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5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, 4 курс орыс бөлімі күндізгі оқыту нысаны   

 

 
№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1 Дрояронова 

Ксения  

Львовна 

Анамен жеке-

тұлғалық 

сәйкестілік 
жасөспірім қызды 

әлеуметтендірудің 

факторы 

Индивидуально-

личностная 

идентичность с 
матерью как фактор 

социализации 

девочки –подростка 

Individual-personal 

identity with the 

mother as a factor 
in socialization of a 

teenage girl 

Доктор PhD, 

старший 

преподаватель 
Сураншиева М.К. 

2 Пасюгина  
Елена 

Александровна 

Жеткіншектерді 
тәрбиелеуде  

отбасы мен 

мектептің өзара 
әрекеті 

Взаимодействие 
семьи и школы в 

воспитании 

подростков 

Family and school 
interaction in 

education of 

adolescents 

Доктор PhD, 
старший 

преподаватель 

Ахметова А.И. 

3 Айдынова 

 Айза  

Айдыновна 

Жеткіншектердің 

девиантты мінез-

құлығын алдын алу 
және түзету 

әлеуметтік-

педагогикалық 
проблема ретінде 

Профилактика и 

коррекция 

девиатного 
поведения 

подростков как 

социально-
педагогическая 

проблема 

Prophylaxy and 

correction deviant 

behavior of 
adolescents as  

socio-pedagogical 

problem 

Доктор PhD, 

старший 

преподаватель 
Ахметова А.И. 

4 Бегметова 

Олтинай 
Шерикбаевна 

Жасөспірімдер 

арасындағы 
қылмыстың алдын-

алуда әлеуметтік 

педагогтың 
әлеуметтік-

педагогикалық 

қызметін 

ұйымдастыру 

Организация 

социально-

педагогической 
деятельности 

социального педагога 

по предупреждению 

правонарушений 
среди подростков  

The organization of 

social and 
pedagogical 

activity of social 

teacher on the 
prevention of 

offenses among 

adolescents 

 

м.п.н., старший 

преподаватель 
Ошакпаева С.К. 

5 

 

 
 

Мақсұт  

Ақнұр 

Байырбекқызы 

Әлеуметтік 

педагогтың 

отбасында зорлық-
зомбылыққа 

ұшыраған 

жеткіншектермен 

жұмысы 

Работа социального 

педагога с 

подростками 
подвергшимся 

насилию в семье 

The work of social 

educator with 

teenagers subjected 
to domestic 

violence 

Доктор PhD, 

старший 

преподаватель 
Ахметова А.И. 
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6 Алибаева 

Мадина 
Кайратовна 

Девиантты мінез-

құлықты 
жеткіншектердің 

алдын алу  

әлеуметтік-

педагогикалық 
шарттары 

Социально-

педагогические 
условия 

предупреждения  

девиантного 

поведения 
подростков 

Socio-pedagogical 

conditions for 
preventing deviant 

behavior of 

adolescents 

К.п.н., доцент 

Айтпаева А.К. 

7 Яхьярова  

Назугум 
Закировна 

Девиантты мінез-

құлықты 
жеткіншектерді 

әлеуметтік-

педагогикалық 

түзету  

Социально-

педагогическая 
коррекция 

подростков с 

девиантным 

поведением. 

Socio-pedagogical 

correction of 
adolescents with 

deviant behavior 

К.п.н., доцент 

Айтпаева А.К. 

8 Байсултанова 

Меруерт 

Оразалыевна 

Мектеп аясында 

әлеуметтік жағдайы 

төмен отбасындағы 
жасөспірімдермен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс 

Социально-

педагогическая 

работа с подростками 
из неблагополучных 

семей в условиях 

школы 

Social and 

pedagogical work 

with teenagers from 
disadvantaged 

families in 

conditions of 

school 

Доктор PhD, 

старший 

преподаватель 
Сураншиева М.К. 

9 

 

 

Елемес 

Арайлым 

Дарханқызы 

Мектептегі 

дарынды 

балалармен 
әдлеуметтік 

педагогтың 

жұмысы 

Работа социального 

педагога с 

одаренными детьми в 
школе 

The work of social 

pedagogue with 

gifted children in 
school 

Доктор PhD, 

старший 

преподаватель 
Ахметова А.И. 

10 Калиева 
Дильфуза 

Батырханқызы 

Жасөспірімдер 
арасындағы 

суицидтік мінез-

құлықты 
әлеуметтік-

педагогикалық 

алдын алу 

Социально-
педагогическая 

профилактика с 

подростками 
суицидального 

поведения 

Socio-pedagogical 
prophylaxis with 

adolescents of 

suicidal behavior 

Доктор PhD, 
старший 

преподаватель 

Сураншиева М.К 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 
 

Ағылшын тілінде 

1 Жукова  

Наталья  

Юрьевна 

Дидактикалық ойын 

мектеп жасына дейінгі  

балалардың   

шығармашылық 
қабілеттерін  дамыту 

құралы ретінде 

Дидактическая 

игра как средство 

развития 

творческих 
способностей 

детей 

дошкольного 
возраста 

Didactic game as 

mean of developing 

creative flairs of 

children of 
preschool age 

к.п.н., доцент 

Айтпаева А.К. 

2 
Маликова 

Дилноза 

Дилмуратовна 

ӨТШТ технологиясы 

мектепке дейінгі 

жастағы балалардың 
шығармашылық 

ТРИЗ технология 

как средство 

развития 
творческого 

TRIZ technology as 

mean of developing 

the creative thinking 
of children of 

м.п.н., старший 

преподаватель 

Ошакпаева С.К. 
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күндізгі оқыту нысаны  

ойлауын дамыту 

құралы ретінде 

мышления  детей 

дошкольного 
возраста 

 

preschool age 

3 Махсутова 

Нодира 
Хусанқызы 

Мектепке дейінгі 

балаларға лексиканы 
байытуда 

дидактикалық 

ойынның рөлі мен 
маңызы 

Роль и значение 

дидактической 
игры в 

обогащении 

словарного запаса 
у детей 

дошкольного 

возраста 

 

The role and 

importance of 
didactic game in 

vocabulary 

enrichment in 
preschool children 

к.п.н., доцент 

Тасжурков
а Ж.Т. 

 

 
№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 Айтжан 

Айгерим 

Сарсенбайқызы 

Сауат ашу және 

жазу 

ұйымдастырылған 
оқу қызметінде 

инновациялық 

технологияларды 
қолдану 

 

Использование 

инновационных 

технологий в 
организации в 

учебной 

деятельности 
грамоте 

The use of innovative 

technologies in the 

organization of 
educational activities, 

literacy 

 

п.ғ.м., аға 

оқытушы 

Еркебаева С.Ж. 

2 Ерәлиева 

 Назым 
Аманқосқызы 

Мектеп жасына 

дейінгі көптілді 
тұлғаны 

қалыптастырудың 

ерекшеліктері 

Особенности 

формирования 
полеязычия в 

дошкольном 

возрасте 

Features of  

formation of 
multilinguism in 

preschool age. 

 

п.ғ.м., аға 

оқытушы 
Еркебаева С.Ж. 

3 Кенегес 
 Шолпан  

Үмбетқызы 

Мектеп жасына 
дейінгі балалардың 

еңбек іс-әрекетін 

ұйымдастыру 

Организация 
трудовой 

деятельности 

детей 
дошкольного 

возраста 

The organization of  
labor activity of 

children of pre-school 

age 

п.ғ.м., аға 
оқытушы 

Каримова Р.Е. 

4 Мұстафа  

Айгерім 
Қайратқызы 

Б.Баймұратованың 

ғылыми-әдістемелік 
мұралары 

Научно-

методоческое 
наследие 

Б.Баймуратовой 

B. Bajmuratova's   

Scientific-  
methodological 

heritage 

п.ғ.м., аға 

оқытушы 
Каримова Р.Е. 

5 Сугірәлі  
Тоғжан 

Әлібекқызы 

Балабақшада 
ұлттық ойындарды 

пайдалану арқылы 

балалардың дене 

тәрбиесін жетілдіру 

Развитие 
физического 

воспитания детей 

посредством 

национальных 
игр в детском 

саду 

Development of 
physical training of 

children by means of 

national games in 

kindergarten 

п.ғ.м., аға 
оқытушы 

Каримова Р.Е. 

6 Серікбай  
Айгерім 

Мектепке дейінгі 
және бастауыш 

Реализация 
преемственности 

Realization of 
continuity of 

п.ғ.м., аға 
оқытушы 
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Сәбитқызы математикалық 

білім берудегі 
сабақтастықты 

жүзеге асыру 

дошкольного и 

начального 
математического 

образования  

preschool and 

primary mathematical 
education 

Азимбаева Д.К. 

7 Ордабек  

Аяулым 
Батырханқызы       

Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 
мінез-құлық 

мәдениетін 

қалыптастыру 

Формирование 

культуры 
поведения детей 

дошкольного 

возраста 

Formation of  

behavior  culture of 
preschool children 

п.ғ.м., аға 

оқытушы 
Азимбаева Д.К. 

8 Өмірзақ 
Гүласыл 

Асқарқызы 

Мектеп жасына 
дейінгі балаларда 

геометриялық 

пішіндер туралы 
қарапайым 

түсініктер 

қалыптастыру 
 

Формирование 
элементарных 

представлений о 

геометрических 
фигурах у детей 

дошкольного 

возраста 

Formation of 
elementary ideas 

about geometric 

shapes in preschool 
children 

п.ғ.м., аға 
оқытушы 

Азимбаева Д.К. 

 

 

 

Студенттің 

аты-жөні  

(толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде 
 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1 Ғаппарова  
Нурила 

Бауыржанқызы 

Мектеп жасына 
дейінгі балалардың 

логикалық 

тапсырмалар 
арқылы ақыл-ойын 

дамыту 

 

Интеллектуальное 
развитие детей 

дошкольного 

возраста 
посредством 

логических задач 

Intellectual 
development of 

preschool children 

through logical tasks 

п.ғ.м., аға 
оқытушы 

Азимбаева Д.К. 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісін

ің аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1 

Құрманбай 
 Фариза  

Дулатқызы 

Отбасымен 
жүргізілетін 

әлеуметтік - 

педагогикалық 

жұмыс 

Социально-
педагогическая работа 

с семьей 

Socio-pedagogical 
work with  family 

аға оқытушы 
магистр 

Абилбакиева 

Г.Т. 

2 

Пәйзолла 

Жұлдыз 

Тұлғаның 

әлеуметтену 

үдерісіндегі 
вертуалды аутизм 

Виртуальный аутизм и 

его коррекции в 

процессе 
социализации 

Virtual autism and 

its correction in the 

process of 
personality 

PhD доктор, 

аға оқытушы 

Алимбекова 
А.А. 



және оны тузету 

жолдары 

личности  socialization 

3 

Рахымжан  
Қасым  

Қахарманұлы 

 

Тұлғаның 
әлеуметтенуіне 

жасөспірімдік 

субмәдениет 
ерекшеліктерінің  

әсері  

Особенности  влияния  
подростковой  

субкультуры  на  

социализацию 
личности  

Influence  
specificities of 

teenage subcultures 

on socialization of 
individual 

п.ғ.к.,  
аға оқытушы 

Нурғалиева Д.А. 

4 

Қаплан  

Жұлдызай 
Сейфулинқызы 

Девиантты мінез –

құлықты жасөспірім 
балалармен 

әлеуметтік 

педагогикалық 
жұмыс 

 

Социально-

педагогическая работа 
с подростком   

девиантного 

поведения 

Socio-pedagogical 

work with  child of 
deviant behavior 

 

PhD доктор,  

аға оқытушы 
Алимбекова 

А.А. 

5 

Төлегенқызы 

Арайлым 

Жетім және ата-

анасының 
қамқорлығынан тыс 

қалған балаларды 

әлеуметтендіру 

Социализация детей 

сирот,  оставшихся без 
попечения родителей  

Socialization of 

orphans  

Атемкулова Н.О. 

п.ғ.к., асс. проф.  

6 

Хамраева  

Альмира 

Аспаровна 

Отбасы мүшелері 

арасындағы қарым – 

қатынас арқылы  

баланы 
әлеуметтендіру 

Социализация детей 

посредством общения 

между членами семьи 

Socialization of 

children through 

communication 

among family 
members 

Атемкулова Н.О.  

п.ғ.к., асс. проф.  

7 

Қазбек 

Ардақ 
Сәкенқызы 

Әлеуметтік 

педагогтың мәдени-
реабилитациялық 

жұмыстарды 

ұйымдастыруы 

Организация 

культурно-
реаблитационных 

работ социального 

педагога 

Organization of 

cultural and social 
rehabilitation works 

of  social teacher 

PhD доктор, аға 

оқытушы 
Булшекбаева 

А.И. 

8 

Сатыбалды  
Сәуле 

Артыққызы 

Жасөспірімдер 
арасындағы 

моббингті алдын-

алудағы әлеуметтік-
педагогикалық 

жұмыстар 

Социально-
педагогическая 

профилактика 

моббинг-подростков 

Socio-pedagogical 
prevention of 

mobbing 

adolescents 
 

PhD доктор,  
аға оқытушы 

Булшекбаева 

А.И. 

9 

Темірәлиева 

 Замира  
Әділқызы 

Буллинг және оны 

алдын-алудағы 
әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыстар 

Социально-

педагогическая 
профилактика 

буллинга 

Socio-pedagogical 

prevention of 
bullying 

 

PhD доктор,  

аға оқытушы 
Булшекбаева 

А.И. 

10 Сағидуллақызы 
Алтынай 

Халық педагогикасы 
материалдары 

арқылы бастауыш 

сынып оқушыларын 
әлеуметтендіру 

Социализация 
учащихся начальных 

классов на основе 

материалов народой 
педагогики 

Socialization of 
primary school 

students based on 

materials of 
cultural pedagogy 

Атемкулова Н.О.  
п.ғ.к., асс. проф.  

11 Бекмұрат  

Жібек  

Бекмұратқызы 

Қазақ отбасында 

жасөспірім балаларда 

қарым-қатынас 
мәдениетін 

қалыптастырудың 

жолдары  

Способы 

формирования 

культуры общения в 
подростковом возрасте 

с детьми в казахской 

семье 
  

Ways to form a 

culture of 

communication in 
adolescence with 

children in a 

Kazakh family 
 

PhD доктор,  

аға оқытушы 

Ибраева М.К. 

12 Ескелді  

Балауса 

 Мейірқызы 

Ата-ана 

қамқорлығынан 

айрылған 
балалардың 

Особенности 

социализации детей, 

лишенных 
родительской опеки 

Features of 

socialization of 

children deprived 
of parental care 

PhD доктор, 

аға оқытушы  

Ибраева М.К. 



әлеуметттенуінің 

ерекшеліктері 

     

13 Сағындық  
Назыгүл 

Ибрахимқызы 

Көп балалы 
отбасынан шыққан 

балалармен 

әлеуметтік-
педагогикалық 

жұмыс жүргізу 

ерекшеліктері 

Особенности 
социально-

педагогической 

работы с детьми из 
многодетных семей 

 

Features of 
carrying out social 

and pedagogical 

work with children 
from large families 

п.ғ.м.,  
аға оқытушы  

Каримова Р.Е. 

14 Қуандық  
Ақбота 

«Өзін-өзі тану» пәнін 
ықпалдастыру 

арқылы 

оқушылардың 
тұлғасын үйлесімді 

дамыту аспектілері 

Аспекты 
гармоничного развити

я личности учащихся 

через интеграций 
предмета 

«Самопознание» 

Aspects of  
harmonious 

development of 

personality through 
the integration of 

subject "Self-

knowledge" 

п.ғ.к.,  
асс. профессор 

Ширинбаева  

Г.К. 

15 Боранбай  
Болдықыз 

Қасымханқызы  

Ауыр өмірлік 
жағдайларға тап 

болған балаларды 

әлеуметтік-
педагогикалық 

қолдау және 

сүйемелдеу 
технологиялары  

Социально-
педагогическая 

поддержка и 

технология 
сопровождения работы 

с детьми, 

оказавшимися в 
трудной жизненной 

ситуации 

Social and 
educational curator 

work with children 

in difficult life 
situations 

п.ғ.к.,  
аға оқытушы 

Нурғалиева Д.А. 

16 Бектұрған  

Ұлжан  
Ерғалиқызы   

Жалпы білім беретін 

мектеп жағдайында 
тұрақты мекен-жайы 

жоқ оқушылардың  

әлеуметтік-
педагогикалық 

қолдау жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Организация 

социально-
педагогической 

поддержки  с 

учениками, 
неимеющих 

постоянного места 

жительства  

в условиях 
общеобразовательной 

школы 

Organization of 

social pedagogical 
help among 

students  without 

stable living adress 
in conditions of 

educational schools 

п.ғ.к., аға 

оқытушы 
Нурғалиева Д.А. 

17 Смаил  
Әлия  

Нуржанқызы 

Оралман отбасы 
балаларын 

әлеуметтік-

педагогикалық 

сүйемелдеу 
технологиясы 

Социально-
педагогическая 

технология 

сопровождения 

работы с детьми   
семей-оралманов 

Organization of 
social   educational 

curator work with 

children in migrant 

families 

п.ғ.к., аға 
оқытушы 

Нурғалиева Д.А. 

18 

Болатова  
Жанеркем 

 Болатқызы 

Жеткіншектердің 

ғаламторға   

тәуелділігінің алдын 

алудағы әлеуметтік-
педагогикалық 

жұмыс ерекшеліктері 

Особенности 

социально-

педагогической 
работы по 

профилактике   

интернет зависимости  
подростков 

Social and 

pedagogical work 
in the prevention of 

infections in the 

Internet suburbs 

п.ғ.м., аға 
оқытушы 

Ошакпаева С.К. 

19 

Сырлан  

Диана  

Нұржанқызы 

Тренинг арқылы 

жеткіншектердің 

адекватты өзін-өзі 
бағалауын 

қалыптастыру 

 

Формирование 

адекватной 

самооценки 

подростков по 
средствам тренингов 

Formation of 

adequate self-

esteem of 

adolescents by 
means of training 

п.ғ.м., аға 

оқытушы 

Ошакпаева С.К. 

20 Қамзақызы 

Динара 

Жалпыадамзаттық 

құндылықтар 

Формирование 

духовного  потенциала  

Formation of 

spiritual potential 

п.ғ.к., асс. 

профессор 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

тәжірибесінде  

оқушылардың 
рухани әлеуетін 

қалыптастыру 

учащихся на практике 

общечеловеческих 
ценностей 

of students in the 

practice of 
universal values 

Ширинбаева  

Г.К. 

21 Сапарханова  

Балзира  
Кайратовна 

Инклюзивті білім 

беру жағдайындағы 
әлеуметтік-

педагогикалық 

қызметтің 
ерекшеліктері 

Особенности 

социально-
педагогической 

работы  в условиях 

инклюзивного 
образования 

Features of social 

and pedagogical 
work in  inclusive 

education 

П.ғ.к., профессор 

Сманова Н.Т. 

22 Ілес  

Арайлым 

Қынабекқызы  

Кәмелетке толмаған 

балалардың бос 

уақытын 
ұйымдастырдың 

жолдары 

Пути организации 

досуга 

несовершеннолетних 
подростков 

Ways of organizing 

the leisure of 

minors 

П.ғ.к., профессор 

Сманова Н.Т. 

23 Аманжолова 

 Диана 
 Аманжолқызы 

Балалар үйі 

жағдайында 
жеткіншектердің 

өзін-өзі тануын 

әлеуметтік-
педагогикалық 

қолдау  

Социально-

педагогическая 
поддержка  

самопознания 

подростков в условиях 
детского дома  

Socio-pedagogical 

support for the self-
knowledge of 

adolescents in an 

orphanage 

п.ғ.к., асс. 

профессор 
Ширинбаева  

Г.К. 

24 Жаппасбаева 

Камшат  
Нұржігіткызы 

«Өзін-өзі тану» 

сабағында 
оқушылардың 

риясыз 

мейірімділігін  
қалыптастыру 

 

Формирование 

бескорыстного 
милосердия у 

учащихся  

на уроках 
 «Самопознания»  

Formation of 

selfless charity 
among students at 

lessons of "Self-

knowledge" 

п.ғ.к., асс. 

профессор 
Ширинбаева  

Г.К. 

25 Сабит 

Назерке 
Артыққызы 

 

Өзін-өзі тану арқылы 

оқушыларды 
отбасылық өмірге 

әлеуметтік-

педагогикалық 
даярлаудың 

ерекшеліктері 

Особенности 

социально-
педагогической 

подготовки 

старшеклассников к 
семейной жизни через 

самопознания 

Features of socio-

pedagogical 
training of high 

school students for 

family life through 
self-knowledge 

п.ғ.к., асс. 

профессор 
Ширинбаева  

Г.К. 

26 Асмямова 

Гульзана 
Шарипжановна 

Девиантты мінез-

құлықты балаларды 
әлеуметтік-

педагогикалық 

қолдау 

Социально – 

педагогическаая 
поддержка  детей с 

девиантным 

 поведением 

Socially - 

pedagogical 
support of children 

with deviant 

behavior 
 

п.ғ.м.,  

аға оқытушы 
Каримова Р.Е. 

27 Шәріп  

Таңшолпан 

Қазыбекқызы 

Тұлғаның ұжымда 

әлеуметтенуін 

зерттеу 
 

Исследование 

социализации 

личности в коллективе 

Research of 

person’s 

socialization in the 
collective  

п.ғ.м. аға 

оқытушы 

Шауенова М.А. 
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№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің аты-

жөні (ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 
Ағылшын 

тілінде 

1 

Аманбек  

Маржан 

Бақберсінқызы 

Өзін-өзі тану  

негізінде мектепке 

дейінгі балалардың 
рухани-

адамгершілік 

құндылықтарын 
дамыту 

Развитие духовно-

нравственных 

ценностей 
дошкольников на 

основе 

самопознания 
 

The development 

of spiritual and 

moral values of 
preschoolers based 

on self-knowledge 

  

PhD  

Ибраева Магрипа 

Курманбековна 

 
 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде 
 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1 

Төлеубек 

 Балнұр  

Дәлелханқызы 

Мектепке дейінгі 

ұйымдардың білім 

беру үдерісінде жаңа 

педагогикалық 
технологияларды 

қолдану 

Использование новых 

педагогических 

технологии в 

образовательном 
процессе дошкольной 

организации 

The use of new 

pedagogical 

technologies in 

educational process 
of preschool 

organization 

п.ғ.м., аға 

оқытушы 

Азимбаева Д.К. 

2 Казахбаева 
 Рыскуль 

 Бериккызы 

Ересектер тобында 
көркем әдебиет 

арқылы балаларды 

адамгершілікке 

тәрбиелеу 
 

Воспитание старших 
групп человечности 

посредством 

художественной 

литературы 

Education of the 
senior groups of 

humanity by means 

of fiction 

п.ғ.м., аға 
оқытушы 

Абилбакиева 

Г.Т. 

 

 
№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 Рогальская 

 Юлия  

Павловна 

Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 

тұлғалық дамуына 
интербелсенді 

технологияның 

әсері 

Влияние 

интерактивных 

технологий на 
развитие 

личности 

дошкольника 

Influence of 

interactive 

technologies on the 
development of 

preschooler's 

personality 

К.п.н., доцент 

Айтпаева А.К. 

 



5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу,  2 курс 2 жылдық орыс бөлімі сырттай 

оқыту нысаны 
 

 

Кафедра меңгерушісінің м. а.          

п.ғ.к., профессор                                                                                                                                          Қыякбаева 

Ұ.Қ. 

 

 

 
№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбы Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 

 

Биленко 

 Тамила  

Анатольевна 
 

Сюжеттік және 

дидактикалық 

ойындардың 
көмегімен мектеп 

жасына дейінгі 

балаларды есепке 

алуда заманауи 
технологияларды 

пайдалану 

Использование 

современных 

технологий в  
обучении счету 

детей дошкольного 

возраста с помощью 

сюжетно-
дидактических игр 

The use of modern 

technology in 

teaching the account 
of preschool children 

with the help of plot 

and didactic games. 

к.п.н., доцент 

Айтпаева А.К. 

2 

 

Лопухова  
Инна 

 Викторовна 
 

Ерте жастағы 
мектепке дейінгі 

балалардың кіші 

фольклор құралы 

негізінде сөйлеуін 
дамыту 

Развитие речи детей 
раннего возраста  

средствами малых 

форм  фольклора 

 

The development of 
the speech of young 

children by means of 

small forms of 

folklore 
 

Еркебаева С.Ж. 
м.п.н., 

ст.преподаватель 

3 

 

Тулепова  

Жупар  
Мендыбаевна 

 

Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 
М.Монтессори әдісі 

негізінде теория мен 

практикада іске асыру 

Теория и практика 

реализации детей М 
Монтессори в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста 
 

Theory and practice 

of the implementation 
of children M 

Montessori in the 

education of children 

of preschool age 

Еркебаева С.Ж. 

м.п.н., 
ст.преподаватель 

4 

 

Чекирова 

 Зарина  
Джолдошпековна 

 

Отбасылық білімнің 

мектепке дейінгі 
жастағы тұлғаның 

дамуына әсері 

Влияние семейного 

воспитания на 
развитие личности 

дошкольника 

Influence of family 

education on the 
development of the 

personality of a 

preschooler. 

д.п.н., профессор 

Бекмагамбетова 
Р.К. 


