
 

 
 

6М073200 «Стандарттау және сертификаттау», 6М075000 «Метрология» мамандығы бойынша 

2017-2018 оқу жылына арналған 

 МАГИСТЕРЛІК ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

№ Магистрантт

ың аты-жөні 

Ғылыми 

жетекшінің толық 

аты-жөні, қызметі, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Магистрлік диссертация тақырыптары 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Көлік – энергетика факультеті 

6М073200 «Стандарттау және сертификаттау»  

1 Кенжеғұл 

Балжан 

Сахиқызы   

Абылгазинова 

Айжан Тлеужановна 

а/ш.ғ.к., м.а. доцент 

Логистика кешендеріндегі 

тез бұзылатын өнімдердің 

сапасын қамтамасыз етудің 

ғылыми-әдістемелік 

негіздерін стандарттау 

Стандартизация научно -

методической основы 

обеспечения качества 

скоропортящейся продукции 

в логистических комплексах 

Standardization of scientific and 

methodological basic for quality 

assurance of products in logistics 

complexes 

2 Нағашыбаева 

Арайлым  

Дүйсенбайқыз

ы. 

Орынбасарова 

Салтанат 

Есентаевна,  

т.ғ.к.,доцент 

Мұнай өнімінің сапасын 

басқару процесін зерттеу 

Исследование процесса 

управления качеством 

нефтепродукта 

 

Researching the process of managing 

the quality of oil product 

3 Алина Аякөз 

Жолатқызы  

Ермаханова Фатима 

Римовна, т.ғ.к., 

доцент 

Қазақстандағы органикалық 

өнім өндірісін стандарттау 

және техникалық реттеу 

бойынша ұсыныстар 

дайындау 

Разработка рекомендаций по 

стандартизации и 

техническому 

регулированию производства 

органической продукции в 

Development of recommendations on 

standardization and technical 

regulation of organic production in 

Kazakhstan 



 

 
 

 Казахстане 

4 Жәйманова 

Ырысжан 

Таңатарқызы  

Байхожаева 

Бахыткуль 

Узаковна, т.ғ.д., 

профессор 

Қазақстан Республикасында 

мемлекеттік бақылауды 

және қадағалауды 

ұйымдастыру кезінде 

тәуекел-бағдарланған  

тәсілді  қолдану бойынша 

ұсыныстар әзірлеу 

Разработка рекомендаций по 

применению риск -  

ориентированного подхода 

при организации 

государственного контроля и 

надзора в Республике 

Казахстан. 

Development of recommendations for 

the application of risk- 

oriented approach in the organization 

of state control and supervision in the 

Republic of Kazakhstan 

5 Баянова Аяна 

Бериковна  

Байхожаева 

Бахыткуль Узаковна, 

т.ғ.д., профессор 

Қазақстандағы дәнді бұршақ 

дақылдарын әлемдік нарыкқа 

шығаруға техникалық 

кедергілерді азайту 

жөніндегі ұсыныстарды 

әзірлеу 

Разработка рекомендаций по 

снижению технических 

барьеров для продвижения 

зернобобовых культур 

Казахстана на мировой 

рынок 

Development of recommendations on 

the reduction of technical barriers for 

the promotion of leguminous crops of 

Kazakhstan to the world market  

6 Арыстан 

Әйгерім 

Асқарқызы 

Киргизбаева Камиля 

Жүзбаевна,   т.ғ.к, 

доцент 

Материалдардың 

люминесценттік қасиеттерін 

зерттеу үшін спектрометрия 

әдістерін оңтайландыру және 

нормативтік техникалық 

құжаттаманы дайындау 

Оптимизация методов 

спектрометрии для 

исследования 

люминесцентных свойств 

материалов и разработка 

нормативно-технической 

документации 

Optimization of spectrometry methods 

for investigation of luminescent 

properties of materials and 

development of normative and 

technical documentation 

7 Сеитов Данияр 

 

Ахмедьянов 

Абдулла Угубаевич, 

т.ғ.к, доцент 

Құрылыс материалдары мен 

өнімдерін бұзбай -өлшейтін 

бақылау әдістерінің 

Разработка оптимизационной 

модели методов 

неразрушающего контроля 

 



 

 
 

оптимизациаланған моделін 

жасау 

строительных материалов и 

изделий 

6М075000 «Метрология» 

8 Молдаханов 

Адил 

Қорғасынұлы  

Киргизбаева Камиля 

Жүзбаевна,   т.ғ.к, 

доцент 

Қоршаған ортаға 

электромагниттік әсерін 

бақылауды метрологиялық 

қамтамасыз етуді жетілдіру 

 

Совершенствование 

метрологического 

обеспечения контроля  

электромагнитного 

воздействия на окружающую 

среду 

 

The improvement metrological 

support  monitoring of 

electromagnetic influence on the 

environment 

9 Есмағамбет 

Ақнұр 

Дастанқызы   

Киргизбаева Камиля 

Жүзбаевна,  т.ғ.к, 

доцент 

ПТР технологиялары 

негізінде ауруларды 

диагностикалау әдістері мен 

құралдарын зерттеу және 

оларды метрологиялық 

қамтамасыз ету 

Исследование методов и 

средств диагностики 

заболеваний на основе ПЦР 

технологий и их 

метрологическое 

обеспечение 

Research of methods and means of 

diagnosis of diseases based on PCR 

technologies and their metrological 

support 

10 Бекмуратов 

Жандос 

Дәулетбекұлы  

Байхожаева 

Бахыткуль Узаковна, 

т.ғ.д., профессор 

Монолитті бетонға суыққа 

төзімді қоспаларды қолдану 

кезіндегі сапасын 

метрологиялық қамтамасыз 

етуді зерттеу және әзірлеу 

Исследование и разработка 

метрологического 

обеспечения качества 

монолитного бетона с 

использованием 

противоморозных добавок  

Research and development of 

metrological assurance of quality in 

monolithic concrete with using 

antifreeze additives 



 

 
 

11 Күлейменова 

Ұлжан 

Нұртасқызы  

Байхожаева 

Бахыткуль Узаковна, 

т.ғ.д., профессор 

Қазақстан 

Республикасындағы 

зертханааралық 

салғастырулар арқылы 

біліктілікті тексеру  кезінде 

пайда болатын мәселелерді 

зерттеу және оларды шешу 

бойынша ұсыныстар әзірлеу 

Исследование проблем, 

возникающих при 

проведении проверки 

квалификации лабораторий 

путем межлабораторных 

сличений в Республике 

Казахстан и разработка 

рекомендаций по их  

решению 

 

Research of problems arising during 

the proficiency testing  of  

laboratories through interlaboratory 

comparisons in the Republic of 

Kazakhstan and development of 

recommendations for their solution 

12 Жунисбекова 

Перизат 

Бакеновна  

Ахмедьянов 

Абдулла Угубаевич, 

т.ғ.к, доцент 

Өндірістік цехты 

жарықтандыруды 

метрологиялық қамтамасыз 

етудің энергия тиімділігі мен 

сапасын бақылауды 

жетілдіру 

Улучшение 

энергоэффективности и 

метрологического 

обеспечения контроля 

качества освещенности 

производственного цеха 

Improvement of energy efficiency and 

quality control of metrological 

maintenance of illumination in 

manufacturing department 

13 1. Толеуов 

Ескендер 

Касымханович 

Байхожаева 

Бахыткуль Узаковна, 

т.ғ.д., профессор 

Қазақстан 

Республикасындағы 

бұрыштағы өлшемдерді 

әзірлеу және зерттеу 

Разработка и исследование 

угловых измерений  в 

Республике Казахстан 

Development and research angle 

measurements in the Republic of 

Kazakhstan 

14 2. Алмабекова 

Алуа 

Мұратханқызы 

Ахмедьянов 

Абдулла Угубаевич, 

т.ғ.к, доцент 

«Ақмола вагон жөндеу 

зауыты» АҚ дөңгелек 

жиынтығын сапалы бақылау 

үшін метрологиялық 

жабдықтарды таңдау 

Разработка методики 

подбора метрологического 

оборудования контроля 

качества колесных пар на АО 

«Акмолинском  

Development of a methodology for 

selecting metrological equipment for 

quality control of wheel seet at Joint-

Stock Company «Akmola car-repair 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

әдістемесін әзірлеу  вагоноремонтном заводе» plant» 


