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Абай атындағы ҚазҰПУ-нің  

«___»______201__ж.  

№________________бұйрығына қосымша 1 

 

Математика, физика және информатика институтының 2018/2019 оқу жылында күндізгі 

бөлімде оқитын бітіруші курс студенттердің дипломдық жұмыс тақырыптары, ғылыми 

жетекшілері: 

 

5В010900-Математика, қазақ бөлімі 

 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Абесов Нұрлан 

Нұржанұлы 

8-сынып геометрия 

курсын оқыту 

барысында 

оқушылардың 

функционалдық 
сауаттылығын 

қалыптастырудың 

әдістемелік 

ерекшеліктері 

Методические 

особенности 

формирования 

функциональной 

грамотности 
учащихся в процессе 

обучения геометрии 8 

класса 

Methodological 

features of the 

formation of 

functional literacy of 

students in the 
process of teaching 

geometry grade 8 

 

Қайыңбаев Ж.Т., п.ғ.к., 

доцент  

2.  Абишева Айгерим 

Кайратовна 

Жалпы білім 

беретін мектепте 

алгебралық 

теңсіздіктер мен 

олардың жүйелерін 

оқыту әдістемесі. 

Методика обучения 

алгебраическим 

неравенствам  и их 

системам в 

общеобразовательной 

школе 

Methods of teaching 

algebraic inequalities 

and systems of 

algebraic inequalities 

in the general 

educational school  

Ералиев С., к.т.н., 

доцент  

3.  Асан Назерке 

Абдимуталипқызы 

Жалпы орта білім 

беретін мектепте 

логарифмдік 

теңдеулер мен 
теңсіздіктерді оқыту 

әдістемесі 

Изучения 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств в 
общеобразовательной 

школе 

Studies of  

logarithmic equetions 

and inequalities in 

secondary school 

Жантлеуов К.К., п.ғ.к., 

доцент 

4.  Асанов Алмат 

Сарыбаевич 

Жалпы білім 

беретін мектепте 

математикадан 

сыныптан тыс 

жұмыстарды 

ұйымдастыру 

әдістемесі  

Методика 

организации 

внеклассной  работы 

по математике в 

общеобразовательной 

школе 

Methods of 

organization of 

extracurricular work 

in mathematics in 

secondary school 

Искакова М.Т., 

п.ғ.к., доцент м.а. 

 

5.  Базарбай Асет 

Маратұлы  

Qeoqebra 

программалық 

құралын 

«Гомотетия» 
тақырыбын оқытуда 

қолдану 

Применение 

программной 

средства Qeoqebra в 

обучении темы 
«Гомотетия» 

The use software 

tools Qeoqebra in 

teaching the 

«Homothety» 

Қадырбаева  Б.А. п.ғ.к., 

аға оқытушы 

6.   Балтабаева 

Альмира 

Канагатовна 

Оқушыларды 

логарифмдік 

теңдеулер мен 

олардың жүйелерін 

шешуге оқытудың 

әдістемесі 

Методика обучения 

учащихся решению 

логарифмических 

уравнений и их 

систем 

Methods of teaching 

students to solve 

logarithmic equations 

and their systems 

Қосанов Б.М., п.ғ.к., 

профессор м.а. 

7.  Бекарыс Айгүл  Жалпы білім 

беретін мектепте 

«Айналу денелері» 

тақырыбына оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

теме  «Тела 

вращения» в 

общеобразовательной 

школе 

Methods of teaching 

the theme  «Body of 

rotation»  in 

secondary school 

Ералиев С., к.т.н., 

доцент 

8.  Беркінбай Гүлназ Жалпы білім Методика обучения Methods of teaching Искакова М.Т., 
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Оразханқызы беретін мектепте 

математика 

курсында квадрат 

теңдеулерді шешуді 

оқыту әдістемесі 

решению квадратных 

уравнений в курсе 

математики 

общеобразовательной 

школы 

the solution of square 

equations in the 

course of 

mathematics of 

secondary school 

п.ғ.к., доцент м.а. 

 

9.  Егемберді Төлен 

Қайсарұлы 

Негізгі мектептегі 

геометрия курсында 

«Төртбұрыштар» 

тақырыбын оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

теме 

«Четырехугольники» 

в курсе геометрии 

основной школы 

Methods of teaching 

the topic 

"Quadrangles" in the 

course of basic 

school geometry 

Тұяқов Е.А., п.ғ.к., 

доцент 

10.  Ерзақ Мерей  
Мәдіханқызы 

Төртінші ретті 
дифференциалдық 

теңдеулер үшін 

шеттік есептердің 

Грин функцияларын 

құрудың кейбір 

әдістері  

Некоторые методы 
пострения функции 

Грина краевых задач 

для 

дифференциальных 

уравнений четвертого 

порядка 

Some methods of 
constructing the 

Green function of 

boundary value 

problems for fourth-

order differential 

equations 

Кошанов Б.Д.,  
ф.-м.ғ.д., профессор 

11.  Жадыра Әлфия 

Бакытжанқызы 

7-9 сыныптарда 

алгебра курсының 

шығармашылық 

тапсырмалар жүйесі 

және оның сабақта 

қолданылуы 

Система творческих 

задач курса алгебры 

7-9 классов и её 

использования на 

уроках 

The system of 

creative tasks of the 

course of course of 

algebra of  7-9 grades 

and using in lessons. 

Папышев А. А.  

п.ғ.к., доцент 

12.  Жетібай Бақдаулет 
Ердуәліұлы 

Жалпы білім 
беретін мектепте 

математика мен 

физика пәндерінің 

пәнаралық 

байланыстары 

негізінде оқыту 

әдістемесі  

Методика обучения 
математике и физике 

на основе их 

межпредметной связи 

в 

общеобразовательной 

школе 

Methods of teaching 
mathematics and 

physics on the basis 

of their 

interdisciplinary 

communication in 

secondary school 

Искакова М.Т., 
п.ғ.к., доцент м.а. 

 

13.  Жумабек Медет 

Бақтыбекұлы 

Кері гиперболалық 

функциялар және 

олармен 

байланысты тепе - 

теңдіктер  

Обратные 

гиперболические 

функции и связанные 

с ними тождества 

Inverse hyperbolic 

functions and their 

related identities 

Естаева Г.Ж., ф.-

м.ғ.к., аға оқытушы 

14.  Забыханов 

Мұхамбет 
Мақсотұлы 

Екі оң нақты 

сандардың 
логарифмдік 

ортасының негізгі 

қасиеттері 

Основные свойства 

логарифмического 
среднего двух 

положительных 

вещественных чисел 

The basic properties 

of the logarithmic 
average of two 

positive real numbers 

Естаева Г.Ж., ф.-м.ғ.к., 

аға оқытушы 

15.  Ибдиминова Саёра 

Аметахуновна 

Іс-әрекеттік тұғыр 

контекстінде 7 

сыныпта алгебра 

бойынша есептің 

шешімін іздеуді 

оқыту 

Обучение поиску 

решения задач по 

алгебре в 7 классах в 

контексте 

деятельностного 

подхода 

Learning to find a 

solution to problems 

in 7th grade in the 

context of an active 

approach. 

Папышев А. А.  

п.ғ.к., доцент 

16.  Кайпыев Асханбек 

Молбаевич 

Жалпы білім 

беретін мектепте 

алгебралық 

теңдеулер мен 
олардың  жүйелерін 

оқыту әдістемесі 

Методика обучения 

алгебраическим 

уравнениям  и их 

системам  в 
общеобразовательной 

школе 

Methods of teaching 

algebraic equations 

and their systems in 

secondary school  

Ералиев С., к.т.н., 

доцент 

17.  Көбен Ақерке 

Бахтиярқызы 

Жана білім беретін 

мектепте 

арифметикалык 

прогрессияны 

шешуге уйрету 

әдістемесі  

 

Методика обучения 

арифметической 

прогрессии  в 

общеобразовательной 

школе 

 

Methods of teaching 

arithmetic 

progression in 

secondary school 

Шуакаев М.К., д.т.н., 

профессор 

 

18.  Қанат Ақтолқын 

Қанатқызы 

Негізгі мектептегі 

геометрия курсында 

Методика обучения 

метрическим 

Methods of teaching 

metric ratios in a 

Тұяқов Е.А., п.ғ.к., 

доцент 
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үшбұрыштағы 

метрикалық 

қатынастарды 

оқыту әдістемесі 

соотношениям в 

треугольнике в курсе 

геометрии основной 

школы 

triangle in the course 

of basic school 

geometry 

19.  Қосымбек Қайсар Негізгі мектеп 

оқушыларына 

мәтінді есептерді 

шығаруға үйрету 

әдістемесі 

Методика обучения 

учащихся основной 

школы решению 

текстовых задач 

Methods of teaching 

basis school students 

to solve text tasks  

Кабулова А.Р. 

к.п.н., ст. 

преподаватель 

20.   Құрақ Ақбота 

Нариманқызы 

Жалпы білім 

беретін мектептің 6-
сыныбында 

«Функция және 

оның графигі» 

тарауын оқытудың 

әдістемесі  

 

Методика изучения 

главы «Функция и её 
график» в 6 классе 

общеобразовательной 

школы  

 

Methods of studying 

the Chapter 
"Function and its 

schedule" in the 6th 

grade of secondary 

school 

Қосанов Б.М., п.ғ.к., 

профессор м.а. 

21.  Моитбек Жадыра 

Әбдіхамитқызы 

Жалпы білім 

беретін мектепте 

математикадан 

есептерді 

стандартты емес 

тәсілдермен 
шығартып 

үйретудің 

әдістемелік 

ерекшеліктері  

Методические 

особенности 

обучения учащихся 

решению задач 

нестандартными 

способами в 
общеобразовательной 

школе  

Methodical features 

of teaching students 

to solve problems in 

non-standard ways in 

secondary school 

Искакова М.Т., 

п.ғ.к., доцент м.а. 

 

22.  Намазова Ақмарал 

Рахимбердиқизи 

Жана білім беретін 

мектепте 

геометриалык 

прогрессияны 

шешуге уйрету 

әдістемесі  

 

Методика обучения 

геометрической 

прогрессии  в 

общеобразовательной 

школе 

 

Methods of teaching 

geometric 

progression in 

secondary school  

Шуакаев М.К., д.т.н., 

профессор 

 

23.  Нұралиева Ақерке 

Ералықызы 

Орта мектепте 

ықтималдықтар 

теориясы және 
математикалық 

статистика 

элементтерін 

ақпараттық 

технологияны 

қолданып оқыту 

Применение 

информационных 

технологии в 
обучении элементов  

теории  вероятностей 

и математической 

статистики в средней 

школе 

Application of 

information 

technology in 
teaching the elements 

of  probability theory 

and mathematical 

statistics in secondary 

school 

Қадырбаева  Б.А. п.ғ.к., 

аға оқытушы 

 

24.  Оңғарбай Аягөз 

Нұркенқызы 

    

25.  Орақбаева 

Альбина 

Қанатовна 

Жалпы білім 

беретін мектеп 

оқушыларды 

көрсеткіштік 

теңдеулер мен 
олардың жүйелерін 

шешуге оқытудың 

әдістемесі 

Методика обучения 

решению 

показательных 

уравнений и их 

систем учащихся 
общеобразовательной 

школы 

Methods of teaching 

to solve exponential 

equations and their 

systems of secondary 

school students 

Қосанов Б.М., п.ғ.к., 

профессор м.а. 

26.  Орынқұлова 

Зарифат 

Саятдинқызы 

Жалпы білім 

беретін мектепте 

көпжақтарды оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

многогранникам в 

общеобразовательной 

школе 

Methods of teaching 

«polyhedrons» in 

secondary school 

Ералиев С., к.т.н., 

доцент 

27.   Равшанова 

Бехруза 

Шавкатовна 

Тригонометриялық 

өрнектерді теңбе-

тең түрлендірулерді 

оқыту әдістемесі 

Методика обучения 

тождественным 

преобразованиям 

тригонометрических 

выражений 

Methods of teaching 

identical 

transformations of 

trigonometric 

expressions 

Қосанов Б.М., п.ғ.к., 

профессор м.а. 
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28.  Разақ Жеңісбек 

Назарбекұлы 

Кейбір 

трансцендентік 

функцияларды 

интегралдау 

Интегрирование 

некоторых 

трансцендентных 

функций 

Integration of some 

transcendental 

functions  

 

Бердышев А.С., ф.-

м.ғ.д., профессор 

29.  Ромаш Мария 

Ердәулетқызы 

Сабақтан тыс 

жұмыстар арқылы 

негізгі мектеп 

оқушыларының 

математика пәніне 

қызығушылықты  
арттыру  

Повышение интереса 

к математике 

учащихся основной 

школы посредством   

внеурочной 

деятельности 

Increasing interest in 

mathematics of 

middle-level students 

through 

extracurricular 

activities 

Кабулова А.Р. 

к.п.н., ст. 

преподаватель 

30.  Сагындыков 

Темирбек 

Нургазыулы 

Математикалық 

индукция әдісінің 

математиканың 

стандартты емес 

есептерінде 

қолданылуы  

Применение методо 

математической 

индукции к решению 

нестандартных задач 

математики 

Applying by the 

method of 

mathematical 

induction to the 

solution of non-

standard  problems of 

mathematics 

Естаева Г.Ж., ф.-м.ғ.к., 

аға оқытушы 

31.  Сатыбалды 

Ақерке Болатқызы 

Геометриялық 

есептерді векторлық 

әдіспен шешуге 

оқытып-үйрету 

әдістемесі 

Методика обучения 

решению 

геометрических задач с 

помощью векторного 

метода 

The learning  

methods of the 

solution of geometric 

problems using the 

vector method 

Мынжасарова М.Ж.,  

п.ғ.к., аға оқытушы 

32.  Серік Айбота 8- сынып «Алгебра» 
курсын оқыту 

барысында 

критериалды 

бағалау жүйесін 

қолданудың 

әдістемелік 

ерекшеліктері 

Методические 
особенности 

применения системы 

критериального 

оценивания  при 

обучении  курсу 

алгебры  в 8 классе 

 

Methodological 
features of the system 

of criteria-based 

assessment in 

teaching algebra 

course in the 8th 

grade 

Қайыңбаев Ж.Т., п.ғ.к., 
доцент  

33.  Тағаева Жаннат 

Жаркынбекқызы 

Математиканы 

оқытудағы 

эстетикалық тәрбие 

Эстетическое 

воспитание учащихся 

при обучении 

математики 

A esthetic education 

of students in 

teaching 

mathematics. 

Папышев А. А.  

п.ғ.к., доцент 

34.  Тельманова 

Эльвира 

Марсқызы 

Параметрге тәуелді 

анықталған 

интегралдардың 
кейбір қасиеттері 

 

Некоторые свойства 

определенных 

интеграллов, 
зависящих от 

параметров 

Some properties of 

defined integrals 

dependent on 
parameters  

 

Бердышев А.С., ф.-

м.ғ.д., профессор 

35.  Тілеубек Улжан 

Ерубайқызы 

Жана білім беретін 

мектепте 

логарифмдік және 

дәрежелік 

тендеулерді шешуге 

уйрету әдістемесі  

 

Методика обучения 

логарифмическим и 

показательным  

уравнениям   в 

общеобразовательной 

школе 

Methods of teaching 

logarithmic and 

exponential equations 

in secondary school 

Шуакаев М.К., д.т.н., 

профессор 

 

36.  Тұрсынғали 

Арайлым 

Әбдіхалыққызы 

Мектептің 

математика 

курсындағы 

комбинаторлық 
есептерді шешуге 

оқытып-үйрету 

әдістемесі 

Методика обучения 

решению комбинаторых 

задач в школьном курсе 

математики 

The learning methods 

of the solution of 

combinatorial 

problems in the 
school course of 

mathematics 

Мынжасарова М.Ж.,  

п.ғ.к., аға оқытушы 

37.  Файзулла Ақбота 

Гайбуллақызы 

Геометриялық 

есептерді 

координаталық 

әдіспен шешуге 

оқытып-үйрету 

әдістемесі 

Методика обучения 

решению 

геометрических задач с 

помощью 

координатного метода 

The learning  

methods of the 

solution of geometric 

problems using the 

coordinate method 

Мынжасарова М.Ж.,  

п.ғ.к., аға оқытушы 
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5В010900-Математика, орыс бөлімі 

 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Абдуманапова 

Малика 

Бахтияровна 

Негізгі мектеп 

математика 

курсында 

оқушыларды 

логикалық 

есептерді шығаруға 
үйрету әдістемесі 

Методика обучения 

учащихся  решению 

логических задач в 

курсе математики 

основной  школы 

Methods of teaching 

students to solve 

logic tasks in the 

course of 

mathematics of basis 

school 

Кабулова А.Р. 

к.п.н., ст. 

преподаватель 

2.  Арифова Асия 

Исмаилқызы 

Мектеп алгебра 

және анализ 

бастамалары 

курсында 

«Алғашкы функция 

және интеграл» 

тақырыбын оқыту 

әдістемесі  

Методика обучения 

теме 

«Первообразная и 

интеграл» в 

школьном курсе 

алгебры и начал 

анализа  

Methods of  teaching 

"Primitives and 

integrals" in the 

school course of 

algebra and elements 

of analysis 

Жадраева Л.У., к.п.н., 

и.о. ассоц.профессора 

3.  Бабаханова 

УмидаАртыкбайқыз

ы 

Мектептің 9-шы 

сынып 

оқушыларын 

арифметикалық 

және   
геометриялық 

прогрессияларға 

оқыту әдістемесі 

Методика обучения   

арифметической  и 

геометрической 

прогрессиям 

учащихся  9 –х 

классов   

общеобразовательн

ых школ 

Methods of teaching 

arithmetic and 

geometric 

progressions to 

students of 9th grade 
schools 

Кабулова А.Р. 

к.п.н., ст. 

преподаватель 

4.  Бершимбаева Сара 

Маделхановна 

Жалпы білім 

беретін мектептің 

оқушыларына 

тригонометриялық 

теңдеулер мен 

теңсіздіктерді 

шешуге үйретудің 

әдістемелік 

ерекшеліктері   

Методические 

особенности 

обучения решению 

тригонометрически

х уравнений и 

неравенств 

учащихся 

общеобразовательн

ой школы   

Specific 

methodological 

characteristics of 

teaching the solution 

of trigonometric 

equations and 

inequalities of 

students of secondary 

school  

Нурбаева Д.М., 

PhDдоктор, 

ст.преподаватель 

5.  Бисенбаева Мира 

Ізбасарқызы 

Мектеп 

математикасы 

курсында 

тригонометриялық 

ұғымдарды 

қалыптастыру және 

колдану әдістемесі 

Методика 

формирования   и 

применения 

тригонометрически

х понятий в 

школьном курсе 

математики 

Methods of formation 

and application of 

trigonometric 

concepts in the 

school course of 

mathematics 

Кабулова А.Р. 

к.п.н., ст. 

преподаватель 

6.  Гаитова Дилярам 
Бурхановна 

Мектеп  алгебра 
және анализ 

бастамалары 

курсында туынды 

көмегімен 

функцияның 

графигін құру және 

зерттеуге оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

исследованию и 

построению 

графика функции с 

помощью 

производной в 

школьном курсе 

алгебры и начал 

Methods of teaching 
research and plotting 

functions using 

derivatives in the 

school course of 

algebra and elements 

of analysis 

Жадраева Л.У., к.п.н., 
и.о. ассоц.профессора 
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анализа  

7.  Дуйсенов Айдар 

Нұржанұлы 

Дифференциалдық 

теңдеулер үшін 

интегралдық 

шарттары бар 

шеттік есептердің 

шешімін табудың 

кейбір тәсілдері  

Некоторые способы 

решения краевых 

задач для 

дифференциальных 

уравнений с 

интегральными 

условиями 

Some methods for 

solving boundary 

value problems for 

the differential 

equations with 

integral conditions 

Кошанов Б.Д.,  

ф.-м.ғ.д., профессор 

8.  Иноятуллаева Диёра 
Алишерқызы 

Жалпы білім 
беретін мектептің 

оқушыларына 

көрсеткіштік және 

логарифмдік 

теңдеулер 

жүйелерін шешуге 

үйретудің 

әдістемесі 

Методика обучения 

решению систем 

показательных и 

логарифмических 

уравнений 

учащихся 

общеобразовательн

ой школы 

Methodology of 
teaching of solution 

of  logarithmic 

equation’s systems 

the Secondary school 

Нурбаева Д.М., 
PhDдоктор, 

ст.преподаватель 

9.  Клим Анна 

Хатымовна 

Математиканың 

мектеп курсында 

функциялар 

графиктерін құруды 

оқыту әдістері 

Методы обучения 

построения 

графиков функций в 

школьном курсе 

математики 

Methods of teaching 

plotting functions in 

the school course of 

mathematics 

Ф.м.ғ.к., аға оқытушы 

Искакова Наркеш 

Билаловна 

10.  Курбанова Толунай 

Ринатовна 

Негізгі мектеп 

оқушыларын 

алгебралық 
өрнектерді 

түрлендіруге оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

учащихся основной 

школы 

преобразованиям 

алгебраических 

выражений 

Methods of teaching 

students of the basic 

school 
transformations of 

algebraic expressions 

Кабулова А.Р. 

к.п.н., ст. 

преподаватель 

11.  Нарбеков Ернар 

Бауржанұлы 

Математиканың 

мектеп курсында 

факультативтік 

сабақтардағы 

дифференциалдық 

теңдеулер 

Дифференциальные 

уравнения на 

факультативных 

занятиях в 

школьном курсе 

математики 

Differential equations 

in optional classes in 

the school course of 

mathematics 

Ф.м.ғ.к., аға оқытушы 

Искакова Наркеш 

Билаловна 

12.  Пердебекова Гулнур 

Улугбеккизи 

Жалпы білім 

беретін мектепте 
логарифмдік 

теңдеулер мен 

теңсіздіктерді 

шешуге үйрету 

әдістемесі 

Методика обучения 

решению 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств в 

общеобразовательн

ой школе  

Methodology of 

teaching of solution 
of logarithmic 

equations and 

inequalities the 

Secondary school  

Нурбаева Д.М., 

PhDдоктор, 
ст.преподаватель 

13.  Ширалиева 

Сюзанна Хасангызы 

Негізгі мектеп 

оқушыларына 

теңдеулер шешуге 

үйрету әдістемесі 

Методика обучения 

решению 

уравнений 

учащихся основной 

школы 

Methodology of 

teaching of solution 

of logarithmic 

equations and 

inequalities the 

Secondary school 

Нурбаева Д.М., 

PhDдоктор, 

ст.преподаватель 

 

5В011000-Физика, қазақ бөлімі 

 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Абыхан Әмірбек Орта мектепте Методика Methodology Елемесов К.К., т.ғ.к., 
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Серікұлы физикадан  

факультатив 

сабақтарында 

компьютерлік 

модельді қолдану 

арқылы  

«Термодинамика 

негіздері» 

тақырыбын оқыту 
әдістемесі     

факультативного 

занятия по физике с 

использиванием 

компьютерных 

моделей при 

изучении темы 

«Основы 

термодинамики» в 

средней школе 
 

optional classes in 

physics 

usingcomputer 

models for the study 

of the topic 

«Fundamentals of 

thernodynamics» in 

high school 

 

аға оқытушы 

2.  Аймаханбет Балнұр 

Бауыржанқызы 

Орта мектептің 

физика курсындағы 

«Тасымалдау 

құбылысы» 

тақырыбын оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

теме «Явление 

переноса»  в курсе 

физики средней 

школы 

Methods of teaching 

the topic "The 

phenomenon of 

transfer" in the course 

of high school 

physics 

Сыдықова Ж.Қ., п.ғ.к., 

аға оқытушы 

3.  Амангелді 

Жайнагүл 

Амангелдіқызы 

Абсолютті қатты 

дененің 

динамикалық 

қасиеттерін зерттеу 

Исследование 

динамических 

свойств абсолютно 

твердого  тела 

The study of the 

dynamic properties of 

absolutely solid 

т.ғ.д., профессор 

Бисембаев Қуатбай 

4.  Анарбекова Данира 

Төленбайқызы 

Орта мектептің 

физика курсындағы 

«Атомдық физика» 
бөлімін оқытуда 

компьютерлік 

модельдерді 

қолдану 

Использование 

компьютерных 

моделей при 
изучении раздела 

«Атомная физика» в 

средней школе 

The use of computer 

models in the study 

of the section 
«Atomic physics» in 

high school 

Оспанбеков Е.А., PhD 

доктор, аға оқытушы 

5.  Балтабай Айсұлтан 

Бахытжанұлы 

Ультрадыбыс 

көмегімен тау-кен 

жыныстарының 

акустикалық және 

серпімділік 

толқындарын 

анықтау 

Определение 

акустических и 

упругих воли 

горных пород с 

помошью 

ультразвука 

Determination of 

acoustic and elastic 

waves of rocks using 

ultrasound 

Тлебаев Қ.Б.,  

ф.-м.ғ.д., профессор 

6.  Бейсенбай Айдана  

Бауыржанқызы 

Молекулалық 

физика ұғымдарын 

қалыптастырудың 
әдістемелік 

ерекшеліктері 

Методические 

особенности 

формирования 
понятий 

молекулярной 

физики 

Methodical features 

of the formation of 

the concepts of 
molecular physics 

Сыдықова Ж.Қ., п.ғ.к., 

аға оқытушы 

7.  Әбдуәлі Айдана 

Сәбитқызы 

Орта мектепте 

«Термодинамика 

негіздері» 

тақырыбын оқытуда 

компьютерлік 

модельдерді 

қолдану 

Использование 

компьютерных 

моделей при 

изучении темы 

«Основы 

термодинамики» в 

средней школе 

Using computer 

models in studying 

the topic "Basics of 

Thermodynamics" in 

high school 

Ерженбек Б., аға 

оқытушы 

8.  Қапал Назым 

Оңалбекқызы 

Орта мектепте 

«Оптика» бөлімін 

оқытуда 
мультимедиялық 

технологияны 

қолдану 

Применение 

мультимедийных 

технологий при 
изучении раздела 

«Оптика» в средней 

школе 

The use of 

multimedia 

technologies in the 
study section 

«Optics» in high 

school 

Оспанбеков Е.А., PhD 

доктор, аға оқытушы 

9.  Қаржаубай 

Қарлығаш 

Серғалиқызы 

Физиканы оқытуда 

интерактивті 

технологияны 

қолдану. 

Применение 

интерактивных 

технологий в 

обучении физике 

The use of interactive 

technologies in 

teaching physics 

Сыдықова Ж. Қ., 

п.ғ.к., аға оқытушы 

10.  Қуандық  Еңлік  

Жақсылыққызы 

Центрлі-

симметриялы 

өрістегі 

бөлшектердің 

қозғалысын 

Математические 

моделирование  

движения частиц в 

центрально-

симметричном поле 

Mathematical 

modeling of particle 

motion in a centrally 

symmetric field 

 

т.ғ.д., профессор 

Бисембаев Қуатбай 
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математикалық 

моделдеу 

11.  Мәжит Назерке 

Бейімбетқызы 

Физикада деңгейлеп 

оқыту 

технологиясын 

қолдану әдістемесі 

(тербелістер мен 

толқындар мысалы 

негізінде) 

 

Методика 

применения 

технологии 

уровневого 

обучения в физике 

(на основе примеров 

колебаний и волн) 

 

Method of 

application of 

technology of  level 

training in physics 

(on the example of  

oscillations and 

waves) 

 

п.ғ.к., университет 

профессоры   

Акитай Балқия 

Естібайқызы 

12.  Мусин Аслан 
Жамбылұлы 

Мектепте физиканы 
оқытуда білім 

алушылардың 

нанотехнологиялар 

жайлы көзқарасын 

қалыптастыру 

Формирование 
представления 

обучающихся о 

нанотехнологиях 

при обучении 

физике в школе 

Formation of 
students' views on 

nanotechnology in 

teaching physics in 

school 

Шоқанов А.Қ., ф.-
м.ғ.к., профессор 

13.  Мұсахан  Гаухар  

Жарасбекқызы 

Орта мектепте 

«Қазіргі әлемдегі 

жартылай өткізгіш 

аспаптар» 

тақырыбын оқыту 

әдістемесі 

Методика изучения 

темы 

«Полупроводников

ые приборы в 

современном мире» 

в средней школе 

 

Methodology for 

studying the topic of 

«Semiconductor 

devices in the modern 

world» in high 

school. 

Елемесов К.К., т.ғ.к., 

аға оқытушы 

14.  Ногайбекова 
Кымбат 

Канагатовна 

Әртүрлі типтегі 
жаңадан туындаған 

жұлдыздарды 

бақылаудың 

мәліметтерін өңдеу 

және талдау жасау 

Обработка и анализ 
данных наблюдений 

Сверхновых 

различных типов. 

Processing and 
analysis of 

observations data of 

supernova of various 

types. 

PhD докторы, аға 
оқытушы   

Насирова Диана 

Махмутовна 

15.  Нұржан Ақмарал 

Рақыметілдәқызы 

«Тұрақты ток 

заңдары» тақырыбы 

мысалында 

физиканы оқытуда 

компьютерді 

қолдану 

Применение 

компьютера в 

обучении физике на 

примере темы 

«Законы 

постоянного тока» 

The use of computer 

in teaching physics 

on the example of the 

theme " Laws of 

direct current" 

 

Ерженбек Б., аға 

оқытушы 

16.  Нұрсал Дәлел Орта мектепте 

физиканы оқытуда 

мультимедиялық 
технологияларды 

қолдану 

Применение 

мультимедийных 

технологий в 
преподавании 

физики в средней 

школе 

Application of 

multimedia 

technologies in 
teaching of physics at 

high school 

 

Кушербаева М.Р., аға 

оқытушы 

17.  Рахым Айдана 
Асылбекқызы        

Дене 
жылдамдығының 

сұйықтың 

тұтқырлық 

коэффициентіне 

тәуелділігін 

компьютердің 

көмегімен зерттеу  

Исследование 
зависимости 

скорости тела от 

коэффициента 

вязкости жидкости с 

помощью 

компьютера 

The study of the 
dependence of the 

speed of the body on 

the viscosity of a 

fluid using a 

computer 

 

ф-м.ғ.к.,аға оқытушы 
Рыстығұлова Венера 

Ботабайқызы 

18.  Сағатбек Серікәли Жалпы білім 

беретін орта 

мектепте 

«Магниттік 

құбылыстар» 

тақырыбын оқыту 
әдістемесі  

Методика изучения 

в курсе физики 

средней 

общеобразовательн

ой школы темы 

«Магнитные 
явления» 

Methods of studying 

in the course of 

physics of secondary 

schools of the topic 

«Magnetic 

phenomena» 

Тлебаев Қ.Б.,  

ф.-м.ғ.д., профессор 

19.  Сарсенбай Айнұр 

Сарсенбайқызы 

Орта мектепте 

«Динамика» 

тақырыбын оқыту 

әдістемесі мен 

теориясы 

Теория и методика 

изучения темы 

«Динамика» в 

средней школе 

Theory and methods 

of studying the topic 

"Dynamics" in high 

school 

 

Ерженбек Б., аға 

оқытушы 
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20.  Спабекова Алтынай 

Ғалымжанқызы 

«Жылулық 

құбылыстар»  

тақырыбын оқытуда 

оқушылардың 

танымдық 

қызығушылықтарын 

қалыптастыру 

Формирование 

познавательного 

интереса учащихся 

при изучении темы 

«Тепловые явления» 

 

Formation of the 

cognitive interest of 

students in the study 

of the topic "Thermal 

phenomena" 

 

Сыдықова Ж.Қ., 

п.ғ.к., аға оқытушы 

21.  Тоқтасын Бекболат 

Қанатұлы  

Орта мектепте 

«Нанотехнология 

негіздері» элективті 
курсын оқыту 

әдістемесі 

Методика обучения 

элективному курсу 

«Основы 
нанотехнологий» в 

средней школе 

Methods of teaching 

elective course 

«Fundamentals of 
nanotechnology» in 

high school 

Оспанбеков Е.А., 

PhDдоктор, аға 

оқытушы 

22.  Ходжағалиева 

Айым Сәкенқызы 

Жазық үлгілердегі 

жылу тасымалдау 

үдерістерін есептеу 

тәжірибелері 

арқылы зерттеп 

оқып-үйрену  

Изучение процессов 

теплопереноса в 

образцах-пластинах 

путем проведения 

вычислительных 

экспериментов 

The study of the 

processes of heat 

transfer in sample 

plates by carrying out 

computational 

experiments 

 

т.ғ.д., профессор 

Құлбек Марат 

Құлбекұлы 

 

5В011000-Физика, орыс бөлімі 

 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Хайтметова 

Дилфуза 

Әлішерқызы 

Дискілі 

гидравликалық 

құрылымдардың 

теориялық 

есептеулерінің 

әдістемелерін жасау 

Теоритическая 

разработка методик 

расчета дисковых 

гидравлических 

конструкций 

Theoretical  

devolepment 

calculation methods 

of hydraulical disc 

construction 

ф-м.ғ.к.,аға оқытушы 

Раманкулов Камалбек 

Егизекович 

2.  Шинтемиров Абай 

Мырзатаевич 

 

Пульсарлардың ішкі 

құрылымындағы 

процесстерді 
модельдеу. 

Моделирование 

процессов во 

внутренней 
структуре 

пульсаров. 

Modeling processes 

in the internal 

structure of pulsars. 

PhD докторы, аға 

оқытушы  

Насирова Диана 
Махмутовна 

 

 

5В011100-Информатика, қазақ бөлімі 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Ахметжан Асқар 

Мұратұлы 

    

2.  Байбуриева 
Мадина 

Амангелдикизи 

    

3.  Батан Алтынай 

Бегәліқызы 

    

4.  Бердыбаева Айнур 

Нұрахмедқызы 

    

5.  Әбдімәжіт 

Жәнібек 

Ержанұлы 

    

6.  Жақан Айнұр 

Аманқызы 

    

7.  Жұмашев Нұржан     
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Серікжанұлы 

8.  Ибатолла Ақерке 

Ғизатқызы 

    

9.  Каналбек Айжан 

Ерболқызы 

    

10.  Құдайберген 

Айжан 

Даниярқызы 

    

11.  Марат Жанна     

12.  Маткәрім Бегзада 

Бекбосынқызы 

    

13.  Мұздыбек Әзиза 

Адырбекқызы 

    

14.  Мырзақұлова 

Айтолқын 

Асанқызы 

    

15.  Оразбай Ербол 
Әділбекұлы 

    

16.  Орынбай Әйгерім 

Ғаниқызы 

    

17.  Өтежан Назерке 

Мұратқызы 

    

18.  Сағидулла 

Аймырза 

Сырымбетұлы 

    

19.  Сейдуәлі Қасым 

Болатұлы 

    

20.  Сәрсен Сәния 

Жоламанқызы 

    

21.  Таипова 

Шахризам 

Шохретовна 

    

22.  Тіллебай Арайлым 

Серікқызы 

    

23.  Турлыбаева Арай 

Нургаликизи 

    

24.  Тұрсынғалиева 
Бақытылы 

Набидинқызы 

    

 

5В011100-Информатика, орыс бөлімі 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Изахунова Регина 

Рашидовна  

    

2.  Ильяс Зухра 

Салайдинқызы 

    

3.  Мохаммади 

Хамида 

    

4.  Навид Хусния     

5.  Наджими Навида     

6.  Оспанова Камила 

Алматқызы 

    

7.  Рахими  Марзия     

8.  Саидхили 

Хабишах 

    

9.  Ұлан  Манас  

Қуатұлы 
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5В012000-Кәсіптік оқыту, қазақ бөлімі 

 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Абдуллаева Камшат 

Жакыпбаевна 

    

2.  Аман Нұрдәулет 

Абыйркелдіұлы 

    

3.  Арыстанбек 

Назерке Полатқызы 

    

4.  Бейсбай Гүлзира 

Ермұхамбетқызы 

    

5.  Берік Ақбота 

Берікқызы 
    

6.  Битөре Айда 
Нурланқызы 

    

7.  Емберген Перизат 

Серікқызы 
    

8.  Әсемхан Ұлан     

9.  Жақсыбай Ержігіт 

Сапарбекұлы 
    

10.  Қуатбай Мереке 

Нұрланқызы 
    

11.  Мұратбек 

Қарлығаш 

Ибрахимқызы 

    

12.  НурланСалтанатАм
анжолқызы 

    

13.  Омар 

АйданаҚуанышбекқ

ызы 

    

14.  Осан 

МағжанЖапарұлы 
    

15.  Полатбекова Аинұр 

Базарбайқызы 
    

16.  Сулейманов 

Батурин 

Сулейманович 

    

17.  Тілеу Еламан 

Есімұлы 
    

18.  Туралиев  Меирам  

Кадрович 
    

19.  Тыныштық  Абзал  

Нартайұлы 
    

 

5В012000-Кәсіптік оқыту, орыс бөлімі 

 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Ниязбек Адиль 

Даниярович 

    

2.  Умаров Аргынбек 

Аскарович 
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5В060200-Информатика, қазақ бөлімі 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Мейрамхан 

Ақтолқын 

    

2.  Мұқаш Сымбат      

 

 

5В070300-Ақпараттық жүйелер, қазақ бөлімі 

 
 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Абдиғани Арайлым     

2.  Батырбай Гүлназ     

3.  Ешенқожаев Нәбі     

4.  Кенесбекова Алина     

5.  Мейрамхан 

Альмира 

    

5В071600-Приборлар жасау, қазақ бөлімі 

 
 

 
№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Диплом тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 
Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1.  Мүлікова Әсел     

 

 

 

МФИ институтының директоры   Бекпатшаев М.Ж. 

 


