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№ 

 

Студенттің толық  

аты-жөні 

Дипломдық жұмыстарының тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы  

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1 Ергашев  

Дәуренбек 

Натурал сандардың 

дәрежелерінің қосындылары 

және Бернулли сандары 

Суммы степеней натуральных 

чисел и числа Бернулли 

Sums of powers of natural 

numbers and Bernoulli 

numbers 

МБ-41 Абуталипова Шынар 

Узбековна, ф.-м.ғ.к. 

2 Тәбін Ардақ Фибоначчи сандары және 

олардың қолданулары 

Числа Фибоначчи и их 

применения 

Fibonacci numbers and 

their applications 

МБ-43 Абуталипова Шынар 

Узбековна, ф.-м.ғ.к. 

3 Айқын Ерген  Ақпараттық 

технологияларды қолдану 

арқылы мектепте геометрия  

курсын оқыту әдістемесі 

Методика обучения 

школьного курса геометрии с 

использованием 

информационных технологий 

Methodology of teaching a 

school curriculum using 

geometry with information 

technologies 

МБ-41 Танирбергенов 

Адилбек 

Жуматаевич, т.ғ.к., 

4 Қайратбекқызы 

Гулсана 

Орта мектепте математика 

пәнін оқытудың заманауи 

техникалық құралдары 

пайдалану мүмкіндіктері 

Возможности испьлования 

технических средств обучения 

на уроках математики в 

средней школе 

Accessible Learning 

Techniques in Teaching 

Mathematics in Middle 

School 

МБ-43 Танирбергенов 

Адилбек 

Жуматаевич, т.ғ.к., 



5 Тұрапбай 

Айжамал 

Инновациялық 

технологиялар негізінде 

көпбұрыштар тақырыбын 

оқыту әдістемесі 

Методы обучения 

многоугольников на основе 

инновационных технологий 

Methods of teaching 

polygons on the basis of 

innovative technologies 

МБ-43 Танирбергенов 

Адилбек 

Жуматаевич, т.ғ.к., 

6 
Ратхан Аяулым 

Жасұланқызы 

Геометриялық фигураларды 

кескіндеу 

Изображение геометрических 

фигур 

Imaging Geometric 

Figures 

МБ-43 Туканаев Турар 

Дауренбекович, 

ф.м.ғ.к.,  доцент 

7 
Байғоныс Айжан 

Ғалижанқызы 

Геометриялық салуларда 

әртүрлі құралдарды қолдану 

Применение различных 

инструментов в 

геометрических построениях 

Using Different Tools in 

Geometric Constructions 
МБ-41 

Туканаев Турар 

Дауренбекович, 

ф.м.ғ.к.,  доцент 

8 
Әбіласан Гүлмарал 

Нұрділлақызы 

Үшбұрыштағы және 

төртбұрыштағы метрикалық 

қатынастар 

Метрические соотношения в 

треугольнике и 

четырехугольнике 

Geometric Relations in 

Triangles and Quadrangles 
МБ-41 

Туканаев Турар 

Дауренбекович, 

ф.м.ғ.к.,  доцент 

9 Рахмонбердиева 

Гулмарал 

Бахтияровна 

Үшбұрышқа және 

төртбұрышқа байланысты 

шеңберлер  

Окружности связанные с 

треугольником и 

четырехуголником 

Circles Related to  

Triangle and Quadrangle 

МБ-43 Туканаев Турар 

Дауренбекович, 

ф.м.ғ.к.,  доцент 

10 
Дауылбай Аида 

Ерболқызы 

Геометриялық теңсіздіктер 

және экстремумдар 

Геометрические неравенства и 

экстремумы 

Geometrical Inequalities 

and  Extremums 
МБ-41 

Туканаев Турар 

Дауренбекович, 

ф.м.ғ.к.,  доцент 

11 

Сапарбайқызы 

Алтынай 

Математика оқулықтарының 

тәрбиелік функцияларын 

жетілдіру 

 

Усовершенствование 

образовательных функций 

математических учебников 

 

Improving the educational 

functions of mathematical 

textbooks 

МБ-43 

Сарсекеев 

Абдрахман 

Сапарович, к.п.н. 

12 

Әбдібек Айдана 

Орта мектепте геометрияны 

оқытуда түсініктерді 

қалыптастыру әдістемесі   

 

Методика формирования 

понятий при обучении 

геометрии в средней школе 

 

The methodology for the 

formation of concepts in 

teaching geometry in high 

school 

МБ-41 

Сарсекеев 

Абдрахман 

Сапарович, к.п.н. 



 

13 

Әбжали Балауса 

 «Байырғы қара есептер » 

таңдау курсын жүргізу 

әдістемесі 

 

Методика проведения курса 

по выбору «Старинные 

словесные задачи» 

 

Methodology for 

conducting a course on the 

choice of “Ancient word 

problems” 

 

МБ-41 

Сарсекеев 

Абдрахман 

Сапарович, к.п.н. 

14 

Бисенбаева Назира 

Ықтималдықтар теориясы 

элементтерін мектеп  

оқушылары деңгейіне 

бейімдеу 

 

Адаптация элементов теории 

вероятностей к уровню 

школьников 

 

Adaptation of elements of 

probability theory to the 

level of schoolchildren 

 

МБ-41 

Сарсекеев 

Абдрахман 

Сапарович, к.п.н. 

15 

Қосан Балдаурен   

Тригонометрия элементтерін 

тапсырмалар арқылы 

оқытудың ұтымды 

әдістемелері  

 

Эффективные методы 

обучения элементов 

тригонометрии через задачи 

 

Effective methods for 

teaching elements of 

trigonometry through tasks 

 

МБ -43 

Сарсекеев 

Абдрахман 

Сапарович, к.п.н. 

16 

Жомартқызы 

Ақерке 

Жоғарғы сынып 

математикасы тақырыптарын 

оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне бейімдеп 

оқыту технологиялары 

Технология обучения 

математических тем в 

старших классах с учетом 

возрастных особенностей 

учащихся 

Technology of teaching 

mathematical topics in 

high school, taking into 

account the age 

characteristics of children 

МБ-41 

Башеева Айнұр 

Орынбасаровна 

Магистр, аға 

оқытушы 

17 

Бектемисова Бану 

 

Тұтастылық облысында екі 

айнымалы көпмүшелер 

сақинасының 

автоморфизмдері 

Автоморфизмы и 

дифференцирования колец 

многочленов от двух 

пременных над областью 

целостности 

 

Automorphisms and 

derivations of polynomial 

rings in two variables over 

a domain 

 

МБ-41 

Науразбекова 

Алтынгуль 

Сериковна PhD, 

доцент м.а. 

18 

Оралбек Рүстем 

Критералды бағалау – 

оқушыларды бағалау 

жүйесін реформалаудағы 

негізгі элемент.  

Критериальное оценивание – 

главный элемент реформы 

системы оценивания учащихся 

Criterion assessment is the 

main element of the 

reform of the pupil 

assessment system 

МБ-43 

Дюсембина Жанар 

Кокеновна Т.ғ.к, 

доцент 



19 

Итенова Азиза 

Жантөреқызы 

Көрсеткіштік және 

логарифмдік функциялардың 

мектеп курсында оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

показательных и 

логарифмических функций в 

школьном курсе 

Methodology of teaching 

of exponential and 

logarithmic functions in a 

school course 

МБ-43  

Бейсенбаева 

Кулайша Шертаевна 

PhD, аға оқытушы 

20 
Халбота 

Алтыншаш 

Нұржігітқызы 

Мектеп математикасында 

көпмүшелер теориясының 

элементтерін оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения элементов 

теории многочленов в 

школьной математике 

Methodology of teaching 

of elements of the theory 

of polynomicals in school 

mathematics 

МБ-43 

Бейсенбаева 

Кулайша Шертаевна 

PhD, аға оқытушы 

21 
Жанзақова 

Ұлжарқын 

Құттыбекқызы 

Мектеп математикасында 

ауызша  есептерді шешуді 

үйрету әдістемесі 

Методика обучения решения 

устных задач в школьной 

математике 

Methodology of teaching 

problem solving of oral 

problems in school 

mathematics 

МБ-43 

Бейсенбаева 

Кулайша Шертаевна 

PhD, аға оқытушы 

22 

Бекболатова Сара 

Жанболатқызы 

Мектеп геометриясында 

стереометрия есептерін 

шығаруды үйрету әдістемесі 

Методика обучения решения 

задач по стереометрии в 

школьной геометрии 

Methodology of teaching 

problem solving in 

stereometry in school 

geometry. 

МБ-41 

Наурызбаев Руслан 

Жумабаевич PhD, аға 

оқытушы 

23 
Жумабек 

Таңшолпан 

Көрнекі геометрияны 

оқытуда қазіргі заманғы 

технологияларды қолдану 

Применение современных 

технологии в обучении 

наглядной геометрии 

The use of modern 

technology in teaching 

visual geometry 

МБ-43 

Наурызбаев Руслан 

Жумабаевич PhD, аға 

оқытушы 

24 
Бекпатша Айжан 

Маратқызы 

Квази көпбейнеліліктердің 

кейбір қасиеттері 

Некоторые свойства 

квазимногообразий полных 

теорий 

Some properties of quasi-

varieties of complete 

theories 
МБ-41 

Бекенов Махсут 

Искандерович ф.-

м.ғ.к., доцент 
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