 

кандидаты 

14 Сулейменова 

Мира  

Сериковна 

Мобильдік технологиялар 

арқылы 7 сынып бойынша 

тест тапсырмаларын 

дайындау әдістері   

Методы разработки 

тестовых заданий  для 7 

класса с использованием 

мобильных технологий     

 

Methods for developing 

test tasks for 7th grade 

using mobile 

technologies 

 

В4-0111-01 Омарбеков Еркин 

Ершекевич, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

15 Досова  

Айгерим 

Нурлановна 

Phyton тілін жалпы білім 

беретін мектепте оқыту 

әдістері 

Методика изучения языка 

Phyton в 

общеобразовательной 

школе 

Methods of learning the 

Phyton language in a 

comprehensive school 

В4-0111-02 Альжанов Айтуган 

Кайржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

16 Кулмаганбетов 

Жанат 

Канаткалиулы 

Робототехниканы (Lego 

mindstorms) оқыту кезінде 

виртуалды шындық 

элементтерімен 

практикалық 

тапсырмаларды әзірлеу 

Разработка практических 

заданий с элементами 

виртуальной реальности 

при обучении 

робототехнике (Lego 

mindstorms) 

Development of 

practical tasks with 

elements of virtual 

reality in robotics 

training (Lego 

mindstorms) 

В4-0111-02 Закирова Алма 

Булатовна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 



17 Кундакбаев  

Диар  

Маратович 

Программалау  дағдыларын 

меңгерудің деңгейлерін 

бағалау бойынша есептер 

жүйесін дарлау 

Разработка системы задач 

по оцениванию уровней 

освоения навыков 

программирования 

Designing of a tasks 

system for assessing the 

development levels of 

prjgramming skills 

В4-0111-02 Мукашева 

Манаргуль 

Умирзаковна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

18 Суйіндік  

Нұрбол 

Суйіндікұлы 

«Мектеп-ЖОО» жүйесінде 

программалауды үздіксіз 

оқытудың моделін құру 

Построение модели 

непрерывного обучения 

программированию в 

системе «школа-вуз» 

Building of a 

continuing education 

model of programming 

in the system of 

«school-university» 

В4-0111-02 Мукашева 

Манаргуль 

Умирзаковна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

19 Уруспаева 

Назерке 

Муратовна 

Интерактивті тақтаны 

пайдаланып, графтарды 

қолданудың әдіснамалық 

негіздері 

Методические основы 

использования графов с 

помощью интерактивной 

доски 

Methodological basics of 

using graphs using an 

interactive whiteboard 

В4-0111-02 Альжанов Айтуган 

Кайржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

20 Жалелов  

Ержан  

Жалелұлы 

Орта мектептің ақпараттық 

сайтын құру және жүзеге  

асырудың әдістері 

Методы разработки и 

реализации 

информационного сайта 

средней школы 

Methods of designing 

and implementing a 

high school information 

site 

В4-0111-03 Серік Меруерт,  

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

21 Жарқын 

Батыр 

Жарқынұлы 

Мектептерде информатика 

пәнін ағылшын тілінде 

оқыту  әдістемесі 

Методика преподавания 

информатики в школах на 

английском языке 

Methods of teaching 

Computer science in 

English at schools 

В4-0111-03 Кариева  

Калия Утеповна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

22 Кажимуратова 

Камила 

Арыстанбековна 

Информатика сабақтарында 

қолданылатын логикалық 

есептер мен жаттығулардың 

жіктелуі 

Классификация логических 

задач и упражнений, 

используемых на уроках 

информатики 

Classification of logical 

problems and exercises 

used in computer 

science lessons. 

В4-0111-03 Давлетова Айнаш 

Халиуллиновна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

23 Куанышбаев 

Марат 

Андройд ортасында орта 

мектепке арналған қосымша 

Создание приложения для 

средней школы в среде 

Creating a high school 

app in an Android 

В4-0111-03 Байгожанова 

Даметкен 



Кайратулы жасау Андроид environment Сагидуллаевна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

24 Қалдыбаева 

Ақерке 

Маратқызы 

Информатика курсында 

студенттерге арналган 

бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың 

негізгі түрлерін меңгеру 

Освоения основных видов 

программного обеспечения 

учащимся в курсе 

информатики 

Mastering the main 

types of software for 

students in a computer 

science course 

В4-0111-03 Давлетова Айнаш 

Халиуллиновна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

25 Құдайбергенов 

Қабиден 

Қайырғалиұлы 

Орта және кәсіптік білім 

беру ұйымдарына арналған 

«Сабақ кестесі» 

автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Создание 

автоматизированной 

системы «Расписание 

занятий» для учреждений 

среднего и 

профессионального 

образования 

Creation of an 

automated «Class 

schedule» system for 

secondary and 

vocational education 

institutions 

В4-0111-03 Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллаевна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

26 Мақсатов  

Шалқар 

Алданбай 

"Параллель енгізу негіздері" 

пәнін оқытуда VR 

технологияларын қолдану 

Использование VR 

технологий при изучении 

предмета "Основы 

параллельных вычислений" 

Using VR technology for 

teaching the subject 
"Basics of parallel 

computing" 

 

В4-0111-03 Карелхан 

Нурсауле,  

аға оқытушы 

27 Нуридин 

Айгерим 

Оралбайқызы 

Робототехниканы оқытуда 

толықтырылған нақтылық 

әдісін қолдану 

 

Методика применения 

дополненной реальности 

при обучении 

робототехнике 

 

The method of using 

augmented reality in the 

teaching of robotics 

В4-0111-03 Закирова Алма 

Булатовна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

28 Тастемір 

Бақыткүл 

Исақызы 

Логикалық есептерді шешу 

арқылы бастауыш мектепте 

информатика сабақтарында 

танымдық әмбебап оқу іс-

әрекеттерін қалыптастыру 

Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

информатики в начальной 

школе посредством 

Formation of cognitive 

universal educational 

actions at computer 

science lessons in 

primary school by 

solving logical 

В4-0111-03 Жалғасбекова 

Жұпар 

Қыдырқызы, 

физика - 

математика 

ғылымдарының 



решения логических задач problems кандидаты 

29 Ысмайыл 

Мырзабек 

Ағабекұлы 

STEM-оқыту курсы 

бойынша оқушыларға 

арналған бағдарламалық 

қамтама әзірлеу 

Разработка программного 

обеспечения для учащихся 

курса STEM 

Software Development 

for STEM-course’s 

Students 

В4-0111-03 Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллаевна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 
 

 

                                                                 

 


