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Бітіруші курс студенттерінің диплом жұмыстарының 
(жобаларының) тақырыптарын және ғылыми жетекшілерін бекіту 
жөнінде

І.Бітіруші курс студенттерінің 2018-2019 оқу жылына дипломдық 
жұмыстарының (жобаларының) тақырыптары және ғылыми жетекшілері 1-65 
қосымшаларға сәйкес бекітуге 
БҰЙЫРАМЫН:

Механика-математика факультеті
5В060100 Математика

(іргелі математика кафедрасы)
Қосымша 1

5В060300 Механика Қосымша 2
5В070500 Математикалық және компьютерлік модельдеу Қосымша 3
5В0Ю900 Математика (алгебра және геометрия 

кафедрасы)
Қосымша 4

Ақпараттық технологиялар факультеті
5В100200 
5В060200 
5В070400

Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі 
Информатика (жаратылыстану гылымдары) 
Есептеу техникасы жэне багдарламалық

Қосымша 5
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қамтамасыз ету
5В011100 Информатика (білім)
5В070200 Автоматтандыру жэне басқару
5В070300 Ақпараттық жүйелер

Физика-техника факультеті
5В060400 Физика Қосымша 6
5В071900 Радиотехника, электроника жэне 

телекоммункациялар
Қосымша 7

5В072300 Техникалық физика Қосымша 8
5В060500 Ядролық физика Қосымша 9
5В074600 Тарыш техникасы және технологиясы Қосымша 10

Жаратылыстану ғылымдары факультеті
5В060600 Химия Қосымша 11
5В070100 Биотехнология Қосымша 12
5В060700 Биология Қосымша 13
5В060800 Экология Қосымша 14
5В060900 Г еография Қосымша 15
5В061000 Г идрология Қосымша 16

Сәулет-курылыс факультеті
5В072900 Қүрылыс (мамандануы: Ғимараттар мен 

имараттарды жобалау жэне есептеу)
Қосымша 17

5В072900 Құрылыс (мамандануы: Сумен жабдықтау, 
суды әкету және су қорларын қорғау)

Қосымша 18

5В072900 Қүрылыс (мамандануы: Жылугазбен жабдықтау 
және желдету)

Қосымша 19

5В072900 Қүрылыс (мамандануы: Өнеркәсіптік жэне 
азаматтық қүрылыс технологиясы)

Қосымша 20

5В042000 Сэулет г Қосымша 21
5В042100 Дизайн Қосымша 22
5В07П00 Геодезия және картография Қосымша 23
5В075200 Инженерлік жүйелер және желілер Қосымша 24

Филология факультеті
5В011900 ІТТет тілі: екі шет тілі (неміс тілі), 

ТТТет тілі: екі шет тілі (француз тілі)
Қосымша 25

5В021000 Шетел филологиясы
(Шетел филологиясы кафедрасы)

5В020700 Аударма ісі Қосымша 26
5В020500 Филология: қазақ тілі (Қазақ тіл білімі 

кафедрасы)
Қосымша 27

5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті (Қазақ тіл білімі 
кафедрасы)

Қосымша 28

5В020500 Филология: қазақ тілі (Қазақ әдебиеті Қосымша 29
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кафедрасы)
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті (Қазақ әдебиеті 

кафедрасы)
5В011900 Шет тілі: екі шет тілі Қосымша 30
5В020524 Филология: орыс тілі (Теориялық жэне 

қолданбалы лингвистика кафедрасы)
Қосымша 31

5В020524 Филология: орыс тілі (Орыс филологиясы 
кафедрасы)

Қосымша 32

5В02Ю00 Шетел филологиясы: қытай тілі Қосымша 33
Көлік-энергетика факультеті

5В073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология Қосымша 34
5В090Ю0 Көлікті пайдалану және жүк қозгалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру
Қосымша 35

5В071700 Жылуэнергетика Қосымша 36
5В071300 Көлік, көлік техникасы жэне көлік 

технологиялары
Қосымша 37

Әлеуметтік ғылымдар факультеті
5В050300 Психология Қосымша 38
5В090500
5В050100

Әлеуметтік жүмыс 
Әлеуметтану

Қосымша 39

5В0Ю800 Дене шынықтыру жэне спорт Қосымша 40
5В020400 Мәдениеттану Қосымша 41
5В020600 Дінтану Қосымша 42
5В012300 Әлеуметтік педагогика жэне өзін-өзі тану Қосымша 43
5В020100 Философия Қосымша 44

Тарих факультеті
5В020800
5В020300

Археология және этнология 
Тарих

Қосымша 45

Журналистика және саясаттану факультеті
5В050400 Журналистика (баспасөз және баспа ісі 

кафедрасы)
Қосымша 46

5В042200 Баспа ісі (баспасөз жэне баспа ісі кафедрасы) Қосымша 47
5В050400 Журналистика (телерадио жэне қогаммен 

байланыс кафедрасы)
Қосымша 48

5В051400 Қогаммен байланыс (телерадио және қогаммен 
байланыс кафедрасы)

Қосымша 49

5В050200 Саясаттану Қосымша 50
Халықаралық қатынастар факультеті

5В050500 Аймақтану Қосымша 51
5В020200 Халықаралық қатынастар Қосымша 52
5В021200 Түркітану Қосымша 53
5В020900 Шыгыстану Қосымша 54
5В021000 Шетел филологиясы: түрік тілі Қосымша 55

ЕҰУ ф 403-01-14. Бұйрык. Үшінші басылым



Экономика факультеті
5В050600 Экономика Қосымша 56
5В050900 Қаржы Қосымша 57
5В050800 Есеп және аудит Қосымша 58
5В090200 Туризм Қосымша 59
5В050700 Менеджмент Қосымша 60
5В051000 Мемлекеттік жэне жергілікті басқару Қосымша 61

Заң факультеті
5В030Ю0 Құқықтану (Азаматтық жэне экологиялық 

құқық кафедрасы)
Қосымша 62

5В030100 Құқықтану (Қылмыстық-құқықтық пәндер 
кафедрасы)

Қосымша 63

5В030Ю0 Құқықтану (Мемлекет жэне кұқық теориясы 
мен тарихы, конституциялық құқық кафедрасы)

Қосымша 64

5В030200 Халықаралық құқық (Халықаралық құқық 
кафедрасы)

Қосымша 65

2. Осы бұйрықтың орындалуын қадағалау бірінші проректор- оқу ісі 
жөніндегі проректор А. Молдажановаға жүктелсін.

Негіздеме: кафедра меңгерушілері жэне 
факультет декандары ұсынылған 
қосымшалары

Ректор Е.Сыдыков
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2018 ж.
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Қосымша 5 

    

    

2018-2019 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.  Айжарық   

Айнұр  

Мейірханқызы 

Ойын информатика 

пәніне оқушылардың 

танымдық 

қызығушылығын 

жандандыру құралы 

ретінде 

Игра как средство 

активизации 

познавательного 

интереса у учащихся к 

предмету 

информатики 

The game as a means 

of activation pupils 

cognitive interest in the 

subject of computer 

science 

Инф.б-41 Альжанов  

Айтуган 

Кайржанович 

п.ғ.к., доцент 

 

2.  Азамат   

Айтгүл   

Азаматқызы 

Мектеп сайтын жасау 

және ендіру (Жәйрем 

кентінің №10 орта 

мектебі мысалында) 

Создание и реализация 

школьного сайта (на 

примере средней 

школы №10 деревни 

Жайрем) 

 

Creation and 

implementation of 

school site (on the 

example of secondary 

school №10 of village 

Zhairem) 

 

Инф.б-41 Серік  

Меруерт 

п.ғ.д., профессор 



3.  Байзакова   

Сандугаш   

Адилқызы 

Қашықтықтағы 

серверлік 

қосымшаларды құру 

әдістерін оқу 

процесінде қолдану 

негіздері 

Основы 

использования 

методов разработки 

удаленных серверных 

приложений в 

учебном процессе 

 

Basics of using 

methods of develop 

remote server  

applications in the 

learning process 

Инф.б-41 Серік  

Меруерт 

п.ғ.д., профессор 

4.  Бердрахман            

Жанерке                   

Мансурқызы 

Білім беру жүйесіндегі 

сандық 

технологияларды 

қолдану әдістері 

 

Методы 

использования 

цифровых технологий 

в системе образования 

Methods of using 

digital technologies in 

the education system 

Инф.б-41 Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллақызы 

п.ғ.к., профессор 

м.а., ХАА академигі 

5.  Данияров   

Нұржан  

Мақшатұлы 

Оқушылардың оқу 

үрдісінде көрнекі- 

бейнелік  ойлауын 

дамыту  

Развитие наглядно-

образного мышления у 

учащихся в процессе 

обучения 

The development of 

visual-figurative 

thinking in students in 

the learning process 

Инф.б-41 Жалғасбекова 

Жупар  

Кыдыровна 

ф.м-ғ.к., профессор 

6.  Ережепов   

Жанибек   

Исембайулы 

 

Тәлімгерлік ойындарды 

информатика пәні 

бойынша қолдану 

мүмкіндіктері 

Возможности 

использования 

наставнических игр по 

информатике 

The possibilities of 

using mentoring games 

in computer science 

Инф.б-41 Жалғасбекова 

Жупар  

Кыдыровна 

ф.м-ғ.к., профессор 

7.  Жақсыбек   

Элеонора   

Баймаханқызы 

«Робототехника» 

бойынша 

факультативтік сабаққа 

арналған бағдарлама 

әзірлеу  

Разработка 

приложения по 

«Робототехнике» для 

факультативных 

занятии 

Development of an 

application for 

facultative subject 

“Robotics” 

Инф.б-41 Давлетова  

Айнаш 

Халиуллиновна 

п.ғ.к., доцент 

 

8.  Жұмағалиев   

Омар   

Оралұлы 

Программалаудан 

онлайн курстарды 

ұйымдастыруға 

арналған web-портал 

Web-портал для 

организации онлайн 

курсов по 

программированию 

Web-portal for 

organizing online 

programming courses 

Инф.б-41 Тлеумагамбетова 

Данара 

Шайкуалиевна 

аға оқытушы 



9.  Иманғали                

Сарабегим               

Қалдыбайқызы 

"Информатикадан 

мектеп курсына 

арналған 

программалау" пәнінен 

электрондық ресурс 

жасау 

 

Разработать 

электронный ресурс 

по дисциплине 

"Программирование 

для школьного курса 

информатики" 

Develop an electronic 

resource on the 

discipline 

"Programming for the 

School computer 

science Course" 

Инф.б-41 Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллақызы 

п.ғ.к., профессор 

м.а., ХАА академигі 

10.  Қасқырбек   

Динара   

Бахтиярқызы 

Информатика 

сабағында ойын іс-

әрекеттерінің 

ерекшеліктері  

 

Особенности игровой 

деятельности на уроке 

информатики 

Features of gaming 

activities in the lesson 

of computer science 

Инф.б-41 Давлетова  

Айнаш 

Халиуллиновна 

п.ғ.к., доценті 

11.  Қасымбекова  

Шірінкүл   

Қалбайқызы 

Клиент-сервер 

архитектурасы 

бойынша цифрлы білім 

ресурстарын құрудың 

әдістемелік негіздері 

Методические основы 

разработки цифровых 

образовательных 

ресурсов по клиент-

серверной архитектуре 

Methodical bases of 

development of digital 

educational resources 

on  client-server 

architecture 

Инф.б-41 Серік  

Меруерт 

п.ғ.д., профессор 

12.  Құрманғазықызы   

Мөлдір 

Жаңартылған 

бағдарлама бойынша 

ақпараттық – 

коммуникациялық 

технологияларды 

оқытудың теориясы 

мен технологиясы 

Теория и технология 

обучения 

информационно – 

коммуникационным 

технологиям в рамках 

обновленной 

программы 

Theory and technology 

of training information 

and communication 

technologies in the 

framework of the 

renewed program 

Инф.б-41 Давлетова  

Айнаш 

Халиуллиновна 

п.ғ.к.,доценті 

13.  Куралбекова   

Жадыра   

Пердебекқызы 

Цифрландыру аясында 

«Цифрлық 

технологиялар» курсын 

оқыту әдістемесі 

Методика обучения 

курса «Цифровые 

технологий» в рамках 

цифровизаций 

Methods of teaching of 

the course «Digital 

technologies» as part 

of digitalization 

Инф.б-41 Зұлпыхар  

Жандос  

Енсебекұлы 

 п.ғ.к., доцент 



14.  Мүтәлі  

Бақберген        

Тоқтарұлы 

Білім беру ресурсын  

«3D Blender 

графикалық 

редакторының 

негізінде» жасау 

Разработка 

образовательного 

ресурса  «На основе 

графического 

редактора 3D Blender» 

Development of the 

educational resource 

by "Fundamentals of 

the graphic editor 3D 

Blender" 

Инф.б-41 Шындалиев  

Нұржан  

Тәжібайұлы 

п.ғ.к., доцент 

15.  Мырзаханова         

Таңшолпан 

Ерболатқызы 

Мектептегі оқу 

жұмысын 

ұйымдастыруды 

автоматтандыру 

әдістері 

 

Методы 

автоматизации 

организации учебной 

работы школы 

Methods of automation 

of the organization of 

educational work of 

the school  

Инф.б-41 Серік  

Меруерт 

п.ғ.д., профессор 

16.  Нәзілова   

Маржан       

Мақсатқызы 

Факультативті 

сабақтарды  

ұйымдастырудың 

әдістемелік  аспектілері 

Методические 

аспекты 

организации 

факультативных 

занятий 

 

Methodical aspects of 

the organization of  

facultative classes 

Инф.б-41 Тлеумагамбетова 

Данара 

Шайкуалиевна 

аға оқытушы 

17.  Оразбай   

Нұрдәулет   

Әбдуәліұлы 

Ақпараттық-

компьютерлік 

технологиялар арқылы 

бастауыш сынып 

оқушыларының білім 

сапасын арттыру 

Повышение качества 

знаний учащихся 

начальных классов 

посредством 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Improving the quality 

of knowledge of 

primary school 

students through 

information and 

computer technologies 

Инф.б-41 Шындалиев  

Нұржан  

Тәжібайұлы 

 п.ғ.к., доцент 

18.  Өмірзақ   

Перизат        

Жапарбекқызы 

«Компьютерлік 

графиканы» оқытуға 

арналған электронды 

қосымша  

Разработка 

электронного 

приложения по 

«Компьютерной 

графике» 

Development of 

electronic application 

on «Computer 

graphics» 

Инф.б-41 Давлетова  

Айнаш 

Халиуллиновна 

п.ғ.к., м.а. доценті 



 

19.  Райымбеков   

Мадияр   

Балтабаевич 

Оқу үрдісін ақпараттық 

қамтамасыздандыру 

үшін веб-қосымшаны 

құру 

Разработка веб-

приложения для 

информационного 

обеспечения учебного 

процесса  

 

Development of a web 

application for 

information support of 

the education process  

Инф.б-41 Альжанов  

Айтуган 

Кайржанович 

п.ғ.к., доцент 

 

20.  Садуақас   

Толқынай    

Қомбарқызы 

Орта мектепте бұлттық 

технологияларды 

ендірудің әдістемелік 

негіздері 

Методические основы 

внедрения облачных 

технологий в средний 

школе 

Methodical bases of 

introduction of cloud 

technologies in school 

Инф.б-41 Серік  

Меруерт 

п.ғ.д., профессор 

21.  Сапарбекова   

Гулнур   

Бейсенкизи 

Бастауыш сыныптарда 

информатиканы оқыту 

әдістері 

Методы обучения 

информатики в 

начальных классах 

Methods of teaching 

computer science in 

primary school 

Инф.б-41 Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллақызы 

п.ғ.к., профессор 

м.а., ХАА академигі 

22.  Әбітай  

Әдемі 

Мырзаханқызы 

Информатика пәні 

бойынша 6-сынып 

оқушыларына арналған 

интерактивті 

тапсырмалар құруды 

ұйымдастыру. 

Организация создания 

интерактивных 

заданий по 

информатике для 

учеников 6 класса 

Organization of creation 

of interactive tasks on 

computer science for 

pupils of 6th grade 

Инф.б-43 Жалғасбекова 

Жупар  

Кыдыровна 

ф.м-ғ.к., профессор 

23.  Балгалиев 

Мадияр 

Әнуарұлы 

Балаларды оқуға 

дайындау құралы 

ретінде 

информатикадан 

дамыту ойындарын 

қолдану. 

Использование 

развивающих игр по 

информатике как 

средство подготовки 

детей к обучению. 

The use of educational 

games in computer 

science as a means of 

preparing children for 

learning. 

Инф.б-43 Жалғасбекова 

Жупар  

Кыдыровна 

ф.м-ғ.к., профессор 



24.  Бауыржанқызы 

Айбану 

Орта мектепте 

информатика пәнін 

оқыту процесін 

жүйелендіру 

Систематизация 

учебного процесса по 

дисциплине 

информатики в 

средней школе 

Ordering of the 

educational process in 

the discipline of 

Computer Science in 

high school 

Инф.б-43 Беккожина  

Жанаргуль 

Амангельдиевна 

аға оқытушы 

25.  Бекболат  

Балжан 

Мұхтарқызы 

Ағылшын тілі мен 

информатиканың 

пәнаралық байланысын 

қолдана отырып, web-

қосымша құрастыру 

Разработка веб-

приложений с 

использованием 

междисциплинарных 

связей английского 

языка и информатики 

Development of web 

application with the 

use of interdisciplinary 

connection of English 

language and computer 

science 

 

Инф.б-43 Шындалиев  

Нұржан  

Тәжібайұлы 

п.ғ.к., доцент 

26.  Дамысбек 

Бақытбек 

Дамысбекұлы 

Программалаудан 

олимпиадалық 

есептерді шешу үшін  

тексеру жүйесін 

құрастыру. 

Разработка 

проверяющей системы 

для решения 

олимпиадных задач по 

программированию. 

Development of a 

checking system for 

solving programming 

olympiad tasks. 

Инф.б-43 Тлеумагамбетова  

Данара  

Шайкуалиевна 

аға оқытушы 

27.  Дәрібай  

Өмірзақ  

Смағұлұлы 

Клиент-серверлік 

технологиялар негізінде 

білімді тексеру жүйесі 

Система проверка 

знаний на основе 

клиент-серверных 

технологий 

The knowledge of 

checking system based 

on client-server 

technologies 

Инф.б-43 Тлеумагамбетова  

Данара  

Шайкуалиевна 

аға оқытушы 

 

28.  Ділдабек  

Ақерке 

Қошқарқызы 

Мектеп оқу 

бағдарламасында 

программалау 

тілдерінің графикалық 

мүмкіндіктерін қолдану 

Использование 

графических 

возможности языков 

программирования в 

школьной учебной 

программе 

Using the graphical 

capabilities of 

programming 

languages in the school 

curriculum 

Инф.б-43 Жалғасбекова 

Жупар  

Кыдыровна 

ф.м-ғ.к., профессор 



29.  Дүйсенқұлов  

Нұрсұлтан 

Бақытұлы 

«Робототехника» 

пәніне арналған 

қашықтықтан қол 

жетімді 

лабараториялық 

практикум әзірлеу 

Разработка 

дистанционно 

доступного 

лабораторного 

практикума по теме 

«Робототехника» 

 

Developing a Remote 

Laboratory Practicum 

on the topic of 

Robotics 

Инф.б-43 Беккожина 

 Жанаргуль 

Амангельдиевна 

аға оқытушы 

30.  Жанбырбаева 

Асылай  

Самиголлақызы 

Оқу үрдісінде 

ақпараттық 

технологияларды 

қолдану  

Использование 

информационных 

технологий в учебном 

процессе  

The using of 

informational 

technologies in the 

educational process 

Инф.б-43 Альжанов  

Айтуган 

Кайржанович 

п.ғ.к., доцент 

 

31.  Жарылхап 

Мөлдір 

Жолдасханқызы 

Android 

платформасында 

информатика пәнін 

оқытуға арналған 

мобильді қосымша 

Мобильное 

приложение для 

обучения 

информатики на 

платформе Android 

Mobile application for 

learning computer 

science on the Android 

platfor 

Инф.б-43 Беккожина 

Жанаргуль 

Амангельдиевна 

аға оқытушы 

32.  Жұман  

Аида  

Сәлімжанқызы 

Компьютерлік 

желілерді 

администрациялауды 

әдістемелік қамтамасыз 

ету 

Методическое 

обеспечение 

администрирования 

компьютерных сетей 

Methodical supply of 

computer network 

administration 

Инф.б-43 Зұлпыхар  

Жандос  

Енсебекұлы 

 п.ғ.к., доцент 

33.  Исламов Бибарыс 

Дінмұхаммедұлы 

Еркін бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

негізінде «Білім беруде 

3D анимацияларды 

құрастыру» элективтік 

курсын құру 

Разработка 

элективного курса 

«Разработка 

образовательных 3D 

анимации» на базе 

свободного 

Development of the 

elective course 

«Development of 

educational 3D 

animations»based on 

free software 

Инф.б-43 Альжанов  

Айтуган 

Кайржанович 

п.ғ.к., доцент 

 



программного 

обеспечения 

34.  Күдербек 

Арайлым  

Елубекқызы 

Оқушының әлеуметтік 

желідегі іс-әрекетін 

педагогикалық- 

психологикалық 

тұрғыда бақылау 

Психолого-

педагогическое 

наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в 

социальных сетях 

Psychological and 

pedagogical 

supervision of the 

students activity in 

social networks 

Инф.б-43 Шындалиев  

Нұржан  

Тәжібайұлы 

 п.ғ.к., доцент 

35.  Маханбет 

Нұрболат 

Жәнібекұлы 

Критериалды бағалау 

технологиясын 

қолданыла отырып, 

Информатика бойынша 

тапсырмаларды әзірлеу 

Разработка заданий по 

информатике с 

применением 

технологии 

критериального 

оценивания 

Development of tasks in 

computer science using 

the technology of 

criteria-based 

assessment 

Инф.б-43 Тлеумагамбетова  

Данара  

Шайкуалиевна 

аға оқытушы 

36.  Нұрданәлі 

Әлфара 

Мектеп оқушыларына 

web-беттер жасап 

үйретуге арналған 

электрондық оқу 

басылымын құрастыру  

Разработка 

электронного 

учебного издания для 

создания web-страниц 

для учащихся школы  

Development of 

electronic educational 

edition to create web-

pages for pupils 

Инф.б-43 Альжанов  

Айтуган 

Кайржанович 

п.ғ.к., доцент 

 

37.  Сауранбай 

 Әсия 

Нағиқызы 

Компьютер сәулеті 

курсын оқытудың 

сандық білім беру 

ресурсын жасау  

Создание цифровых 

образовательных 

ресурсов для изучения 

курса компьютерной 

архитектуры 

Creation of digital 

educational resources 

for studying computer 

architecture course 

Инф.б-43 Шындалиев  

Нұржан  

Тәжібайұлы 

 п.ғ.к., доцент 

38.  Табыс  

Гүлжәз 

Жаңартылған  

бағдарлама бойынша 

тест тапсырмаларын 

әзірлеу және қолдану 

Разработка и 

применения тестовых 

заданий по 

обновленной 

программе 

Development and 

appling of test tasks for 

the updated program 

Инф.б-43 Давлетова  

Айнаш  

Халиуллиновна  

п.ғ.к., доцент 



 

 

 


