
Өнер, мәдениет және спорт институтының 2020/2021 оқу жылында оқитын бітіруші 

курс студенттердің дипломдық жоба тақырыптары, ғылыми жетекшілері: 

 

 

 

Мамандық: 6В01405-Кәсіптік білім (Ағаш және басқа материалдарды көркем 

өңдеу) (2-жылдық), қашықтықтан оқыту 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық тақырыптар (жоба) Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

1 Жылкаманов 

Касен 

Корганбаевич 

 

Үйірме 

сабақтарында 

«Ыдыстар» 

жиынтығын 

жасау әдісін 

үйрету 

Обучение к 

методом 

изготовления 

набора «Посуды» 

на занятиях 

кружка 

Training to the 

method of making 

a set of "Dishes" in 

the classroom 

circle 

Бекова Г.А.- аға 

оқытушы 

Қосымша 

жетекші 

Қулжабаев Е.У. 

– аға оқытушы 

2 Касым Алмас 

Жолдасбекулы 

 

Үйірме 

сабақтарында 

«Сандық» жасау 

әдісін үйрету 

Обучение к 

методом 

изготовления 

«Сандык» на 

занятиях кружка 

Training to the 

method of making 

"Sandyk" in the 

classroom circle 

Бакаиев Р.С.-аға 

оқытушы 

Қосымша 

жетекші 

Қулжабаев Е.У. 

– аға оқытушы 

 

Мамандық:6В02113-Кескіндеме (2 жылдық) қашықтықтан оқыту 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық тақырыптар (жоба) Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

1 Биличенко 

Мариам 

Романовна 

 

«Мама» 

тақырыбына 

портрет 

композициясын 

құрастыру    

Создание 

портретной 

композиции на 

тему «Мама» 

Creating a portrait 

composition on the 

theme of "Mom" 

Кисимисов Е.Т. 

– п.ғ.к., доцент 

 

Мамандық: Графика (5-жылдық), күндізгі бөлім 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық тақырыптар (жоба) Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 



1 Хоменько 

Олеся. 

«Ата – 

бабалардың 

ұрпақтары мен 

ұрпақтарының 

тағдырына 

әсері.Адам 

мінез-құлқының 

моральдық 

белгілері» 

«Родовые истоки 

и влияние предков 

на судьбы 

потомков.Мораль

ные орентиры 

человеческого 

поведения» 

«Ancestral origins 

and the influence 

of ancestors on the 

fate of 

descendants.Moral 

orienters of human 

behavior» 

Канленов М.Г-

М. 

2 Абдыкадырова 

Айзада 

«Көшпендер 

тарихы эпопеясы 

желісі бойынша 

иллюстраци» 

«Иллюстрация по 

линии эпопеи 

истории 

кочевников» 

«Illustration along 

the lines of the epic 

history of nomads» 

Найманов Б.Т. 

3 Мясищева 

Мария 

 

«Экслибрис 

өнері әлемдік 

киноның түрлі 

жанры 

ретінде»атты 

графикалық 

жұмыстар 

сериясы.Линогра

вюр техникасы. 

Серия 

графических 

работ на тему: 

«Искусство 

экслибриса как 

разные жанры 

мирового 

кино».Техника 

линогравюра. 

Series of graphic 

works on the topic: 

«The art of ex-

libris as different 

genres of world 

cinema».The 

technique of 

linocut. 

Канленов М.Г-М 

4 Сұлтанова 

Арайлым 

«Көкшетау 

аңыздары» атты 

графикалық 

жұмыстар 

сериясы 

Серия 

графических 

работ на тему: 

«Көкшетау 

аңыздары» 

Series of graphic 

works on the topic: 

«Tcsetaw aizdari» 

Канленов М.Г-М 

5 Сакенов 

Динмухамет. 

«Менесфей 

эллинаның 

Афиныдағы 

билігі» 

тақырыбындағы 

графикалық 

жұмыстар 

сериясы. 

Серия 

графических 

работ на тему: 

«Царствования в 

Афинах Менесфея 

эллины». 

Series of graphic 

works on the topic: 

«The reigns in 

Athens of 

Menestheus of the 

Hellenes». 

Канленов М.Г-М 

 

 

Мамандық: 5В042100-Дизайн (графикалық) ДОТ 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1.  Нәби Айдана 

Ерғалиқызы 

«BOYTUMAR» 

сәндік-

қолданбалы 

өнердің ерікті 

білім беру 

орталығы үшін 

Проектирование 

фирменного стиля 

для учебного 

производственног

о центра 

декоративно 

Design of corporate 

identity for the 

educational 

arbitrary center of 

arts and crafts 

BOYTUMAR 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Дизайн» 

Бахретдинова 

Г.К. 



корпоративті 

сәйкестендіруді 

жобалау 

прикладного 

искусства 

«BOYTUMAR» 

 

 

Мамандық: 5В042100-Дизайн (сәулеттік) 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1.  Төлеген 

Нұрғиса 

Төлегенұлы 

Қазіргі заманғы 

өнер 

мұражайының 

экстерьері мен 

интерьерлерінің 

дизайнын 

жобалау 

Проектная 

разработка 

экстерьера и 

интерьеров 

современного 

музея искусства 

Design 

development of 

exterior and 

interiors of modern 

art museum 

Аға оқытушы 

Байкулаков 

Нурлан 

Таубаевич 

 

2.  Сәлімбаева 

Айнұр 

Русланқызы 

 

Мамандық: 5В042100-Дизайн (сән/мода) 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1.  Абылханова 

Акбота 

Бекзатқызы 

Қыз 

келіншектерге  

арналған 

қазақша киім 

үлгісінің 

топтамасын 

орындау 

Разработка 

коллекции 

казахской одежды 

для женщин 

Performing a 

collection of 

Kazakh clothing for 

girls 

Омарова Е.О.-  

техника 

ғылымдарының 

кандидаты, аға 

оқытушы 

2. Әскербекова 

Сандуғаш 

Ділдәбекқызы 

Жас қыздарға 

арналған 

қазақша дәстүрлі 

киімінің 

топтамасын 

орындау 

Разработка 

коллекции 

казахской 

традиционной 

одежды для 

молодых девушек 

Development of a 

collection of 

Kazakh traditional 

clothing for young 

girls 

Омарова Е.О.-  

техника 

ғылымдарының 

кандидаты, аға 

оқытушы 

3. Ерлан Ақберен 

Айбекқызы 

Қыз балаларға  

арналған 

қазақша киім 

үлгісінің 

Разработка 

коллекции 

казахской одежды 

для девочек 

Development of a 

collection of 

Kazakh costumes 

for girls 

Омарова Е.О.-  

техника 

ғылымдарының 



топтамасын 

орындау 

кандидаты, аға 

оқытушы 

 

Мамандық: 5В041700-Сәндік қолөнер (көркем тоқыма) 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1.  Фазылова 

Айман 

Асхатовна 

Дала әуені Степная музыка Steppe music Аденова Л.Ж. 

магистр аға 

оқытушы 

 

Мамандық:5В010700-Бейнелеу өнері және сызу 

№ Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде  Орыс тілінде  Ағылшын 

тілінде  

1. Әбдіхалық 

Үкілай  

Мейрамқызы 

Таңбалы 

тастарды 

бейнелеу 

арқылы, гобелен 

тоқу әдісін 

үйрету. 

Обучения 

изготовления 

гобелена методом 

изображения 

наскальных 

рисунков-

петрогилифов 

Teaching the 

manufacture of 

tapestry by the 

method of 

depicting cave 

patterns-petro 

glyphs 

Ермаханбетова 

А.М.-  оқытушы, 

өнер 

ғыл.магистрі, ҚР 

Дизайнерлер 

Одағының 

Мүшесі 

 

Мамандық: 5В042100-Дизайн (графикалық) ДОТ 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1. Қалысбек 

Құралай 

Қалысбекқызы 

Корей 

лингвистикалық 

кафесінің дизайн 

жобасы 

Дизайн-проект 

корейского 

лингвистического 

кафе  

Design project of 

the Korean 

language cafe 

Ст. 

преподаватель, 

член Союза 

дизайнеров РК 

Киргизбекова  

С.С. 



2.  Чолпанбаева 

Жансая 

Нұрланқызы 

Корей 

лингвистикалық 

кафесінің дизайн 

жобасы 

Дизайн-проект 

корейского 

лингвистического 

кафе 

Design project of 

the Korean 

language cafe 

Ст.преподавател

ь, член Союза 

дизайнеров РК  

Киргизбекова  

С.С. 

3.  Абдрахманов 

Дастан 

Манарұлы 

«Spase X» 

ғарыштықкомпа

ниясыныңбренді

нің дизайн 

жобасы 

Дизайн проект 

бренда 

космической 

компании 

«SpaseX» 

“Design project of 

the brand of the 

space company 

"Spase X" 

ст.преподаватель

чл.СД. 

Киргизбекова 

С.С. 
4.  Туймебек 

Ақзер 

Қуатқызы 

5.  Урманова 

Жанар 

Жанболатовна 

6.  Ахан Айжан 

Айдосқызы 

Брендтің 

Дизайн-

жобасыжәнешығ

армашылық 

ісшараларагентті

гініңжарнамалы

қілгерілеуі.” 

“Дизайн-проект  

бренда и 

рекламное 

продвижение 

креативного 

ивент-агенства.” 

Brand design 

project and 

advertising 

promotion of a 

creative event- 

agency. " 

ст.преподаватель 

чл.СД. 

Киргизбекова 

С.С 7.  Григорюк 

Лилия 

Валерьевна 

 

Мамандық: 5В042100-Дизайн (сәулеттік) ДОТ 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1.  Ақпарова 

Қымбат 

Мұратбекқызы 

Алматы 

қаласындағы 

кинотеатрдыңин

терьерін 

жобалау 

Разработка 

интерьеров 

кинотеатра в г. 

Алматы 

Developmentof 

cinema 

interiorsinin the 

Almaty 

 

МухадиевӘкімбе

кМедерханұлы, 

сәулетканд. 

ағаоқытушы 
2.  Наби  Жібек 

Думанқызы 

 

Мамандық: 5В042100-Дизайн (сән/мода) ДОТ 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 



1.  Бекежан 

Назира   

Айдарбекқызы  

(к/о ) 

Этникалық 

стильдегі 

әйелдер 

киімдерінің 

дизайнын 

жобалау  

Дизайн –

проектирование 

коллекции 

женской одежды в 

стиле этно  

Design of the 

ethno-style 

collection of 

women’s clothing  

Канапьянова 

Р.Х.- п.ғ.к., 

ассоц.профессор   

2. Нуржигитова 

Айнур 

Ахановна 

(р/о) 

«Ғасырлар 

тереңінен» атты 

этно стильдегі 

киім үлгілерінің 

топтамасы 

Коллекция 

одежды в этно-

стиле «Из 

глубины веков» 

Ethno-style 

clothing collection 

“From the depths of 

centuries” 

Канапьянова 

Р.Х.- п.ғ.к., 

ассоц.профессор   

3. Сериккызы 

Жансая 

(р/о) 

«Ғасырлар 

тереңінен» атты 

этно стильдегі 

киім үлгілерінің 

топтамасы 

Коллекция 

одежды в этно-

стиле «Из 

глубины веков» 

Ethno-style 

clothing collection 

“From the depths of 

centuries” 

Канапьянова 

Р.Х.- п.ғ.к., 

ассоц.профессор   

4. Алиева 

Азатханым 

Нуратдинкызы 

 (р/о) 

«Ғасырлар 

тереңінен» атты 

этно стильдегі 

киім үлгілерінің 

топтамасы 

Коллекция 

одежды в этно-

стиле «Из 

глубины веков» 

Ethno-style 

clothing collection 

“From the depths of 

centuries” 

Канапьянова 

Р.Х. п.ғ.к., 

ассоц.профессор   

 

Мамандық: 5В041700-Сәндік қолөнер (ағаш және басқа материалдар) ДОТ 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1.  Мұқажан 

Жандос 

Оразұлы 

Домбыра 

музыкалық 

аспабын жасау 

технологиясы 

Технология 

изготовление 

музыкального 

инструмента 

домбра 

Manufacturing 

tehnology of the 

musical instrument 

dombyra 

Ибраимов У.К. -

аға оқытушы 

 

Мамандық: 5В041700-Сәндік қолөнер (көркем тоқыма) ДОТ 

 

 

 

№ 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Дипломдық жоба Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

 

Ағылшын 

тілінде 

1.  Қуандыққызы 

Зауре 

Текеметтин 

жасалу 

технологиясы 

Технология 

изготовления 

текемета 

(вчерашнее, 

Technology of 

production of a 

tekemet (yesterday, 

today, the future) 

Абижанова 

А.Ш., магистр 

пед.наук, аға 

оқытушы 



(кешегі, бүгінгі, 

болашағы) 

сегодняшнее, 

будущее) 

 

Мамандық:6В02124-Полиграфия (қашықтан оқыту) 

№ Студенттің аты-

жөні (толық) 

Дипломдық жоба 

 

Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(ғылыми 

дәрежесі, 

лауазымы) 

Қазақ тілінде  Орыс тілінде  Ағылшын 

тілінде  

1 Амангелді Шаттық 

Амандыққызы 

Жоғарғы оқу 

орындарына 

арналған оқу-

әдістемелік 

оқулықтарды 

басылымға 

дайындау 

Разработка и 

выпуск учебно-

методической 

литературы для 

ВУЗов 

Development and 

release of 

educational and 

methodological 

literature for 

universities 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

2 Шахрат Перизат 

Шахратқызы 

Жоғарғы оқу 

орындарына 

арналған оқу-

әдістемелік 

оқулықтарды 

басылымға 

дайындау 

Разработка и 

выпуск учебно-

методической 

литературы для 

ВУЗов 

Development and 

release of 

educational and 

methodological 

literature for 

universities 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

3 Абдывали Гүлдана 

Талғатқызы 

Жоғарғы оқу 

орындарына 

арналған оқу-

әдістемелік 

оқулықтарды 

басылымға 

дайындау 

Разработка и 

выпуск учебно-

методической 

литературы для 

ВУЗов 

Development and 

release of 

educational and 

methodological 

literature for 

universities 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

4 Марат Ельдар 

Ержанұлы 

Парақтық 

өнімдерді 

басылымға 

дайындау 

Разработка и 

выпуск листовой 

продукции 

Development and 

production of 

sheet products 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

5 Женисбекова 

Айгерим 

Медигатовна 

Парақтық 

өнімдерді 

басылымға 

дайындау 

Разработка и 

выпуск листовой 

продукции 

Development and 

production of 

sheet products 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

6 Қанатбек Гүлнұр 

Қанатбекқызы 

Парақтық 

өнімдерді 

басылымға 

дайындау 

Разработка и 

выпуск листовой 

продукции 

Development and 

production of 

sheet products 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 



7 Шабанова Аружан 

Абуовна 

Арнайы басу 

әдісімен 

өнімдерге бейне 

басу, дайындау  

 

Подготовка и 

печать на 

различных 

изделиях 

специальным 

способом печати 

Preparation and 

printing on 

various products 

using a special 

printing method 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

8 Есқали Сымбат 

Бағдатқызы 

Арнайы басу 

әдісімен 

өнімдерге бейне 

басу, дайындау  

 

Подготовка и 

печать на 

различных 

изделиях 

специальным 

способом печати 

Preparation and 

printing on 

various products 

using a special 

printing method 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

9 Нуратдинова 

Динара Дулатқызы 

Арнайы басу 

әдісімен 

өнімдерге бейне 

басу, дайындау  

 

Подготовка и 

печать на 

различных 

изделиях 

специальным 

способом печати 

Preparation and 

printing on 

various products 

using a special 

printing method 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

10 Нұртазанов Дияс 

Даниярұлы 

Сандық 

басылым 

әдісімен оқу 

құралдарын 

басып шығару, 

дайындау  

Подготовка и 

печать учебного 

пособия 

цифровым 

спососбм печати 

Preparation and 

printing of a 

textbook digital 

printing method 

 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

11 Танагали Аида 

Муратқызы 

Сандық 

басылым 

әдісімен оқу 

құралдарын 

басып шығару, 

дайындау  

Подготовка и 

печать учебного 

пособия 

цифровым 

спососбм печати 

Preparation and 

printing of a 

textbook digital 

printing method 

 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

12 Әшім Ақмарал 

Байдалықызы 

Сандық 

басылым 

әдісімен оқу 

құралдарын 

басып шығару, 

дайындау  

Подготовка и 

печать учебного 

пособия 

цифровым 

спососбм печати 

Preparation and 

printing of a 

textbook digital 

printing method 

 

ТолыбаеваЖ.Ж.- 

аға оқытушы 

 

 

 

 


