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2015-2016 оқу жылына  

5В011100 – «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 2 3 4 5 6 7 

1 Азатбеков  

Райымбек 

Болатбекович 

«Сандық әдістер» 

пәнінен электрондық 

ресурс жасау  

Разработка электронного  

ресурса  по предмету 

«Численные методы» 

Development electronic 

resource of  «Numerical 

methods» discipline 

Инф.б - 41 Байғожанова Даметкен 

Сагидуллаевна- 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 

2 Айлауова  

Жансая 

Сламханқызы 

Орта мектептегі 

оқушыларға арналған 

Macromedia Flash-ты 

оқытудың  электронды 

оқу  құралы 

Разработка электронного 

учебного  пособия  по  

Macromedia Flash для  

учащихся в средней 

школе  

Development of an 

electronic training 

manual on Macromedia 

Flash for students in 

secondary school 

Инф.б - 41 Давлетова Айнаш 

Халиуллиновна – 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, аға оқытушы. 

3 Алимова   

Айдана  

Талгатовна 

Мобильді қолданба 

әзірлеу әдістемесі 

 

 

Методика разработки 

мобильных приложений 

Technique of developing 

the mobile application 

Инф.б - 41 Абдрашева Гульнара 

Капаровна- физика-

математика ғылымдарының 

кандидаты, (PhD),доцент м.а. 

4 Аршабеков   

Ұлан 

Нұржанұлы 

Интерактивті тақта 

мектептегі 

информатика пәнінде 

мотивацияны 

жоғарылату құралы 

 

Интерактивная доска как 

средство повышения 

мотивации учащихся на 

уроке информатики в  

школе 

The interactive 

whiteboard as a means of 

increasing the motivation 

of students at the lesson   

of computer science in 

school 

Инф.б - 41 Кариева Калия Утеповна -  

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 



5 Байжанова  

Меруерт  

Әмірқызы 

Интерактивті қолданба 

әзірлеу әдістемесі 

 

 

Методика разработки 

интерактивных 

приложений 

 

Technique of developing 

interactive applications 

Инф.б - 41 Абдрашева Гульнара 

Капаровна – 

физика-математика 

ғылымдарының кандидаты, 

(PhD), доцент м.а. 

6 Бармағанбетов 

Еркебұлан  

Тлекұлы 

Java негізінде қолданба 

әзірлеу әдістемесі 

Методика разработки 

приложений на основе 

Java 

Technique of developing 

applications on the basis 

of  Java 

Инф.б - 41 Абдрашева Гульнара 

Капаровна – 

физика-математика 

ғылымдарының кандидаты, 

(PhD), доцент м.а. 

7 Басықара  

Бексұлтан 

Полатбекұлы 

ЖОО-да электронды 

қабылдау 

комиссиясының 

бағдарламасын құру. 

Создание программы 

электронной приемной 

комиссии в высших 

учебных заведениях 

The creation of  program 

for  electronic  selection 

committee in  higher 

educational institutions 

Инф.б - 41 Шындалиев Нуржан 

Тажибаевич- 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 

8 Дәулетова   

Тоғжан  

Қайратқызы 

«JavaScript-те 

бағдарламалау  

негіздері» курсы 

бойынша электронды 

оқу құралын құрастыру 

Разработка электронного 

учебного издания по  

курсу «Основы 

программирования в  

JavaScript» 

The development of 

electrtonic textbooks at 

the rate of JavaScript 

Инф.б - 41 Зұлпыхар Жандос 

Енсебекұлы- 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 

9 Есіркеп   

Аппақ  

Нұрланқызы 

Мультимедиялық 

оқыту жүйелерін 

құрудың теориялық -

практикалық негіздері 

(«Информатика» 

мамандығы 

мысалында) 

Теоретико-практические 

основы разработки 

мультимедийных 

обучающих систем (на 

примере специальности 

«Информатика») 

Теоретико-

практические bases of 

development of the 

multimedia teaching 

systems (on the example 

of speciality of 

"Информатика") 

Инф.б - 41 Серік Меруерт – 

педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор м.а. 

10 Жартаев  

Айдос  

Сейділдаұлы 

«My SQL 

бағдарламалау» тілін 

оқыту әдістемесі 

Методика обучения 

языка  «My SQL 

программирование» 

Methodical training of  
«My SQL programming»  

language  
 

Инф.б - 41 Байғожанова Даметкен 

Сагидуллаевна- 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 

11 Жарқынбек  

Ботакөз 

Ордабекқызы 

Оқушыларға тарихи 

жәдігерлерді танып 

білуге арналған 

электронды оқу 

құралын жасау 

Создание электронного 

учебного пособия, 

позволяющее ученикам 

познавать исторические 

реликвии 

Creating electronic 

devices for learning, 

allowing students to 

recognize the historical 

relics 

Инф.б - 41 Шындалиев Нуржан 

Тажибаевич- 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 



12 Иманбаева  

Әсель  

Хамиқызы 

 

Компьютерлік 

графиканы  

колледждерге оқытуға 

арналған электронды  

оқу құралы 

Разработка электронного 

учебного пособия по 

компьютерной графике 

для колледжей 

The development 

electronic training tool 

for the computer graph  

for college 

 

 Инф.б - 41  Майкибаева Эльмира 

Курметовна-  

аға оқытушы, магистр. 

13 Калбаев  

Азизбек 

Махмудович 

Macromedia Flash 

технологиядан 

зертханалық жұмыстар 

құрастыру  

Разработка 

лабораторных работ по 

Macromedia Flash 

технологии  

Development of 

laboratory works on 

technology Macromedia 

Flash 

Инф.б - 41 Давлетова Айнаш 

Халиуллиновна- 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, аға оқытушы. 

14 Кулыбек  

Айзада  

Саматқызы 

«Windows 8 

операциялық жүйесін 

администрациялау» 

курсы бойынша 

электронды оқу 

құралын құрастыру  

Разработка электронного 

учебного издания по 

курсу 

«Администрирование 

операционной системы 

Windows 8» 

The development of 

electronic textbooks for 

the course 

"Administration of 

Windows 8" 

 

Инф.б - 41 Зұлпыхар Жандос 

Енсебекұлы-    

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 

15 Кәкен  

Есбол 

Білім беру интернет-

ресурстарын құру 

әдістемесі 

Методика создания 

образовательных 

Интернет-ресурсов 

Technique of creation of 

educational Internet 

resources 

Инф.б - 41 Абдрашева Гульнара 

Капаровна- 

физика-математика 

ғылымдарының кандидаты, 

(PhD), доцент м.а. 

16 Майданов  

Адиль  

Кокенович 

ActionScript 3.0 

негізінде қолданба құру 

әдістемесі 

Методика разработки 

приложений на основе 

ActionScript 3.0 

Technique of developing 

applications on the basis 

of  ActionScript 3.0 

Инф.б - 41 Абдрашева Гульнара 

Капаровна-   

физика-математика 

ғылымдарының кандидаты, 

(PhD), доцент м.а. 

17 Мағзұм   

Дархан  

Әлімжанұлы 

Мультимедиялық 

бағдарламалық кешен 

«Tengri» 

Мультимедийный  

программный 

комплекс«Tengri» 

 

 

Multimediasoftware 

package  «Tengri» 

Инф.б - 41 Давлетова Айнаш 

Халиуллиновна – 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, аға оқытушы. 

18 Мұсаев  

Тлеуберген 

Құрбанбайұлы 

9 сынып оқушыларына 

Pascal бағдарламалау 

тілін тереңдетіп оқуға 

арналған электрондық 

қолданбасын құру 

Разработка электронного 

приложения для 

углубленного изучения 

языка программирования 

Pascal для учащихся 9 

классов 

The development of the 

digital application for 

profound studying of the 

Pascal programming 

language for pupils of 9 

classes 

Инф.б - 41 Асылбекова Сандугаш 

Кабдыгалымовна- 

аға оқытушы, магистр. 



19 Нургалиева  

Нургуль  

Азаматовна 

Орта мектепте 

география пәнін 

оқытудың электронды 

оқу  құралын жасау 

Разработка электронного 

учебного пособия для 

обучения дисциплины по  

географии  в средних 

школах 

The development of 

electronic  teaching 

manual for  learning 

geography at secondary 

schools 

Инф.б - 41 Шындалиев Нуржан 

Тажибаевич- 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 

20 Тайжанов  

Бауыржан 

Жомартұлы 

Мобильдік оқу 

әдістемелік құралдар 

жасау әдістері  

Методы разработки 

мобильных учебно-

методических пособий   

Methods of developing  

mobile teaching aids  

Инф.б - 41 Омарбеков Еркин 

Ершекевич- 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 

21 Ташкенбай  

Баян  

Камалханқызы 

Информатиканы  

оқытуда мобильдік 

технологияларды 

қолдану әдістері  

Методы использования 

мобильных технологий в 

преподавании 

информатики  

Methods of use mobile 

technology in teaching 

computer science  

Инф.б - 41 Омарбеков Еркин 

Ершекевич- 

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 

22 Ташкенбай  

Салтанат 

Қуанышқызы 

Бұлттық технологиялар 

бойынша цифрлы білім 

ресурстарын жасау  

Разработка цифровых 

образовательных 

ресурсов по облачным 

технологиям 

Development of digital 

educational resources on 

cloudy technologies 

Инф.б - 41 Серік Меруерт- 

педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор м.а. 

23 Тоқтарқанова  

Самал  

Мауленқызы 

Жасанды интеллект 

негіздерін оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

основ искусственного 

интеллекта 

The methodology of 

teaching the bases of 

artificial intelligence 

Инф.б - 41 Балгожина Гульмира 

Бекетовна- 

аға оқытушы, магистр. 

24 Шунаева  

Айгерим 

Куанышкереевна 

 

Android OS негізінде 

мектеп жасындағы 

балаларға арналған С 

программалау тілін 

өздігінен үйрену 

қосымшасын  

құрастыру 

Разработка приложения  

на основе  OS Аndroid по 

языку программирования 

«С» для  

самостоятельного 

изучения детям 

школьного возраста  

Development of «С» 

programming language 

self-study application for 

school-age children 

based on Android OS 

 

Инф.б - 41 Балгожина Гульмира 

Бекетовна- 

аға оқытушы, магистр. 

25 Қабдрахманов 

Тенгиз  

Құмарқанұлы 

Олимпиадаға 

бағдарламалау 

бойынша дайындалуға 

арналған оқыту 

тренажерын құру 

Разработка обучающего 

тренажера для 

подготовки к олимпиаде 

по программированию 

The development of the 

training simulator for 

preparation for the 

olympics for 

programming 

Инф.б - 41 Асылбекова Сандугаш 

Кабдыгалымовна-     

аға оқытушы, магистр. 



 

 

 

26 Қазбек   

Елнұр  

Манарбекұлы 

Мектептегі 

информатика 

сабағында Интернет-

технологияны 

пайдаланудың 

әдістемелік негіздері 

Методические основы 

применения  Интернет-

технологий на уроке 

информатики в школе 

Methodological  base of 

use internet technology at 

the lesson of Computer 

science in school  

 

Инф.б - 41 Кариева Калия Утеповна -  

педагогика ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а. 

27 Туткушбаев  

Руслан  

Маратович 

«Информатика» 

пәнінен беретін 

мұғалімнің Web –

сайтын жобалау 

Разработка Web –сайта 

преподавателя по 

дисциплине 

«Информатика» 

Development Web-sites 

of the teacher on 

discipline “Computer 

science” 

Инф.о- 42 Aхаева Жанар Берикбаевна-   

аға оқытушы, магистр. 

28 Өмірзақ   

Ислам  

Аманжолұлы 

Ағылшын тілінде 

оқитын оқушылар үшін 

Информатика пәні 

бойынша білім беру 

порталын жасау 

 

Разработка 

образовательного 

портала по информатике 

для учащихся с 

английским языком 

обучения 

Development of an 

educational portal on 

Computer science for 

pupils with English 

language learning 

Инф.о- 42 Балгожина Гульмира 

Бекетовна-    

аға оқытушы, магистр. 


