
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом жұмыстарының тақырыптарын,   
ғылыми  жетекшілері  мен пікір  
сарапшыларын бекіту туралы 
 
 

ҚР Білім жəне Ғылым Министрлігінің  18 наурыз 2008 жылғы№125 бұйрығымен 
бекітілген «Жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, 
аралық жəне қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесі» негізінде (өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілген) 
 

БҰЙЫРАМЫН: 
əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің механика-математика 

факультеті бойынша  2014-2015 оқу жылында бітіретін күндізгі оқу бөлімі 5В070500-
Математикалық жəне компьютерлік пішіндеу 5В060100-Математика, 5В060200-
Информатика, 5В060300-Механика жəне 5B070300-Ақпараттық жүйелер маман-
дықтарының 4 курс жəне 3 курс (қысқартылған) студенттерінің диплом жұмыстарының 
тақырыптары, ғылыми жетекшілері мен пікір сарапшылары бекітілсін: 

 
№ Ф.А.Т. Диплом  жұмысының 

тақырыбы 
Ғылыми жетекшісі 
(Ф.А.Т. атағы, 
ғылыми дəрежесі,  
жұмыс орны) 

Пікір сарапшысы 
(Ф.А.Т. атағы, 
ғылыми дəрежесі,  
жұмыс орны) 

5B060100-Математика 
Қазақ бөлімі 

1 Құлмағанбетова 
Бағила 

Бейсызықтық теңдеулер 
жүйесін жəне теңдеулерді  
шешуге тиімділік əдістерін 
қолдану 

Иманқұл Төлуехан 
Шойбасұлы, 
ф-м.ғ.к., проф. 
міндетін атқарушы 
 

Адамов Əбілмəжін  
Əлирахымұлы, 
т.ғ.д., профессор 
ЕҰУ 
 Применение методов 

оптимизации для решение 
нелинейных уравнении и 
систем уравнении 
Application of optimization 
methods for solving 
nonlinear equations and 
systems of equations 

2. Елубайқызы 
Балжан 

Шешім қабылдаудың 
теориясының кейбір 
ықтималдықты моделдері 

Иманқұл Төлуехан 
Шойбасұлы, 
ф-м.ғ.к., проф. 
міндетін атқарушы 

Зауырбеков Нұрғали 
Сабырұлы, т.ғ.д., 
профессор АТУ 
 Некоторые вероятностные 



модели теории принятия 
решения 

 

Some probabilistic models 
of decision theory 
Some probabilistic models 
of decision theory 

3. Сманқұлова 
Айнұр 

Шешім қабылдаудың 
көпкритерийлі есептері 

Иманқұл Төлуехан 
Шойбасұлы, 
ф-м.ғ.к., проф. 
міндетін атқарушы 
 

Қалимолдаев М.Н. 
ф.-м. ғ.д., 
профессор,  
ҚР БжҒМ 
Информатика жəне 
басқару 
проблемалары 
институты 
директоры  

Многокритериальные 
задачи принятия решения 
Multicriteria decision 
problems 

4. Төреханұлы 
Мақсат 

Анықталмағандық 
жағдайында шешім 
қабылдау 

Иманқұл Төлуехан 
Шойбасұлы, 
ф-м.ғ.к., проф. 
міндетін атқарушы 
 

Айпанов Шəмші 
Əбілұлы, ф.-м.ғ.к., 
доцент, 
Математика-
механика ҒЗИ 
жетекші ғылыми 
қызметкері 

Принятия решения в 
условиях 
неопределенности 
Decision making under 
conditions of uncertainty. 

5 Сүйінəлі 
Нұржігіт 

Шекаралар мен тармақтар 
əдісін шешім  қабылдау 
есебінде қолдану 

Иманқұл Төлуехан 
Шойбасұлы, 
ф-м.ғ.к., проф. 
міндетін атқарушы 
 

Айпанов Шəмші 
Əбілұлы, ф.-м.ғ.к., 
доцент, 
Математика-
механика ҒЗИ 
жетекші ғылыми 
қызметкері 
 

Применение метода ветвей 
и границ  для решения 
задач принятия решения 
Application of branch and 
bound method for solving 
problems. 

6 Абир Маржан Тиімді басқарудың 
шеттері жылжымалы  
есебі. 

Иманқұл Төлуехан 
Шойбасұлы, 
ф-м.ғ.к., проф. 
міндетін атқарушы 
 

Қошанов Бақытбек 
Дəнебекұлы, 
ф.-м.ғ.д., проф.,  
ҚР БҒМ физика-
математикалық 
зерттеулер 
орталығының 
математика 
институты 

Задача оптимального 
управления с подвижными 
концоми 
Optimal control problem 
with movable ends 

7 Аубек Алтынай Зкономикалық есептерді 
шешуге вариациялық 
қисапты қолдану 

Иманқұл Төлуехан 
Шойбасұлы, 
ф-м.ғ.к., проф. 
міндетін атқарушы 
 

Қошанов Бақытбек 
Дəнебекұлы, 
ф.-м.ғ.д., проф.,  
ҚР БҒМ физика-
математикалық 
зерттеулер 
орталығының 
математика 
институты 

Применение 
вариационного исчисления  
при решении 
экономических задач 
Application of variational 
calculus in solving economic 
problems 



8 Болатбек Жанар Максимум қағидасын 
экономикалық есептер 
шығаруға қолдану 

Иманқұл Төлуехан 
Шойбасұлы, 
ф-м.ғ.к., проф. 
міндетін атқарушы 
 

Зауырбеков 
Сапаргали 
Сабыралиевич,  
ф.-м.ғ.к., доцент 
ЕҰУ  
 

Применение принципа 
максимума к решению 
экономических задач 
Applying the maximum 
principle to the solution of 
economic problems 
Applying the maximum 
principle to the solution of 
economic problems 

9 Қалибекова 
Айдана 
Қайратқызы 

Жылуөткізгіштік 
интегралдық теңдеулердің 
шешілетіндігі туралы 

Жиенəлиев 
Мувашархан 
Таңабайұлы 
ф.-м.ғ.д., профессор 
 

Асанова Анар 
Тұрмағанбетқызы, 
ф.-м.ғ.д., профессор,  
ҚР БжҒМ ҰҒА 
Математика жəне 
математиккалық 
модельдеу 
институты 
дифференциалдық 
теңдеулер бөлімінің 
ЖҒҚ 

О разрешимости 
интегральных уравнений 
теплопроводности 
On the solvability of the 
integral equations of heat 
conduction 

10 Құратова 
Ақбөпе 

Біртекті емес сұйықтар 
үшін Стокс теңдеуіне 
қойылған шеттік есептің 
жалпылама бірмəнді 
шешімділігі 

Əбілқайыров О.Ө.  
ф.-м.ғ.к., доцент  
Хомпыш Х. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 
 

Ақыш А.  
ф.-м.ғ.д., профессор 
ҚР БжҒМ ҰҒА 
Математика жəне 
математиккалық 
пішіндеу институты 
 

Обобщенная однозначная 
разрешимость краевой 
задачи для уравнения 
Стокса неоднородной 
жидкости 
Generalized unique 
solvability of initial-
boundary value problem for 
Stokes system for 
inhomogeneous fluids 

11 Шамшиденов 
Қайрат 

Біртекті емес сұйықтар 
үшін Стокс теңдеуіне 
қойылған шеттік есептің 
классикалық бірмəнді 
шешімділігі 

Əбілқайыров О.Ө.  
ф.-м.ғ.к., доцент  
Хомпыш Х. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 
 

Ақыш А.  
ф.-м.ғ.д., профессор 
ҚР БжҒМ ҰҒА 
Математика жəне 
математиккалық 
пішіндеу институты Классическая однозначная 

разрешимость краевой 
задачи для уравнения 
Стокса неоднородной 
жидкости 
Classical unique solvability 
of initial-boundary value 
problem for Stokes system 



for inhomogeneous fluids  
12 Сайым Ринат Эллиптикалық теңдеулер 

үшін кері есеп 
Əбілқайыров О.Ө.  
ф.-м.ғ.к., доцент  
Хомпыш Х. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 
 

Қошанов Бақытбек 
Дəнебекұлы, 
ф.-м.ғ.д., проф.,  
ҚР БҒМ физика-
математикалық 
зерттеулер 
орталығының 
математика 
институты 

Обратная задача для 
эллиптических уравнений  
An inverse problem for 
elliptic equations 

13 Рай Зəуре Соболев типті теңдеу үшін 
кері есептің жалпылама 
шешімі 

Хомпыш Х. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 
 

Естаева Ғ.Ж.  
ф.-м.ғ.к., Абай 
атындағы ҚазҰПУ 
доценті  
 

Обобщенное решение 
обратной задачи для 
уравнения типа Соболева 
Generalized solution of an 
inverse problem for Sobolev 
type equation 

14 Мұқан Фариза Соболев типті теңдеу үшін 
кері есептің сандық 
шешімі 

Хомпыш Х. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 
 

Жаңбырбаев Ə.Б. 
ф.-м.ғ.к., Абай 
атындағы ҚазҰПУ 
доценті  
 
 

Численное решение 
обратной задачи для 
уравнения типа Соболева 
Numerical solution of an 
inverse problem for Sobolev 
type equation 

15 Қасымов Айдын Сингулярлы ауытқыған 
интегро-дифференциалдық 
теңдеуінің шешімінің 
асимптотикалық сипаты 

Дауылбаев М.Қ. 
ф.-м.ғ.д., профессор 
 

Калижанова А.У. 
ф.-м.ғ.к., доцент 
Қ.И. Сатпаев 
атындағы ҚазҰТУ 
 Асимптотические 

характеристики решения 
сингулярно возмущенных 
интегро-
дифференциальных 
уравнений 
Asymptotic properties of 
solutions of singularly 
perturbed integro-
differential equations 

16 Нұрланова 
Ақнұр 

Сызықты емес псевдо-
параболалық теңдеуге 
қойылған бастапқы - 
шеттік есепті зерттеу 

Айтжанов С.Е. 
ф-м.ғ.к., доцент м.а. 
 
 

Естаева Ғ.Ж.  
ф.-м.ғ.к., Абай 
атындағы ҚазҰПУ 
доценті  
 
 

Исследование начально-
краевой задачи для псевдо-
параболического 
уравнения 
The study of the initial-



boundary value problem for 
a pseudo-parabolic equation 

17 Төлеубекқызы 
Құралай 

Хопф теңдеуіне қойылған 
кері есептің шешімділігі  
жəне сандық шешімі 

Айтжанов С.Е. 
ф-м.ғ.к., доцент м.а. 
Елдесбай Т.Ж.  
ф-м.ғ.к., доцент 
 

Естаева Ғ.Ж.  
ф.-м.ғ.к., Абай 
атындағы ҚазҰПУ 
доценті  
 

Разрешимость обратной 
задачи для уравнения 
Хопфа и ее численное 
решение 
Solvability of the inverse 
problem for the Hopf 
equation and its numerical 
solution 

18 Мырзахмедова 
Балерке 

Бюргерс теңдеуіне 
қойылған кері есептің 
шешімділігі  

Айтжанов С.Е. 
ф-м.ғ.к., доцент м.а. 
Елдесбай Т.Ж.  
ф-м.ғ.к., доцент 
 
 

Қошанов Бақытбек 
Дəнебекұлы, 
ф.-м.ғ.д., проф.,  
ҚР БҒМ физика-
математикалық 
зерттеулер 
орталығының 
математика 
институты 

Разрешимость обратной 
задачи для уравнения 
Бюргерса 
Solvability of the inverse 
problem for the Burgers 
equation 

19 Нұрыкенова 
Жібек 

Коэффициенті сызықты 
емес  параболалық теңдеу 
үшін қойылған бастапқы – 
шеттік есебінің 
шешімділігі 

Айтжанов С.Е. 
ф-м.ғ.к., доцент м.а. 
 
  

Қошанов Бақытбек 
Дəнебекұлы, 
ф.-м.ғ.д., проф.,  
ҚР БҒМ физика-
математикалық 
зерттеулер 
орталығының 
математика 
институты 

Начально-краевая задача 
для параболического 
уравнения с нелинейным 
коэффициентом 
Initial boundary value 
problem for a parabolic 
equation with a nonlinear 
coefficient 

20 Сыдық Шынар Динамикалық жүйелердің 
басқарымдылығы мен тез 
əсер етуі 

Айсағалиев 
Серікбай 
Əбдіғалиевич,  
т.ғ.д, профессор 
Иманбердиев Қ.Б. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 
 

Жиенəлиев М.Т. 
ф.-м. ғ.д., 
профессор,  
ҚР БжҒМ ҰҒА 
Математика жəне 
математикалық 
модельдеу 
институты 

Управляемость и 
быстродействие 
динамических систем 
Controllability and speed of 
the dynamic systems 

21 Кудайберген 
Азимхан 

Математикалық 
бағдарламалау бойынша 
зерттеу 

Айсағалиев 
Серікбай 
Əбдіғалиевич,  
т.ғ.д, профессор 
Иманбердиев Қ.Б. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 
 

Жиенəлиев М.Т. 
ф.-м. ғ.д., 
профессор,  
ҚР БжҒМ ҰҒА 
Математика жəне 
математикалық 
модельдеу 
институты 

Исследование по 
математическому 
программированию 
Researching on 
mathematical programming 



5B060100-Математика 
Орыс бөлімі 

22 Копбаева 
Айгерим 

Автономдық динамикалық 
жүйелердің периодты 
шешімдері 

Айсағалиев 
Серікбай 
Əбдіғалиевич,  
т.ғ.д, профессор 
Иманбердиев Қ.Б. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 
 

Қалимолдаев М.Н. 
ф.-м. ғ.д., 
профессор,  
ҚР БжҒМ 
Информатика жəне 
басқару 
проблемалары 
институты 
директоры  

Периодические решения 
автономных динамических 
систем 
The periodic solutions of 
autonomous dynamical 
systems 

23 Серикова Рахиля Динамикалық жүйелердің 
абсолютті орнықтылығы 

Айсағалиев 
Серікбай 
Əбдіғалиевич,  
т.ғ.д, профессор 
Иманбердиев Қ.Б. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 
 

Қалимолдаев М.Н. 
ф.-м. ғ.д., 
профессор,  
ҚР БжҒМ 
Информатика жəне 
басқару 
проблемалары 
институты 
директоры  

Абсолютная устойчивость 
динамических систем 
Absolute stability of 
dynamical systems 

24 Мырзағали 
Тоқжан 
Бауыржанқызы 

Шектеуі бар сызықты 
жүйелерди басқару 

Қабидолданова Ə.А. 
ф.-м.ғ.к., доцент 
 

Қалимолдаев М.Н. 
ф.-м.ғ.д., профессор, 
ҚР БжҒМ 
Информатика жəне 
басқару мəселелері 
институты 
директоры 

Управление линейными 
системами с ограничением 
Control of linear systems 
with restriction 

25 Құралбаев 
Нұрберген 
Абайұлы 

Шектелген басқарулы 
сызықты жүйе үшін 
тиімділеу 

Қабидолданова Ə.А. 
ф.-м.ғ.к., доцент 
 

Қалимолдаев М.Н. 
ф.-м.ғ.д., профессор, 
ҚР БжҒМ 
Информатика жəне 
басқару мəселелері 
институты 
директоры 

Оптимизация для 
линейных систем с 
ограниченным 
управлением 
Optimization for linear 
systems with constrained 
control 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серкулов 
Жанибек 
Рустемулы 

Стефан есебі тектес 
екіфазалы фильтрация 
теориясының есебінің 
шешімінің сапалық 
қасиеттері 

Мұхамбетжанов С.Т 
д.ф.-м.н., профессор 
 

Пенкин Олег 
Михайлович 
д.ф.-м.н., профессор 
КБТУ 

 


