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ЕҰУ   ректорының 
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№ ---------------- бұйрығымен бекітілді 
 

2017-2018 оқу жылына 

5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» 

мамандығын бітіруші студенттердің дипломдық жұмыстарының (жобаларының)  

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 

 

№ 

 

Студенттің 

толық 

аты-жөні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 

 

 

Тобы 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 
 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

1 Асхар Серікжан  Дене шынықтыру және 

спорт экономикасының 

әдістемелік негіздерін 

зерттеу  

Исследование 

методологических основ 

экономики физической 

культуры и спорта  

Study of the 

methodological 

foundations of the 

economy of physical 

culture and sports 

ДШС-41 Тасполатова Рысжан 

Ержановна 

аға оқытушы 

2 Әсілбек Әзіз 

Ермаханұлы  

Кәсіби деңгейін 

қалыптастыру арқылы 

болашақ дене тәрбиесі 

мұғалімін дайындау 

Подготовка будущего 

учителя физического 

воспитания путем форми-

рования профессиональ-

ного уровня 

Prepare the future teacher 

of physical education by 

forming a professional 

level 

ДШС-41 Базарбаева Клара 

Конаровна п.ғ.к., 

доцент м.а. 

3 Әшім Сагындық 

Қасқырбекұлы 

Шаңғымен жүгіру 

техникасына әр түрлі 

спорт түрлерімен 

айналысатын 

студенттерді үйретудің 

әдістерін жетілдіру 

Совершенствование 

методики обучение 

техники бега на лыжах 

студентов занимающихся 

различными видами 

спорта 

Improvement of methods 

of training of students 

engaged in various tyres  

of sports in skiing 

ДШС-41 Омаров Есен Бекович 

п.ғ.к., профессор м.а. 

4 Жеткербаева 

Фариза Ерлановна 

Волейбол 

ойыншыларын 

Техническая подготовка 

волейболистов и факторы 

Technical training of  

volleyball players and 

ДШС-41 Базарбаева Клара 

Конаровна            
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техникалық даярлау 

және ойын іс-

әрекетінің  тиімділігіне 

әсер етуші 

факторларды зерттеу 

действия эффективности 

игровой деятельности. 

factors of the effectiveness 

of gaming activities 

 п.ғ.к., доцент м.а. 

5 Кабдуллаев 

Алишер 

Жасуланович 

Мектеп жасындағы 

балаларды каратэ-до 

спортына 

дайындаудың 

физикалық және 

психологиялық 

ерекшеліктері 

Особенности физической 

и психологической  

подготовки детей 

школьного возраста в 

каратэ-до 

Features of physical and 

psychological preparation 

of children of school age 

in karate-do 

ДШС-41 Тасполатова Рысжан 

Ержановна 

аға оқытушы 

6 Кожабеков Айхан 

Галымулы 

Жасӛспірім 

футболшыларды жарыс 

жағдайына 

психологиялық 

дайындау 

Психологическая 

подготовка юных 

футболистов к 

соревновательной 

деятельности 

Psycholgy in training of  

the young football 

ДШС-41 Жумадилханов Аскар 

Анесович 

п.ғ.к., доценті 

7 Қуанышбеков 

Аслан 

Беймбетович 

Спортшылардың дене 

дамуын және ағзаның 

қызметтік жағдайы   

деңгейін анықтаудың 

теориялық және 

әдістемелік негіздері  

Теоретические и 

методические основы 

определения физического 

развития и 

функционального 

состояния организма 

спортсменов 

Theoretical and 

methodological 

foundations for 

determining the physical 

development and 

functional state of the 

athlete's body 

ДШС-41 Тасполатова Рысжан 

Ержановна 

аға оқытушы 

8 Құрманов Нұрбек 

Қуанышұлы 

Орта сынып 

оқушыларын  ұлттық 

ойын түрлері арқылы 

дене дайындығын 

қалыптастырудағы 

ерекшеліктері 

Особенности 

формирования 

физической 

подготовленности 

школьников средних 

классов посредством 

национальных игр 

Features of development 

of physical training of 

pupils of an average link 

by means of national 

sports 

ДШС-41 Куланова Куралай 

Кадыровна 

педагогика магистрі, 

доцент м.а. 

9 Мақажан Айгерім 

Маратқызы 

Жасӛспірім 

дзюдошыларды  

Психологическая  

подготовка юных 

Psychological  preparation 

of young judoists is in a 

ДШС-41 Марчибаева Улбосын 

Саметхановна           
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психологиялық 

тұрғыда жарысқа 

дайындау  кезеңі. 

дзюдоистов в 

соревновательном 

периоде 

competition period п.ғ.к., доценті 

10 Маратов Талгат 

Маратович 

Балалардың жас 

ерекшеліктеріне 

байланысты дене даму 

қасиеттерін анықтау 

Возрастные особенности 

детей в развитии и 

физическом воспитании  

Age features of children in 

development and physical 

education  

ДШС-41 Базарбаева Клара 

Конаровна            

  п.ғ.к., доцент м.а. 

11 Марленова Асель 

Берикболовна 

13-14 жас 

аралығындағы құзға 

ӛрмелеушілердің дене 

дайындығының 

ғылыми-әдістемелік 

негіздері  

Научно- методические 

основы физической 

подготовки скалолазов в 

возрасте 13-14 лет  

Scientifically-methodical 

bases of physical training 

of climbers of 13-14 years 

old 

ДШС-41 Мейрман Айжан 

Бакировна  

аға оқытушы, магистр 

12 Мауленберди 

Асұлан 

Таскинбекұлы  

13-15 жастағы 

оқушылардың  

бойында  гандболдан 

техникалық және 

тактикалық 

дайындықтың әдістерін 

жетілдіру 

Совершенствование 

методики  технической  и 

тактической подготовки 

по гандболу  у 

школьников в  возрасте 

13-15 лет 

Improvement of the 

technique of technical and 

tactical training in 

handball among 

schoolchildren aged 13-15 

years 

ДШС-41 Тасполатова Рысжан 

Ержановна 

аға оқытушы  

13 Молдахметова 

Диана Айдосовна 

Боксшылардың 

функционалдық 

мүмкіншілігін арттыру 

мақсатында шеңберлік 

жаттығу әдісін қолдану 

Использование кругового 

метода тренировки для 

улучшения 

функциональных 

способностей боксеров 

Vse a circular training 

method to improve the 

functional abilities  of 

boxers 

ДШС-41 Базарбаева Клара 

Конаровна            

  п.ғ.к., доцент м.а. 

14 Ӛтеген Әсет 

Қадырханүлы 

13-14  жас 

аралығындағы 

футболшылардың 

психологиялық 

дайындығын жетілдіру 

Совершенствование 

психологической 

подготовки футболистов в 

возрасте 13-14лет 

Scientific and 

methodological bases of 

development of physical 

qualities of football 

players of 13-14 years old 

ДШС-41 Мейрман Айжан 

Бакировна  

аға оқытушы, магистр 

15 Саулет Ардак 

Арманулы 

13-15 жас 

аралығындағы мектеп 

оқушыларын футбол 

Педагогические основы 

обучения элементам игры 

в футбол учащихся в 

Pedagogical bases of 

learning the elements of 

the game in Football of   

ДШС-41 Мейрман Айжан 

Бакировна  

аға оқытушы, магистр 
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ойыны элементтеріне 

оқытудың 

педагогикалық 

негіздері 

школе в возрасте 13-15 

лет 

13-15 age children 

16 

 

 

Табиғат Жоламан  15-18 жастағы 

футболшылардың 

дайындық кезеңіндегі 

оқу-жаттығу үдерісін 

басқару 

Управление учебно-

тренировочным 

процессом в 

подготовительном 

периоде у футболистов 

15-18 лет. 

Management of the 

training process in the 

preparatory period of 

football players 15-18 

years old 

ДШС-41 Тажигулова Батима 

Мажитовна 

п.ғ.к., доцент м.а. 

17 Тасибеков Алибек 

Жаксыбекович 

Студенттердің ӛзара 

әрекеттестігі мен тұлға 

аралық қарым-

қатынасын дене 

шынықтыру және 

спорттың іс шаралары 

мен әдістері арқылы 

тәрбиелеу жолдары 

Пути воспитания 

межличностного общения 

и взаимодействия 

студентов средствами и 

методами физической 

культуры и спорта 

Ways of education of 

interpersonal 

communication and 

interaction of students by 

means and methods of 

physical culture and sports 

ДШС-41 Омаров Есен Бекович 

п.ғ.к., профессор м.а. 

18 Аношкин Вадим 

Федорович 

Мектеп жасына дейінгі 

балалардың жүзу 

дағдыларын дамыту 

Развитие плавательных 

навыков у детей 

дошкольного возраста 

Development of 

swimming skills in 

preschool children 

ФКС-42 Токатлыгиль Юлия 

Сергеевна  

аға оқытушы, магистр 

19 Жайлаубеков 

Ербол Канатович 

Жас футболшылардың 

техникалық-тактикалық 

іс-әрекеттерін 

жетілдіру 

Совершенствование  

технико-тактических 

действий юных 

футболистов 

Improvement of technical 

and tactical actions of 

young football players 

ФКС-42 Токатлыгиль Юлия 

Сергеевна  

аға оқытушы, магистр 

20 Колесниченко 

Георгий 

Валерьевич 

Фитнес-орталығында 

бассейндегі мүгедектігі 

бар балаларды 

физикалық сауықтыру 

Физическая реабилитация 

детей с ограниченными 

возможностями в 

бассейне в условиях 

фитнес центра  

Physical rehabilitation of 

children with disabilities 

in the pool in terms of the 

fitness center 

ФКС-42 Досмагамбетова 

Жулдыз Оралбаевна    

м.ғ.к., аға оқытушы 

21 Лисин Дмитрий 

Александрович 

Командалық спорт 

түрлеріндегі тұлға 

аралық қарым-

Психологические 

особенности 

межличностных 

Psychological peculiarities 

of interpersonal 

relationship in team sports 

ФКС-42 Испандиярова Айгуль 

Мадияровна 

п.ғ.к., доценті 
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қатынастың 

психологиялық 

ерекшеліктері (мысалы 

хоккей) 

отношений в командных 

видах спорта (на примере 

хоккея). 

(on the example of 

hockey). 

22 Матвеев Илья 

Владимирович 

Су полосының 13-14 

жастағы 

жасӛспірімдердің  күш 

сапасын дамытуға әсері 

Водное поло как средство 

развития силовых качеств 

у подростков 13-14 лет. 

The influence of water 

polo to the development 

of strength qualities to 

adolescents aged 13-14 

ФКС-42 Испандиярова Айгуль 

Мадияровна 

п.ғ.к., доценті 

23 Мендыбаев 

Владислав 

Сергеевич 

Гимнастикалық 

жаттығу құралдарымен 

7-9 жастағы 

футболшылардың 

үйлестіру қабілеттерін 

дамыту.  

Развитие 

координационных 

способностей у 

футболистов 7-9 лет 

средствами 

гимнастических 

упражнений. 

Development of 

coordination abilities for 

football players of 7-9 

years by means of 

gymnastics 

ФКС-42 Испандиярова Айгуль 

Мадияровна 

п.ғ.к., доценті 

24 Мулдашева 

Дилара 

Дәуренқызы 

Волейболшылардың 

тұлғалық ӛз дегенiн 

iске асыруда гендерлік 

айырмашылықтарының 

психологиялық 

ерекшелiктері 

Психологические 

особенности гендерных 

различий самореализации 

личности волейболистов 

 

Psychological features of 

gender differences in the 

self-realization of the 

personality of volleyball 

players 

Ербол 

ФКС-42 Токатлыгиль Юлия 

Сергеевна  

аға оқытушы, магистр 

25 Мухамеджанов 

Мадияр 

Арманулы 

7-11 жастағы  

футболшылардың 

тӛзімділік қабілетін 

жаттықтыру  кезеңінде 

қалыптастыру 

Методика тренировки  

выносливости    

футболистов  7-11 лет в 

подготовительном 

периоде.  

Methods of endurance 

training football players 

from 7-11 years old in the 

preparatory period 

ФКС-42 Марчибаева Улбосын 

Саметхановна           

п.ғ.к., доценті 

26 Наурызбайұлы 

Әлібек  

Гір спорт шеберлерінің 

жаттығуларында 

тӛзімділікті дамыту 

әдіснамасының 

ерекшеліктері 

Особенности методики 

развития выносливости в 

подготовке спортсменов 

гиревого спорта. 

Features of endurance 

development methodology 

in kettlebell athletes 

training 

ФКС-42 Испандиярова Айгуль 

Мадияровна 

п.ғ.к., доценті 

27 Сексимбаев Куат 

Канатович 

Астана қаласы және 

Ақмола облысы 

История развития 

футбола в г.Астана и 

The history of the 

development of football in 

ФКС-42 Жумадилханов Аскар 

Анесович 
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бойынша футбол даму 

тарихы 

Акмолинской области the city of Astana and 

Akmola region 

п.ғ.к., доценті 

28 Сидоров 

Александр 

Валерьевич 

Жас спортшылардың 

тәрбиелеу жӛніндегі 

психология-

педагогикалық 

әдістерін  

оңтайландыру. 

Оптимизация психолого-

педагогических методов  

воспитания юных 

спортсменов 

Psycho-pedagogical 

optimization of methods 

of training young players 

ФКС-42 Жумадилханов Аскар 

Анесович 

п.ғ.к., доценті 

29 Сомов Артем 

Александрович 

13-14 жастағы 

жасӛспірімдерге жеңіл 

атлетиканың күш –  

жылдамдығын 

дамытуға әсері 

Воздействие лѐгкой 

атлетики на развитие 

скоростно-силовых 

качеств подростков 13-14 

лет. 

The effect of trek and field 

on spead and strength 

skills of 13-14 years old 

children. 

ФКС-42 Испандиярова Айгуль 

Мадияровна 

п.ғ.к., доценті 

30 Тулешов Тлеухан 

Назымбекович 

Спортшыларды 

жарақаттан кейін тірек-

қимыл аппаратымен 

оңалту құралдары және 

әдістері 

Средства и методы 

восстановления опорно-

двигательного аппарата 

после травм у 

спортсменов 

Rehabilitation means and 

methods of  locomotor 

system of sportsmen 

 

ФКС-42 Досмагамбетова 

Жулдыз Оралбаевна    

м.ғ.к., аға оқытушы 

31 Файзуллаев 

Арман 

Сайфуллаұлы 

Церебральды сал 

ауруы кезінде 

балаларды қимыл-

әрекеттерге   үйретудің 

ерекшеліктері 

Особенности обучения 

двигательным действиям 

детей с диагнозом детский 

церебральный паралич 

Features of learning the 

motor actions of children 

diagnosed with cerebral 

palsy 

ФКС-42 Тасполатова Рысжан 

Ержановна 

аға оқытушы 

 

 

                                      Дене шынықтыру және спорт 

                                      кафедрасының  меңгерушісі                                                                   Д.Г-С.Токтарбаев 

 

                                      Факультет деканы                                                                                     Б.Б.Қашхынбай 
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