
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2021 ж. №9 Ғылыми кеңесінің кезектен тыс отырысы 

 

Төрайым  – ректор С. Сагинтаева 

Ғылыми хатшы – доцент А. Бегимбетова 

 

ҚАТЫСҚАНДАР: Ғылыми кеңестің 35 мүшесінен 35 (келу парағы қоса берілді) 

қатысты. 

КҮН ТӘРТІБІ: 

1. ҒИҚ, ТЖ жөніндегі проректорлардың оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие 

қызметін жүргізу түрлері мен әдістері туралы есептері 

      Баяндамашылар  –ҒИҚ, ТЖ жөніндегі проректорлар А.А. Саухимов, 

С.К. Махмутов 

2. «Оқытушылар студенттер көзімен» сауалнамасының қорытындылары. 

      Баяндамашы – АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова 

3. 2020/2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының қорытындылары 

және оқу процесін жақсарту бойынша ұсыныстар туралы  

       Баяндамашы  – ТО бастығы В.В. Неледва 

4.  Бейіндік "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы"мемлекеттік емтиханы 

бойынша МЕК жұмысы туралы есебін бекіту 

       Баяндамашы –ӘП кафедра меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

1.1. ТЫҢДАЛДЫ: «ТЖ жөніндегі проректорлардың оқу, ғылыми-

зерттеу, тәрбие қызметін жүргізу түрлері мен әдістері туралы есептері» 

мәселесі бойынша ТЖ жөніндегі проректоры С.К. Махмутов (баяндама, 

презентация қоса берілді). 

 

Абдимуратов Ж.С.: айтыңызшы, онлайн оқыту кезінде психологиялық 

қызмет қандай жұмыс жүргізеді? 

Махмутов С.К.: қазір біздің штатымызда бір психолог бар, екіншісі 

декреттік демалыста. Психологтар инклюзивтік білім беруге қатысты үлкен 



жұмыс көлемін жүргізеді, студенттер арасында, негізінен бірінші курс 

студенттері арасында сауалнама жүргізеді. Штатқа тағы бір қосымша 

психологты алу қажеттілігі пісіп-жетілді. 

Сагинтаева С.С.: тәрбие бөлімінде студенттермен өзара әрекеттесу үшін 

қажетті барлық қызмет түрлері қолданылады және есепті кезеңде үлкен жұмыс 

жүргізілді. 

 

ТЖ жөніндегі проректор С.К. Махмутовтың баяндамасын тыңдап және 

талқылап, Ғылыми кеңес университетте тәрбие жұмысы және «Рухани 

жаңғыру» жалпыұлттық жобасының барлық бағыттары бойынша жастар 

саясатын іске асыру бойынша үлкен жұмыс жүргізіліп жатқанын, әртүрлі 

жұмыс формаларының ауқымды арсеналы пайдаланылып жатқанын, жастармен 

жұмыс істеудің жаңа әдістері үнемі енгізіліп отырғанын атап өтті. 

Сонымен қатар, белсенді азаматтық позицияға қажеттілікті 

қалыптастыру, жеке даму уәждемесі бойынша жұмысты күшейту қажет. 

Халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын білім алушыларға көрсетілетін 

педагогикалық, әлеуметтік және психологиялық қолдау деңгейін арттыру, осы 

салада жұмыс істейтін жұмыскерлердің біліктілігін және уәждемесін үнемі 

арттыру, тәрбие жұмысын материалдық, техникалық және қаржылық 

қамтамасыз ету деңгейін арттыру, студенттермен жеке жұмысты жаңа деңгейге 

шығару қажет. 

Баяндалғанға сүйене отырып, Ғылыми кеңес  

ҚАУЛЫ ЕТТІ:    

1. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жүргізуге, жастар саясатын іске 

асыруға қатысу мониторингі, ЖС психологиялық-педагогикалық қолдау 

бойынша құзыреттілік жүйесі әзірленсін.  

                                           Жауаптылар – АҚ проректоры С.В. Коньшин, 

ТЖ проректоры  С.К. Махмутов  

Мерзімі: 2021 ж. қыркүйек  

2. Тәлімгерлер мектебі құрылсын, оның қызметінің алгоритмі әзірленсін, 

университет оқытушылары мен қызметкерлерінің педагогикалық этиканы 

сақтауы қамтамасыз етілсін, жастар саясатын іске асыруға қатысуды 

ынталандыру жүйесі әзірленсін.   

Жауаптылар – АҚ проректоры С.В. Коньшин, 

ЖСД директоры З.А. Абдуллина, 

Институт директорлары 

Мерзімі: 2021 ж. мамыр 

3. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылармен жұмыстың 

жүйелілігі мен әлеуметтік бағыттылығы қамтамасыз етілсін.  

Жауаптылар – АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова, 

ЖСД директоры З.А. Абдуллина,  

Институт директорлары 

Мерзімі: 2021 ж. маусым 

4. Аудио және бейне аппаратуралардың қажетті саны мен тиісті сапасын 

сатып алу қамтамасыз етілсін, психологиялық қызмет қажетті жабдықтармен 

және материалдармен жабдықталсын.  

Жауаптылар – Қаржы директоры Г.С. Рахметова, 



ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан,  

ПШҚ бастығы Ж.А. Садыков  

Мерзімі: 2021 ж. сәуір 

5. Білім алушылардың белсенділігін көтермелеу және үйлестіру үшін бос 

алаңдар жиі пайдаланылсын. АЭжБУ мұражайын құру жөніндегі жұмыс 

жеделдетілсін.  

Жауаптылар – бағыт бойынша проректорлар,  

ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан, 

 ӘП каф. меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев  

Мерзімі:  жыл ішінде. 

6. Жастар саясатымен айналысатын ОПҚ мен қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру қамтамасыз етілсін. ЖСД штаттық кестесіне қосымша 

мөлшерлемелер (психологиялық қызмет және студенттік белсенділер) 

енгізілсін.   

Жауаптылар – АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова, 

ЖСД директоры З.А. Абдуллина,  

ҚББ бастығы З.Ю. Алиева, 

ТЖБ бастығы А.Н. Нұржан  

Мерзімі:  жыл ішінде. 

7. ЖСД, ТЖБ, баспасөз қызметі, фотограф және психологиялық қызмет 

қызметкерлерін ұтымды топтастыру арқылы, олар қажетті өндірістік 

алаңдармен қамтамасыз етілсін. 

Жауаптылар – АҚ проректоры С.В. Коньшин, 

ТЖ проректоры С.К. Махмутов  

ПШҚ бастығы Ж.А. Садыков  

Мерзімі: 2021 ж. сәуір  

8. Осы қаулының орындалуын бақылау ТЖ жөніндегі проректор                 

С.К. Махмутовқа жүктелсін.   

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

1.2. ТЫҢДАЛДЫ:  «ҒИҚ жөніндегі проректорлар оқу, ғылыми-зерттеу, 

тәрбие қызметін жүргізу түрлері мен әдістері туралы есептері» мәселесі 

бойынша ҒИҚ жөніндегі проректоры А.А. Саухимов (презентация қоса 

берілді). 

 

Умбетов Е.С.: Алмаз Абжалиевичке үш сұрақ бар.   

Бірінші: біздің құрылымымызда патентолог бар ма? Біздің білім беру 

бағдарламамыз бойынша докторантурада өнертабысқа өтінім бергісі келген 

докторант ж.Дүйсенбек оқиды, бірақ төлем кафедраға немесе институтқа 

келеді. Өтінімді қалай рәсімдеу керек? 

Саухимов А.А.: бізде патентолог жоқ, бірақ біздің университетте" патент 

үшін төлем " қарастырылған, ол үшін біздің университеттен өтініш беру керек. 

Егер докторанттың оқу мерзімі әлі аяқталмаса, онда патент алуға байланысты 

шығындарды университет өз мойнына алады. 



Умбетов Е.С.:  екінші сұрақ: бізде докторант Садыкова Самал бар, ол 

мерзімінен бұрын қорғауға шығады. Ол үшін қандай құжаттар жинау керек? 

Сагинтаева С.С.: Садықова Самал докторантурада теориялық курстан 

өтті ме, жоқ па? 

Умбетов Е.С.: ия. 

Саухимов А.А.: ҚР БҒМ комитетіне жазбас бұрын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысын, теориялық курсты аяқтағанын, барлық 

мақалалардың дайын екендігін тексеріңіз. 

Балбаев Г.К.: Сіз зерттеу оқытушыларына сағат бойынша жеңілдіктер 

бересіз. Айтыңызшы, олардың жұмысы қалай бақыланады? Менің ойымша, 

мұғалімдердің бұл санаты аяқталмайды және сағаттарға жеңілдіктер орынсыз 

болып шығады. 

Университеттегі ғылыми қызметті ұйымдастырудың қолданыстағы 

моделі тиімсіз деп есептеймін, осыған байланысты өткен жылы үш зертхананы 

жабуды ұсындым. 

Сондай-ақ мені әлеуметтік пәндер кафедрасының оқытушылары қандай 

ғылыми бағытпен айналысады? 

Саухимов А.А.: Сіз, институт директоры ретінде, оқытушы-

зерттеушілерге ұсынылған жеңілдіктерді орындау бойынша жұмыс жүргізуіңіз 

керек. Жүргізілген жұмыстардың көлемін ҒТК қадағалайды, онда конкурстарға, 

ғылыми жобаларға қатысу бойынша есептер тыңдалады. Жұмыс істемейтін 

оқытушылар келесі жылы бұл позицияға өтпейді. 

Жалпы білім беретін кафедралардан оқытушыларды "ғылымға тартуға" 

келетін болсақ, барлығы бұл біздің ортақ жұмысымыз екенін түсініп, оларды 

ғылыми командаға қосуы керек. Мысалы, электр энергетикасы бойынша 

зерттеулер үшін математик, ғарыштық инженерия саласындағы зерттеулер 

үшін физик және т. б. қажет. 

Сагинтаева С.С.: университет тарапынан ғылыми бағытқа қолдау 

көрсетілуде. Оқытушылардың KPI-де ғылыми құрауышы бар, сондықтан 

барлығы ғылыми қызметпен айналысуы тиіс. Жалпы білім беретін 

кафедралардың оқытушыларын ғылыми жобаларға белсендірек тарту керек. 

Бұл кафедралардың оқытушыларында докторанттар мен магистранттар жоқ, 

бірақ олар өз пәндерін және мамандандырылған пәндерді жүргізеді. Сондай-ақ, 

мұнда мәселе жүктемені бөлуге қатысты, оқу жоспарларын жасау кезінде сіз 

олардың пәндері мен арнайы курстарды бейінді кафедраларға алып кетесіз. Ал 

математика және математикалық модельдеу кафедрасының оқытушылары осы 

пәндер негізінде ғылыммен айналыса алар еді. 

Тіл білімі кафедрасының оқытушыларында ғылыми қызмет үшін үлкен 

мүмкіндіктер бар. Біріншіден, латын қарпіне көшуге байланысты, екіншіден, 

қазір жетекші бағыттардың бірі мемлекеттік оқыту тіліне көшу болып 

табылады, сондықтан бұл бағыт сұранысқа ие: кітаптарды латын қарпіне аудару, 

техникалық сөздіктер жасау. Ғани Құдайбергенұлынан институтта оқытушылар 

терминологиялық сөздік дайындайды, неге тіл білімі кафедрасынан 

лингвистерді тартпасқа. Әлеуметтік, гуманитарлық бағыттар бойынша гранттық 

қаржыландыруға көптеген конкурстар өткізіледі. 



Умбетов Е.С.: кейбір оқытушыларда Scopus базасында 

жарияланымдармен проблемалар туындайды. Осы базада мақалалар шығаруға 

көмектесу үшін мамандандырылған бөлім ашуға бола ма? 

Сагинтаева С.С.: құрметті ғылыми кеңес мүшелері, ДНҚ тұрақты 

негізде дәйексөз базаларда жариялау ережелеріне, қажетті ақпаратты іздеуге 

және т. б. арналған семинарлар өткізеді. Біздің университетте Ғылым 

департаменті бар, ол жарияланымдарға қатысты мәселелер бойынша түсініктеме 

бере алады. 

Оқытушылардың қызметі аудиториялық жүктемемен, сабақ жүргізумен 

ғана байланысты емес, сонымен қатар оған ғылыми және тәрбиелік құрауыш 

кіреді. Біздің университетте мұғалімнің жүктемесі орташа есеппен 650 сағатты 

құрайды, ал егер мұғалім ғылыми бағытта болғысы келмесе, онда ол жүктемені 

900 сағатқа дейін арттыруы керек. Көптеген мұғалімдер бірінші семестрде 

барлық оқу жүктемесін орындайды, ал екіншісінде олар ештеңе жасамайды. 

Шын мәнінде, егер жүктеме бірінші жартыжылдықта жасалса, онда екінші 

жартыжылдықта мақалалар жазу, курстар әзірлеу, әдістемелік әзірлемелер 

жасау және т. б. қажет. Барлық оқытушылар талаптарға сәйкес "АЭжБУ 

Хабаршысы" журналында, Scopus, Web of Science деректер базасының 

журналдарында жариялануы тиіс. Біздің жоо миссиясы-бұл 2025 жылға қарай 

Орталық Азияның зерттеу университетіне айналу, сондықтан әрбір оқытушыға 

ғылыммен айналысу керек. 

Оржанова Ж.К.: Алмаз Әбжәлиұлы, сіз өз сөзіңізде докторанттардың 

жетекшілеріне ақы төлеу әдістемесі туралы айттыңыз және ол 1 млн теңгені 

құрайтынын айттыңыз. Айтыңызшы, басшылық үшін бұл төлем осы оқу 

жылында немесе келесі оқу жылынан бастап енгізіледі ме? 

Екінші сұрақ: бізде басшылардан басқа докторанттардың ғылыми 

кеңесшілері қарастырылған, оларға атқарылған жұмыс қалай төленеді? 

Саухимов А.А.: бұл төлем жүйесі осы оқу жылынан бастап енгізілген, 

бірақ тетік әлі толық жолға қойылмаған, жақын арада біз оны пысықтаймыз. 

Кабдушев Б.Ж.: айтыңызшы, мен Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих 

және этнология институтының Ғылым академиясы жанындағы гранттық 

жобаның жетекшісімін. Рейтингті есептеу кезінде бұл ескеріледі ме? 

Саухимов А.А.: Ия, мен бәріне жүгінгім келеді. Егер сіз басқа 

ұйымдардың ғылыми жобаларына қатысатын болсаңыз, онда ғылым 

департаментін рейтингте есепке алу үшін ғана емес, сонымен бірге сіздің 

қандай әлеуетіңіз бар екенін де түсінетін боламыз. 

 

АЭжБУ Ғылыми кеңесі ҒИҚ проректоры А.А. Саухимовтын ақпаратын 

тыңдап және талқылап,  

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

 Ақпаратты назарға алу. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 



2. ТЫҢДАЛДЫ: «Оқытушылар студенттер көзімен» мәселесі бойынша 

АМД директоры Р.Р. Мухамеджанова (баяндама қоса берілді). 

 

Сагинтаева С.С.: "Шешендік өнер", "коммуникабельділік, 

жұртшылықпен байланыс" курстарын белгілі бір пән аясында өткізу қажет. 

Коучты, жетекші жаттықтырушыларды шақыру керек, студенттер көре 

алатындай етіп осы кездесулердің бейнелерін жасаңыз. 

Сауалнамаға оқушылардың тек 26% қатысқанын немен түсіндіресіз? 

Студенттер пассивті болды ма? Бұл жағдайда Студенттік кәсіподақ комитеті 

мен жастар саясаты департаментін қосу керек. 

Саухимов А.А.: студенттер өз сауалнамаларын сол жерге апаруы үшін 

виртуалды жәшік құру туралы ұсыныс бар. Егер білім алушылар белгілі бір 

мерзімге дейін сауалнаманы тапсырмаса, біз оны біздің жүйеге жібермейміз. 

Сагинтаева С.С.: жастар саясаты департаменті студенттермен 

мәселелерді анықтау және оларды жою үшін сауалнама олардың мүдделері 

үшін жүргізілетінін түсіндіру жұмыстарын жүргізуі керек. 

 

«АЭжБУ» АМД директоры Р.Р. Мухамеджанованың  ақпаратын тыңдап 

және талқылап, Ғылыми кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
 

1. Сауалнаманың тиімділігін арттыру үшін сауалнаманың форматы мен 

әдістері бойынша ұсыныстар беру. 

Жауапты: 

институт директорлары; 

АМД директоры 

Мухамеджанова Р.Р. 

Мерзімі:  20 наурыз  2021 ж. 

 

2. «Шешендік өнер», «Коммуникабельділік, жұртшылықпен байланыс» 

пәндерін/курстарын оқыту бойынша ұсыныстар беру. 

Жауапты: 

әлеуметтік пәндер кафедрасының меңгерушісі 

Кабдушев Б.Ж.; 

АМД директоры 

Мухамеджанова Р.Р. 

Мерзімі:  20 наурыз  2021 ж. 

 

3. Студенттермен кездесулер өткізу, онда білім беру бағдарламасының 

мақсаттарын, міндеттерін ашу, жұмысқа орналасу мүмкіндіктері туралы 

айту. 

Жауапты: 

мансап орталығының маманы; 

білім беру бағдарламаларының жетекшілері. 

Мерзімі:  30 наурыз 2021 ж. 

 



4. Рассмотреть вопрос на НМС об усилении видео-контента по 

дисциплинам. 

Жауапты: 

АҚ проректоры 

Коньшин С.В.  
Мерзімі:  10 наурыз 2021 ж. 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

3. ТЫҢДАЛДЫ:  «2020/2021 оқу жылының қысқы емтихан сессиясының 

қорытындылары және оқу процесін жақсарту бойынша ұсыныстар туралы»  

мәселесі бойынша ТО бастығы В.В. Неледва (есеп қоса беріледі). 

 

Сагинтаева С.С.: бағалау критерийлері-бұл ғылыми-әдістемелік кеңестің 

жұмысы, сондықтан ғылыми-әдістемелік кеңестің келесі отырысында осы 

мәселені талқылаңыз. Көктемгі емтихан сессиясында прокторинг жүйесін 

күшейту керек. Институт директорлары, студенттермен үнемі кездесулер 

өткізіп, үлгерім және сессияға дайындық мәселелерін талқылаңыз. 

Университетімізде білім беру сапасын сақтау қажет. Мәселе мынада, көптеген 

оқытушылар студенттерді тұрақты емес бағалайды, тек сессия алдында. 

Студенттер оқу мерзімі туралы сөйлесіп, мерзімі аяқталғаннан кейін жұмыс 

қабылданбайтынын ескертуі керек. 

 Неледва В.В.: кейбір студенттер дұрыс жауаптармен бірге 

университеттің оқу платформасынан тест сұрақтарын жүктей алады. Осыған 

байланысты сессияның нәтижелері бойынша көптеген адамдар жоғары балл 

алады. ПОҚ тестілерді бір аптаға тағайындайды және соңғы аптаның соңында 

көптеген студенттер сұрақтарға жауаптарды біледі. Сондықтан, егер сіз соңғы 

аптадағы сұрақтардың бір бөлігін жаңартпасаңыз, онда тестілеудің мәні мүлдем 

жоғалады. 

Сагинтаева С.С.: ҒӘК-ге қатысу үшін сауатты студенттерді 

тартыңыздар, олар бізге бағалау жүйесін қалай дұрыс ұйымдастыру керектігін 

айтып бере алады. 

Неледва В.В.: тағы бір осындай сәтте, сіз шын мәнінде ұсынылған 

бағалардың саны "қанағаттанарлық" деген бағаға "жақсы"деген бағаға 

ауыстырылғанын байқадыңыз. Өйткені көптеген оқытушылар аямайды 

студенттер, және адамзаттың олар көптеген стипендия завышают бағалау, 

осындай жүреді жиі. 

Сагинтаева С.С.: Құрметті әріптестер, жақсы білім көрсетіп, стипендия 

алу керек. Яғни студенттер шәкіртақыға ие болу үшін еңбек етуі керек, әйтпесе 

біз тұтынушылар мен асырауындағыларды тәрбиелейміз. 

 

ТО бастығы В.В. Неледваның  ақпаратын тыңдап және талқылап, Ғылыми 

кеңес 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. ТО бастығы В.В. Неледваның хабарламасы назарға алынсын. 

 



2. Кафедра меңгерушілеріне барлық пәндер бойынша оқу нәтижелерін 

бағалаудың нақтыланған критерийлерін қарастыру және әзірлеу. 

 

Жауаптылар-ЭЭИ, ЖЭБЖИ, 

ТҒИИ, АТИ директорлары. 

Мерзімі: 01.04.2021 ж. дейін. 

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау АҚ жөніндегі проректор С.В. 

Коньшинге жүктелсін.  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

4. ТЫҢДАЛДЫ: «Бейіндік «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» 

мемлекеттік емтиханы бойынша МЕК жұмысы туралы есебін бекіту» мәселесі 

бойынша ӘП кафедра меңгерушісі Б.Ж. Кабдушев  (есеп қоса беріледі).                      

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» мемлекеттік 

емтиханы бойынша мек жұмысы туралы есеп бекітілсін. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5. ӘРТҮРЛІ 

 

5.1. ТЫҢДАЛДЫ: «Профессор А. В. Болотовтың қайтыс болуына 

байланысты электр энергетикасы және электротехника институты білім 

алушыларының дипломдық жұмыстарының ғылыми жетекшілерін қайта 

тағайындау туралы» мәселесі бойынша ЭЭИ директоры Ж.С. Абдимуратов. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  келесі студенттердің дипломдық жұмыстарының ғылыми 

жетекшілерін бекіту: 

№  
Студенттің аты-

жөні 
Дипломдық жұмыс тақырыбының атауы Жетекшісі 

1 

Егімбаев  

Қайсар  

Болатұлы 

Ферроқорытпа зауытын электрмен жабдықтау. 

Электроснабжение завода ферросплавов. 

Power supply of the Ferroalloy plant. 

Казанина И.В. 

т.ғ.к., доцент 

2 

Каирова  

Мадина  

Аскаровна 

Машина жасау зауытын электрмен жабдықтау. 

Электроснабжение машиностроительного завода. 

Power supply of the machine-building plant. 

Ефимова О.Н. 

т.ғ.к., доцент 

3 

Смаилова  

Әсел  

Қайратқызы 

Арматура зауытын электрмен жабдықтау. 

Электроснабжение арматурного завода. 

Power supply of the rebar plant. 

Ефимова О.Н. 

т.ғ.к., доцент 

4 

Шушаков  

Белгибек  

Маратулы 

Станок жасау зауытын электрмен жабдықтау. 

Электроснабжение станкостроительного  завода. 

Power supply of the machine tool plant. 

Казанина И.В. 

т.ғ.к., доцент 

5 

Абдукадырова 

Қасиет 

Муратқизи 

АЭЖБУ-дің жарықтандыру жүйесін қоректендіру үшін 

кіші фотоэлектрлі станцияны әзірлеу. 

Разработка малой фотоэлектрической станции для 

питания системы освещения АУЭС.  

Development of the small photovoltaic plant for powering the 

lighting system of the AUPET. 

Ефимова О.Н. 

т.ғ.к., доцент 



6 

Садықов  

Әділ  

Махсетұлы 

ЖЭК көмегімен майнингтік фермаларды энергиямен 

жабдықтау. 

Энергоснабжение майнинговых ферм при помощи ВИЭ. 

Energy supply to mining farms using renewable energy 

sources. 

Ефимова О.Н. 

т.ғ.к., доцент 

7 

Абилдаев 

Дастан 

Серикулы 

АЭжБУ ғимаратында шатырлы күн электр станциясын 

жобалау. 

Проектирование крышной солнечной электростанции на 

здании АУЭС. 

Design of a rooftop photovoltaic power station on the AUPET 

building. 

Казанина И.В. 

т.ғ.к., доцент 

8 

Ахметов  

Тимур 

Хафизович 

АЭжБУ аумағында жел-күн аралас қондырғыны жобалау.  

Проектирование ветро-солнечной комбинированной 

установки на территории АУЭС. 

Design of wind-solar combined installation on the territory of 

AUPET. 

Казанина И.В. 

т.ғ.к., доцент 

9 

Акбулатов 

Ернур 

Дарханович 

Шалғайдағы Үлкен Еңбек ауылын күн панельдері арқылы 

электр энергиясымен қамтамасыз ету. 

Электроснабжение удаленного посёлка Улкен Енбек с 

помощью солнечных панелей. 

Power supply of the remote village of Ulken Yenbek with a 

solar panels. 

Дмитриченко 

В.И. 

т.ғ.к., доцент 

10 

Бақтыгереев 

Әділжан 

Русланұлы 

АЭжБУ аумағында электрмен жабдықтаудың гибридті 

жүйесін дамыту.  

Разработка гибридной системы электроснабжения на 

территории АУЭС. 

Development of the hybrid power supply system on the 

territory of AUPET. 

Дмитриченко 

В.И. 

т.ғ.к.., доцент 

11 

Нургаликов 

Диас  

Ерденович 

Кіші су электр станциясының көмегімен Алматы 

облысындағы ауылға электр қуатын беру. 

Электроснабжение посёлка в Алматинской области с 

помощью малой ГЭС. 

Power supply of the village in the Almaty region by small 

HPP. 

Дмитриченко 

В.И. 

т.ғ.к., доцент 

12 

Садыханов 

Айдосым 

Саркытулы 

Автоматты басқару жүйесі бар жел электр станциясының 

моделін зерттеу.  

Исследование модели ветроэлектростанции с 

автоматической системой управления. 

Study of the wind farm model with an automatic control 

system. 

Дмитриченко 

В.И. 

т.ғ.к., доцент 

13 

Шарапов  

Төлеу 

Исағалиұлы 

ЖЭК күштік электроникасының жабдықтарын 

зертханалық зерттеу. 

Лабораторные исследования оборудования силовой 

электроники для ВИЭ.  

Laboratory research of equipment for power electronics of 

RES.  

Дмитриченко 

В.И. 

т.ғ.к., доцент 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.2. ТЫҢДАЛДЫ: «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және 

коммуникациялар академиясы "АҚ – нан аударылған 5В073100-Тіршілік 

қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша күндізгі оқу 

нысанында 4 курс білім алушыларының ғылыми жетекшілерін тағайындау 



және дипломдық жобаларының тақырыптарын бекіту туралы» мәселесі 

бойынша ИЭЕҚ кафедра меңгерушісі А.А. Абикенова. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  төменде санамаланған 5В073100-Тіршілік қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының 4-

курс студенттеріне ғылыми жетекшілер тағайындау және дипломдық 

жобалардың тақырыптарын бекіту: 

№  
Студенттің аты-

жөні 
Дипломдық жұмыс тақырыбының атауы Жетекшісі 

1 

 

Нурсултан 

Индира 

Талғатқызы 

Разработка мероприятий по улучшению 

условий труда и снижению 

производственного травматизма в 

филиале АО "НК "ҚТЖ" - "Луговское 

рельсосварочное предприятие" 

т.ғ.к.Байкенжеева 

Айгуль Сапаровна 

"ҚТЖ" ҰК" АҚ "Луговой Рельс 

дәнекерлеу кәсіпорны" филиалының 

еңбек жағдайларын жақсарту және 

өндірістік жарақаттануды азайту 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеу 

Development of measures to improve 

working conditions and reduce industrial 

injuries in the branch of the JС "NC "KTZ" - 

"Lugovskoe rail welding enterprise" 

2 Әбдікерім 

Жарылқасын 

Тенесбекұлы 

Улучшение микроклимата ремонтных 

цехов автотранспортных предприятий 

путем модернизации систем 

теплоснабжения 

т.ғ.к.Байкенжеева 

Айгуль Сапаровна 

Жылумен жабдықтау жүйелерін 

жаңғырту жолымен автокөлік 

кәсіпорындарының жөндеу цехтарының 

микроклиматын жақсарту 

Improving the microclimate of repair shops 

of motor transport enterprises by 

modernizing heat supply systems 

3 Доғдырхан 

Жадыра 

Қуанышқызы 

Анализ эффективности 

функционирования системы управления 

охраной труда на предприятии 

т.ғ.к.Байкенжеева 

Айгуль Сапаровна 

Кәсіпорындарда еңбекті қорғауды 

басқару жүйесінің жұмыс істеу 

тиімділігін талдау 

Analysis of the effectiveness of the labor 

protection management system in the 

enterprise 

 

4 Ниязбеков Диас 

Жеткергенович 

Обеспечение взрывобезопасности при 

ликвидации весеннего затора на реке 

т.ғ.к.Байкенжеева 

Айгуль Сапаровна 

Өзендегі көктемгі кептелісті жою кезінде 

жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

Ensuring explosion safety during the 

elimination of spring congestion on the river 

 

5 Султангереев 

Нурхан 

Безотходная технология получения 

экологически чистого циклогексана 

т.ғ.к.Байкенжеева 

Айгуль Сапаровна 



Нургалиевич Экологиялық таза циклогексан алудың 

қалдықсыз технологиясы 

Waste-free technology for producing 

environmentally friendly cyclohexane 

6 Сазанбай Әділет 

Сәбитұлы 

Анализ состояния загрязнения 

атмосферного воздуха от предприятия 

«КазХром» 

т.ғ.к.Байкенжеева 

Айгуль Сапаровна 

«ҚазХром» кәсіпорнының атмосфералық 

ауасының ластану жағдайын талдау.  

Analysis of the state of contamination of 

atmospheric air from the enterprise of 

"Kazchrome"  

7 Мажитов Ришат 

Абдрашитулы 

Разработка мероприятий по улучшению 

пожарной безопасности на предприятии 

транспорта 

т.ғ.к.Байкенжеева 

Айгуль Сапаровна 

Көлік кәсіпорындарындағы өрт 

қауіпсіздігін жақсарту бойынша іс-

шараларды жасау 

The development of measures to improve 

fire safety at the transport enterprise 

8 Пайзхан Жандос 

Әлімжанұлы 

Разработка эргономических мероприятий 

по улучшению условий труда и 

снижению производственного 

травматизма на железнодорожном 

транспорте 

т.ғ.к. Имангалиева 

Айжан Киргизбаевна 

Темір жол көлігінде еңбек жағдайларын 

жақсарту және өндірістік жарақаттануды 

төмендету бойынша эргономикалық іс-

шараларды жасау 

Development of ergonomic measures to 

improve working conditions and reduce 

occupational injuries in railway transport 

9 Кеңес 

Шыңгысхан 

Нұржанұлы 

Разработка эргономических и санитарно-

гигиенических требований к организации 

рабочих мест на железнодорожном 

транспорте 

т.ғ.к. Имангалиева 

Айжан Киргизбаевна 

Темір жол көлігінде жұмыс орындарын 

ұйымдастыруға қойылатын 

эргономикалық және санитариялық-

гигиеналық талаптарды жасау 

Development of ergonomic and sanitary-

hygienic requirements for the organization 

of workplaces in railway transport 

10 Мәдіхан Ринат 

Әбділлаханұлы 

Анализ современного состояния и 

тенденций переработки твердых бытовых 

отходов в Казахстане  

т.ғ.к. Имангалиева 

Айжан Киргизбаевна 

Қазақстандағы тұрмыстық қатты 

қалдықтарды өңдеудің қазіргі жағдайы 

мен үрдістерін талдау 

Analysis of the current state and trends of 

solid waste processing in Kazakhstan 

11 Құлабек Жантілеу 

Нұрлыбекұлы 

Загрязнение атмосферного воздуха 

городов выбросами вредных веществ и 

пути их решения (на примере г. Алматы)  

т.ғ.к. Имангалиева 

Айжан Киргизбаевна 



Қалалардың атмосфералық ауасының 

зиянды заттар шығарындыларымен 

ластануы және оларды шешу жолдары 

(Алматы қ. мысалында) 

Air pollution of cities by emissions of 

harmful substances and ways to solve them 

(on the example of Almaty) 

12 Ерманова Камила 

Қанатқызы 

Анализ экологической ситуации в 

нефтедобывающей отрасли РК (на 

примере Мангистауской области) 

т.ғ.к. Имангалиева 

Айжан Киргизбаевна 

ҚР мұнай өндіру саласындағы 

экологиялық жағдайды талдау 

(Маңғыстау облысы мысалында) 

Analysis of the environmental situation in 

the oil industry of the Republic of 

Kazakhstan (on the example of Мangistau 

region) 

13 Жангірхан Данияр 

Мақсатұлы 

Оценка воздействия на окружающую 

среду при строительстве автодорог 

т.ғ.к. Имангалиева 

Айжан Киргизбаевна 

Автожол салу кезіндегі  қоршаған ортаға 

әсерін бағалау 

Environmental impact assessment for road 

construction 

14 Аман Жадыра 

Рүстемқызы 

Инновационная безотходная технолдогия 

производства этилена 

т.ғ.к. Имангалиева 

Айжан Киргизбаевна 

Этилен өндірудің инновациялық 

қалдықсыз технологиясы 

Innovative waste-free technology for 

ethylene production 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.3. ТЫҢДАЛДЫ: «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және 

коммуникациялар академиясы " АҚ-нан аударылған 5В070300 – Ақпараттық 

жүйелер мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанында 4 курс білім 

алушыларының ғылыми жетекшілерін тағайындау және дипломдық 

жобаларының тақырыптарын бекіту туралы» мәселесі бойынша АТИ 

директоры Досжанова А.А. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: төменде тізімделген 5В070300 – Ақпараттық жүйелер 

мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының 4 курс студенттеріне ғылыми 

жетекшілер тағайындап, дипломдық жобалардың тақырыптарын бекіту:  
№ 

Студенттің аты-жөні 
Тобы Дипломдық жобаның 

алдыңғы ғылыми жетекшісі 

Дипломдық жобаның  

ғылыми жетекшісі 

5В070300 – Ақпараттық жүйелер 

1 

Абдуғани Ляззат 

Еркинқызы 
ИСк-17-3 

Утепбергенов И.Т. 

д.т.н., профессор 

Бельгинова С.А., 

ст.преп., доктор PhD 

Технический 

консультант: 
Утепбергенов И.Т. 

д.т.н., профессор 



2 

Бегалы Айбатыр 

Асқарұлы 
ИСк-17-3 

Исмагулова  Ж.С. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Бельгинова С.А., 

ст.преп., доктор PhD 

Технический 

консультант: 
Исмагулова  Ж.С. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

3 

Бутабаева Жансая 

Ғалымжанқызы 
ИСк-17-3 

Нургулжанова  А.Н.к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Бельгинова С.А., 

ст.преп., доктор PhD 

Технический 

консультант: 
Нургулжанова А.Н., 

к.т.н., ассоц. Профессор 

АЛТ 

4 

Жамаладдинова 

Клара 

Жақсилиққызы 

ИСк-17-3 
Искакова  А.К. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 

Технический 

консультант: 
Искакова  А.К. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

5 Жетекұлы Нұртілеу ИСк-17-3 
Еримбетова  А.С. доктор 

PhD, ассоц.профессор 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 

Технический 

консультант: 
Еримбетова  А.С. 

доктор PhD, 

ассоц.профессор 

6 
Исламхан Мағжан 

Ерланұлы 
ИСк-17-3 

Исмагулова  Ж.С. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Бельгинова С.А., 

ст.преп., доктор PhD 

Технический 

консультант: 
Исмагулова  Ж.С. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

7 
Ізтұрғанова Малика 

Айтқалиқызы 
ИСк-17-3 

Нургулжанова  А.Н.к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 

Технический 

консультант: 
Нургулжанова  

А.Н.к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

8 Каргар Барна ИСк-17-3 
Утепбергенов И.Т. 

д.т.н., профессор 

Бельгинова С.А., 

ст.преп., доктор PhD 

Технический 

консультант: 
Утепбергенов И.Т. 

д.т.н., профессор 

9 
Қожагелді Гүлзина 

Рахымжанқызы 
ИСк-17-3 

Исмагулова  Ж.С. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Бельгинова С.А., 

ст.преп., доктор PhD 

Технический 

консультант: 
Исмагулова  Ж.С. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

10 
Құрманқұлов 

Мейірбек Берікұлы 
ИСк-17-3 

Нургулжанова  А.Н.к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 



Технический 

консультант: 
Нургулжанова  

А.Н.к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

11 

Қыдырмоллаева 

Толғанай 

Кенжеғазықызы 

ИСк-17-3 
Утепбергенов И.Т. 

д.т.н., профессор 

Бельгинова С.А., 

ст.преп., доктор PhD 

Технический 

консультант: 
Утепбергенов И.Т. 

д.т.н., профессор 

12 
Молдабек Ақбөпе 

Талғатқызы 
ИСк-17-3 

Нургулжанова  А.Н.к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 

Технический 

консультант: 
Нургулжанова  

А.Н.к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

13 
Мұхамбетанапия 

Ғалым Қанатбекұлы 
ИСк-17-3 

Утепбергенов И.Т. 

д.т.н., профессор 

Бельгинова С.А., 

ст.преп., доктор PhD 

Технический 

консультант: 
Утепбергенов И.Т. 

д.т.н., профессор 

14 

Өтепберген 

Асылбек 

Мырзабекұлы 

ИСк-17-3 
Исмагулова  Ж.С. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 

Технический 

консультант: 
Исмагулова  Ж.С. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

15 
Рамазанова Тогжан 

Сергеевна 
ИСк-17-3 

Искакова  А.К. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 

Технический 

консультант: 
Искакова  А.К. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

16 
Сансизбаева Саулеш 

Мурод кизи 
ИСк-17-3 

Искакова  А.К. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Бельгинова С.А., 

ст.преп., доктор PhD  

Технический 

консультант: 
Искакова  А.К. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

17 
Тлеукул Назерке 

Баккалиқызы 
ИСк-17-3 

Яскевич Т.В. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 

Технический 

консультант: 
Яскевич Т.В. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

18 
Туменбаева Назерке 

Алпысбайқызы 
ИСк-17-3 

Искакова  А.К. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 

Технический 

консультант: 



Искакова  А.К. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

19 
Тұрсынжан 

Бауыржан Ұланұлы 
ИСк-17-3 

Яскевич Т.В. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

Кожамкулова Ж.Ж., 

доктор PhD, доцент 

Технический 

консультант: 
Яскевич Т.В. к.т.н., 

ассоц.профессор АЛТ 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.4. ТЫҢДАЛДЫ: «5B070300-Ақпараттық жүйелер, 5B100200–

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері, 5B070400 – Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету, 5В060200 - Информатика мамандықтары 

бойынша 4-ші оқу жылының бакалаврларына ғылыми жетекшілерді өзгертпей 

қайта тағайындау туралы» мәселесі бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ:  5B070300-Ақпараттық жүйелер, 5B100200–Ақпараттық 

қауіпсіздік жүйелері, 5B070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету, 5В060200 - Информатика мамандықтары бойынша 4-ші оқу 

жылының келесі бакалаврларына ғылыми жетекшілерді өзгертпей қайта 

тағайындау»: 

 

 

1. Мамандығы: 5B070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету 

Қазақ бөлімі 

ВТ(ПО)к-17-1 

№ Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жобаның алдыңғы 

ғылыми жетекшісі 

Дипломдық 

жобаның  

ғылыми 

жетекшісі 

1 Заденова Айдана 

Ермұратқызы 

Дұрыс тамақтануды ұстануға негізделген 

мобильдік қамтама құру.  

Создание мобильного приложения для 

соблюдения правильного питания  

Creation of a mobile application for 

maintaining proper nutrition. 

Досжанова 

А.А. PhD, 

доцент 

2 Кузембаева Алтынай 

Абилкызы 

ДҚБЖ Oracle мүмкіндіктерін зерттеу 

және оқу жүйесіне жаңа зертханалық 

жұмыстар енгізу.  

Изучение возможностей СУБД Oracle и 

внедрение новых лабораторных работ в 

образовательную систему.  

Exploring the capabilities of Oracle DBMS 

and introducing new laboratory works to the 

educational system. 

Досжанова 

А.А. PhD, 

доцент 

3 Мұстафин Әлішер 

Қайроллаұлы 

Нейрондық желілердің көмегімен нақты 

уақыт мезетінде бет-әлпетті тану жүйесін 

әзірлеу.  

Досжанова 

А.А. PhD, 

доцент 



Разработка системы распознавания лиц в 

реальном времени c помощью нейронных 

сетей. 

Development of a real-time face recognition 

system using neural networks. 

4 Ускенбаева Арайлым 

Айқынқызы 

Салауатты өмір салтын ұстануға 

негізделген мобильдік қамтама құру. 

Создание мобильного приложения для 

соблюдения здорового образа жизни.  

Creation of a mobile application for 

maintaining a healthy lifestyle. 

Досжанова 

А.А. PhD, 

доцент 

5 Аукенова Айым 

Даулетханқызы 

Стоматологиялық клиниканың интернет-

ресурсын әзірлеу және іске асыру 

Разработка и реализация интернет-

ресурса стоматологической клиники. 

Development and implementation of an 

internet resource for a dental clinic. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

6 Жолдасов Ердос 

Сабитулы 

3D ойын қосымшасын құру 

 Создание 3D-игрового приложения 

 Creating a 3D-game application 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

7 Зейнолла Шырын 

Талғатқызы 

Өсімдіктерді автоматты түрде суару 

жүйесіне арналған бағдарламалық құрал-

жабдықтар әзірлеу 

Разработка программного 

инструментария для системы автополива 

растений  

Development of software tools for a system 

of automatic irrigation of plants 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

8 Калисаев Нұрсұлтан 

Русланұлы 

Электрондық консультант функциялары 

бар медициналық порталды әзірлеу. 

Разработка медицинского портала с 

функциями электронного консультанта. 

Development of a medical portal with the 

functions of an electronic consultant. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

9 Келдібаева Дана 

Нұрболқызы 

Университеттің кадрлар бөлімі үшін 

мәліметтердің экспорт/импорт процесін 

автоматтандыру.  

Автоматизация процесса 

эксперта/импорта данных для отдела 

кадров унивеситета. 

Automation of the expert / data import 

process for the HR department of the 

university. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

10 Марат Абылай 

Жандосұлы 

Pycharm ортасында дауыстық көмекшінің 

ішкі жүйесін құру. 

Разработка подсистемы распознование 

для голосового помошника в среде 

Pycharm.  

Development of a recognition subsystem for 

a voice assistant in the Pycharm 

environment. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

11 Муратова Акмарал 

Қуандыққызы 

Машиналарды оқыту негізінде роботты 

басқару ішкі жүйесін құру. 

Разработка подсистемы управления 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 



роботом на основе машинного обучения.  

Development of a robot control subsystem 

based on machine learning 

12 Оразаев Меңдіәлі 

Жолдыұлы 

Бизнес-орталықтың цифрлық сыңарының 

ақпараттық моделін жасау. 

Разработка информационной модели 

цифрового двойника бизнес центра. 

Development of an information model for 

the digital twin of the business center. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

13 Оразалин Ілияс 

Айдарұлы 

Компьютерлік техниканы сату бойынша 

парсер қолдана отырып интернет-дүкен 

әзірлеу. 

Разработка интернет-магазина по продаже 

компьютерной техники с применением 

парсера. 

Development of an online store selling 

computer equipment using a parser. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

14 Төлегенова Ляззат 

Бейсенбайқызы 

Эрго дизайнның жаңа мүмкіндіктерін 

қолдана отырып ақпараттық-ойын-сауық 

порталының веб қосымшасын құру. 

Создание веб-приложения 

информационно-развлекательного 

портала с применением новых 

возможностей эргодизайна. 

Creation of a web application for an 

infotainment portal using new ergo design 

possibilities. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

15 Шадауов Нұрбек 

Амангелдіұлы 

Логистикалық орталықтарға арналған 

саудалық және сатып алу жұмыстарын 

оңтайландыру бойынша деректер базасын 

құру 

Разработка базы данных для оптимизации 

торгово-закупочных операций для 

логистических центров. 

Development of a database to optimize trade 

and procurement operations for logistics 

centers. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

16 Ерболат Темірбек 

Ерболатұлы 

«Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу» 

оқыту бағдарламасының виртуалды 

ресурстарын құру. 

Разработка виртуальных ресурсов 

обучающей программы «Решение систем 

линейных алгебраических уравнений». 

Development of virtual resources for the 

training program "Solving systems of linear 

algebraic equations." 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

17 Еркенов 

Мұрат Ерболатұлы 

Желдің энергиясын анықтау үшін оның 

жылдамдығының таралуын 

стохастикалық модельдеу. 

Стохастическое моделирование 

распределения ветра по скорости для 

определения энергии ветра. 

Stochastic modeling of wind speed 

distribution to determine wind energy. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 



18 Айтқазин Есенғазы 

Бақытқазыұлы 

Java-технологияларын қолданып мобилдік  

web –қосымшаларын құру    

Применение Java-технологий для 

реализации мобильных web-приложений 

Application of Java-technologies for 

implementation of mobile web-applications 

Амиргалиев 

Е.Н. д.т.н., 

профессор 

 

 

19 Балтабаев Абдукарим 

Рустамүлы 

«Интернет технологиялар» пәні бойынша 

мүмкіндігі шектеулі студенттерге 

арналған электрондық оқулық жасау 

Разработка электронного учебника по 

дисциплине «Интернет технологии» для 

студентов с органиченными 

возможностями  

Development of an electronic textbook on 

the discipline "Internet technologies" for 

students with limited opportunities 

Амиргалиев 

Е.Н. д.т.н., 

профессор  

 

 

20 Иманберлі Нұржан 

Асқарұлы 

Android ортасында туристтерге арналған 

анықтамалық мобильдік қосымша құру 

Разработка справочного мобильного 

приложения для туристов в среде Android 

Development of a mobile reference app for 

tourists in the Android environment 

Амиргалиев 

Е.Н. д.т.н., 

профессор  

 

 

21 Қайрбек Айдос 

Серікұлы 

 

Жалақыны есептеу процестерін 

автоматтандырудың басқару  жүйесін 

әзірлеу 

Разработка автоматизированной системы 

управления процессами расчета 

заработной платы   

Development of an automated system for 

managing payroll processes 

Амиргалиев 

Е.Н. д.т.н., 

профессор  

 

 

22 Муфтадинов Елнұр 

Жұмадинұлы 

Қалалық қоғамдық көлікпен жолаушылар 

тасымалдауды модельдеу жүйесін әзірлеу 

Разработка системы моделирования 

пассажирских перевозок городского 

общественного транспорта 

Development of a modeling system for 

passenger transportation of urban public 

transport 

Амиргалиев 

Е.Н. д.т.н., 

профессор  

 

 

23 Тойбазар Серік 

Қайратұлы 

Парсерды қолдана отырып кітапхананың 

ақпараттық жүйесіне арналған мобилдік 

қосымша құру 

Разработка мобильного приложения для 

информационной системы  библиотека с 

применением парсера. 

Development of a mobile application for the 

information system library using a parser. 

Амиргалиев 

Е.Н. д.т.н., 

профессор  

 

 

24 Төребеков 

Жомарт 

Амангелдіқызы 

IoT технологиясын қолдана отырып 

«Ақылды үй» ақпараттық жүйесін құру 

Разработка информационной системы 

«Умный дом» с применением IoT 

технологий 

Development of the "Smart Home" 

information system using IoT technologies 

Калижанова 

А.У. к.ф-м.н., 

доцент   

 

 

25 Тұарбек Oracle Applications Express технологиясын Калижанова 



Қасымжомарт 

Дәулетбекұлы 

қолдана отырып, Web қосымшасын 

әзірлеу 

Разработка Web приложения с 

использованием технологии Oracle 

Applications Express 

Development of Web application using 

Oracle Applications Express technology 

А.У. к.ф-м.н., 

доцент   

 

 

26 Қалиева 

Қазына Сәруарқызы 

Интеллектуалды қоймадағы  тауарларды 

сатып алу, есепке алу, сақтау процестерін 

жүргізуге арналған бағдарламалық 

жабдық құру 

Разработка программного обеспечения 

поддержки процессов закупа и учёта 

хранения товаров интеллектуального 

склада 

Development of software for support of 

procurement processes and accounting for 

storage of goods in an intelligent warehouse 

Калижанова 

А.У. к.ф-м.н., 

доцент   

 

 

27 Касенова Ақерке 

Нұрғазықызы 

ITE кафедрасының түлектерін жұмыспен 

қамту ақпараттық жүйесін құру 

Разработка информационной системы по 

трудоустройству выпускников кафедры 

ITE 

Development of an information system for 

the employment of graduates of the ITE 

department 

 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

 

 

28 Махаметов Теипжан 

Талипжанұлы 

Python бағдарламалау тілін 

қолданушыларды үйретуге арналған веб-

сайт әзірлеу 

Разработка веб-сайта для обучения 

пользователей языку программирования 

Python 

Development of a website for teaching users 

the Python programming language 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

 

 

27 Мендешканова  

Таттыгуль 

Амангельдиевна 

 Әр түрлі саладағы мекемелерде алдын 

ала тапсырыстарды автоматты түрде 

есепке алуға арналған бағдарлама құру 

Разработка программы для автоматизации 

учета  предварительных заказов на 

предприятиях различных сфер 

деятельности 

Development of a program to automate the 

accounting of pre-orders at enterprises of 

various fields of activity 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

 

 

 

Орыс бөлімі 

ВТ(ПО)-17-2 

№ Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жобаның алдыңғы ғылыми 

жетекшісі 

Дипломдық 

жобаның  

ғылыми 

жетекшісі 

1 Сагындыков Рустем Білім беру процесін ұйымдастыру үшін Досжанова А.А.  



Бауыржанулы жүйенің клиенттік бөлігін әзірлеу  

Разработка клиентской части системы для 

организации образовательного процесса 

Development of the client part of the system 

for the organization of the educational 

process 

PhD, доцент 

2 Хамлов Никита 

Андреевич 

Spring Framework платформасында бизнес- 

қосымшасын құру.  

Разработка бизнес-приложения на 

платформе «Spring Framework».  

Development of a business application on the 

“Spring Framework”. 

Досжанова А.А.  

PhD, доцент 

3 Зиннатуллин Дамир 

Хамматович 

Unity 3D-де материалдың объектінің 

физикалық қасиетін ескере отырып 

цифрлық моделін құру. 

Разработка цифровой модели объекта с 

учетом физических свойств материалов в 

Unity 3D. 

Development of a digital model of an object 

taking into account the physical properties of 

materials in Unity 3D. 

Утегенова А.У.  

PhD, доцент 

4 Ли Александр 

Аркадьевич 

Интеллектуалды тренажерды қолдана 

отырып оқыту веб-қосымшасын жобалау 

және құру 

Проектирование и разработка обучающего 

web-приложения с применением 

интеллектуального тренажера. 

Design and development of a training web 

application using an intelligent simulator. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

5 Мендешов Данияр 

Максимович 

Сымды және радио арналары болмаған 

жағдайда шифрланған ақпаратты берудің 

кіші жүйесін әзірлеу 

Разработка подсистемы передачи 

зашифрованной информации в отсутствии 

проводных и радио-каналов 

Development of a subsystem for the 

transmission of encrypted information in the 

absence of wired and radio channels 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

6 Храмов Антон 

Валерьевич 

Оқу веб-қызметін жобалау және дамыту. 

Bachend 

Проектирование и разработка обучающего 

web сервиса. Bachend.   

Design and development of a training web 

service. Bachend. 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

7 Шишига Ефим 

Александрович 

Шағын бизнеске арналған жобаларды 

интеллектуалды басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін құру  

Разработка автоматизированной системы 

интеллектуального управления проектами 

для малых предприятий 

Development of an automated intelligent 

project management system for small 

businesses 

Алимсеитова 

Ж.К. PhD, 

доцент 

8 Шотаев Амир Жұмыс уақытын басқаруға арналған Алимсеитова 



Бауржанович клиент-сервердің аналитикалық бөлінген 

ақпараттық жүйесін құру  

Разработка клиент-серверной 

аналитической распределенной 

информационной системы управления 

рабочим временем 

Development of a client-server analytical 

distributed information system for working 

time management. 

Ж.К. PhD, 

доцент 

9 Акашов Шахзад 

Шарасулович 

Білім беру процесін ұйымдастыру үшін 

серверлік бөлігін әзірлеу.  

Разработка серверной части для 

организации образовательного процесса. 

Development of the server part for the 

organization of the educational process. 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

10 Слаев  

Ерден Нурболатович 

Android ОЖ негізінде мобилдік 

құрылғыларға арналған ойын 

қосымшаларын құру 

Разработка игровых приложений для 

мобильных устройств под ОС Android 

Development of gaming applications for 

mobile devices under the Android OS 

Мамырбаев О.Ж.  

PhD, доцент 

 

 

11 Садыков 

Аличон Шавкатович 

Кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігін 

қамсыздандыру бойынша сараптамалық 

жүйе құру 

Разработка экспертной системы по 

обеспечению информационной 

безопасности предприятия 

Expert system of support of decision-making 

on ensuring information security of the 

organization 

Мамырбаев О.Ж.  

PhD, доцент 

 

 

12 Каримов 

Бекзод 

Жорамбекович 

Бұлтты есептеулерде деректерді сақтау 

қауіпсіздігі қосарлы жүйесін құру 

Разработка двойной системы безопасного 

хранения данных в облачных вычислениях  

Development of a dual system of secure data 

storage in cloud computing 

Мамырбаев О.Ж.  

PhD, доцент 

 

 

 

Орыс бөлімі 

ВТу-18 

№ Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жобаның алдыңғы ғылыми 

жетекшісі 

Дипломдық 

жобаның  

ғылыми 

жетекшісі 

1 Мұратов  Нұржан 

Ақанұлы 

Мемлекеттік емес медициналық 

мекемелердің қызметі үшін АЖ әзірлеу. 

Разработка ИС деятельности 

негосударственного медицинского 

учреждения. 

Development of IS for the activities of a non-

governmental medical institution. 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

2 Таев Нурсултан 

Талгатович 

Python бағдарламалау тілінде 

университетке арналған Telegram 

Утегенова А.У. 

PhD, доцент 

https://demo.rosdiplom.ru/readyi2a1a2new.asp?id=535161
https://demo.rosdiplom.ru/readyi2a1a2new.asp?id=535161
https://demo.rosdiplom.ru/readyi2a1a2new.asp?id=535161


қосымшасында автоматтандырылған бот 

құру  

Создание автоматизированного бота в 

приложении Telegram для университета на 

языке программирования Python 

Creating an automated bot in the Telegram 

application for the University in the Python 

programming language 
 

2.  Мамандығы: 5В060200-Информатика. 

Қазақ бөлімі 

ИНФк-17-1 

№ Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жобаның алдыңғы ғылыми 

жетекшісі 

Дипломдық 

жобаның  

ғылыми 

жетекшісі 

1 Байжуманов Арнұр 

Нұрланұлы 

Студенттердің білімін тексеретін 

тестілеуге арналған жаңа алгоритмдер 

базасында ақпараттық жүйесін құру.  

Создание информационной системы на 

базе новых алгоритмов тестирования 

знаний студентов. 

Creation of an information system based on 

new algorithms for testing students' 

knowledge. 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

2 Жуматай Махаббат 

Алдиярқызы 

Білім алушылардың бет-әлпет 

геометриясын тану негізінде сабаққа 

қатысуын қадағалау жүйесін әзірлеу.  

Разработка системы контроля 

посещаемости учащихся на основе 

распознавания геометрии лица. 

Development of a student attendance 

monitoring system based on face geometry 

recognition. 

Досжанова А.А. 

PhD, доцент 

3 Базарбаева Гулбану 

Турсынбаевна 

Мекеме қызметкерлерінің жұмыс уақытын 

бақылаудың ақпараттық жүйесін құру. 

Разработка информационной системы 

мониторинга рабочего времени 

сотрудников организации.  

Development of an information system for 

monitoring the working time of the 

organization's employees. 

Утегенова А.У.  

PhD, доцент 

4 Бұхар Ержан 

Бақытжанұлы 

Жол қозғалысын бейімдеп басқарудың 

зияткерлік ақпараттық жүйесін әзірлеу 

Разработка интеллектуальной 

информационной системы адаптивного 

управления дорожным движением 

Development of an intelligent information 

system for adaptive traffic management. 

Утегенова А.У.  

PhD, доцент 

5 Қанапия Диана 

Асқатқызы 

Ым-ишараны тануға арналған мобильді 

қосымша жасау 

Разработка мобильного приложения для 

распознавания жестов 

Утегенова А.У.  

PhD, доцент 



Development of a mobile application for 

gesture recognition 

6 Смаилов Қайсар 

Адлетұлы 

Үміткердің кәсіби шеберлігі бойынша бос 

жұмыс орындарын іздеу үшін мобильді 

қосымшаны әзірлеу 

Разработка мобильного приложения для 

поиска вакансий по профессиональным 

навыкам претендента 

Development of a mobile application for 

finding vacancies based on the professional 

skills of an applicant 

Утегенова А.У.  

PhD, доцент 

7 Алпысбаева  

Әсем 

Болатқызы 

Терминалдық жабдықтарды есепке алудың 

ақпараттық жүйесін әзірлеу. 

Разработка информационной системы 

учета терминального оборудования. 

Development of an information system for 

accounting for terminal equipment. 

Алимсеитова 

Ж.К. 

PhD, доцент 

8 Гайнушов  

Муратбек  

Анарбекович 

Android» ОЖ базасында «Дауыстық 

көмекші» мобильді қосымшасын әзірлеу.  

Разработка мобильного приложения 

«Голосовой помощник»  на базе ОС 

«Android».  

Development of the «Voice assistant» mobile 

app based on the «Android» OS. 

Утегенова А.У.  

PhD, доцент 

 

Орыс бөлімі 

ИНФ-17-2 

№ Студенттің аты-

жөні 

Дипломдық жобаның алдыңғы ғылыми 

жетекшісі 

Дипломдық 

жобаның  

ғылыми 

жетекшісі 

1 Имашев Даулет 

Серикович 

“Республикалық физика-математика 

мектебі” КЕАҚ Алматы филиалы үшін 

кесте құрудың автоматтандырылған 

жүйесін құру. 

Разработка автоматизированной системы 

составления расписания для филиала г. 

Алматы НАО “Республканская физико-

математическая школа.  

Automatic scheduling development for 

branch of NJSC “National school of physics 

and maths” in Almaty 

Утегенова А.У.  

PhD, доцент 

 

 

3. Мамандығы: 5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 

Қазақ бөлімі 

СИБк-17-1 

1 
Құрғанбекова Аида 

Жалғасбекқызы 

Қатқыл дискте деректерді қауіпсіз 

сақтайтын бағдарламаларды 

интеллектуалды талдау 

Интеллектуальный анализ программ 

безопасного хранения данных на жестком 

диске 

Мукашева А.К. 

PhD, 

ст.преподаватель 



Intelligent analysis of programs for secure 

storage of data on the hard disk 

 

СИБкн-18-1 

1 

Қуан 

Жасұлан 

Амангелдіұлы  

Қауіпсіздік жүйесіне енудің сандық 

дәлелдерін зерттеу 

Исследование цифровых доказательств 

проникновения в систему защиты 

Investigating the digital evidence of 

penetration into the security system 

Мукашева А.К. 

PhD, 

ст.преподаватель 

2 
Лесхан 

Мағжан Бердіханұлы 

Қорғалған веб-қосымшасын құру 

Разработка защищенного веб-

приложения 

Secure web-application development 

Мукашева А.К. 

PhD, 

ст.преподаватель 

 

4. Мамандығы: 5В070300-Ақпараттық жүйелер 

 

Қазақ бөліміИСк-17-1 
1 Махаматдин 

Флора 

Нызаматдинқы

зы 

Қолжазбаны биометриялық сәйкестендіру 

негізінде тұлғаны қашықтан растау ақпараттық 

жүйесін құру 

Разработка информационной системы удаленной 

верификации личности на основе 

биометрической идентификации по 

рукописному почерку 

Development of an information system for remote 

identity verification based on biometric 

identification by handwriting 

Мукашева А.К. 

PhD, 

ст.преподаватель 

2 Шаяхметов 

Даулет 

Ермекұлы 

«Роза Ветров» туристік фирмасының веб-

қосымшасының ақпараттық жүйесін құру 

Разработка информационной системы для веб-

приложений туристической фирмы “Роза Ветров 

Development of an information system for web 

applications the touristic firm “Roza Vetrov” 

Мукашева А.К. 

PhD, 

ст.преподаватель 

3 Камзин 

Әмір 

Ғабитұлы 

Мобильді құрылғыларды іздеу және бақылаудың 

ақпараттық жүйесін құру   

Разработка информационной системы для 

слежения и поиска мобильных устройств 

Development of an information system for tracking 

and searching mobile devices 

Мукашева А.К. 

PhD, 

ст.преподаватель 

4 Мақсұт 

Мұхаммед 

Дәуітұлы 

Telegram-бот көмегімен мәтіндерді аудару үшін 

ақпараттық жүйені әзірлеу 

Разработка информационной системы для   

перевода текстов с помощью telegram-бота  

Development of an information system for 

translating texts using a telegram bot 

Маликова Ф.У. 

PhD, доцент 

5 Болатұлы 

Саят 

Кәсіпорын құжат айналымын 

автоматтандырудың ақпараттық жүйесін құру  

Разработка информационной системы 

автоматизации документооборота предприятия  

Development of an information system for the 

automation of enterprise document management 

Маликова Ф.У. 

PhD, доцент 

 

 



Орыс бөлімі 

ИС -17-2 

 
1 Исаев 

Даурен 

Болатович 

Дыбыс жазу студиясына арналған ақпараттық жүйе 

құру 

Разработка информационной системы для 

звукозаписывающей студии 

Development of an information system for a recording 

studio 

Маргаров 

Г.И., к.т.н., 

профессор 

2 Баратов 

Ильяр 

Набиевич 

Жылжымайтын мүлікті бағалау компаниясының 

ақпараттық жүйесін құру 

Разработка информационной системы компании по 

оценке недвижимости 

Development of the information system for the real 

estate appraisal company 

Маркосян 

М.В., 

д.т.н.професс

ор 

3 Гурова 

Кристина 

Анатольевна 

ҚР Білім беру орталықтары үшін кесте құру 

жүйесінің қосымшасын әзірлеу 

Разработка приложения системы составления 

расписаний для образовательных центров РК  

Development of the schedule system application for 

educational centers of the Republic of Kazakhstan 

Досжанова 

А.А.  

PhD, доцент 

4 Өріспаев Азамат 

Маратұлы 

Балалар мен жасөспірімдердің ойлауын дамытуға 

арналған ақпараттық жүйені құру 

Разработка информационной системы для развития 

детского и подросткового мышления 

Development of an information system for the 

development of child and adolescent thinking 

Досжанова 

А.А. 

PhD, доцент 

5 Сабыр 

Руслан 

Қанатұлы 

Java платформасында туристік агенттікке арналған 

мобильді қосымша құру 

Разработка мобильного приложения для 

туристического агентства на платформе Java 

Development the a mobile application for a travel 

agency on the Java platform 

Досжанова 

А.А.  

PhD, доцент 

6 Сатылғанова 

Лаура 

Ерболқызы 

ERP қолдану арқылы персоналды басқарудың 

ақпараттық жүйесін құру 

Разработка информационной системы для 

управления персоналом с помощью ERP 

Development of an information system for personnel 

management using ERP 

Досжанова 

А.А.  

PhD, доцент 

7 Сидоренко 

Тимур 

Максимович 

Мектепке дейінгі білім беру мекемесі бойынша 

виртуалды 3D-турды құру 

Разработка виртуального 3D-тура по учреждению 

дошкольного образования 

Development of a virtual 3D tour of a preschool 

institution 

Досжанова 

А.А.  

PhD, доцент 

 

 

ИСк-17-3 

 
1  Акимжанова 

Роза 

Дадахановна 

Тапсырыстарды есепке алу және өнімді жеткізу 

жүйесін құру 

Разработка системы  учета заказов и доставки 

продукции 

Досжанова 

А.А. PhD, 

доцент 



Development of a system for accounting orders and 

delivery of prducts 

2  Әубәкір Гүлнұр 

Елтайқызы 

Қонақ үйлер мен демалыс аймақтарын интернет-

брондау жүйесінің қосымшасын және веб-сайтын 

құру 

Разработка мобильного приложения и веб-сайта 

системы интернет-бронирования отелей и зон 

отдыха 

Development of an application and website for an 

online hotel and recreation reservation system 

Досжанова 

А.А. PhD, 

доцент 

3  Бабаханова 

Шаира 

Кудратуллаевна 

СRМ пайдалана отырып, құрылыс компаниясы 

үшінақпараттық жүйені құру 

Разработка информационной системы  для 

строительной компании с использованием CRM 

Development of an application for a construction 

company using СRМ 

Досжанова 

А.А. PhD, 

доцент 

4  Абдуғани  

Ляззат 

Еркинқызы 

«Электронды кадр агенттігі» автоматтандырылған 

ақпаратты жүйесін әзірлеу  

Разработка автоматизированной информационной 

системы «Электронное кадровое агентство»  

Development of an automated information system 

«Electronic recruitment agency» 

Бельгинова 

С.А., 

ст.преп., PhD 

5  Бегалы Айбатыр 

Асқарұлы 

PHP тілінде Web-сайтты жобалау және әзірлеу 

Разработка и проектирование Web-сайта на языке 

PHP  

Development and design of a Web site in PHP 

Бельгинова 

С.А., 

ст.преп., PhD 

6  Бутабаева 

Жансая 

Ғалымжанқызы 

«Автокөліктерге кепілдік қызмет көрсету» WEB-

қосымшасын әзірлеу Разработка WEB – приложений 

«Гарантийное обслуживание  

автомобилей» Development of WEB-applications "Car 

warranty service" 

Бельгинова 

С.А., 

ст.преп., PhD 

7  Жамаладдинова 

Клара 

Жақсилиққызы 

Андроид платформасында «Объектіге – бағытталған 

бағдарламалау» пәні бойынша қашықтан оқыту 

бөлімінің студенттері үшін оқып-үйрену  кешенін 

әзірлеу  

Разработка обучающего комплекса для студентов 

дистанционной формы обучения по дисциплине 

«Объектно-ориентированное программирование» на 

платформе Андроид  

Development of a training complex for distance learning 

students in the discipline «Object-Oriented 

Programming» on the Android platform 

Кожамкулова 

Ж.Ж.,  

PhD, доцент 

8  Жетекұлы 

Нұртілеу 

Теміржол билеттерін сату және брондау бойынша 

ақпараттық жүйені құру 

 Разработка информационной системы по продаже и 

бронированию ж/д билетов  

Development of an information system for the sale and 

booking of railway tickets 

Кожамкулова 

Ж.Ж.,  

PhD, доцент 

9  Исламхан 

Мағжан 

Ерланұлы 

Андроид платформасында автокөлікті онлайн 

сақтандыруға арналған қосымша әзірлеу  

Разработка приложения для онлайн страхования 

автомобилей на платформе Андроид 

Development of an application for online car insurance 

on the Android platform 

Бельгинова 

С.А., 

ст.преп.,  

PhD 



10  Ізтұрғанова 

Малика 

Айтқалиқызы 

«On-line магазин» мәліметтер қорын құру  

Разработка базы данных «On-line магазин»  

Database development «On-line shop» 

Кожамкулова 

Ж.Ж., доктор 

PhD, доцент 

11  Каргар Барна «АКТ» пәні бойынша электрондық оқулық құру 

Разработка электронного учебника по дисциплине 

«ИКТ» Development of an electronic textbook on the 

discipline "ICT" 

Бельгинова 

С.А., 

ст.преп., PhD 

12  Қожагелді 

Гүлзина 

Рахымжанқызы 

«Кітапхананың электрондық каталогы» 

қосымшасын құру  

Разработка мобильного приложение «Электронный 

каталог библиотеки»  

Development of the mobile application «Electronic 

Catalog of the Library» 

Бельгинова 

С.А., 

ст.преп., PhD 

13  Құрманқұлов 

Мейірбек 

Берікұлы 

SQL Server мәліметтер қоры негізінде автобекеттің 

ақпараттық жұмысын іске асыру үшін 

бағдарламалық өнім әзірлеу  

Разработка программного продукта для реализации 

информационной работы автовокзала с 

использованием базы данных на основе SQL Server 

Development of a software product for the 

implementation of the information work of the bus 

terminal using a database based on SQL Server 

Кожамкулова 

Ж.Ж.,  

PhD, доцент 

14  Қыдырмоллаева 

Толғанай 

Кенжеғазықызы 

Java-технологияларын қолдану арқылы таратылған 

мәліметтер қорының қосымшаларын   құру 

Применение Java-технологий для построения 

распределенных приложений баз данных  

Using Java technologies to build distributed database 

applications 

Бельгинова 

С.А., 

ст.преп., PhD 

15  Молдабек 

Ақбөпе 

Талғатқызы 

Кәсіпорын кадрларын есепке алу бойынша 

ақпараттық жүйені әзірлеу  

Разработка информационной системы по учету 

кадров предприятия  

Development of an information system for accounting 

personnel of the enterprise 

Кожамкулова 

Ж.Ж.,  

PhD, доцент 

16  Мұхамбетанапия 

Ғалым 

Қанатбекұлы 

«Адал» ЖШС  жұмысын автоматтандыру үшін 

клиент-серверлі қосымшаны құру  

Разработка клиент-серверного приложения для 

автоматизации работы ТОО «Адал»  

Development ofa client-server application for the 

automation ofprivate «Adal» 

Бельгинова 

С.А., 

ст.преп., PhD 

17  Өтепберген 

Асылбек 

Мырзабекұлы 

3D технологияның көмегімен анимациялық 

видеобейнелерді жасау  

Разработка анимационных видеороликов с помощью 

3D технологии  

Development of animated videos using 3D technology 

Кожамкулова 

Ж.Ж., PhD, 

доцент 

18  Рамазанова 

Тогжан 

Сергеевна 

Көлік құралдарын  сатып алу мен сатуды басқаруға 

арналған Web-қосымша құру  

Разработка web-приложение для управления продаж 

и покупок транспортных средств 

Development of web-application for managing sales and 

purchases of vehicles 

Кожамкулова 

Ж.Ж., 

PhD, доцент 

19  Сансизбаева 

Саулеш Мурод 

кизи 

Бос орындар жәрмеңкесінің автоматтандырылған 

жүйесін әзірлеу  

Разработка автоматизированной системы ярмарки 

Бельгинова 

С.А., 

ст.преп., PhD 



вакансий  

Development of an automated job fair system 

20  Тлеукул Назерке 

Баккалиқызы 

«Спорттық тауарлар» дүкенінің жұмысын 

автоматтандыратын ақпараттық жүйесін құру 

Разработка автоматизированной информационной 

системы «Спорттовары»  

Development of the automated information system 

«Sport goods» 

Кожамкулова 

Ж.Ж., 

PhD, доцент 

21  Туменбаева 

Назерке 

Алпысбайқызы 

Қорларды басқару модельдерін бағдарламалық 

қамтамсыз ету әзірлеу  

Разработка программного обеспечения моделей 

управления запасами 

Software developmentmodelsof inventory management 

Кожамкулова 

Ж.Ж., 

PhD, доцент 

22  Тұрсынжан 

Бауыржан 

Ұланұлы 

Көлік кәсіпорны ақпаратық қауіпсіздік жүйесін 

әзірлеу  

Разработка системы безопасности информации 

транспортного предприятия  

Development of a transport enterprise information 

security system 

Кожамкулова 

Ж.Ж., 

PhD, доцент 

 

ОП 6B06102 – Ақпараттық жүйелер 

ИСдв-19-3 
1 Аманбаев 

Нурболат 

Габитович 

Микроконтроллерге негізделген ақылды үй 

жүйесін құру 

Разработка системы умного дома на основе 

микроконтроллера 

Development of a smart home system based on a 

microcontroller 

Маргаров 

Г.И. 

к.т.н., 

профессор 

2 Утелиева 

Нуршат 

Карлыбаевна 

Өмір сүру салаларына арналған машина оқыту 

әдістерін қолдану 

Применение методов машинного обучения в 

области жизнедеятельности 

Application of machine learning methods in the field 

of life activity 

Мукашева 

А.К. 

PhD 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.5. ТЫҢДАЛДЫ: «Оқуға қайта қабылданған бітіруші курс студенттеріне 

ғылыми жетекшілерді тағайындау және диплом жұмыстарының тақырыптарын 

бекіту туралы» мәселесі бойынша ЖЭБЖИ директоры Б.Т. Бахтияр. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: төменде санамаланған оқуға қайта қабылданған 4 курс 

студенттеріне ғылыми жетекшілер тағайындалсын және дипломдық 

жобалардың тақырыптары бекітілсін:  
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1. 5В070200-Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша 

 
АУ(АИСУ)к-17-1 тобы 

№ Студенттің 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының 

атауы 

Дипломдық 

жобаның  ғылыми 

жетекшісі 

1 Амиржанов 

Ануар 

Толеужанович 

Е-2.5 бу қазанын басқару жүйесін s7-1200 

бақылаушын қолданып құру. 

Разработка системы управления паровым 

котлом с использованием контроллера s7-

1200. 

Development of control system of steam 

boiler E-2.5 using s7-1200 controller. 

Базил Г. Д.  

доктор PhD, доцент 

 

 

 

АУ(АИСУ)к-17-2 тобы 

№ Студенттің 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының 

атауы 

Дипломдық 

жобаның  ғылыми 

жетекшісі 

2 Несіпбаев Абыл 

Дәулетиярұлы 

Мұнай құбырын тазарту үшін 

автоматтандыру жүйесін құру. 

Разработка системы автоматизации для 

очищения нефтепровода. 

Development of an automation system for 

cleaning a pipeline. 

Базил Г. Д.  

доктор PhD, доцент 

 

 

 

АУ(АИСУ)-17-5 тобы 

№ Студенттің 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының 

атауы 

Дипломдық 

жобаның  ғылыми 

жетекшісі 

1 Жұмабай Медет 

Серікұлы 

PLC технологиялар негізінде электр 

энергиясын есепке алудың 

автоматтандырылған жүйесін жасау 

Разработка автоматизированной системы 

учета электроэнергии на базе PLC-

технологий 

Development of an automated electricity 

metering system based on PLC technologies 

Хан С.Г.  

т.ғ.к., профессор  

 

АУ(АУТ)к-17-3 тобы 

№ Студенттің 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының 

атауы 

Дипломдық 

жобаның  ғылыми 

жетекшісі 

1 Ермеков Нұрлан 

Еркінұлы 

Барабанды бу генераторының автоматты 

реттеу жүйесін құру. 

Создание системы автоматического 

регулирования барабанных 

парогенераторов. 

Сreation of automatic control system for 

drum steam generators. 

Сагындыкова Ш.Н. 

т.ғ.к., доцент  

 

АУ(АУТ)к-17-4 тобы 

№ Студенттің 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының 

атауы 

Дипломдық 

жобаның  ғылыми 

жетекшісі 



1 Ахмет Қуандық 

Берікұлы 

Электрмен жабдықтау жүйесін зерттеу 

және жаңғырту. 

Исследование и модернизация системы 

электроснабжения. 

Research and modernization of balancing 

the power supply system. 

Жусупбеков С.С. 

т.ғ.к., профессор 

2 Жетібаев Азамат 

Харифоллаұлы 

Алматы қаласы такси қызметі 

диспетчерінің жұмыс орнын 

автоматтандыру жүйесін әзірлеу. 

Разработка системы 

автоматизированного рабочего места 

диспетчера службы такси города Алматы. 

Development of a system of automated 

workplace of the manager of the taxi service 

of the city of Almaty. 

Оракбаев Е.Ж.  

доктор PhD, доцент 

 

 

АУ(АУТ)-17-6 тобы 

№ Студенттің 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының 

атауы 

Дипломдық 

жобаның  ғылыми 

жетекшісі 

1 Шерипова 

Айдана 

Мухтарқызы 

Мұнай өңдеу зауытының сарқынды 

суларды тазартудың автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка автоматизированной системы 

очистки сточных вод 

нефтеперерабатывающего предприятия 

Development of an automated wastewater 

treatment system for an oil refinery 

enterprise 

Федоренко И.А. 

т.ғ.к., доцент  

 

2. 6В07103 – Жылу энергетикасы мамандығы бойынша 
 

ТЭдв-19-1 тобы 

№ Студенттің 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыс тақырыбының 

атауы 

Дипломдық 

жобаның  ғылыми 

жетекшісі 

1 Отынчиев Болат 

Турепашович 

Проект промышленно-отопительной 

котельной для теплоснабжения село 

Жансугуров. 

Жансугуров ауылын жылумен 

қамтамасыз ету 

үшін өнеркәсіптік-жылыту 

қазандығының жобасы. 

Project of an industrial heating boiler house 

to provide heat to the village of 

Zhansugurov. 

Бахтияр Б.Т. 

т.ғ.к., 

қауымдастырылған 

профессор 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 
 

5.6. ТЫҢДАЛДЫ: «7М07102-Жылу энергетикасы білім беру 

бағдарламасы бойынша күндізгі оқу нысанының 1 курс магистранттарының 

магистрлік диссертацияларының ғылыми жетекшісін тағайындау және 



тақырыптарын бекіту туралы» мәселесі бойынша ЖЭҚ кафедра меңгерушісі 

А.А. Кибарин. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 7М07102-Жылу энергетикасы білім беру бағдарламасы 

бойынша күндізгі оқу нысанының 2 курс магистранттарының оқуға қайта 

қабылданған магистрлік диссертацияларының ғылыми жетекшісі 

тағайындалсын және тақырыптары бекітілсін: 
 

№ 

Магистранттың 

аты-жөні 

Ғылыми жетекші 

Магистрлік диссертация тақырыбы 

1 Муханбетова 

Асемай 

Досымкызы 

Бахтияр Б.Т. 

т.ғ.к., 

қауымдастырылған 

профессор  

Реконструкция и расширение Жамбылской 

ТЭЦ-4. 

Жамбыл облысындағы ЖЭО-4-ын қайта кұру 

және 

кеңейту. 

Reconstruction and reconstruction of CHPP-4 in 

Zhambyl region 

extension. 

2 Өміржан Жансая 

Өміржанқызы 

Бахтияр Б.Т. 

т.ғ.к., 

қауымдастырылған 

профессор  

Разработка эффективных технологических 

решений для использования ГТС в условиях 

г. Алматы. 

Алматы қаласының жағдайында ГТҚ 

пайдалану бойынша тиімді технологиялық 

шешімдерді әзірлеу. 

Development of effective technological solutions 

for the use of GTS in the conditions of Almaty. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.7. ТЫҢДАЛДЫ: «7М11201-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

қорғау білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі оқу нысанының 2 курс 

магистрантының ғылыми жетекшісін тағайындау және магистрлік диссертация 

тақырыбын бекіту туралы» мәселесі бойынша ИЭЕҚ кафедра меңгерушісі А.А. 

Абикенова. 
. 
ҚАУЛЫ ЕТТІ: 7М11201-Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

қорғау білім беру бағдарламасы бойынша күндізгі оқу бөлімінің 2 курс 

магистранты Динара Бауыржанқызы Тусупжановаға ғылыми жетекші 

тағайындалсын және магистрлік диссертация тақырыбы бекітілсін. 
 

 

№ 

Магистрантты

ң аты-жөні 

Ғылыми жетекші 

Магистрлік диссертация тақырыбы 

1 Тусупжанова 

Динара 

Бауыржановна 

Доктор PhD, доцент 

Бегимбетова А.С. 

Оценка производственного травматизма и 

разработка мероприятий по его профилактике 

на примере АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

АО “Алатау Жарық Компаниясы” АҚ 

үлгісінде өндірістік жарақаттануды бағалау 

және оның алдын алу бойынша іс-шараларды 

әзірлеу” 



«Assessment of industrial injuries and 

development of measures for its prevention on 

the example of JSC “Alatau Zharyk Company” 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.8. ТЫҢДАЛДЫ: «Аэроғарыш мамандықтары бойынша ғарыштық 

инженерия кафедрасының филиалын ашу туралы» мәселесі бойынша ҒИ 

кафедра меңгерушісі К.А. Алипбаев. 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «Ғарыш қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 

2012 жылғы 6 қаңтардағы Заңын іске асыру мақсатында, сондай-ақ білім 

алушыларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру сапасын арттыру 

үшін «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ 

базасында аэроғарыш мамандықтары бойынша ғарыштық инженерия 

кафедрасының филиалын ашу ұсынылсын. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.9. ТЫҢДАЛДЫ: «2020 жылдың үздік инженері» конкурсына қатысу 

үшін ғарыштық инженерия кафедрасының меңгерушісі, PhD К.А. Алипбаев 

кандидатурасын ұсыну туралы» мәселесі бойынша ТҒИИ директоры Балбаев 

Г.К. 
 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: «2020 жылдың үздік инженері» конкурсына қатысу үшін 

ғарыштық инженерия кафедрасының меңгерушісі, PhD К.А. Алипбаев 

кандидатурасын ұсыну. 

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

  5.10. ТЫҢДАЛДЫ: «Жылу энергетика орталығындағы табиғатты корғау 

шаралары» оқу құралын қазақ тілінде жариялауға ұсыну туралы, авторлар: 

т.ғ.д., профессор Достияров А.М., PhD, доцент Бегимбетова А.С., аға оқытушы 

Дүйсенбек Ж.С.; көлемі – 15,3 б.п. (ҒӘК хаттамасының көшірмесі қоса берілді). 

 

ҚАУЛЫ ЕТТІ: қазақ тіліндегі «Жылу энергетика орталығындағы 

табиғатты қорғау шаралары» оқу құралын жариялауға ұсыну, авторлар: т.ғ.д., 

профессор Достияров А.М., PhD, доцент Бегимбетова А.С., аға оқытушы 

Дүйсенбек Ж.С.; көлемі – 15,3 б.п. 
 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

5.11. ТЫҢДАЛДЫ: «Жоғары білім алу процесінде босаған АЭжБУ КеАҚ 

бірінші ректоры Г.Ж. Даукеевтің атындағы атаулы білім беру грантын СИБк-

20-6 тобының 1 курс студенті Қалиев Әділ Дулатұлы беруге ұсыным туралы» 

мәселесі бойынша АТИ директоры Досжанова А.А. (ұсыныс қоса беріледі).  



ҚАУЛЫ ЕТТІ: СИБк-20-6 тобының 1 курс студенті Қалиев Әділ 

Дулатұлы АЭжБУ КеАҚ бірінші ректоры Г.Ж. Даукеевтің атындағы атаулы 

білім беру грантын беруге ұсынылсын  

 

ҚАУЛЫ  бірауыздан қабылданды. 

 

 

Төрайым                 С. Сагинтаева 

 

Ғылыми хатшы      А. Бегимбетова 


