
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Механика-математика факультетінің  
магистерлік диссертациялар тақырыптарын,  
ғылыми жетекшілерді жəне  
оппоненттерді тағайындау туралы 
 

ҚР БҒМ 2005 жылдың 22 маусым айындағы №427 “Магистрлік диссертацияға 
арналған талаптар”, “Жоғары оқу орындарындағы білім алушылардың үлгерімін 
ағымдағы бақылау, аралық  жəне қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесі” туралы 
бұйрығына сəйкес ҚР БҒМ 2008 жылдың 18 наурыз айындағы № 125 бұйрығы,  ҚР БҒМ 
2010 жылдың 13 сəуір айындағы № 168 «ҚР БҒМ 2008 жылдың 18 наурыз айындағы № 
125 бұйрығына өзгертулер  енгізу туралы» атты бұйрығына сəйкес 

 
БҰЙЫРАМЫН: 

Механика-математика факультетінің Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде (2012 
жылғы 19 қазан №2 хаттама) 2012 жылы оқуға түскен магистранттарының магистрлік 
диссертация тақырыптары,  ғылыми жетекшілер мен пікірсарапшылар келесі ғылыми-
педагогикалық бағыттағы мамандықтар бойынша: 6М060300-Механика, 6М060100-
Математика, 6М060200-Информатика, 6М070300-Ақпараттық жүйелер, 6М070500 
Математикалық жəне компьютерлік пішіндеу, 6М074600-Ғарыштық техника жəне 
технология, 6М070400-Бағдарламалық қамтама жəне есептеуіш техника  бекітілсін: 
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тақырыптары 

Ғылыми 
жетекшінің аты-

жөні 
(лауазымы, 

ғылыми дəрежесі, 
атағы) 

Оппоненттің аты-жөні 
(жумыс орны, 

лауазымы, ғылыми 
дəрежесі, атағы) 

6М060100 – МАТЕМАТИКА 
Қазақ бөлімі( 2 жылдық ғылыми-педагогикалық бағыт) 

1 Айбеков Айдын 

Саналымды 
дифференциалдық 
теңдеулер жүйесі 
туралы 

Алдибеков Т.М. 
ф.-м.ғ.д., профессор 

Жұмабаев Д.С. 
ф.-м. ғ.д., профессор,  
ҚР БжҒМ ҰҒА 
Математика Институты 

О счетной системе 
дифференциальных 
уравнений 
On a countable system of 
differential equations 

2 
Байжанова 
Мадина 

Сингулярлы 
коэффициенттері бар 
жазықтықтағы n ретті 
дербес туындылы 
дифференциалдық 

Тунгатаров А.Б. 
ф.-м.ғ.д., профессор 

Сақабеков А.С. 
ф.-м. ғ.д., профессор,  
Қазақстан-Британдық  
техникалық 
университеті, Жоғарғы 



теңдеулер жүйелері 
үшін шеттік есептер 

математика кафедрасы 
меңгерушісі 

Краевые задачи для 
систем 
дифференциальных 
уравнений в частных 
производных n  - го 
порядка на плоскости с 
сингулярными 
коэффициентами 
Boundary value problems 
for systems of partial 
differential equations for 
n -th – order on the plane 
with singular coefficients 

3 
Дукенбаева 
Айшабибі 

Фильтрация 
теориясының моделіне 
вейвлет түрлендіруін 
қолдану 

Мухамбетжанов С.Т. 
ф.-м.ғ.д., профессор 

Сақабеков А.С. 
ф.-м. ғ.д., профессор,  
Қазақстан-Британдық  
техникалық 
университеті, Жоғарғы 
математика кафедрасы 
меңгерушісі 

Применение 
преобразования 
вейвлета для модели 
теории фильтрации 
Application of wavlet 
transformation to the 
model of filtration theory 

4 Ергалиев Мади 

Импульстік əсері бар 
сингулярлы ауытқыған 
дифференциалдық 
теңдеулер үшін 
бастапқы есебі 

Дауылбаев М.К. 
ф.-м.ғ.д., профессор 

Тлеубергенов М.И. 
ф.-м.ғ.д., профессор,  
ҚР БжҒМ Математика 
институты 
Динамикалық жүйелер 
лабораторясының 
меңгерушісі 

Начальная задача для 
сингулярно-
возмущенных 
дифференциальных 
уравнений с 
импульсным 
воздействием 
The initial value problem 
for a singularly perturbed 
differential equations 
with impulse action 

5 
Конисбаева 
Куралай 

Сингулярлы ауытқыған 
интегралды 
дифференциалдық 
теңдеулер үшін шектік 
есептер 

Дауылбаев М.К. 
ф.-м.ғ.д., профессор 

Жұмабаев Д.С. 
ф.-м. ғ.д., профессор,  
ҚР БжҒМ ҰҒА 
Математика Институты 

Краевые задачи для 
сингулярно-
возмущенных интегро-
дифференциальных 
уравнений 
Boundary value problems 



for singularly perturbed 
integro-differential 
equations 

6 
Нугыманова 
Нурсауле 

Кельвин-Фойгт теңдеуі 
үшін кері есептің 
шешімділігі 

Хомпыш Х. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 

Естаева Г.Ж. 
ф.-м.ғ.к., доцент,  
Абай атындағы ҚазҰПУ 

Разрешимость обратной 
задачи для уравнения 
Кельвина-Фойгта 
Solvability of the inverse 
problem for the Kelvin-
Voight equation 

7 Сқақов Əліби 

Сингулярлы 
коэффициенттері бар 
сызықты емес 
дифференциалдық 
теңдеулер үшін 
алғашқы шеттік есептер 

Тунгатаров А.Б. 
ф.-м.ғ.д., профессор 

Сақабеков А.С. 
ф.-м. ғ.д., профессор,  
Қазақстан-Британдық  
техникалық 
университеті, Жоғарғы 
математика кафедрасы 
меңгерушісі Начальные - краевые 

задачи для нелинейных 
дифференциальных 
уравнений с 
сингулярными 
коэффициентами 
The initial boundary 
value problem for 
nonlinear differential 
equation with singular 
coefficients 

8 
Султанбекова 

Элмира 

Интегралдық жəне 
фазалық шектеулер 
қойылғандағы  
математикалық 
маятникті тиімді 
басқарудың 
конструктивтік əдісі 

Айсагалиев С.А. 
т.ғ.д., профессор  
 
Иманкул Т.Ш. 
ф.-м.ғ.к., доцент м.а. 

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

Конструктивный метод 
оптимального 
управления 
математического 
маятника при 
интегральных и 
фазовых ограничениях 
A constructive method for 
optimal control of a 
simple pendulum with 
integral and phase 
constraints 

Орыс бөлімі( 2 жылдық ғылыми - педагогикалық бағыт) 

9 
Батыршаев 
Мейрам 

Біртекті емес 
квазикөпмүшелікті 
сызықты 
дифференциалдық 

Сулейменов Ж.С. 
п.ғ.д., профессор 

Жұматов С. 
ф.-м. ғ.д., профессор,  
ҚР БжҒМ ҰҒА 
Математика 



теңдеулер жүйесін 
шешудің жаңа 
(инновациялық) əдістері 

Институты, 
дифференциалдық 
теңдеулер 
лабораторясы 
 

Новые (инновационные) 
методы решения 
линейных 
дифференциальных 
уравнений систем с 
квазиполиномиальной 
неоднородностью 
New (innovative) 
methods for solving linear 
differential equations 
systems with 
quasipolynomial 
heterogeneity 

10 
Мұхамеджан 

Фариза 

Тербелмелі жүйені 
тиімді тұрақтандыру 
есебіндегі Фурье əдісі 

Серовайский С.Я. 
ф.-м.ғ.д., профессор 

Синчев Б.К. 
т.ғ.д., профессор,  
Алматы технологиялық 
университеті, 
Информатика 
кафедрасы меңгерушісі 

Метод Фурье в задаче 
оптимальной 
стабилизации 
колебательной системы 
Fourier method in the 
optimal stabilization 
problem of the oscillating 
system 
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