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5В073200 – «Стандарттау, сертификаттау және метрология»   
мамандығын бітіруші студенттердің дипломдық жұмыстарының (жобаларының)  

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 
 

 

№ 

Студенттің 

толық аты-жөні 

Дипломдық жұмыстарының тақырыптары 

 

Тобы Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 Аманжолова 

Мадина 

Қуатқызы 

Техникалық реттеудің 

заманауи әдістерін 

қолдана отырып, нан 

өнімдерінің сапасын 

бағалау 

Оценка качества 

хлебобулочных изделий с 

применением 

современных методов 

технического 

регулирования 

Quality evaluation of bakery 

products with use of modern 

methods of technical 

regulation 

СтМС - 41 Кашкарова Зарифа 

Ахметовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

2 Булатова 

Салтанат 

Булатқызы 

АҚ «Ұлттық сараптау 

және сертификаттау 

орталығы»  Астана 

филилалы мысалында 

медициналық аспаптарды 

метрологиялық 

қамтамасыз ету  

Метрологическое 

обеспечение приборов 

медицинского назначения 

на примере Астанинского 

филиала АО 

"Национальный центр 

экспертизы и 

сертификации " 

Metrological provision of 

medical devices on the 

example of Astana branch 

"National Center of 

Expertise and Certification" 

СтМС-41 Абсеитов Ерболат 

Тлеусеитович, т.ғ.к., 

доцент 

3 Даулетбайева  

Динара  

Режеповна 

Жиһаз өндірісі үшін ағаш 

бұйымдарын кептіру 

сапасын арттыру 

Улучшение качества 

сушки деревянных 

изделий для изготовления 

мебели 

Improving the quality of 

drying of wooden products  

for furniture production 

СтМС-41 Қарбаев Нұрлан 

Кажкенович   т.ғ.к., 

доцент 

4 Кабдырахманова 

Айгерім 

Асхатқызы 

Жылуэнергетикалық 

орталық мысалында 

Организация безопасности 

труда по стандарту 

Organization of labor safety 

by standard OHSAS 18001 

СтМС-41 Абсеитов Ерболат 

Тлеусеитович, т.ғ.к., 

доцент 



OHSAS 18001 стандарт 

талаптары бойынша  

еңбек қауіпсіздігін 

ұйымдастыру  

OHSAS 18001 на примере 

Теплоэнергетического 

центра 

on an example of a heat 

power center 

5 Мамырханова 

Асыл Бақытқызы 

Кеден одағының 

шеңберінде сәйкестікті 

растау және оны жетілдіру 

бойынша ұсыныстар 

әзірлеу 

Подтверждение 

соответствия в рамках 

Таможенного союза и 

разработка рекомендаций 

по его  

совершенствованию 

Conformation of 

compliance within the 

customs union and 

development of 

recommendations for its 

improvement 

СтМС-41 Байхожаева Бахыткуль 

Узаковна, т.ғ.д., 

профессор  

6 Мухамбеткалиев 

Куаныш 

Узакбаевич 

Су үлгілеріндегі ауыр 

металдарды анықтау 

әдістемесінің сәйкестігін 

жақсарту бойынша 

ұсыныстар әзірлеу 

Разработка рекомендаций 

по совершенствованию 

подтверждения 

соответствия методики 

определения тяжелых 

металлов в пробах воды 

Development of 

recommendations for 

improving the conformity of 

a technique of determination 

of heavy metals in water 

samples  

СтМС-41 Байхожаева Бахыткуль 

Узаковна, т.ғ.д., 

профессор  

7 Мырзағали 

Ақжан 

Жанәділқызы 

Құбыр желісінде газ 

тасымалдауының сапасын 

қамтамасыз ету  

Обеспечение качества 

транспортировки газа по 

трубопроводу 

Quality assurance of gas 

transportation in pipelines 

СтМС-41 Орынбасарова 

Салтанат Есентаевна, 

т.ғ.к., доценті 

8 Мұрат Әзімбек 

Жәнібекұлы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

туристік қызметтерді 

стандарттау саласындағы 

нормативтік базаны 

жетілдіру 

Совершенствование 

нормативной базы в 

области стандартизации 

туристических услуг в 

Республике Казахстан 

Improving the regulatory 

framework in the field of 

standardization of tourist 

services in the Republic  of 

Kazakhstan 

СтМС-41 Байхожаева Бахыткуль 

Узаковна, т.ғ.д., 

профессор  

9 Ниязбекова 

Айдана 

Ерболатқызы 

OHSAS халықаралық 

стандартын қолдану 

арқылы ұсыныс пен іс-

шараны дайындау 

(Шығыс Қазақстан 

Разработка рекомендаций 

и мероприятий по 

применению 

международного 

стандарта OHSAS (на 

Development of 

recommendations and 

activities on application of 

international standard 

OHSAS (for example fire 

СтМС-41 Кашкарова Зарифа 

Ахметовна , т.ғ.к., аға 

оқытушы 



облысының «өрт сөндіру 

қауіпсіздігі» мысалында) 

примере 

противопожарной службы 

в Восточно – 

Казахстанской области) 

fighting service in East-

Kazakhstan) 

10 Реш Жансая 

Еркеұланқызы 

Қазақстанда сатылатын 

балалар 

ойыншықтарының сапасы 

мен қауіпсіздігін бағалау 

Оценка качества и 

безопасности детских 

игрушек, реализуемых в 

Казахстане 

Evaluation of the quality 

and safety of children's toys, 

sold in Kazakhstan 

СтМС-41 Абылғазинова Айжан 

Тлеужановна, а.ш.ғ.к., 

м.а.доцент 

11 Сабитова Алия 

Ермековна 

НАССР принциптері 

негізінде сүт өнімдерінің 

бәсекелестігін жоғарлату 

Повышение 

конкурентоспособности 

молочной продукции на 

основе принципов НАССР 

Improvement of the 

competitiveness of milk 

production according to the 

HACCP principles 

СтМС-41 Кашкарова Зарифа 

Ахметовна , т.ғ.к., аға 

оқытушы 

12 Сайфулла 

Акимбек 

Маратулы 

Мөлдір конструкцияларды 

энергетикалық таңбалау 

бойынша техникалық 

бақылау 

Техническое 

регулирование в области 

энергетической 

маркировки 

светопрозрачных 

конструкций 

Technical regulation in the 

field of power marking of 

translucent designs 

СтМС-41 Орынбасарова 

Салтанат Есентаевна, 

т.ғ.к., доценті 

13 Салимжанова 

Орынгул 

Муратжановна 

«KazTransCom» АҚ 

мысалында спутниктік 

желілер негізінде 

байланыс сапасын 

қамтамасыз ету 

Обеспечение качества 

связи на базе спутниковых 

систем на примере АО 

«KazTransCom» 

Ensure the quality of 

communication on the basis 

of satellite systems on the 

example of  

«KazTransCom» JSC 

СтМС-41 Абсеитов Ерболат 

Тлеусеитович, т.ғ.к., 

доцент 

14 Сансызбай 

Бауыржан 

Бахытжанұлы 

Зергерлік бұйымдардың 

сапасын сараптау және 

нормативтік-техникалық 

құжаттамасын әзірлеу 

Экспертиза качества и 

разработка нормативно-

технической 

документации на 

ювелирные изделия 

Examination of the quality 

and development of 

normative and technical 

documentations on the 

jewelry   

СтМС-41 Абылғазинова Айжан 

Тлеужановна, а.ш.ғ.к., 

м.а.доцент 

15 Тастанбек 

Мөлдір 

Сейтжанқызы 

Электро-радио 

өлшеулерді 

метрологиялық 

Метрологическое 

обеспечение электро-

радио измерений 

Metrological support of 

radio-electric measurements 

СтМС-41 Қарбаев Нұрлан 

Кажкенович   т.ғ.к., 

доцент  



қамтамасыз ету 

16 Құлтемір 

Райымбек 

Қайырбекұлы 

Құрылыс 

материалдарының 

сертификаттау сапасын 

қамтамасыз ету 

Обеспечение качества 

сертификационных 

испытаний строительных 

материалов 

Quality assurance of 

certificate testing of 

construction materials  

СтМС-41 Абсеитов Ерболат 

Тлеусеитович, т.ғ.к., 

доцент 

17 Актілеу Асель 

Касымканова 

Зертханалық жағдайларда 

модельдеу негізінде тісті 

беріктіктің төзімділігін 

арттыру 

Повышение 

износостойкости зубчатых 

передач. на основе его 

моделирования в 

лабораторных условиях 

Upgrade of gears bearing 

quality on the basis of its 

modeling in laboratory 

conditions 

СтМС-42 Ахмедьянов Абдулла 

Угубаевич, т.ғ.к., 

доцент 

18 Ахметов 

Мейрамбек 

Жумабаевич 

Жылдам тағам 

мейрамханаларында 

қауіпсіздікті бақылау 

жүйесін жетілдіру 

Улучшение системы 

мониторинга 

безопасности в ресторанах 

быстрого питания   

Improving the safety of 

monitoring system in fast 

food restaurants 

СтМС-42 Абылғазинова Айжан 

Тлеужановна, а.ш.ғ.к., 

м.а.доцент 

19 Ералинова Разия 

Муратовна 

«BI-Industrial» ЖШС 

мысалында құрылыс 

жобаларын басқару 

жүйесін жетілдіру 

Совершенствование 

системы управления 

строительными проектами 

на примере ТОО «BI-

Industrial» 

Improving the system of 

management by 

construction projects on  

example of  LLP "BI-

Industrial" 

СтМС-42 Киргизбаева Камиля 

Жүзбаевна,   т.ғ.к, 

доцент 

20 Жами Назерке 

Элширқызы 

Қонақ үй кешені 

қызметінің нормативтік 

базасын жетілдіру 

бойынша ұсыныстар 

әзірлеу 

Разработка рекомендаций 

по совершенствованию 

нормативной базы услуг 

гостиничного комплекса 

Development of 

recommendations for 

improving the regulatory 

framework for the services 

of the hotel complex 

СтМС -42 Ермаханова Фатима 

Римовна, т.ғ.к., доцент 

21 Жиенова Наргиз 

Исмуратовна 

Парниктік газдардың 

әсерін бағалау және 

парниктік газдардың 

шығарындылар көлемін 

анықтау үшін техникалық 

сипаттамаларды әзірлеу 

Оценка воздействия 

парниковых газов и 

разработка технических 

условий к определению 

объема эмиссии 

парниковых газов  

Assessment of the impact of 

greenhouse gases and 

development of technical 

conditions to the definition 

volume of greenhouse gas 

emissions  

СтМС-42 

 

Қарбаев     Нұрлан 

Кажкенович   т.ғ.к., 

доцент 

22 Зиятова Балжан 

Темірболатқызы 

Тұрғын үй кешендерін 

салу саласындағы 

нормативтік-техникалық 

Особенности 

совершенствования 

нормативно-технической 

Features of improving the 

regulatory and technical 

base in the field of 

СтМС -42 Байхожаева Бахыткуль 

Узаковна, т.ғ.д., 

профессор 



базаны жетілдіру 

ерекшкліктері 

базы в области 

строительства жилых 

комплексов 

construction of residential 

complexes 

23 Кабдулина 

Алтынай 

Амиржанқызы 

Жоғары сапалы сиыр етіне 

халықаралық талаптарға 

сай ұлттық стандартын 

әзірлеу (KZ BEEF) 

Разработка нового 

национального стандарта 

в соответствии с 

международными 

требованиями на 

высококачественную 

говядину (KZ BEEF) 

Development of a new 

national standard in 

accordance to international 

requirements for high-

quality beef (KZ BEEF) 

СтМС-42 Абылғазинова Айжан 

Тлеужановна, а.ш.ғ.к., 

м.а.доцент 

24 Койчубаева 

Камила 

Алибековна 

ЖШС «ҚазМұнайГаз 

Өнімдері» сынау 

зертаханасы жағдайында 

мұнай өнімдері сапасын 

бақылауды нормативтік 

және метрологиялық 

қамтамасыз ету 

Нормативное и 

метрологическое 

обеспечение контроля 

качества нефтепродуктов 

в условиях испытательной 

лаборатории ТОО 

«ҚазМұнайГаз Өнімдері» 

Normative and metrological 

support of quality control of 

oil products in the 

conditions of testing 

laboratory LLP 

«KazMunaiGas Onimderi» 

 

СтМС-42 Киргизбаева Камиля 

Жүзбаевна,   т.ғ.к, 

доцент 

25 Мамурзаева 

Камила 

Ергешевна 

Тұрғын үй – коммуналдық 

шаруашылықта электр 

энергиясының абоненті 

есебінен энергия 

тиімділігін арттыру және 

энергияны үнемдеу  

Повышение 

энергетической 

эффективности и 

энергосбережения при 

учете абонента 

электрической энергии в 

ЖКХ 

Increase of energy 

efficiency and energy 

saving in the account of the 

subscriber of electric energy 

in housing and public 

utilities  

СтМС-42 Қарбаев Нұрлан 

Кажкенович   т.ғ.к., 

доцент 

26 Тлеугалеева 

Анара 

Ержановна 

Жанармай бекетінде 

жанармайдың сапасын 

метрологиялық 

қамтамасыз ету 

Метрологическое 

обеспечение качества 

бензина на автозаправке 

Metrological assurance of 

the quality of petrol at a 

petrol station 

СтМС-42 Қарбаев     Нұрлан 

Кажкенович   т.ғ.к., 

доцент 

27 Шаймерден 

Балауса 

Саматқызы 

Қазақстан 

Республикасындағы 

мүгедектерге бейімделген 

құралдар сапасының 

нормативтік базасын 

Совершенствование 

нормативной базы по 

обеспечению качества 

приспособлений для 

инвалидов в Республике 

Improvement of the 

regulatory framework to 

ensure the quality of 

adaptations for people with 

disabilities in the republic of 

СтМС -42 Орынбасарова 

Салтанат Есентаевна, 

т.ғ.к., доценті 



жетілдіру Казахстан Kazakhstan 

28 Аитқұл Динара 

Қуанышқызы 

Маңғыстау облысы АҚ 

«Ұлттық сараптау және 

сертификаттау орталығы»  

мысалында 

электротехникалық 

зертханасында  

метрологиялық 

қамтамасыз етуді 

жетілдіру 

Совершенствование 

метрологического 

обеспечения 

электротехнической 

лаборатории на примере 

АО “Национальный центр 

экспертизы и 

сертификации” 

Мангистауский области 

Perfection of metrological 

maintenance of 

electrotechnical laboratory 

on an example of JSC 

"National Center for 

Expertise and Certification" 

Mangistau region 

СтМС-43 Киргизбаева Камиля 

Жүзбаевна,   т.ғ.к, 

доцент 

29 Ахтан Нуршат 

Нуржанқызы 

Бетон қоспаларының 

сипаттамаларын 

өзгертілген қоспалар 

жабдықтары бойынша 

оңтайландыру 

Оптимизация 

характеристик бетонных 

смесей на основе 

модифицированных 

добавок 

Optimization of 

characteristics of concrete 

mixes on the equipment of 

modified additives 

СтМС-43 Ахмедьянов Абдулла 

Угубаевич, т.ғ.к., 

доцент 

30 Ибраим Айгерім 

Берікқызы 

Құрылыс 

конструкцияларының 

сапасын бақылауды және 

нормативтік-техникалық 

құжаттаманы әзірлеуді 

метрологиялық 

қамтамасыз етуді 

жетілдіру 

Улучшение 

метрологического 

обеспечения контроля 

качества строительных 

конструкций и разработка 

нормативно-технической 

документации 

Improvement of 

metrological assurance of 

quality control of structures 

and development of 

normative technical 

documentation 

СтМС-43 Ахмедьянов Абдулла 

Угубаевич, т.ғ.к., 

доцент 

31 Шайзақ Әлия 

Талғатқызы 

Жолаушылар 

тасымалдаушы 

логистикалық жүйелерінің 

сапасы мен қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуде 

SMART-технологиясын 

қолдану 

Применение SMART-

технологии в обеспечении 

качества и безопасности  

логистических систем при 

пассажирских перевозках 

Application of SMART-

technology in ensuring the 

quality and safety of 

logistics systems for 

passenger transportation 

СтМС-43 Ермаханова Фатима 

Римовна, т.ғ.к., доцент 

32 Қуаныш 

Еркеназым 

Маңғыстау облысы АҚ 

«Ұлттық сараптау және 

Испытание и контроль 

качества пластмассовых 

Testing and control of 

quality of polymer pipes in 

СтМС-43 Киргизбаева Камиля 

Жүзбаевна,   т.ғ.к, 



Темірбекқызы сертификаттау орталығы» 

шартында пластмассалық 

құбырларды сынау және 

сапасын бақылау 

труб в условиях АО 

“Национальный центр 

экспертизы и 

сертификации” 

Мангистауский области 

the conditions of JSC 

"National Center for 

Expertise and Certification" 

Mangistau region 

доцент 

33 
 
Құдабай Элеонора Есенбайқызы  

 

Оңтүстік Қазақстан 

облысы АҚ «Ұлттық 

сараптау және 

сертификаттау орталығы» 

шартында 

мұнайхимиялық өнімінің 

сапасын бақылауды 

жетілдіру  

Совершенствование 

контроля  качества 

нефтехимической 

продукции в условиях АО 

“Национальный центр 

экспертизы и 

сертификации” Южно-

Казахстанской области 

Improvement of quality 

control of petrochemical 

products in conditions of 

JSC "National Center for 

Expertise and Certification" 

South-Kazakhstan region 

СтМС-43 Киргизбаева Камиля 

Жүзбаевна,   т.ғ.к, 

доцент 

34 Құрақбай Айжан 

Сәкенқызы 

Астана қаласында ауа 

сапасын бақылауды 

талдау және қамтамасыз 

ету 

Анализ и обеспечение 

контроля качества воздуха 

в городе Астана 

Analysis and providing 

quality control of air in the 

city of Astana 

СтМС-43 Ермаханова Фатима 

Римовна, т.ғ.к., доцент 

35 Дентаева Асель 

Маликовна 

Индустрия  4.0: 

Қазақстанда дамуының 

басымды бағыттар және 

кедергілері 

Индустрия 4.0: барьеры и 

перспективы развития в 

Казахстане 

Industry 4.0: Challenges 

and Perspectives of 

development in Kazakhstan 

СтМС-44 Ермаханова Фатима 

Римовна, т.ғ.к., доцент 

36 Достанова 

Салтанат 

Аманбаевна 

Қазақстан 

Республикасында Халал 

индустриясының сапа 

жүйесін жетілдіру 

Совершенствование 

системы качества Халал 

индустрии в Республике 

Казахстан. 

Improving the quality 

system of the  Halal 

industry in Republic of 

Kazakhstan 

СтМС-44 Абылғазинова Айжан 

Тлеужановна, а.ш.ғ.к., 

м.а.доцент 

37 Есениязова 

Сабина 

Маратқызы 

Қазақстан 

Республикасынын 

мемлекеттік сатып алуды 

стандарттау бойынша 

ұсыныстар әзірлеу 

Разработка рекомендаций 

по стандартизации 

государственных закупок 

Республики Казахстан 

Recommendations for 

standardization of state 

procurement in Kazakhstan 

СтМС-44 Байхожаева Бахыткуль 

Узаковна, т.ғ.д., 

профессор 

38 Каирова Самал 

Нуржановна 

Зертханалық жағдайларда 

модельдеу негізінде 

өндірістік цехтың оңтайлы 

Разработка оптимальной 

звукоизоляции и 

звукопоглощения 

Development of optimal 

sound insulation and sound 

absorption of the production 

СтМС-44 Ахмедьянов Абдулла 

Угубаевич, т.ғ.к., 

доцент 



дыбыс оқшаулау және 

дыбысты сіңіруді әзірлеу 

производственного цеха 

на основе его 

моделирования в 

лабораторных условиях 

shop on the basis of its 

modeling in the laboratory 

conditions 

39 Кинжибаева 

Жанна 

Алпамысовна 

Бидайды теміржолымен 

тасымалдау ұйымына 

нормативті - әдістемелік 

базаны әзірлеу (АҚ "КТЖ 

жүк тасалы " Орал бөлімі 

ГП" ПЛ филиалы) 

Организация сохранной 

перевозки зерна по 

железной дороге путем 

разработки нормативно-

методической базы ( на 

примере ПЛ филиала АО 

"КТЖ- грузовые 

перевозки" Уральское 

отделение ГП) 

Organization of safe 

transportation of grain by 

rail through the 

development of regulatory 

and methodological basis 

(for example, the submarine 

branch of JSC "KTZh-

freight transportation" Ural 

branch of the State 

Enterprise " 

СтМС-44 Кашкарова Зарифа 

Ахметовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

40 Кусенова Алина «Стройконструкция» АҚ-

да темірбетонды 

плиталардың сапасын 

бақылауды 

метрологиялық 

қамтамасыз етуді 

жетілдіру 

Совершенствование 

метрологического 

обеспечения контроля 

качества железобетонных 

плит перекрытия АО 

«Стройконструкция» 

Improvement of 

metrological assurance of 

quality control of reinforced 

concrete floor panel in JSC 

"Stroikonstruktsiya" 

СтМС-44 Ахмедьянов Абдулла 

Угубаевич, т.ғ.к., 

доцент 

41 Мадыев Қайрат 

Джаманкулович 

Қазақстандағы заманауи 

құрылыс саласында 

техникалық реттеудің 

халықаралық нормаларын 

үйлестіруді жетілдіру 

Совершенствование  

гармонизации 

международных норм 

технического 

регулирования в 

современной 

строительной отрасли 

Казахстана 

Improvement of 

harmonization of 

international norms of 

technical regulation in the 

modern construction 

industry of Kazakhstan 

СтМС-44 Орынбасарова 

Салтанат Есентаевна, 

т.ғ.к., доценті 

42 Шалинова 

(Алипбекова) 

Улпана 

Бауржанкызы 

Қаржыландыру 

мақсатында әйел киімін 

пішу және модельдеуге 

ұйым стандартын енгізу 

Разработка рекомендаций 

по внедрению стандарта 

организации по кройке и 

моделированию женской 

Development of 

recommendations for the 

implementation of the 

organization's standard for 

СтМС-44 Ермаханова Фатима 

Римовна, т.ғ.к., доцент 



бойынша ұсыныстар 

әзірлеу 

одежды с целью 

коммерциализации  

the sewing and modeling of 

women's clothing in order to 

commerciallization 

 


