
 
 
 
 

2019-2020 оқу жылына 
5В042100 – «Дизайн» 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 Ажайып Фариза 
Қуандыққызы 

Мүмкіндігі шектеулі 
балаларға арналған 
мектептің дизайн-жобасын 
әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
школы для детей с 
ограниченными 
возможностями 

Development of the design 
to  the school for children 
with disabilities 

ДИЗ-51 Нурмаханов 
Баймахан 
Нурмаханович  
т.ғ.д., профессор 

2 Ақтөреева Әсел 
Мергенқызы  

 

Каспий теңізі ғылыми-
зерттеу (флора және фауна 
әлемі) орталығының 
дизайн концепциясын 
әзірлеу 

Разработка дизайн концепции 
Каспийского морского 
научно-исследовательского 
центра (мир флоры и фауны) 

Development of a design 
concept for the Caspian 
marine research center (the 
world of flora and fauna) 

ДИЗ-51 Байдабеков Ауез 
Кенесбекович  
т.ғ.д., профессор 

3 Аманжолова Алмагуль 
Аманжоловна  

Ұлттық қолөнер  мен 
тұрмысты жаңғыртуға 
бағытталған мәдени 
орталықтың дизайн 
жобасын орындау 

Разработка дизайн-проекта 
культурного центра, 
направленного на 
возрождение национального 
быта и прикладного искусства 

Development of a design 
project for a cultural center 
aimed at reviving national 
life and applied arts. 

ДИЗ-51 Нурмаханов 
Баймахан 
Нурмаханович  
т.ғ.д., профессор 

4 Әбдікәрім Әлбина 
Әлиқызы  

Нұр-Сұлтан қаласындағы 
заманауи жабық базардың 
дизайн жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
современного крытого рынка 
в городе Нур-Султан 

Design project 
development of modern 
indoor market in Nur-
Sultan 

ДИЗ-51 Нурмаханов 
Баймахан 
Нурмаханович  
т.ғ.д., профессор 



5 Әбілғазина Назерке 
Дәуренқызы  

Нұр-Сұлтан қаласының 
жастарға арналған көп 
салалы орталықтың дизайн 
жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
многофункционального 
молодёжного центра в г. Нур-
Султан 

Design project for a 
multifunctional youth 
center in the city Nur-
Sultan 

ДИЗ-51 Байдабеков Ауез 
Кенесбекович  
т.ғ.д., профессор 

6 Баймағамбетова Ару 
Мерекеқызы  

«Senim» ана мен бала 
орталығының дизайн 
концепциясын әзірлеу 

Разработка дизайн-концепции 
центра материнства и детства 
«Senim» 

Development of a design 
concept to the center 
mother and child «Senim» 

ДИЗ-51 Байдабеков Ауез 
Кенесбекович  
т.ғ.д., профессор 

7 Бейсенбиева Нұрсұлу 
Алижанқызы  

«Ақылды үй» 
технологиясын қолдана 
отырып, пентхаустың 
дизайн интерьерін әзірлеу 

Разработка дизайна интерьера 
пентхауса с применением 
технологий «Умный дом» 

Development of a 
penthouse design interior 
using «Smart Home» 
technology 

ДИЗ-51 Кусебаев Уалихан 
Кажякбарович 
т.ғ.к., профессор 

8 Есентемір Шахризада 
Екібайқызы  

Заманауи көп профильді 
кітапхананың дизайн 
жобасын әзірлеу 

Проектирование дизайн-
проекта современной 
многопрофильной библиотеки 

Design-project of the 
modern multidisciplinary 
library 

ДИЗ-51 Кусебаев Уалихан 
Кажякбарович 
т.ғ.к., профессор 

9 Жапсарбай Тоғжан 
Назарқызы  

Нұр-Сұлтан қаласының 
шағын сәулеттік 
насандарын әзірлеу  

Разработка малых 
архитектурных форм города 
Нур-Cултан 

The development of small 
architectural forms of the 
city of Nur-Sultan 

ДИЗ-51 Кусебаев Уалихан 
Кажякбарович 
т.ғ.к., профессор 

10 Қаһарман Аружан 
Айдарқызы  

Шарын шатқалында 
орналасқан туристтік 
аумақтың дизайн-
концепциясын жобалау 

Разработка дизайн-концепции 
туристической зоны на 
Чарынском каньоне 

Development of a design 
concept for a tourist zone 
located on the Charyn 
canyon 

ДИЗ-51 Нурмаханов 
Баймахан 
Нурмаханович  
т.ғ.д., профессор 

11 Нұртазина Дамира 
Мейіржанқызы  

 

Студенттік кітапханадағы 
әдеби кафе дизайн 
жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
литературного кафе при 
студенческом общежитии 

Development of a design 
for a literary cafe in the 
city of Nur-Sultan 

ДИЗ-51 Садыкова Жанна 
Марковна, п.ғ.к., 
доцент м.а. 

12 Олжабаева (Омархан) 
Айым Асқарқызы  

Балхаш қаласының 
жағалауындағы курорт 
аймағының дизайн 
жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
курортной зоны на побережье 
города Балхаш 

Design project of the 
resort area off the coast of 
Balkhash 

ДИЗ-51 Нурмаханов 
Баймахан 
Нурмаханович   
т.ғ.д., профессор 



13 Рсаева Айтолкын 
Амангельдыевна  

Заманауи 
технологиялармен 
жабдықталған балалар 
үйінің дизайн жобасын 
әзірлеу                 

Разработка дизайн-проекта 
детского дома, оснащенного 
современными технологиями 

Development of the design 
project of the orphanage 
equipped with modern 
technologies 

ДИЗ-51 Байдабеков Ауез 
Кенесбекович  
т.ғ.д., профессор 

14 Сағындықова Мәдина 
Жеткізгенқызы  

Қазақстан қалаларындағы 
балаларды дамыту 
орталығының дизайн 
концепциясын әзірлеу  

Разработка дизайн-концепции 
центров развития детей в 
городах Казахстана 

Development of design 
concepts of child 
development centers in the 
cities of Kazakhstan. 

ДИЗ-51 Нурмаханов 
Баймахан 
Нурмаханович  
т.ғ.д., профессор 

15 Салихова 
(Темирбаева) Жулдыз 
Жанабековна 

Заманауи мектепке дейінгі 
мекеменің дизайн-
концепциясын әзірлеу 

Разработка дизайн-концепции 
современного дошкольного 
учреждения  

Development of a design 
concept for a modern 
preschool institution 

ДИЗ-51 Садыкова Жанна 
Марковна, п.ғ.к., 
доцент м.а. 

16 Абдугали Айдана 
Алтаевна  

«Нұр-Сұлтан қаласындағы 
өнеркәсіптік дизайн 
колледжінің» дизайн-
жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
«Колледж промышленного 
дизайна в городе Нур-Султан» 

Development of the design 
project «College of 
industrial design in Nur-
Sultan» 

ДИЗ-52 Тасыбеков Жандос 
Тасыбекович, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

17 Асқар (Есниязова) 
Алина  

«Нұр-Сұлтан қаласының 
жетім балаларға арналған 
отбасылық қалашық» 
дизайн жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
«Городок семейного типа для 
детей сирот в городе Нур-
Султан» 

Development of the design 
project «Family town for 
orphans in Nur-Sultan 
city» 

ДИЗ-52 Тасыбеков Жандос 
Тасыбекович, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

18 Ерегенова Альбина 
Бахитовна  

«Шымкент қаласының 
жаңа форматтағы 
фермерлер базары» дизайн-
жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
«Фермерский рынок нового 
формата г. Шымкент» 

Development of the 
design-project «New 
format farmers market in 
Shymkent city» 

ДИЗ-52 Тасыбеков Жандос 
Тасыбекович, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

19 Жанділдаева Назерке 
Русланқызы  

«Л.Н. Гумилев атындағы 
ЕҰУ-нің студенттер 
жатақханасы» дизайн 
жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
«Общежитие для студентов 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева» 

Development of the design 
project «L.N. Gumilyov 
ENU student dormitory» 

ДИЗ-52 Кусебаев Уалихан 
Кажякбарович 
т.ғ.к., профессор 

20 Кашаева Жансулу 
Кенжебаевна  

Нұр-Сұлтан қаласындағы 
«Есту және көру қабылеті 
шектеулі адамдарға 
арналған оқу орталығы» 
дизайн жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
«Образовательный центр для 
людей с проблемами слуха и 
зрения» в городе Нур-Султан 

Development of design 
project «Educational 
center for people with 
hearing and  vision 
problems» in Nur-Sultan 
city 

ДИЗ-52 Тасыбеков Жандос 
Тасыбекович, т.ғ.к., 
доцент м.а. 



21 Қасымова Аида 
Әлиқызы  

«Нұр-Сұлтан қаласындағы 
мультимедиа және сандық 
технологиялар орталығы» 
дизайн-жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
«Центр мультимедийных и 
цифровых технологий в 
городе Нур-Султан» 

Development of the design 
project «Center of 
multimedia and digital  
technologies in Nur-
Sultan» 

ДИЗ-52 Тасыбеков Жандос 
Тасыбекович, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

22 Мурзабекова Салима 
Шаттыкбергеновна  

«Алматы қаласының қонақ 
үй-сауықтыру кешенінің» 
дизайн жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
«Гостинично-
оздоровительный комплекс в 
городе Алматы» 

Development of the design 
«Hotel and health complex 
in Almaty city» 

ДИЗ-52 Тасыбеков Жандос 
Тасыбекович, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

23 Мусабекова (Мадиева) 
Айша Уланкызы  

«Алматы қаласындағы 
органикалық өнімдер 
супермаркетінің» дизайн-
жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
«Супермаркет органических 
продуктов в городе Алматы» 

Development of the design 
project «Organic food 
supermarket in Almaty 
city» 

ДИЗ-52 Тасыбеков Жандос 
Тасыбекович, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

24 Перемкулова Феруза 
Сеильбеккызы  

«Нұр-Сұлтан қаласындағы 
қарт адамдарға арналған 
ұзақ өмір сүру орталығы» 
дизайн-жобасын әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
«Центр долголетия для людей 
старшего поколения в г. Нур-
Султан» 

Development of the design 
project «Longevity Center 
for Older People in Nur-
Sultan» 

ДИЗ-52 Тасыбеков Жандос 
Тасыбекович, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

25 Рахимжанова 
Джамиля 
Шайдоллаевна  

Нұр-Сұлтан қаласындағы 
кинология және үй 
жануарларын күтім, қорғау 
кешенінің дизайн-жобасын 
әзірлеу 

Разработка дизайн-проекта 
комплекса по уходу, защите 
домашних животных и 
кинологии в городе Нур-
Султан 

Development of the design 
project «The pets care and 
protection complex and 
cinological centre in Nur-
Sultan city» 

ДИЗ-52 Тасыбеков Жандос 
Тасыбекович, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

26 Сманова Камила 
Нұрланқызы 

Нұр-Сұлтан қаласындағы 
балалар ауруханасының 
интерьерін қайта құру 

Реконструкция интерьера 
детской больницы в городе 
Нур-Султан 

Reconstruction of the 
interior of the children's 
hospital in Nur-Sultan city 

ДИЗ-53 Кусебаев Уалихан 
Кажякбарович 
т.ғ.к., профессор 

27 Даир Гауһар 
Бекжанқызы  

Инфографиканың 
дизайнын әзірлеу арқылы 
ауруларға қарсы егуді 
насихаттау 

Популяризация вакцинации 
через разработку дизайна 
инфографики 

To inform people about 
vaccination against 
diseases by infographic 
design 

ДИЗ-53 Абиров Аскар 
Аббашевич, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

28 Жакиева Миргүл 
Сағынбайқызы  

Тұтынушылар сұранысына 
бағытталған интернет 
дүкеннің жарнамалық 
өнімдерін жобалау 

Проектирование рекламных 
продукций интернет магазина 
направленного на спрос 
потребителей 

Design product of online 
store aimed at costumer 
demand 

ДИЗ-53 Абиров Аскар 
Аббашевич, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

29 Жұмабекова Аружан 
Талғатқызы  

«Ауыл пикник» әлеуметтік 
жобасы бойынша брендинг 
жасау 

Разработка брендинга по 
социальному проекту «Ауыл 
пикник» 

To design branding of 
social project «Auyl 
Picnic» 

ДИЗ-53 Абиров Аскар 
Аббашевич, т.ғ.к., 
доцент м.а. 



30 Мағауина Ділшат 
Мағжанқызы 

Құрғақ және дымқыл киіз 
басу техникасында 
дәстүрлі кәсіби киім 
дизайнын әзірлеу арқылы 
жаңғырту әдістері 

Методы в возобновление 
традиционного ремесла сухой 
и мокрой техники войлока 
через разработку дизайна 
одежды 

Methods for the renewal of 
the traditional craft of dry 
and wet felt techniques 
through Clothing design 

ДИЗ-53 Бегімбай Кавира 
Мухамбетжанкызы, 
п.ғ.к., профессор м.а. 

31 Қуат Айдана 
Жайсанқызы 

Мүмкіншілігі шектеулі 
адамдарға арналған 
қолданба дизайнын 
инклюзивті талаптарға сай 
әзірлеу 

Дизайн приложения с 
применением инклюзивных 
требований для людей с 
ограниченными 
возможностями 

To make design of an app 
with inclusive 
requirements for disabled 
people 

ДИЗ-53 Бегімбай Кавира 
Мухамбетжанкызы, 
п.ғ.к., профессор м.а. 

32 Таттығали Айгерім 
Жанатқызы  

Дизайндағы UI бағыты: 
Республикалық Қазақстан 
Ангусы палатасына 
арналған мобильді 
қолданбаны әзірлеу 

Направление UI в дизайне: 
разработка  мобильного 
приложения для 
Республиканской палаты 
Ангус Казахстана 

UI direction in design: the 
development of mobile 
app for Republic chamber 
Angus Kazakhstan 

ДИЗ-53 Абиров Аскар 
Аббашевич, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

33 Төкішева Әдия 
Сәкенқызы 

Орта мектептерге арналған 
экологиялық мәселе 
бойынша оқулық 
анимациялық 
инфографиканы әзірлеу 

Разработка дизайна 
образовательной 
анимированной инфографики 
экологических проблем для 
процесса обучения средних 
школ 

Development of 
educational animated 
infographics about 
ecological problems for 
school study 

ДИЗ-53 Абиров Аскар 
Аббашевич, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

34 Абдалимова Альфира 
Фархатовна 

Әлеуметтік жарнаманы 
құрастыру негізіндегі 
экологиялық 
жауапкершілікті танымал 
ету 

Популяризация экологической 
ответственности через 
разработку социальной 
рекламной кампании 

Environmental 
responsibility promotion 
through the development 
of a social advertising 
campaign 

ДИЗ-54 Абиров Аскар 
Аббашевич, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

35 Альжанова Анель 
Кадыржановна  

Қысқаметражды 
анимациялық сериалдың 
пилотттық нұсқасын 
орындау 

Создание пилотной серии 
короткометражного 
анимированного сериала 

Development of animated 
miniseries pilot episode 

ДИЗ-54 Бегімбай Кавира 
Мухамбетжанкызы, 
п.ғ.к., профессор м.а. 

36 Ислам Меруерт 
Ескендірқызы  

Әлемдегі түрлі елдердің 
мәдениетімен танысу 
мақсатында үш тілде 
ертегілерді 
иллюстрациялау 

Создание иллюстрированных 
сказок на трех языках с целью 
познания культуры разных 
стран мира 

Development of illustrated 
fairy tales book in three 
languages for studying 
different cultures 

ДИЗ-54 Бегімбай Кавира 
Мухамбетжанкызы, 
п.ғ.к., профессор м.а. 

37 Носербаева Сауле Мектепалды мекемелерге 
арналған экология 
бойынша оқулыққа арнап 

Создание иллюстрации и 
оформление учебника по 
экологии для дошкольных 

Development of ecology 
textbook illustration and 
layout for preschools 

ДИЗ-54 Абиров Аскар 
Аббашевич, т.ғ.к., 
доцент м.а. 



иллюстрациялар мен 
безендіру орындау 

учреждений 

38 Такеева Томирис 
Газизовна  

Тұлғалық даму жеке 
күнделігінің дизайнын 
орындау 

Разработка дизайна 
индивидуального ежедневника 
для личностного роста 

Development of personal 
planner design 

ДИЗ-54 Абиров Аскар 
Аббашевич, т.ғ.к., 
доцент м.а. 

39 Умарова Диана 
Серикбаевна  

Визуалды коммуникация 
және сандық 
инфографиканы жасақтау 
сайтынын дизайны 

Дизайн сайта по разработке 
визуальных коммуникаций и 
цифровой инфографики 

Design of a website for the 
development of visual 
communications and 
digital infographics 

ДИЗ-54 Самуратова 
Таттигуль Какеновна, 
п.ғ.д., профессор 

40 Урманова Мадина 
Азаматкызы  

Қазақстан тарихи бойынша 
білім беру мекемелеріне 
арналған инфографика 
дайындау 

Разработка инфографики по 
истории Казахстана для 
образовательных учреждений 

Development of 
infographics on 
Kazakhstan history for 
educational purposes 

ДИЗ-54 Бегімбай Кавира 
Мухамбетжанкызы, 
п.ғ.к., профессор м.а. 

41 Цой Анна Андреевна Плакат өнімдеріне 
арналған үштілдік қаріп 
дайындау және ендіру 

Создание и внедрение 
трехъязычного шрифта для 
плакатных изданий 

Development and 
inception of trilingual font 
for posters 

ДИЗ-54 Самуратова 
Таттигуль Какеновна, 
п.ғ.д., профессор 

42 Шангараева Диана 
Дамировна 

Ақпараттық порталға 
арналған сайттық дизайны 
мен макетін дайындау 

Разработка дизайна и макета 
сайта для новостного портала 

Designing news website ДИЗ-54 Кусебаев Уалихан 
Кажякбарович 
т.ғ.к., профессор 
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