
2020-2021 оқу жылына  

5В071100 – «Геодезия және картография» 
мамандығын бітіруші студенттердің дипломдық жұмыстарының (жобаларының)  

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 

 

 

№ 

 

Студенттің 

толық  

аты-жөні 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Дипломдық жұмыстар тақырыптары 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 Абдрахманов 

Ерген Ердосұлы 

Нургалиев Даурен 

Жексенгалиевич, 

магистр, аға оқытушы 

Алматы қаласындағы 

Теремки тұрғын үй 

кешенін салу кезіндегі 

инженерлік геодезиялық 

жұмыстар 

Инженерно геодезические 

работы при строительстве 

ЖК Теремки в г. Алматы 

Engineering and geodetic 

works during the construction 

of the residential complex 

Teremki in Almaty 

2 Абдурахманов 

Руслан 

Абдурасилулы 

Кабдулова Гулжия 

Аюповна, г.ғ.к., доцент 

1990 және 2020 жылдарға 

арналған Павлодар 

облысының әкімшілік 

ауданы мысалында 

қашықтықтан зондтау 

деректері негізінде 

ауылшаруашылық 

алқаптарының карталарын 

құру және жаңарту. 

Создание и обновление карт  

сельскохозяйственных полей 

на основе данных ДЗЗ на 

примере административного 

района Павлодарской 

области за 1990 и 2020 годы.. 

Creation and updating of maps 

of agricultural fields based on 

remote sensing data on the 

example of the administrative 

district of Pavlodar region for 

1990 and 2020 .. 

3 Актореева 

Акерке 

Жаксылыковна 

Саттаров Сапар 

Слямиянович, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Нұр-Сұлтан қаласының 

аумағында жергілікті 

жердің жоғары дәлдіктегі 

3D модельдік сандық 

картасын құру. 

Создание высокоточной 

цифровой карты 3D модели 

местности на территории 

города Нур-Султан 

Creation of a high-precision 

digital Map of a 3D terrain 

model in the territory of the city 

of Nur-Sultan 

4 Алпысбаева 

Жансая 

Сартайқызы 

Аширов Шаяхмет 

Исламбекович, магистр, 

аға оқытушы 

Жерді қашықтықтан 

зондтау (ЖҚЗ) деректерін 

пайдаланып Теніз көлінін 

су денгейін бақылау.  

Наблюдение за уровнем воды 

озеры Тенгиз с помощью 

данных дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ). 

Observation of the water level 

of Lake Tengiz using remote 

sensing data 



5 Амангелдиев 

Нұржай 

Амандаулетұлы 

Ахметова Нагима 

Зейнуллинова, э.ғ.к., 

доцент  

Жерді қашықтықтан 

зондтау деректерін 

пайдаланып, Қошқар-Ата 

көліне бақылау жүргізу 

Мониторинг озера Кошкар-

ата по данным 

дистанционного 

зондирования  

Monitoring of lake Koshkar-

Ata using remote sensing data 

6 Әкімбаев 

Нурсултан 

Сарсенбайұлы 

Сағындық Марал 

Жәнәбілқызы, т.ғ.к., 

доцент  

Түркістан қаласы аумағын 

тұрақты дамуы үшін 

геоақпараттық қамтамасыз 

ету 

 

Геоинформационное 

обеспечение для устойчивого 

развития территории города 

Туркестан 

 

Geoinformation support for 

sustainable development of the 

territory of the city of Turkestan 

7 Бейсен 

Асылмұрат 

Бақытұлы 

Нургалиев Даурен 

Жексенгалиевич, 

магистр, аға оқытушы 

Айша бибі кесенесінің 

мысалында тарихи 

ескерткіштердің 3D 

моделін құру 

Создание 3D модели 

исторических памятников на 

примере мавзолея Айша биби 

Creating a 3D model of 

historical monuments on the 

example of Aisha Bibi 

mausoleum 

8 Газизов Аслан 

Ирланович 

Ахметова Нагима 

Зейнуллинова, э.ғ.к., 

доцент 

ЖҚЗ деректері негізінде 

әкімшілік ауданның 

карталарын жасау және 

жаңарту (Қостанай 

облысы, Әулиекөл 

ауданы) 

Создание и обновление карт 

административного района 

на основе данных 

дистанционного 

зондирования земли 

(Костанайская область, район 

Аулиеколь) 

Creating and updating maps of 

the administrative district based 

on remote sensing data 

(Kostanay region Auliekolsk 

district) 

9 Жәлімбетова 

Толқын 

Болатқызы 

Аширов Шаяхмет 

Исламбекович, магистр, 

аға оқытушы 

Қарағанды облысы, 

Сәтбаев қаласында 

орналасқан кеніштің 

сандық моделін құру 

Создание цифровой модели 

шахты, расположенной в 

Карагандинской области, 

городе Сатпаев  

 

Creating a digital model of 

mine, which located in 

Karaganda region, Satpaev city 

10 Кәрімжанқызы 

Томирис 

Аширов Шаяхмет 

Исламбекович, магистр, 

аға оқытушы 

Ауыл шаруашылығы 

жағдайын ғарыштық 

мониторингілеу (Қостанай 

облысы мысалында)  

Космический мониторинг 

состояния сельского 

хозяйства (на примере 

Костанайской области) 

Space monitoring of the state of 

Agriculture (on the example of 

Kostanay region) 

11 Маркаш Ерік 

Құрбанбекұлы 

Нургалиев Даурен 

Жексенгалиевич, 

магистр, аға оқытушы 

Тұрғын үй кешенінің 

құрылысы кезіндегі 

геодезиялық жұмыстар 

Геодезические работы при 

строительстве жилого 

комплекса  

Geodetic works during the 

construction of a residential 

complex 



12 Олжабаев Рахат 

Қанатұлы 

Аширов Шаяхмет 

Исламбекович, магистр, 

аға оқытушы 

Қазақстан 

Республикасының әскери 

өнеркәсібінде Жерді 

қашықтықтан зондтаудың 

заманауи цифрлық, 

инновациялық 

технологияларын қолдану 

Применение современных, 

цифровых,инновационных 

технологий дистанционного 

зондирования Земли в 

военной отрасли Республики 

Казахстан 

Application of modern digital, 

innovative technologies for 

remote sensing of the Earth in 

the military industry of the 

Republic of Kazakhstan 

13 Сахов 

Нұрдәулет 

Бейсенбайұлы 

Кабдулова Гулжия 

Аюповна, г.ғ.к., доцент 

Батыс Қазақстан Облысы 

аумағындағы Шалқар 

көлінің жағалау 

сызықтарының 

карталарын дешифрлеу 

және құру 

Дешифрирование и создание 

карт береговых линий озера 

Шалкар на территории 

Западно-Казахстанской 

области. 

Decoding and creating maps of 

shorelines of lake Shalkar on 

the territory of the West 

Kazakhstan region. 

14 Сексенбаева 

Акжаркин 

Миржановна 

Аширов Шаяхмет 

Исламбекович, магистр, 

аға оқытушы 

Картографиялық саладағы 

терминологиялық 

мәселелер 

Терминологические 

проблемы в 

картографической отрасли 

 

Terminological problems in the 

cartographic industry 

15 Сүлеймен 

Нұрбек 

Мұхтарұлы 

Аукажиева Жанар 

Муратовна, т.ғ.к., 

профессор 

2016-2020 жылдар 

аралығында Шалқар 

көлінің экологиялық 

жағдайына ГАЖ-

мәліметтерінің көмегімен 

монитронг жасау 

Применение ГИС-

технологий в области 

мониторинга экологического 

состояния озера Шалкар в 

период 2016-2020 г. г. 

Application of GIS 

technologies in the field of 

monitoring the ecological state 

of Lake Shalkar in the period 

2016-2020 years 

16 Тіллабай 

Ақтолқын 

Мырзақұлқызы 

Нуртазина Ажар 

Турлыбековна, магистр, 

аға оқытушы 

Мобильді деректерді 

қолдану және Алматы 

қаласында 

дифференциалды 

станцияларды орнату 

Применение мобильных 

данных и установка 

дифференциальных станций 

г. Алматы  

Application of mobile data and 

installation of differential 

stations in Almaty 

17 Алдабергенов 

Саулет 

Давлетулы 

Ишанкулов Марат 

Шайдулович, г.ғ.д., 

профессор 

Ақмола облысының 

экологиялық жай-күйінің 

мониторингі саласында 

ГАЖ-технологияларды 

қолдану 

Применение ГИС-

технологий в области 

мониторинга экологического 

состояния Акмолинской 

области 

Application of GIS 

technologies in the field of 

monitoring the ecological state 

of the Akmola region 



18 Алекенов Карим 

Мухитович 

Ишанкулов Марат 

Шайдулович, г.ғ.д., 

профессор 

Ландшафты дизайндағы 

геодезиялық ізденістердің 

рөлі 

Роль геодезических 

изысканий в ландшафтном 

дизайне 

The role of geodetic surveys in 

landscape design 

19 Алпысбаева 

Аружан 

Муратқызы 

Шин Елена Петровна, 

магистр, аға оқытушы 

Аумақтың 

инфрақұрылымдық 

дамуын бақылау және 

жоспарлау құралы 

ретіндегі қала құрылысы 

кадастрының мәліметтер 

базасы 

Базы данных 

градостроительного кадастра 

как инструмент мониторинга 

и планирования 

инфраструктурного развития 

территории 

The database of the urban 

planning cadastre as a tool for 

monitoring and planning the 

infrastructural development of 

the territory 

20 Атамбек Гүлнұр 

Ермаханбетқызы 

Шин Елена Петровна, 

магистр, аға оқытушы 

Автоматтандырылған 

жобалау құралдарының 

форматтарын түрлендіру 

кезінде бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

Использование 

программного обеспечения 

при конвертации форматов 

средств автоматизированного 

проектирования 

Using software when 

converting formats of 

computer-aided design tools 

21 Балгужин Рахат 

Базарбекович 

Ишанкулов Марат 

Шайдулович, г.ғ.д., 

профессор 

Жерге түсіру кезінде жер 

учаскесінің аумағын 

нақтылауға арналған 

геодезиялық жұмыстар 

(Нұр-Сұлтан қаласы 

мысалында) 

Геодезические работы по 

определению площади 

земельного участка при 

межевании (на примере 

города Нур-Султан) 

Geodetic works to determine 

the area of a land plot when 

surveying (for example, the city 

of Nur-Sultan) 

22 Беготаев Амир 

Егорович 

Ишанкулов Марат 

Шайдулович, г.ғ.д., 

профессор 

Ақмола және Павлодар 

облыстарының ландшафт 

картасын құру 

Создание ландшафтной 

карты Акмолинской и 

Павлодарской областей 

Creation of a landscape map of 

Akmola and Pavlodar regions 

23 Глеба Иван 

Иванович 

Аукажиева Жанар 

Муратовна, т.ғ.к., 

профессор 

Нұр-сұлтан Қ. мысалында 

3D форматында жергілікті 

жердің цифрлық моделін 

жасау үшін ҰҰА қолдану 

Применение БПЛА для 

составления цифровой 

модели местности в 3D 

формате на примере г. Нур-

Султан 

Application of UAVs for 

drawing up a digital terrain 

model in 3D format on the 

example of Nur-Sultan 

24 Дюсенбаева 

Зарина 

Армановна 

Шин Елена Петровна, 

магистр, аға оқытушы 

Қашықтықтан зондтау 

деректері негізінде 

Атырау қаласының бас 

Анализ процесса реализации 

генерального плана города 

Атырау на основании данных 

Analysis of the implementation 

process of the Atyrau city 

master plan based on remote 

sensing data. 



жоспарын іске асыру 

процесін талдау. 

дистанционного 

зондирования. 

25 Жаксылыков 

Дархан 

Адильбекович 

Ишанкулов Марат 

Шайдулович, г.ғ.д., 

профессор 

Қашықтықтан зондтау 

және ГАЖ негізінде 

Қостанай облысы 

аумағының табиғи 

ресурстарын бақылау 

Природно-ресурсный 

мониторинг  Костанайской 

области на базе 

дистанционного 

зондирования и ГИС 

 

Natural resource monitoring of 

the territory of Kostanay region 

based on remote sensing and 

GIS 

26 Кисатаева 

Алтынай 

Кайратовна 

Шин Елена Петровна, 

магистр, аға оқытушы 

NextGIS және QGIS 

геоақпараттық жүйелерін 

ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың кадастры 

саласында қолдану 

Использование 

геоинформационных систем 

NextGIS и QGIS в области 

кадастра особо охраняемых 

природных территорий 

Use of NextGIS and QGIS 

geoinformation systems in the 

cadastre of specially protected 

natural areas 

27 Тиясова Азиза 

Досмуханмедовн

а 

Шин Елена Петровна, 

магистр, аға оқытушы 

Қалалық геопорталды 

жасаудағы сандық 

технологияны қолдану. 

Использование цифровых 

технологий в создании 

городского геопортала. 

The use of digital technology in 

the creation of an urban 

geoportal. 

28 Шингужинов 

Арман 

Кайратович 

Сағындық Марал 

Жәнәбілқызы, т.ғ.к., 

доцент 

Геодезиялық 

тораптарды  референцтік 

базалық станциялармен 

жиілету ерекшеліктері. 

Особенности сгущения 

геодезических сетей 

референцальными базовыми 

станциями. 

Features of geodetic networks 

thickening with reference base 

stations. 

29 Шингужинов 

Арсен 

Кайратович 

Сағындық Марал 

Жәнәбілқызы, т.ғ.к., 

доцент 

Геокеңістіктік базалық 

деректердің 

интеграциялануын 

қамтамасыз етуін зерттеу. 

Исследование обеспечения 

интеграции 

геопространственных 

базовых данных 

Study of ensuring the 

integration of geospatial basic 

data. 

30 Алимжанов 

Дулат 

Ерболатович 

Кабдулова Гулжия 

Аюповна, г.ғ.к., доцент 

Уақыт жиіліктері 

бойынша "Sentinel-2" 

спутнигінен жерсеріктік 

суреттер негізінде карта 

құру және ұзақ мерзімді 

ландшафтық өзгерістерді 

анықтау 

Создание карт  на основе 

космоснимков со спутника 

"Sentinel-2" по временным 

периодам снимков и 

выявление многолетних 

изменений ландшафта. 

Creating maps based on 

satellite images from Sentinel-2 

based on time periods of images 

and identifying long-term 

changes in the landscape. 



31 Аманжол 

Нурсултан 

Нургалиев Даурен 

Жексенгалиевич, 

магистр, аға оқытушы 

Нұр-Сұлтан қаласындағы 

салынып жатқан Абудаби 

Плаза жанындағы 

«Номад» тұрғын үй 

кешенінің деформациясын 

анықтау және бақылау 

Определение и наблюдение 

за деформациями 

сооружений, близ строящего 

объекта Абудаби плаза ЖК 

«Номад» города Нур-Султан 

Determination and monitoring 

of deformations of structures 

near the construction site 

Аbudabi Plaza of the residential 

complex "Nomad" in Nur-

Sultan 

32 Ахметқазы 

Дәулет 

Төлеужанұлы 

Ахметова Нагима 

Зейнуллинова, э.ғ.к., 

доцент 

Жарма ауданы Қалбатау 

ауылы трасса учаскесі 

құрылысындағы 

геодезиялық жұмыстар  

 

Геодезические работы при  

строительстве участка трассы 

в селе Калбатау 

Жарминского района 

Geodetic works during the 

construction of a section of 

highway in the village of 

Kalbatau, Zharma district 

33 Бекен Асемай 

Алтынбековна 

Нуртазина Ажар 

Турлыбековна, магистр, 

аға оқытушы 

Су басу аймағының 

гидрологиялық 

сипаттамаларын және 

Сардоба су қоймасының 

серпінділігін алу үшін 

ГАЖ технологиясын 

қолдану. 

Применение ГИС-

технологии для получения 

гидрологических 

характеристик зоны 

затопления и прорыва 

водохранилища Сардоба. 

Application of GIS technology 

to obtain hydrological 

characteristics of the flooded 

zone and breakthrough of the 

Sardoba reservoir. 

34 Бекіш Ұлпан Аукажиева Жанар 

Муратовна, т.ғ.к., 

профессор 

«Табаған» спорттық ойын-

сауық кешенінің жоғары 

дәлдіктегі сандық моделін 

құру технологиясы» 

Технология создания 

высокоточной цифровой 

модели местности  

спортивно-развлекательного 

комплекса «Табаган» 

Technology for creating a high-

precision digital terrain model 

of the «Tabagan» sports and 

entertainment complex 

35 Жаксылыкова 

Арайлым 

Есенқызы 

Нуртазина Ажар 

Турлыбековна, магистр, 

аға оқытушы 

Шымкент қаласында 

топографиялық 

карталарды жаңарту 

кезінде жеке жоспарлы 

спутниктік суреттерді 

пайдалану 

Использование одиночных 

плановых спутниковых 

снимков при обновлении 

топографических карт в 

города Шымкент 

Use of single planned satellite 

images when updating 

topographic maps in the city of 

Shymkent 

36 Жумашев Канат 

Амангельдиевич 

Нуртазина Ажар 

Турлыбековна, магистр, 

аға оқытушы 

Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл 

ауданы 

ортофотопланының 

Создание векторной базы по 

данным ортофотопланов 

района Есиль города Нур-

Султан  

Creating a vector database 

based on orthophotographic 

data from the Yessil district of 

Nur-Sultan 



деректері негізінде 

векторлық базаны құру 

37 Қалжігіт 

Улмекен 

Зейрбекқызы 

Нуртазина Ажар 

Турлыбековна, магистр, 

аға оқытушы 

QGIS бағдарламасында 

Сарыағаш қаласының 

тақырыптық картасын 

жасау 

Создание тематической 

карты города Сарыагаш в 

программе QGIS 

Creating a thematic map of 

Saryagash in QGIS 

38 Қуанышбекқызы 

Ләззат 

Нургалиев Даурен 

Жексенгалиевич, 

магистр, аға оқытушы 

«Шымкент» қаласы 

бойынша KazEOSat-1 

стерео-жұбының негізінде 

топографиялық 

карталарды құру 

Составление 

топографических карт на 

основе стереопары 

KazEOSat-1 на примере 

города Шымкент 

 

Preparation of topographic 

maps based on stereo pairs 

KazEOSat-1 on the example of 

the city of «Shymkent» 

39 Мұқатай Айбар 

Болатұлы 

Аукажиева Жанар 

Муратовна, т.ғ.к., 

профессор 

Көкшетау қаласында 

тұрғын үйлер салуға 

арналған жер учаскелері 

жобасын жүзеге асыру 

бойынша геодезиялық 

жұмыстар 

Геодезические работы по 

выносу проекта в натуру 

земельных участков под 

строительство жилых домов в 

городе Кокшетау 

Geodetic works to carry out the 

project in nature of land plots 

for the construction of 

residential buildings in the city 

of Kokshetau 

40 Мұхтарова 

Назерке 

Дәуренқызы 

Аукажиева Жанар 

Муратовна, т.ғ.к., 

профессор 

Геоақпараттық жүйелерді 

қолдана отырып, Жерді 

қашықтықтан зондтау 

деректері негізінде 

табиғи-жасанды шығу 

объектілерін модельдеу 

Моделирование объектов 

естественно-искусственного 

происхождения по 

материалам данных 

дистанционного 

зондирования Земли с 

помощью 

геоинформационных систем 

Modeling of objects of natural-

artificial origin based on data of 

remote sensing of the Earth 

using geographic information 

systems 

41 Рақымғали 

Әділет 

Талғатұлы 

Аукажиева Жанар 

Муратовна, т.ғ.к., 

профессор 

ArcGIS бағдарламалық 

жасақтамасын қолдана 

отырып Жасыбай 

курорттық аймағының 

тақырыптық картасын 

жасау (Павлодар облысы) 

Составление тематической 

карты с применением 

программного обеспечения 

ArcGIS курортной зоны 

Жасыбай (Павлодарская 

область) 

Drawing up a thematic map 

using the ArcGIS software of 

the Zhasybay resort area 

(Pavlodar region) 



42 Рахимжанова 

Анель 

Елюбаевна 

Кабдулова Гулжия 

Аюповна, г.ғ.к., доцент 

Приозерск қаласы 

аумағындағы көпжылдық 

ЖҚЗ деректері бойынша 

Балқаш көлінің жағалау 

аймағының картасын құру 

және жаңарту. 

Создание  и обновление 

карты береговой зоны озера 

Балхаш  по данным ДЗЗ за 

многолетний период в 

окрестностях г.Приозерск. 

Creating and updating a map of 

the coastal zone of lake 

Balkhash based on remote 

sensing data for a multi-year 

period in the vicinity of 

Priozersk. 

43 Сайынов Ғалым 

Өтеуұлы 

Ишанкулов Марат 

Шайдулович, г.ғ.д., 

профессор 

Илек өзенінің ысырынды 

конусын ғарыштық 

дешифрлеу(Ақтөбе 

облысы) 

Космическое 

дешифрирование конуса 

выноса р. Илек (Актюбинская 

область) 

Space interpretation of the Ilek 

river alluvial  fan (Aktobe 

region) 

44 Сеилканов 

Адиль 

Жумабаевич 

Аукажиева Жанар 

Муратовна, т.ғ.к., 

профессор 

Республикалық маңызы 

бар  Шымкент қаласының 

негізінде  3D моделі 

форматында жердің 

сандық моделін құру 

Создание цифровой модели 

местности в формате 3D 

города республиканского 

назначения Шымкента 

Creating a digital terrain model 

in 3D format of the Republican 

city of Shymkent 

45 Сейтжан 

Салтанат 

Қайратқызы 

Кабдулова Гулжия 

Аюповна, г.ғ.к., доцент 

Ақмола облысының 

әкімшілік ауданы негізінде 

қашықтықтан зондтау 

деректерін қолдану 

арқылы топографиялық 

картаны жаңарту 

Обновление  

топографической карты по 

данным дистанционного 

зондирования земли на 

примере административного 

района Акмолинской 

области. 

Updating the topographic map 

based on remote sensing data on 

the example of the 

administrative district of the 

Akmola region. 

46 Тоймағанбет 

Нұрмира 

Бимағанбетқызы 

Аукажиева Жанар 

Муратовна, т.ғ.к., 

профессор 

Квадракоптермен 

түсірілген аэротүсірілім 

нәтижелерін қолдана 

отырып жердің сандық 

моделін құру (ArcGIS 

бағдарламалық өнімімен) 

Создание цифровой модели  

местности (программным 

продуктом ArcGIS) с 

применением результатов 

обработки , выполненными 

квадрокоптером 

 

Creating a digital model 

mestnosti (software ArcGIS) 

using the results of processing 

performed by quadrilateral 

 

 

 


