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2019-2020 оқу жылына  

5В010900 – «Математика»   

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 Мыңбай Назерке 

Есенғалиқызы 

5-6 сынып оқушыларын 

математикадан 

олимпиадаға дайындау 

әдістемесі 

Методика подготовки к 

олимпиаде по математике 

учащихся 5-6 классов 

Methods of preparing 

for the mathematics 

olimpiad for students 

in grades 5-6 

 

Мб-41 

Бейсенбаева Кулайша 

Шертаевна 

PhD, аға оқытушы  

2 Анашбек Раушан 

Анашбекқызы 

Дарынды балалардың 

математикалық 

дайындығын жетілдіру 

технологиялары 

Технологии 

усовершенствования 

математической подготовки 

одаренных детей 

Technologies for 

improving the 

mathematical training 

of gifted children 

 

Мб-41 

Бейсенбаева Кулайша 

Шертаевна 

PhD, аға оқытушы 

3 Токмагамбетов 

Еркебулан Мухтарович 

Қалыптастырушы 

бақылау 

жұмыстарындағы 

экожүйе түрлерін 

иллюстациялаудың 

алатын орны  

Место иллюстрирования 

видов экосистемы в 

формирующих  контрольных 

работах. 

The plase of 

illustrating ecosystem 

species in formative 

control. 

 

Мб-41 

Дюсембина Жанар 

Кокеновна 

К.т.н., доцент 



4 Әуезхан Мейірбек 

Ерболұлы 

Орта білім беруде 

экологиялық 

құзыреттілікті 

қалыптастырудың білім 

сапасына үлесі.  

Вклад экологической 

компетентности в качество 

образования в среднней школе  

Contribution of 

envifomrntal 

competence to the 

guality of education in 

high shool.  

 

    Мб-41 

Дюсембина Жанар 

Кокеновна 

К.т.н., доцент 

5 Дөненбай Ержан 

Әріпжанұлы 

Геометриялық есептерді 

алгебралық және 

тригонометриялық 

жолмен шешу әдістері 

Методы решения 

геометрических задач  

алгебраическими и 

тригонометрическими 

способами 

Methods for solving 

geometric problems 

by algebraic and 

trigonometric methods 

 

Мб-41 

Ахметжанова Кулара 

Онгаровна 

К.ф.-м.н., доцент. 

6 

Ендибаев Ахметбай 

Ермекбайұлы 

5-7 сыныптарда 

математика пәнінен 

олимпиадалық есептерін 

шешу  

Решение олимпиадных задач 

по математике в 5-7 классах 

Solving olympiad 

problems in 

mathematics in grades 

5-7 

Мб-41 

Ахметжанова Кулара 

Онгаровна 

К.ф.-м.н., доцент. 

7 Ерланова Ұлдана 

Ерланқызы 

Мектептік математика 

курсында мәтінді 

есептерді шешуді 

үйретудің ұтымды 

әдістері 

Оптимальные методы 

обучения решению текстовых 

задач в курсе школьной 

математики 

Optimal methods of 

teaching textual 

problems in School 

Mathematics course 

Мб-41 

Сарсекеев Абдрахман 

Сапарович,  

п.ғ.к., доцент м.а.  

8 Мұратқызы Гауһарай 5-9 сынып 

оқушыларының ойлау 

қабілетін дамытуға 

арналған математикалық 

тапсырмаларды іріктеу 

және ұтымды қолдану 

әдістемелері 

Отбор и рациональное 

использование 

математических заданий для 

развития мыслительных 

навыков учащихся 5-9 классов 

Selection and rational 

use of mathematical 

tasks for the 

development of 

thinking skills of 

pupils of 5-9 grades 

Мб-41 

Сарсекеев Абдрахман 

Сапарович,  

п.ғ.к., доцент м.а.  

9 Жакилова Сауле 

Омирзаковна 
Геометриялық 

есептеулерде 

қолданылатын базалық  

алгоритмдер мен 

ережелерді  сұрыптау 

және оқыту әдістемелері. 

Методы сортировки и 

обучения основным 

алгоритмам и правилам, 

используемым в 

геометрических задачах 

Methods of sorting 

and teaching basic 

algorithms and rules 

used in geometric 

calculations 

 

Мб-41 

Сарсекеев Абдрахман 

Сапарович,  

п.ғ.к., доцент м.а.  



10 Есентимирова Ризагуль 

Нурлановна 
5-ші сынып 

оқушыларының қабілетін 

дамыту 

Развитие логического  

мышления по математике для 

5-го класса 

Development of 

logical thinking in 

mathematics for the 

rirth grade  

Мо-42 

Журавлева Ольга 

Ивановна,  п.ғ.к., доцент 

11 Қасанова Айдана 

Нұрланқызы 
Стереометриялық есепке 

сызбаны салуды 

оқытудың әдістемесі 

Методика обучения 

построению чертежа к 

стереометрической задаче 

Methods of teaching 

to construct drawings 

for the stereometric 

problem 

Мо-42 

Туканаев Турар 

Дауренбекович,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

12 Тоқтар  Мерей 

Қуандыққызы 

Негізгі мектеп 

математика сабақтарында 

танымдық 

қызығушылықты 

дамытуда тарихи 

материалды қолданлуы 

Использование исторического 

материала в развитии 

познавательного интереса на 

уроках математики основной 

школы 

The use of historical 

material in developing 

cognitive interest at 

Math lessons of basic 

secondary school 

Мб-41 

Туканаев Турар 

Дауренбекович,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

13 Сағынова Ардақ 

Әділбекқызы 
Планиметрия курсында 

геометриялық 

түрлендірулерді 

оқытудың әдістемесі 

Методика изучения 

геометрических 

преобразований в курсе 

планиметрии 

The methodology for 

the study of geometric 

transformations in the 

course of plane 

geometry 

Мб-41 

Туканаев Турар 

Дауренбекович,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

14 Сарбатыр Самал 

Бисенбекқызы Контекстардың концепт 

торларының мысалдары 

Примеры концепт решеток 

контекстов 

Examples of concept 

lattices of contexts 
Мб-41 

Башеева Айнур 

Орынбасаровна 

PhD, 

аға оқытушы 

15 Ізімтай Айнагүл 

Бақтыбайқызы 
Мектеп математика 

курсындағы 

теңсіздіктерді дәлелдеу 

Доказательство неравенств в 

школьном курсе математики  

The proof of the 

inequalities in the 

school mathematics 

course  

Мб-41 

Башеева Айнур 

Орынбасаровна 

PhD, 

аға оқытушы 

16 

Қайнарбай Назерке 

Ақылбекқызы 

Нүктелердің 

геометриялық орнын 

табуға арналған есептерді 

шешудің әдістемесі  

Методика решения задач на 

нахождение геометрических 

места точек  

Methodology for 

solving problems on 

finding the geometric 

places of points  

Мб-41 

Абуталипова Шынар 

Узбековна 

ф.-м.ғ.к., доцент м.а.,  

 

17 
Қасымжанов Санжар Жаңартылған орта білім Изучение треугольников в Studying triangles in Мб-41 Наурызбаев Руслан 

Жумабаевич 



Серикжанұлы мазмұны бойынша 

геометрия курсында 

үшбұрыштарды оқыту 

курсе геометрии по 

обновленному содержанию 

среднего образования 

the geometry course 

on the renewed 

content of secondary 

education 

PhD, аға оқытушы 

18 

Қалымбетова Баян 

Жаңартылған білім 

мазмұны бойынша модулі 

бар теңдеулер мен 

теңсіздіктерді шешуді 

оқыту 

Обучение решению уравнений 

и неравенств содержащие 

модули по обновленному 

содержанию образования 

Teading to solve 

equations and 

inequalities containing 

modules on the 

renewed content of 

education 

Мб-41 

Наурызбаев Руслан 

Жумабаевич 

PhD, аға оқытушы 

19 

Пардакулова Айгерим 

Бақытжан қизи 

«Функциялар» 

тақырыбын оқытуда 

ақпараттық технологияны 

қолдану 

Использование 

информационных технологии 

при изучение темы 

«Функции»  

The use of 

information te 

chnology in the study 

of the theme 

«Functions» 

Мб-41 

Наурызбаев Руслан 

Жумабаевич 

PhD, аға оқытушы 

20 Байдышева Айдана 

Досанқызы 

 

 

 

Мектеп математикасында 

комбинаторика 

элементтерін және 

математикалық 

статистиканы оқыту 

әдістемесі  

Методика преподавания 

элементов комбинаторики и 

математической статистики в 

школьной математике 

Methods of teaching 

elements of 

combinatorics and 

mathematical statistics 

in school mathematics 

 

 

Мб-41 

Тлеулесова Ағила 

Балтабаевна ф.-м.ғ.к., 

доцент 

21 Мұқанбетсадықова 

Ақбота Қадырбекқызы 

 

 

Қоғамдық-гуманитарлық 

бағыттағы сыныптарда 

математикалық талдау 

элементтерін оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения элементов 

математического анализа в 

классах общественно-

гуманитарного направления 

The methodology of 

teaching the elements 

of mathematical 

analysis in the classes 

of social and 

humanitarian direction  

 

 

Мб-41 

Мусабаева Гулия 

Кабидулаевна, PhD 

22 Ходжабаева Жансая 

Толғанбайқызы 

 

 

Теңдеулер мен 

теңсіздіктерді дәлелдеуде 

туындыны қолдану 

әдістері 

Методы применения 

производной при 

доказательстве уравнений и 

неравенств 

Methods of using the 

derivative in the proof 

of equations and 

inequalities 

Мб-41 Джумабаева Айнур 

Амангельдиевна, PhD 

23 Элемесов Шынғыс 

Тлектесулы 

 

Математиканы оқытуда 

заманауи компьютерлік 

технологияларды қолдану 

Использование современных 

компьютерных технологий в 

обучении математики 

The use of modern 

computer technology 

in the teaching of 

Мб-41 Джумабаева Айнур 

Амангельдиевна, PhD 



 

 

mathematics 

24 Байталиева Согдиена 

Розакуловна 

10 сынып «Алгебра және 

анализ бастамалары» пәні 

бойынша «Туынды» 

бөлімін оқытуда 

практикалық-бағытталған 

тәсіл 

Практико-ориентированный 

подход при обучении раздела 

«Производная» в школьном 

курсе предмета «Алгебра и 

начала анализа» 10 класса 

A practice-oriented 

approach to teaching 

the section 

"Derivative" in the 

school course of the 

subject "Algebra and 

the beginning of 

analysis" grade 10 

 

 

 

Мо-42 

Кошкарова Бахытты 

Салимовна, ф.-м.ғ.к.  

25 Салықова Рабиға 

Абайқызы 

Мектеп 

математикасындағы 

ықтималдықтар теориясы 

элементтері мен оны беру 

әдісі 

Элементы теории 

вероятностей в школьной 

математике и методы 

преподования 

Elements of 

probability theory in 

school mathematics 

and teaching methods 

 

 

Мб-41 

Таугынбаева Ғалия 

Ерболовна, PhD 

26 Рысбаев Мұхамедәлі 

Болатұлы  

 

Мектеп математикасында 

оқушының жас 

ерекшеліктерінескере 

отырып функция ұғымын 

енгізу әдісі 

Методика введения понятия 

функции в школьной 

математике с учетом 

возрастых 

особеностейобучающегося 

The methodology of 

introducing the 

concept of function in 

school mathematics 

with the determination 

of the age 

characteristics of the 

student 

 

 

 

Мб-41 

Таугынбаева Ғалия 

Ерболовна, PhD 

                   

 

 

 

 

Алгебра және геометрия кафедрасының меңгерушісінің м.а.              ______________    / ___________________________ 

                                                                                                                    қолы                              аты-жөні 

 

Механика-математика факультетінің деканы                                         ______________    / ___________________________ 

                                                                                                             қолы                                аты-жөні 

 

 

 


