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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 

 Абузар Ерасыл 

Дәулетұлы 

Алматы облысының 1:500 

масштабындағы сандық 

топографиялық планың 

жасау 

Создание цифрового 

топографического плана в 

масштабе 1:500 на примере 

Алматинской области 

The establishment of the 

digital topographic plans  

on a scale of 1:500 using 

the case of Almaty region 

В4-71100-01 Оразбаев Куаныш 

Толендиевич,     

т.ғ.к., доцент 

 Акымқызы 

Томирис 

Солтүстік Қазақстан облысы 

аумағындағы ормандарды 

зерттеу үшін қашықтықтан 

зондтау әдістерін қолдану 

Использование 

дистанционных методов 

зондирования для изучение 

лесов на территории Северо-

Казахстанской бласти 

Exploring forests in the 

North Kazakhstan region 

by utilization of remote 

sensing methods 

В4-71100-01 Оразбаев Куаныш 

Толендиевич,     

т.ғ.к., доцент 

 Аққожа Айдана 

Қайыртайқызы 

Спектралды кітапхананы 

қолдана отырып ғарыштық 

сурет деректеріне 

классификация жасау 

Применение классификации  

данных космического снимка  

с помощью спектральной 

библиотеки 

Image classification using 

spectral library 

endmembers 

В4-71100-01 Керимкулов 

Жандос Сеитович  

магистр, аға 

оқытушы 

 Әбілжан Дидар 

Сәбитұлы 

Кадастрлық жұмыстарды 

жерүсті және ғарыштық 

қамтамасыз ету (Астана 

қ.Сарыарқа ауданы) 

Наземно-космическое 

обеспечение кадастровых 

работ (Сарыаркинского 

района в городе Астана) 

Earth and space based 

provision for the cadastral 

works (District Saryarka in 

Astana) 

В4-71100-01 Сағындық Марал 

Жәнәбілқызы,     

т.ғ.к., доцент 



 Гусмангалиева 

Айдана 

Гизиятовна 

AutoCad бағдарламалық 

жасақтамасының көмегімен 

жолдарға өзгерістер мен 

түзетулер енгізу 

Внесение изменений и 

поправок на дорогах с 

помощью программного 

обеспечения AutoCad 

Making changes and 

corrections on the roads 

with AutoCad software 

В4-71100-01 Жумагулова Адия 

Аскаровна,         

т.ғ.к., доцент 

 Досқалиева Анар 

Нағашыбайқызы 

Заманауи жерді 

қашықтықтан зондтау 

әдістері бойынша Қарағанды 

облысының орман 

шаруашылық ғарыштық 

мониторингін жасау 

Создание лесного 

космомониторинга 

Карагандинской области по 

современным методам 

дистанционного зондирования 

Creation of forest space 

monitoring of the 

Karaganda region using 

modern remote sensing 

methods 

В4-71100-01 Саттаров Сапар 

Слямиянович,    

т.ғ.к., доцент 

 Ендібай Бекжан 

Қанатұлы  

Төтенше жағдайлардың 

мониторингі үшін ғарыштық 

суреттерді пайдалану. 

Использование космических 

снимков для мониторинга 

чрезвычайных ситуаций. 

Use of space images for 

monitoring emergency 

situations 

В4-71100-01 Оразбаев Куаныш 

Толендиевич,     

т.ғ.к., доцент 

 Ербатыр Рысжан 

Ержанқызы 

Орман шаруашылығы 

мәселелерін шешу үшін 

арналған Sentinel-2 

деректерін сегменттеу 

әдістері 

Методы сегментации данных 

Sentinel-2, применяемые для 

решения задач лесного 

хозяйства 

Sentinel-2 data  

segmentation methods 

applied to solve the issues 

in forestry problems 

В4-71100-01 Керимкулов 

Жандос Сеитович  

магистр, аға 

оқытушы 

 Ерланқызы 

Айгерим 

Қазақстан Республикасының 

санаторлық-курорттық 

орталықтарының сандық 

картасын құру 

Создание цифровой карты 

санаторно-курортных центров 

в Республике Казахстан 

Creation of a digital map 

of sanatorium centers in 

the Republic of 

Kazakhstan  

В4-71100-01 Жумагулова Адия 

Аскаровна,         

т.ғ.к., доцент 

 Жанабергенов 

Жубаныш 

Кайратулы 

ArcGIS 10.3 

бағдарламасымен 

тақырыптық карта құру 

(Шымкент қаласы 

мысалында) 

Создание тематической карты 

с использованием программы  

ArcGIS 10.3 (на примере 

города Шымкент) 

Creating a thematic map 

with the use of the 

program ArcGIS 10.3 (on 

an example of the city 

Shymkent) 

В4-71100-01 Сартабаева Галия 

Султанбековна, 

магистр,                   

аға оқытушы  

 Зкрияев Биғали 

Жеңісұлы 

Қазақстан Республикасы 

территориясының табиғи 

құбылыстар динамикасын 

қашықтықтан зондтау 

мәліметтері бойынша зерттеу  

Изучение динамики 

природных явлении по 

материалам дистанционого 

зондирования на территории 

Республики Казахстан  

Researching the dynamics 

of natural phenomena  

leaning towards the 

materials of remote 

sensing for the territory of 

the Republic of 

Kazakhstan 

В4-71100-01 Оразбаев Куаныш 

Толендиевич,     

т.ғ.к., доцент 

 Қабышов Нәби 

Бейсенбекұлы 

Түркістан облысындағы 

тарихи ескерткіштердің 3D 

Создание 3D моделей 

исторических памятников на 

Creation of 3D models of 

historical monuments in 

В4-71100-01 Оразбаев Куаныш 

Толендиевич,     



моделін құру территории Туркестанской 

области 

the territory of the 

Turkestan region 

т.ғ.к., доцент 

 Қоқанбай Байжан 

Құлмұхамбетұлы  

Ақтөбе қаласының 1:100000 

масштабтағы электрондық 

картасын жасау 

Создание электронной карты 

масштаба 1:100000 города 

Актобе 

Creation of an electronic 

map of 1:100000 scale of 

the city of Aktobe 

В4-71100-01 Оразбаев Куаныш 

Толендиевич,     

т.ғ.к., доцент 

 Наменов Ғазиз 

Қанатұлы 

Солтүстік Қазақстан облысы 

Есіл ауданы бойынша ауыл 

шаруашылық жерлеріне 

мониторинг жүргізуде ГАЖ 

бағдарламасын қолдану 

Применение ГИС программы 

при   мониторинге  сельско-

хозяйственных земель 

Есильского района Северо-

Казахстанской области 

The use of GIS programs 

in the monitoring of  

agricultural lands of Esil 

district  of  North 

Kazakhstan region  

В4-71100-01 Мустафина 

Нуржамал 

Карымсаковна,       

аға оқытушы 

 Нәбидолла 

Ерсұлтан 

Ернарұлы 

Атырау қаласының КТҚ 

телімінде  трасса бойымен 

жобаланатын  газ 

құбырындағы 

топографиялық-геодезиялық 

жұмыстар 

Топографо-геодезические 

работы на участке КОС по 

трассе проектируемого 

газопровода в городе Атырау 

Topographic and geodetic 

works on the site of  KOS 

on the route of the 

projected gas pipeline in 

the city of Atyrau 

В4-71100-01 Мустафина 

Нуржамал 

Карымсаковна,       

аға оқытушы 

 Өсербай Баян 

Қайратқызы 

Жамбыл облысының 

геодинамикалық полигонын 

жерүсті ғарыштық 

мониторингін жасау арқылы 

бақылау 

Применение наземного и 

космического мониторинга 

для наблюдение 

геодинамического полигона 

Жамбылской области 

Application of Earth and 

space based monitoring for 

observing geodynamic 

polygon of the Jambyl 

region 

В4-71100-01 Сағындық Марал 

Жәнәбілқызы,       

т.ғ.к., доцент 

 Райм Айдана 

Мұсырманқызы 

Объектілердің сызықтық 

және нүктелік құрылысын 

қамтамасыз ету үшін 

ауданның топографиялық 

жоспарын құру 

Создание топографического 

плана местности для 

обеспечения строительства 

линейных и точечных 

объектов 

Creating topographic plans 

of the terrain for the 

construction of liner and 

point objects 

В4-71100-01 Маусымбеков 

Ерлан Жакенович, 

магистр, аға 

оқытушы 

 Сахай Есбол Имараттың құрылысы 

кезеңдерін бақылау 

мақсатында атқарушылық 

түсірістерді орындау 

Выполнение 

испольнительских съемок с 

целью контроля этапов 

строительства сооружения 

Implementation of 

executive surveys in order 

to control the stages of the 

buildings construction 

В4-71100-01 Ахметова Нагима 

Зейнуллиновна, 

э.ғ.к., доцент 

 Уалиулла Сағадат 

Уралбекұлы 

QGIS бағдарламасымен Орал 

қаласының автобус 

тұрақтарының 

маршруттарын қамтамасыз 

ету 

Обеспечение маршрутизации 

автобусного парка города 

Уральск с помощью 

программного обеспечения 

QGIS   

Providing routing of the 

bus fleet in Uralsk city 

with QGIS software 

В4-71100-01 Жумагулова Адия 

Аскаровна,          

т.ғ.к., доцент 

 Абдуллаева Тематикалық карталарды Применение  программного Using ArcGIS software to В4-71100-02 Мустафина 



Гюзель 

Кенжегалиевна 

жасау және жаңарту кезінде 

ArcGIS бағдарламасын 

қолдану 

 

 

обеспечения  ArcGIS при 

составлении и обновлении 

тематических карт   

create and update thematic 

maps 

Нуржамал 

Карымсаковна,       

аға оқытушы 

 Акжигитова 

Айгерим 

Сабитовна 

Батыс Қазақстандағы мұнай-

газ өнеркәсібінде ғарыштық 

бейнелерді қолдану 

Применение космических 

снимков в нефтяной и газовой 

отраслях в Западном 

Казахстане  

Application of satellite 

imagery in the oil and gas 

industries in western 

Kazakhstan 

В4-71100-02 Саттаров Сапар 

Слямиянович,    

т.ғ.к., доцент 

 Демина Елена 

Андреевна 

Куркуреу-су өзені 

мысалында «Жасыл 

экономиканың» қағидаларын 

тұрақты дамуы үшін жерді 

қашықтықтан зондтау 

деректерін қолдану 

Применение данных ДЗЗ для 

устойчивого развития и 

принципов «Зеленой 

экономики» на примере реки 

Куркуреу-су 

Application of date of 

remote sensing of land for 

sustainable development 

and the principles of the 

«Green economy» on the 

example of the river 

Kurkureu-su 

В4-71100-02 Саттаров Сапар 

Слямиянович,    

т.ғ.к., доцент 

 Казенов Алихан 

Алматович 

Мәдени мұра объектілерінің 

сандық модельдерін құру 

әдістері 

Методика создания цифровых 

моделей объектов культурного 

наследия 

Methods of creating digital 

models of cultural heritage 

objects 

В4-71100-02 Керимкулов 

Жандос Сеитович  

магистр, аға 

оқытушы 

 Куанышбеков 

Адиль Арланович 

Астана қаласындағы тұрғын 

үй кешенін салу кезінде 

заманауи әдістерді және 

бағдарламаларды қолдану 

Применение современных 

методов и программного 

обеспечения при 

строительстве жилого 

комплекса  в городе Астана 

Application of modern 

methods and programs in 

the construction of a 

residential complex in 

Astana 

В4-71100-02 Мустафина 

Нуржамал 

Карымсаковна,       

аға оқытушы 

 Мурсенова 

Индира 

Еламанқызы 

 «Мирный» разрезінде ашық 

тау-кен жұмыстар кезіндегі 

карьер ернеуінің жағдайына 

мониторинг жүргізу 

(Хромтау қ.) 

 

 

Мониторинг за состоянием 

бортов карьера при открытых 

горных работах на разрезе 

«Мирный» (г.Хромтау) 

Monitoring of the pit slope 

in open cast mining in the 

context of "Mirnyi" 

(Khromtau) 

В4-71100-02 Мустафина 

Нуржамал 

Карымсаковна,       

аға оқытушы 

 Садыков Жалгас 

Талғатұлы 

Астана қаласының тұрғын үй 

кешенінің құрылысы 

кезіндегі геодезиялық 

жұмыстарды 

Автоматизация и 

цифровизация геодезических 

работ при строительстве 

жилого комплекса в городе 

Automation and 

digitalization of geodetic 

works in the construction 

of a residential complex in 

В4-71100-02 Саттаров Сапар 

Слямиянович,    

т.ғ.к., доцент 



автоматтандыру және сандық 

жүйеге көшіру  

Астана  the city of Astana 

 

 Салыков Ильяс 

Кайратұлы 

Sentinel 1 радарлық 

деректерін  қолдану арқылы 

топырақтың ылғалдылығын 

анықтау 

Применение радарных данных 

Sentinel 1 для определения 

влажности почвы   

Use of Sentinel 1 radar 

data to determine soil 

mosture 

В4-71100-02 Керимкулов 

Жандос Сеитович  

магистр, аға 

оқытушы 

 Туреканова 

Айман 

Ансагановна 

Астана қаласындағы Есіл 

ауданының тұрақты дамуын 

ғарыштық бақылау 

Космический мониторинг при 

устойчивом развитии 

территории Есильского района 

в городе Астана 

Space monitoring during 

the development of the 

Esil district in the city of 

Astana 

В4-71100-02 Сағындық Марал 

Жәнәбілқызы,       

т.ғ.к., доцент 

 Халық Илияс 

Саянұлы 

Астана қаласындағы тұрғын 

үй кешенінің құрылысында 

геодезиялық жұмыстар 

кешенін құру 

Разработка комплекса 

геодезических работ  при 

строительстве жилых зданий 

города Астаны 

Development of a complex 

of geodetic works in the 

construction of a 

residential buildings in 

city Astana 

В4-71100-02 Белоусова Элла 

Валерьевна,        

э.ғ.к., доцент 

 Аймуратова 

Нургуль 

Сабиткызы 

«Мандарин»   спорт кешені 

құрылысындағы ізденістер 

және бөлу жұмыстарын 

жүргізу (Ақтау қ.) 

Проведение изыскательных и 

разбивочных работ при 

строительстве  спортивного 

комплекса «Мандарин»  

(г.Актау) 

Carrying out survey and 

marking works at 

construction of the sports 

complex "Mandarin" 

(c.Aktau ) 

В4-71100-03 Мустафина 

Нуржамал 

Карымсаковна,       

аға оқытушы 

 Айса Сәңкібай 

Жолдыұлы 

Ғарыштық суреттерді 

пайдаланып, Шымкент 

қаласының 1:25000 

масштабтағы топографиялық 

картасын жанарту 

Применение снимков при 

обновлении топографической 

карты города Шымкент в 

масштабе 1:25 000 

Using of sattelite pictures 

in updating 1: 25000 

scaled topographical map 

of the city Shymkent 

В4-71100-03 Саттаров Сапар 

Слямиянович,    

т.ғ.к., доцент 

 Алибекова 

Жұлдыз 

Сериковна 

QGIS бағдарламасын 

қолданып, Көкшетау 

қаласының 1:50 000 

масштабта сандық картасын 

жасау 

Создание цифровой карты в 

программе QGIS на примере 

города Кокшетау в масштабе 

1:50 000 

Creating a digital map in 

the QGIS program on the 

example of the city of 

Kokshetau on a scale of 

1:50 000 

В4-71100-03 Сартабаева Галия 

Султанбековна, 

магистр,                   

аға оқытушы 

 Аманжолов 

Думан 

Мейрамұлы 

KazEOSat-1 стереожұп 

негізінде Целиноград 

ауданының топографиялық 

картасын жасау 

Создание топографической 

карты Целиноградского 

района на основе стереопары 

KazEOSat-1  

Creating a topographic 

map of Tselinograd district 

based on the KazEOSat-1 

stereocouple 

В4-71100-03 Саттаров Сапар 

Слямиянович,    

т.ғ.к., доцент 

 Аманбаев Болат 

Қойшыбайұлы 

Шарын шатқалының 

мысалында виртуалды 

Создание виртуальной 

туристической Карты на 

Сreation of a virtual tourist 

map on the example of the 

В4-71100-03 Оразбаев Куаныш 

Толендиевич,     



туристік карта құру примере Чарынского каньона Charyn canyon т.ғ.к., доцент 

 Әбдімәлік Мухтар 

Амангелдіұлы 

Астана қаласы Есіл 

ауданының сызықтық 

объектілеріне геодезиялық 

бөлу жұмыстарын жүргізу 

Проведение геодезических 

работ по выносу в натуру 

линейных обьектов 

Есильского района города 

Астаны 

Carrying out geodetic 

works on carrying out in 

nature of linear objects of 

the Esil district of the city 

Astana 

В4-71100-03 Ахметова Нагима 

Зейнуллиновна, 

э.ғ.к., доцент 

 Әбдісәбір Сұлтан Инженерлік имараттар 

құрылысы кезінде 

геодезиялық жұмыстар типін 

тандау 

Выбор типа геодезических 

работ при строительстве 

инженерных сооружений  

The choice of the type of 

geodetic works in the 

construction of 

engineering structures 

В4-71100-03 Сағындық Марал 

Жәнәбілқызы,       

т.ғ.к., доцент 

 Ибрагимов 

Бауыржан 

Маратұлы 

Ғимараттар мен 

имараттардың құрылысы 

барысындағы геодезиялық 

мониторинг әдістерін зерттеу 

Изучение способов 

геодезического мониторинга 

хода строительства зданий и 

сооружении 

Study of methods of 

geodetic monitoring of the 

progress of construction of 

a building and structures 

В4-71100-03 Маусымбеков 

Ерлан Жакенович, 

магистр, аға 

оқытушы 

 Көмек 

Нұрперзент 

Бердіғалиұлы 

Инженерлік геодезия 

мәселелерін шешуге 

арналған заманауи 

аспаптарды зерттеу 

Исследование современных 

приборов предназначенных 

для решения задач 

инженерной геодезии 

Investigation of modern 

instruments designed to 

solve problems of 

engineering geodesy 

В4-71100-03 Саттаров Сапар 

Слямиянович,    

т.ғ.к., доцент 

 Қабылдин 

Шыңғысхан 

Нұрханұлы 

Ғимараттар мен 

құрылыстарды салудың 

жоспарлы биіктіктегі 

негіздемесі және оның 

әдістері мен түрлері 

Методы и способы планово-

высотного обоснования при 

строительстве здании и 

сооружении 

Methods and types of 

planning and high-altitude 

justification in the 

construction of buildings 

and structures 

В4-71100-03 Маусымбеков 

Ерлан Жакенович, 

магистр, аға 

оқытушы 

 Қобан Аягөз 

Сержанқызы 

Алма-Арасан-Чон-сары-ой 

Қырғызстан елді-мекендері 

арасындағы тау шатқалының 

сандық моделін 

құру(туристік маршрут 

картасы) 

Создание цифровой модели 

горного перевала на участок 

между населенными пунктами 

Алма-Арасан-Чон-сары-ой 

Кыргызстан (карта 

туристического маршрута) 

Creating a digital model of 

a mountain pass between 

the settlements of Alma-

Arasan-Chon-sary-oy 

Kyrgyzstan (map of the 

tourist route) 

В4-71100-03 Маусымбеков 

Ерлан Жакенович, 

магистр, аға 

оқытушы 

 Мақсұт Аягөз 

Сәбитқызы 

Қазақстан Республикасы 

территориясындағы 

географиялық орналасуына 

байланысты картадағы елді-

мекендерді көрсету 

ерекшеліктері 

Особенности отображение 

населённых пунктов на карте 

в зависимости от 

географического 

расположения на территории 

Республики Казахстан 

Special aspects of 

mapping the settlements 

on the map depending on 

the geographical location 

in the territory of the 

Republic of Kazakhstan 

В4-71100-03 Маусымбеков 

Ерлан Жакенович, 

магистр, аға 

оқытушы 

 Муканова Сауия Су ресурстары Использование ГИС- Monitoring of water В4-71100-03 Мустафина 



Акылбековна мониторингісінде ГАЖ 

технологияларын қолдану 

технологий при проведении 

мониторинга водных ресурсов 

resources by using GIS 

technologies  

Нуржамал 

Карымсаковна,       

аға оқытушы 

 Нұролдинова 

Перизат 

Талғатқызы 

Астана қаласындағы тұрғын 

үй кешендерінің деректер 

қорын ГАЖ 

бағдарламаларында құру  

Создание базы данных жилых 

комплексов города Астаны в 

программах ГИС 

Creation of a database of 

residential complexes of 

Astana city in GIS 

softwares  

В4-71100-03 Жумагулова Адия 

Аскаровна,          

т.ғ.к., доцент 

 Тоқан Әлихан 

Болатханұлы 

Астана қаласындағы 

«Триумфальная арка» 

тұрғын үй кешені 

құрылысындағы геодезиялық 

жұмыстар 

Геодезические работы при 

строительстве жилого 

комплекса «Триумфальная 

арка» города Астаны 

Geodetic works in the 

construction of 

«Triumphal Arch» 

residential complex in 

Astana city 

В4-71100-03 Жумагулова Адия 

Аскаровна,          

т.ғ.к., доцент 

 Турганова 

Айнагул Алишер 

кизи 

Түркістан қаласы туристтік 

картасын ГАЖ 

технологиялары арқылы 

құру 

Создание туристической 

карты города Туркестан с 

использованием ГИС 

технологий 

Creating a tourist map of 

the city Turkestan using 

GIS technology 

В4-71100-03 Ахметова Нагима 

Зейнуллиновна, 

э.ғ.к., доцент 

 Шаймерден 

Перизат 

Берекетқызы 

ArcGIS бағдарламасында 

Байқоңыр қаласының сандық 

моделін құру  

Создание цифровой модели 

местности города Байконур в 

программе ArcGIS 

Creating a digital terrain 

model of Baykonur in the 

ArcGIS program 

В4-71100-03 Сартабаева Галия 

Султанбековна, 

магистр,                   

аға оқытушы 

               

 

    Кафедра меңгерушісі                       Ж.М. Аукажиева                                                        

                       

            СҚФ деканы                                                                                 С.К. Баймуханов  

 


