
Қосымша ______ 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ ректорының 
«____» _____ 20_____  жылғы 

№___________  бұйрығымен  бекітілді 

  

 2019-2020 оқу жылына 

«Ақпараттық технологиялар» факультетінің бітіруші  

курс студенттерінің 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 2 3 4 5 6 7 

«5В060200 – Информатика» 

1.  Багитжанова 

Улпан 

Сериковна 

Android Studio ортасында 

медициналық көмек 

көрсетуге арналған 

мобильді қосымша 

әзірлеу 

Разработка мобильного 

приложения в среде 

Android Studio для 

оказания медицинской 

помощи 

Development of 

istance 

B4-60200-02  

(инф-42) 

Аскарова 

Сандугаш 

Аскаровна, аға 

оқытушы 

2.  Бурабекова 

Айдана 

Бауыржановна 

UNITY қозғалтқышында 

компьютерлік ойын 

әзірлеу 

Разработки 

компьютерной игры на 

движке UNITY 

Development of a 

computer game on 

UNITY engine 

B4-60200-02 

(инф-42) 

Аскарова 

Сандугаш 

Аскаровна, аға 

оқытушы 

3.  Ғабитов Мерей 

Ерболатұлы 

Data mining арқылы 

«Liner» компаниясының 

өнімдерін сатуды талдау 

Продажи товаров 

компании «Liner» на 

основе Data mining 

Sale of goods 

company «Liner» 

based on Data 

mining  

B4-60200-02 

(инф-42) 

Мусина Гульнара 

Талгатовна, аға 

оқытушы 



1 2 3 4 5 6 7 

4.  Жакенов 

Бауыржан 

Муратович 

Программалардың 

бастапқы кодтарын 

автоматтандырылған 

тестілеу процессін 

оптимизациялау 

Оптимизация процесса 

автоматического 

тестирования исходных 

текстов программ 

 

Optimization of 

Automatic 

Program Source 

Code Testing 

Process 

B4-60200-02 

(инф-42) 

Оспанова Адеми 

Бекжановна,  

ф-м.ғ.к.,  

доцент м.а. 

5.  Кошанова Адина 

Жакенкызы 

Web- программалауды 

оқытытатын онлайн 

ресурс әзірлеу 

Создании онлайн 

обучающего ресурса по 

Web-

программированию 

Development of an 

online learning 

resource on web 

programming 

B4-60200-02 

(инф-42) 

Аскарова 

Сандугаш 

Аскаровна, аға 

оқытушы 

6.  Кусаинов Рустам 

Серикович 

Заң қызметтерін ұсыну 

үшін сайт жасау 

Разработка сайта для 

оказания юридических 

услуг 

Development of 

the site for the 

provision of legal 

services  

B4-60200-02 

(инф-42) 

Кудубаева Сауле 

Альжановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

7.  Муратов 

Алишер 

Ерланулы 

Есту қабілеті бұзылған 

адамдар үшін сайт 

әзірлеу 

Разработка сайта для 

людей с ограничениями 

по слуху 

Website 

development for 

people with 

hearing 

impairments 

B4-60200-02 

(инф-42) 

Кудубаева Сауле 

Альжановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

8.  Мұрзахмет 

Тамерлан 

Алмасұлы 

Оқыту Web-сайтының 

үлгісін әзірлеу  

Разработка шаблона 

обучающего Web-сайта 

 

Development of a 

template of the 

training web-site 

B4-60200-02 

(инф-42) 

Туребаева Рахила 

Даулбековна, 

т.ғ.к., доцент м.а. 

9.  Сарсембин 

Айбек 

Женисұлы 

Логикалық ойынның 

Android қосымшасын 

құру 

Разработка Android 

приложения 

логической  игры  

Android Puzzle 

game application 

development 

 

B4-60200-02 

(инф-42) 

Аймичева Гаухар 

Ислямовна,    

аға оқытушы 

10.  Сейткасым 

Кантемир 

Эмирович 

Онлайн кітап дүкенін 

жасау алгоритмдері мен 

әдістері 

Методы и алгоритмы 

разработки онлайн 

книжного магазина 

 

Methods and 

algorithms for 

developing an 

online bookstore 

B4-60200-02 

(инф-42) 

Бурибаева 

Айгерим 

Кеулимжаевна, 

PhD, доцент м.а. 



1 2 3 4 5 6 7 

11.  Сугуров Диас 

Ерланович 

Machine learning негізінде 

объектілерді тануға 

арналған мобильді 

қосымшаны жасау 

Разработка мобильного 

приложения по 

распознаванию 

объектов на основе 

Machine learning 

Development of 

the mobile 

application for 

object recognition 

based on Machine 

learning 

B4-60200-02 

(инф-42) 

Аймичева Гаухар 

Ислямовна,  аға 

оқытушы 

12.  Увалиева Алина 

Алексеевна 

Web-технологияларды 

кітапхана қызметтерінде 

қолдану 

Применение Web-

технологий в 

деятельности 

библиотек 

Using web 

technologies in the 

library activities 

B4-60200-02 

(инф-42) 

Аскарова 

Сандугаш 

Аскаровна, аға 

оқытушы 

13.  Аманбаев 

Санжар 

Мұратұлы 

Android платформасында 

қорғалған қосымшаларды 

құру 

Создание защищенных 

приложений на 

платформе Android 

Creating secure 

applications on the 

Android platform 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Кудубаева Сауле 

Альжановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

14.  Ахтанов Әкежан 

Талғатұлы 

JavaFx көмегімен 

пайдаланушы 

интерфейсін құру 

Разработка 

пользовательского 

интерфейса с 

использованием JavaFx 

Designing User 

Interface Using 

JavaFx 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Кудубаева Сауле 

Альжановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

15.  Аубаев Серік 

Бақытжанұлы 

Android платформасында 

жеке әмиянді жасау 

 

Создание личного 

кошелька для 

платформы Android 

Creating a personal 

wallet for the 

Android platform 

 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Назырова Айжан 

Есболовна, аға 

оқытушы 

16.  Аубаева 

Арайлым 

Жасұланқызы 

Android қосымшасында 

JAVA тілінің негізін жасау 
Создание основ языка 

JAVA в приложении 

Андроид 

Creating the basics 

of the JAVA 

language in Android 

application 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Назырова Айжан 

Есболовна, аға 

оқытушы 



17.  Балақойшиева 

Жұлдыз 

Асқарбекқызы 

Электронды киім 

дүкенінің сайтын құру 

Создание электронного 

сайта магазина одежды 

Creation of an 

electronic clothing 

store website 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Назырова Айжан 

Есболовна, аға 

оқытушы 

1 2 3 4 5 6 7 

18.  Әбітай Мағжан 

Сәкенұлы 

Басқа программалау 

тілдерінде жазылған 

қолданбаларда Prolog 

логикалық 

интерпретаторының 

құралдарын пайдалану 

Использование средств 

логического 

интерпретатора Prolog 

в приложениях, 

написанных на других 

языках 

программирования 

 

Using the Prolog 

Logic Interpreter 

in Applications 

Written in Other 

Programming 

Languages 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Оспанова Адеми 

Бекжановна, ф-

м.ғ.к., доцент м.а. 

19.  Болатбек 

Мадина 

Сайлаубекқызы 

Білім алушының емтихан 

нәтижелерін өңдеу 

жүйесін жобалау 

Проектирование 

системы обработки 

результатов экзамена 

обучающегося 

Design of the 

system of 

processing the 

results of 

examinations of 

the student 

 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Кусепова Лаззат 

Тұңғышбайқызы, 

аға оқытушы 

 

20.  Досаева Әсел 

Құлажанқызы 

Латын графикасын 

үйрететін Web-сайт 

әзірлеу 

Разработка Web-сайта 

для обучения 

латинской графики 

Development of a 

web-site for 

learning Latin 

graphics 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Урынбасарова 

Алтын 

Жумаситовна,  

аға оқытушы 

21.  Жакупов Али 

Токенович 

Көрнекті орындарды 

таныстыру үшін AR 

технологиясымен IOS 

қосымшасын  әзірлеу  

Разработка IOS 

приложения с 

технологией AR для 

представления 

достопримечательностей 

Development of 

IOS applications 

with AR 

technology for 

presenting 

attractions 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Разахова Бибигул 

Шамшановна, 

т.ғ.к., доцент м.а. 



22.  Көшербай 

Айдана 

Темірғазы 

Нейрондық желі арқылы 

қолжазба таңбаларын 

тану 

Распознавание 

рукописных символов 

через нейронную сеть 

Нandwritten 

character 

recognition using 

Neural Network 

 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Разахова Бибигул 

Шамшановна, 

т.ғ.к., доцент м.а. 
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23.  Жахангиров Айбек 

Аламгирханұлы 

Python программалау 

тілінде табиғи тілдерді 

өңдеу 

Обработка 

естественных языков на 

языке 

программирования 

Python 

Natural languages 

processing in 

Python 

programming 

language 

 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Сауханова Жанат 

Сергазиевна,  

ф-м.ғ.к., доцент 

24.  Қойшыбаева 

Мөлдір 

Сахатайқызы 

Android Studio ортасында 

құрылған бала 

қауіпсіздігін бақылау 

бағдарламасы 

Создание программы 

контроля безопасности 

детей в среде Android 

Studio 

Child safety 

monitoring 

program created in 

Android Studio 

environment 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Сейткулов Ержан 

Нұраханович,  

ф-м.ғ.к., доцент 

25.  Кудайбергенов 

Досымжан 

Сейтжанович 

С++  тілінде 

прграммалауды үйрететін 

Web-сайтты құру 

Разработка Web-сайта 

для обучения 

программированию на 

языке С++ 

Development of a 

Web site for 

training in C ++ 

programming 

 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Туребаева Рахила 

Даулбековна, 

т.ғ.к., доцент м.а. 

26.  Мейремгалиев 

Рустам 

Ержанович 

Map-Reduce 

қосымшаларын Hadoop 

көмегімен құру 

 

Разработка Map-Reduce 

приложений с 

помощью  Hadoop 

Develop Map-

Reduce 

Applications with 

Hadoop 

 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Сауханова Жанат 

Сергазиевна,  

ф-м.ғ.к., доцент 

27.  Муратжанова 

Айсара 

Мухаметкаликызы 

Кроссплатформалы 

қосымшаны әзірлеу 

тәсілдері 

Способы разработки 

кроссплатформенного 

приложения 

The ways of cross-

platform 

application 

development  

B4-60200-03 

(инф-43) 

Кусепова Лаззат 

Тұңғышбайқызы, 

аға оқытушы 

 



28.  Нақан Мұрат 

Жомарт 

Data mining әдістері 

негізінде банк 

клиенттерінің төлем 

қабілеттілігін болжау  

Прогнозирование 

платежеспособности 

клиентов банка на 

основе методов Data 

mining  

Prediction of bank 

customers 

solvency based on 

Data mining 

methods 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Мусина Гулнара 

Талгатовна, аға 

оқытушы 

1 2 3 4 5 6 7 

29.  Оңалов Нұржігіт 

Алғаұлы 

QR код технологиясын 

қолдана отырып 

интерактивті экскурсия 

үшін сайт құру 

Создание сайта для 

интерактивной 

экскурсии с 

применением 

технологии QR кода 

Creating website 

for an 

interactive  excursi

on using QR code 

technology 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Муканова Асель 

Сериковна, PhD, 

доцент м.а. 

30.  Сванов Асылжан 

Тайржанович 

Фреймворкті пайдалана 

отырып, «Цифровое 

агентство» ЖШС 

қызметкерлері үшін Web-

-ресурсты әзірлеу Asp.net 

core MVC 

Разработка Web--

ресурса для 

сотрудников ТОО 

«Цифровое агенство» с 

использованием 

фреймворка Asp.netcore 

MVC 

Development of a 

web resource for 

employees of 

Digital Agency 

LLP using the 

Asp.netcore MVC 

framework 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Кинтонова Алия 

Жексембаевна, 

т.ғ.к., доцент м.а. 

31.  Сүйіндік Жанел 

Қуандыққызы 

IoT құрылғыларға 

арналған қосымшаны 

әзірлеу тәсілдері  

Способы разработки 

приложения для IoT 

устройств 

Methods of 

application 

development for 

the IoT devices 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Кусепова Лаззат 

Тұңғышбайқызы, 

аға оқытушы 

32.  Тұрысбек 

Жандос 

Мұхтарұлы 

Туристтік-ақпараттық 

Web--сайт әзірлеу 

Разработка туристско-

информационного 

Web--сайта 

Development of a 

tourist and 

information 

website 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Аскарова 

Сандугаш 

Аскаровна, аға 

оқытушы 



33.  Шаймагамбетова 

Жамиля 

Кәріс тілін қазақша өзін-

өзі оқытуға арналған 

мобилді қосымшасын 

әзірлеу 

 Разработка мобильного 

приложения для 

самообучения 

корейского языка на 

казахском 

Development of 

the mobile 

application for 

Korean self-study 

in Kazakh 

language 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Муканова Асель 

Сериковна, PhD, 

доцент м.а. 

34.  Шурин Рамазан 

Мақсұтұлы 

Asp.net core фреймворкты 

қолдану арқылы онлайн 

киім конструкторын құру 

Создание онлайн-

конструктора одежды с 

использованием Asp.net 

core 

Creating an online 

clothing 

constructor using 

Asp.net core  

B4-60200-03 

(инф-43) 

Улюкова Гүлден 

Бектемировна, аға 

оқытушы 

1 2 3 4 5 6 7 

35.  Шерехан 

Шапағат 

Мұратұлы 

Үй бағасын анықтау үшін 

Machine Learning қолдану 

Определение 

стоимости квартиры на 

основе Machine 

Learning 

Definition of flat 

value using based 

on Machine 

Learning  

 

B4-60200-03 

(инф-43) 

Мусина Гульнара 

Талгатовна, аға 

оқытушы 

36.  Құсайн 

Мархабат 

Қанатбекқызы 

Android ортасында 

шетелдіктерге қазақ тілін 

оқыту қосымшасын 

әзірлеу 

Разработка приложения 

обучения казахскому 

языку иностранцев в 

среде Android 

Developing an 

application for 

teaching the 

Kazakh language 

to foreigners in the 

Android 

environment 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Каманур Унзила, 

аға оқытушы 

37.  Нұрбақыт 

Айдана 

Қытай тілін үйрететін 

мобилді қосымша 

Мобильное 

приложение для 

обучения китайскому 

языку 

Mobile application 

for learning the 

Chinese language 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Каманур Унзила, 

аға оқытушы 



38.  Оралбекова 

Іңкәр 

Тасқынқызы 

Білім беру саласында 

толықтырылған 

шынайылық 

технологиясын жүзеге 

асыру 

Реализация технологии 

дополненной 

реальности в сфере 

образования 

Implementing 

Augmented Reality 

Technology in 

Education 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Аймичева Гаухар 

Ислямовна, аға 

оқытушы 

 

39.  Тұрғали Жадра 

Рахатқызы 

Биллинг жүйесінің бизнес 

процесін модельдеу 

Моделирование бизнес 

процессов биллинговой 

системы 

Modeling billing 

system business 

processes 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Кусепова Лаззат 

Тұңғышбайқызы, 

аға оқытушы 

40.  Медет Асылжан 

Бақытұлы 

Мобильді 

платформаларға арналған 

мамандандырылған 

мәтіндік редакторды 

әзірлеу 

Разработка 

специализированного 

текстового редактора 

для мобильных 

платформ  

Development of a 

specialized text 

editor for mobile 

platforms 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Туребаева Рахила 

Даулбековна, 

т.ғ.к., доцент 

1 2 3 4 5 6 7 

41.  Аханова Дайана 

Каримолдиновна 

Autodesk Maya 

программасында 

анимация жасау әдістері 

мен құралдарын қолдану 

Использование методов 

и средств создания 

анимации в программе 

Autodesk Maya 

Using Autodesk 

Maya Animation 

Techniques and 

Tools 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Улюкова Гүлден 

Бектемировна, аға 

оқытушы 

42.  Бегім Балғын 

Серікқызы 

Android ортасында cауда 

желісі үшін мобильді 

қосымша құру 

Разработка мобильного 

приложения для 

торговой сети в среде 

Android 

Development of 

mobile application 

for chain store in 

the Android 

environment 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Улюкова Гүлден 

Бектемировна, аға 

оқытушы 

43.  Рамашов 

Бақытжан 

Нұржанұлы 

«Toyota Center» 

салонының автокөлігін 

көрсету үшін 

толықтырылған 

шынайылық 

технологиясын қолдана 

отырып, iOS үшін 

қосымша әзірлеу 

Разработка приложения 

для iOS с 

использованием 

дополненной 

реальности технологии 

для показа автомобиля 

салона “ Тойота центр» 

Development of 

application for iOS 

using augmented 

reality technology 

to show the car 

salon «Toyota 

center» 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Разахова Бибигул 

Шамшановна, 

т.ғ.к., доцент м.а. 



44.  Дүйсенбек 

Айдана 

Дүйсенбекқызы 

Autodesk Maya 

программасында 

кіріктірілген MEL тілінің 

көмегімен модельдеу 

Моделирование с 

помощью встроенного 

языка MEL в 

программе Autodesk 

Maya  

Modeling by using 

Autodesk Maya 

Embedded 

Language MEL 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Улюкова Гүлден 

Бектемировна, аға 

оқытушы 

45.  Жарқынова 

Гаухар 

Жарқынқызы 

Корпоративтік оқытуға 

арналған Android 

мобильді қосымшасын 

әзірлеу 

Разработка мобильного 

Android-приложения 

для реализации 

корпоративного 

обучения 

Development of 

Android mobile 

application for the 

learning process 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Аймичева Гаухар 

Ислямовна, 

аға оқытушы 

46.  Мұратқанова 

Айман 

Мұратқанқызы 

Нейрондық желі арқылы 

автокөліктің нөмерлерін 

тану 

Нейросетевое 

разпознавание 

госномеров автомобиля 

Neural network 

recognition of 

license plates of a 

car 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Ниязова Розамгул 

Сериковна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 
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47.  Құрбанәлі Дидар 

Бауржанұлы 

Автосалонның жұмысын 

автоматтандыруға 

арналған Android-

мобильді қосымшасын 

әзірлеу 

Разработка мобильного 

Android-приложения 

для автоматизации 

работы автосалона 

Development of 

mobile Android-

application for 

automating car 

dealership 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Аймичева Гаухар 

Ислямовна,   

аға оқытушы 

48.  Маткаримов 

Санжар 

Қуанышбек 

3D studio max ортасында 

үш өлшемді анимация 

құру 

Создание трехмерной 

анимации в среде 3D 

studio max 

Creating three-

dimensional 

animation in 3D 

studio max 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Сейткулов Ержан 

Нұраханович, ф-

м.ғ.к., доцент 

49.  Бикен Әділ 

Кенжебайұлы 

Сандық бейнені өңдеуге 

және түзетуге арналған 

бағдарламалық 

қосымшаны әзірлеу 

Разработка 

программного 

приложения для 

цифровой обработки и 

коррекции 

изображений 

Development of a 

software 

application for 

digital image 

processing and 

correction 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Ташенова Жұлдыз 

Мусагуловна, PhD, 

доцент м.а. 



50.  Нуржан Бахыт 

Ертайұлы 

3D анимацияда берілген 

нысандарын жасау 

Разработка 3D 

анимации заданных 

объектов 

Development of 

3D animation of 

given objects 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Ниязова Розамгул 

Сериковна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

51.  Алдонгаров 

Нургалий 

Муратбайұлы 

РМК ШЖҚ “МТҚБ ИО» 

Кәсіпорынға арналған 

Web және мобилді 

қосымшаны жасау  

Разработка Web и 

мобильного 

приложения для РГП на 

ПХВ “ИЦ УМТО» 

Development of a 

web and a mobile 

version application 

for Republican 

state enterprise on 

the basis of 

economic conduct 

«engineering 

center of 

management of 

material and 

technical support» 

 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Кинтонова Алия 

Жексембаевна, 

т.ғ.к., доцент м.а. 

1 2 3 4 5 6 7 

52.  Жанузаков Диас 

Жасакбайулы 

Нұр-Сұлтан қаласы 

бойынша виртуалды 

нұсқаушы мобильді 

қосымшасын құру 

Разработка мобильного 

приложения 

виртуального указателя 

по городу Нур-Султан 

Development of a 

mobile application 

for a virtual guide 

to the city of Nur- 

Sultan 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Ташенова Жұлдыз 

Мусагуловна, PhD, 

доцент м.а. 

53.  Жасұзақ Назгүл 

Пердеханқызы 

Мектеп түлектері үшін 

математика пәнінен 

бағдарлама құру  

 Разработка программ 

по математике для 

выпускников школ 

Development of 

programs in 

mathematics for 

school graduates 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Ниязова Розамгул 

Сериковна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

54.  Ернарұлы 

Саруар 

Латын квадратының 

кездейсоқ сандар 

генераторын құру 

Разработка генератора 

случайных чисел 

латинского квадрата 

Development of 

Latin square 

random number 

generator 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Сейткулов Ержан 

Нұраханович, ф-

м.ғ.к., доцент 



55.  Скаков Абай 

Алтаевич 

 

Тиімді пайдаланушы 

интерфейсін жобалау  

Проектирование 

эффективного 

пользовательского 

интерфейса  

Designing an 

Effective User 

Interface 

B4-60200-01 

(инф-41) 

Туребаева Рахила 

Даулбековна, 

т.ғ.к., доцент м.а. 

«5В100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» 

56.  Аманғалиев 

Әділхан Қазбекұлы 

Google Dork көмегімен 

SQL-инъекция 

осалдығын іздеуді жүзеге 

асыру 

Реализация поиска 

уязвимости SQL-

инъекций при помощи 

Google Dork  

Implementation of 

SQL injection 

vulnerability search 

using Google Dork 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD, 

доцент м.а. 

57.  Амантаев Алмас 

Аманбекұлы 

ЖШС «ГеоКарта» 

компаниясында 

геоақпараттық 

жүйелердің ақпараттық 

қауіпсіздігін іске асыру 

Реализация 

информационной 

безопасности 

геоинформационных 

систем в компании ТОО 

«ГеоКарта» 

 

Implementation of 

information security 

geographic 

information systems 

in the company LLP 

«GeoKarta» 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Назырова Айжан 

Есболовна, аға 

оқытушы 

1 2 3 4 5 6 7 

58.  Дәндібай Аманбол 

Әділдинұлы 

Cyber Safe Top Secret 

қолданба арқылы 

мәліметерді қорғау 

Защита документов с 

помощью приложения Cyber 

Safe Top Secret 

Protecting documents 

using the application 

Cyber Safe Top Secret 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Мусина Гульнара 

Талгатовна, аға 

оқытушы 

59.  Есенбай Әділер 

Болашақұлы 

«Тілекші» ЖШС-не 

кіруді бақылау және 

басқару жүйесі 

Система контроля и 

управления доступом в 

ТОО «Тілекші» 

Control system and 

access control in LLP 

«Tilekshi» 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD, 

доцент м.а. 

60.  Жұмабеков Ерзат 

Дәулетұлы 

Пернетақтаға еңгізу стилі 

арқылы екі факторлы 

аутентификация  

Двухфакторная 

аутентификация по стилю 

печатания на клавиатуре 

Two-factor 

authentication by 

determining typing 

style 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Мусина Гульнара 

Талгатовна, аға 

оқытушы 



61.  Каржауова Гулзат 

Айдархановна 

Электронды ақша 

жүйесіндегі ақпараттың 

қауіпсіздігі мен 

бүтіндігін қамтамасыз ету  

әдістері 

Методы обеспечения 

безопасности и 

целостности информации 

в системе электронных 

денег 

Methods of ensuring 

the security and 

integrity of 

information in the 

electronic money 

system 

 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Каманур Унзила, аға 

оқытушы 

62.  Қайртай Дәуір 

Адақұлы 

Wireshark программасы  

көмегімен желілік 

трафикті анализдеу 

Анализ сетевого трафика 

с помощью программы 

Wireshark 

Network traffic 

analysis with program 

Wireshark 

 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Конырханова Асем 

Адилбекқызы, PhD, 

и.о.доцента 

63.  Леспекова Азиза 

Амансариевна 

Linux операциялық 

жүйесінде IPTABLES 

арқылы рұқсатсыз енуді 

анықтау 

Oбнаружение 

несанкционированного 

доступа через IPTABLES 

в Linux 

Unauthorized access 

detection through 

IPTABLES on Linux 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Назырова Айжан 

Есболовна, аға 

оқытушы 

64.  Мансұр 

Дінмұхамед 

Лиясұлы 

Электрондық сандық 

қолтаңба қауіпсіздігіндегі 

криптографиялық 

шифрлар 

Криптографические 

шифры в безопасности 

электронной цифровой 

подписи  

Cryptographic ciphers 

in the security of 

electronic digital 

signature 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Конырханова Асем 

Адилбекқызы, PhD, 

и.о.доцента 
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65.  Маңмұрын 

Мұхаммедрақым 

Мұзданұлы 

SQL шабуылынан 

деректер қорын қорғау 

Защита баз данных от 

SQL атак 

Protecting databases 

from SQL attacks 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Конырханова Асем 

Адилбекқызы, PhD, 

и.о.доцента 

66.  Мендигалиева 

Коктем Ерлановна 

Ақпаратты қорғауға 

арналған стеганография 

әдісі 

Метод стеганографии для 

защиты информации 

The method of 

stenography for the 

protection of 

information 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Каманур Унзила, аға 

оқытушы 

67.  Мырзабеков 

Темирлан Бекенұлы 

Oracle жүйесінде 

деректерді қорғауды 

жасау 

Разработка системы 

защиты данных в Oracle 

Data Protection 

development in 

Oracle system 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Мусина Гульнара 

Талгатовна, аға 

оқытушы 



68.  Олегов Данияр 

Айдарұлы 

Ақпаратты қорғау 

құралдарын тестілеу үшін 

желілік шабуылдарды 

модельдеу 

Моделирование сетевых 

атак для тестирования 

средств защиты 

информации 

Simulation of 

network attacks for 

testing information 

security tools 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD, 

доцент м.а. 

69.  Салімова Данагүл 

Бақытжанқызы 

Цифрлық  контенттің 

авторлық құқығын 

қорғауға арналған сандық 

таңбалау  

Цифровые водянные 

знаки для защиты 

авторских прав цифрового 

контента 

Digital watermarks 

for copyright 

protection of digital 

content 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Каманур Унзила, аға 

оқытушы 

70.  Таңбай Нұрбол 

Мерекеұлы 

Дыбыстық сигналдарды 

аутентификациялаудың 

қосымшасын әзірлеу 

Разработка приложения 

аутентификации звуковых 

сигналов 

Development of audio 

authentication 

application 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Каманур Унзила, аға 

оқытушы 

71.  Тоқтыбаев Иса 

Асхатұлы 

Мобильді қосымшада 

деректерді қорғау 

жүйесін жасау 

Разработка системы 

защиты данных в  

мобильном приложении 

Development of a 

data protection 

system in a mobile 

application  

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Мусина Гульнара 

Талгатовна, аға 

оқытушы 

72.  Тұрғанбаев Абай 

Болатұлы 

DDOS шабуылынан 

қорғау 

Защита от DDOS атак Protection against 

DDOS attacks 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Назырова Айжан 

Есболовна, аға 

оқытушы 
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73.  Тунгишбаев Талгат 

Кайратович 

Қазіргі заманғы 

криптографиядағы үлкен 

сандармен жұмыс жасауға 

арналған құралдар 

Инструменты для работы 

с большими числами в 

современной 

криптографии 

Tools for Working 

with Large Numbers 

in Modern 

Cryptography 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Оспанова Адеми 

Бекжановна, к.ф-м.н., 

и.о.доцента 

74.  Шабаров Алимжан 

Алтынбекұлы 

Кәсіпорынның 

ақпараттық қауіпсіздігін 

құжаттамалық 

қамтамасыз ету 

Документационное 

обеспечение 

информационной 

безопасности предприятия 

Documentation 

support of 

information security 

of the enterprise 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, к.т.н., 

и.о. доцента 



75.  Абулкаирова Асем 

Нурдаулетовна 

Мекеме үшін қауіпсіздік 

және қорғау жүйесін 

жасау 

Разработка системы  

обеспечения безопасности 

и защиты для организации 

Development of a 

security and 

protection system for 

the organization 

against emergencies 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Кинтонова Алия 

Жексембаевна, к.т.н., 

и.о.доцента 

76.  Жалгасбаева 

Динара Маратқызы 

QR-код қауіпсіздігін 

арттыру әдістері  

Методы повышения 

безопасности QR-кода 

QR Code Security 

Methods 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD 

доктор, и.о.доцента 

77.  Жанатова Асемгуль 

Амантаевна 

«Компьютерлік 

жүйелердің 

қорғалғандығын 

тестілеу» Web сервисі 

Web-сервис 

«Тестирование 

защищенности 

компьютерных сетей» 

«Computer Networks 

Security Testing» 

Web Service 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Оспанова Адеми 

Бекжановна, к.ф-м.н., 

и.о.доцента 

78.  Ниязбеков Саябек 

Кабылбекович 

Интерактивті оқыту үшін 

бағдарлама әзірлеу  

Разработка программы 

для интерактивного 

обучения  

Development of the 

program for 

interactive training  

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, к.т.н., 

и.о.доцента 

79.  Саркытов Азимхан 

Ержанұлы 

ЭЦҚ құру әдістері Методы создания ЭЦП  Methods for creating 

EDS 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, к.т.н., 

и.о. доцента 

80.  Оспанова Камила 

Болатовна 

Қауіпсіз хабар алмасу 

жүйесін криптография 

негізінде құру  

Разработка системы 

безопасного обмена 

сообщениями на основе 

криптографии 

Development of 

Cryptography- Based 

Secure Messaging 

system 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Конырханова Асем 

Адилбеккызы, PhD, 

и.о.доцента 
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81.  Рай Нурдаулет 

Анарханұлы 

Банкте клиенттік 

деректерді өңдеу 

жүйесінің ақпараттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету 

Обеспечение 

информационной 

безопасности системы 

обработки клиентских 

данных в банке 

Ensuring information 

security of the 

customer data 

processing system in 

the bank 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, к.т.н., 

и.о. доцента 



82.  Сералиева Айлина 

Амантаевна 

ARP-spoofing шабуылын 

анықтау 

Обнаружение ARP-

spoofing атаки 

ARP-spoofing attack 

detection 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, к.т.н., 

и.о. доцента 

83.  Турсунханов 

Алишер Ерланович 

Cisco ASA технологиясы 

негізінде қорғалған 

компьютерлік желілер 

Защищенные 

компьютерные сети на 

основе технологии Cisco 

ASA  

Secure computer 

networks based on 

Cisco ASA 

technologies 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, к.т.н., 

и.о. доцента 

84.  Тюлемисова Дана 

Болатовна 

Шифрланған деректер 

қорына қол жеткізудің 

рөлдік әдістері 

Ролевые методы доступа к 

зашифрованным базам 

данных  

Role-based methods 

for accessing 

encrypted databases 

B4-100200-02 

(СИБ-42) 

Конырханова Асем 

Адилбеккызы, PhD, 

и.о. доцента 

85.  Файзулла Назым 

Батырбекқызы 

Рұқсатсыз енуді мобильді 

тестілеуге Kali Linux-ті 

қолдану 

Применение Kali Linux 

для мобильного 

тестирования 

несанкционированного 

доступа 

Kali Linux 

application for mobile 

unauthorized access 

testing 

B4-100200-01 

(АҚЖ-41) 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD, 

доцент м.а. 

5B011100  Информатика 
 

1 Ақберді  

Назым Бақытқызы 

Дуалды оқыту жүйесінің 

әдістемелік ерекшеліктері 

Методические особенности 

системы дуального 

обучения 

Methodical features of 

the dual departmental 

teaching 

В4-0111-01 Кариева Қалия 

Утеповна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

2 Әжібек  

Асылхан Серікжан  

Білім беру жүйесіндегі web-

қосымшалар құрудың 

негіздері 

Основы разработки web-

приложений для системы 

образования 

Fundamentals of 

developing web 

applications for the 

education system 

В4-0111-01 Серік Меруерт,  

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

3 Бабаева 

Айша 

Озатовна 

Информатика бойынша 

мультимедиялық оқыту 

ортасын жобалау 

Проектирование 

мультимедийной 

обучающей среды по 

информатике 

 

Designing a multimedia 

learning environment 

on computer science 

В4-0111-01 Абильдинова 

Гульмира  

Маратовна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 



4 Бейсенбаева  

Дана Бауржанқызы 

M-learning оқыту құралы 

ретінде білім беру сапасын 

арттыру 

Применение M-learning как 

средство повышения 

качества преподавания 

The use of M-learning 

as a means of 

improving the quality 

of teaching 

В4-0111-01 Абильдинова 

Гульмира  

Маратовна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

5 Дадаханов Шахзод 

Иссматулла 

Информатика сабағынан 3-

сынып оқушыларына 

арналған қашықтықтан 

оқытудың мобильді 

қосымшасын құру 

Разработка мобильного 

приложения 

дистанционного обучения 

по информатике для 

учащихся 3 класса 

Development of a 

mobile application of 

distance learning in 

computer science for 

student of grade 3 

В4-0111-01 Байгожин Далабай, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

6 Жамаш  

Сұнғат 

Салихатұлы 

«Алгоритмдеу және 

программалау» пәніне 

арналған онлайн жүйе 

Онлайн система для 

предмета «Алгоритмизация 

и программирование» 

Online system for 

algorithmic and 

software subjects 

В4-0111-01 Карелхан 

Нурсауле,  

аға оқытушы  

7 Қасыманқызы 

Балжанар 

Электронды білім берудегі 

заманауи жүйелерді орта 

мектепте қолданудың 

әдістемесін жасау 

Разработка методики 

использования 

современных систем 

электронного обучения в 

средней школе 

Development of 

methods for using 

modern e-learning 

systems in high school 

В4-0111-01 Шындалиев 

Нұржан 

Тәжібайұлы, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

8 Маметаева 

Арайлым 

Жәнібекқызы 

Java тілінде 

бағдарламалауды оқытуға 

арналған электронды 

басылым әзірлеу 

Разработка электронного 

издания для обучения 

программированию на 

языке Java 

Developmenr of an 

electronic publication 

for teaching Java 

programming 

В4-0111-01 Ермаганбетова 

Мадина 

Аскаровна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

9 Махсотова Аружан 

Асқарқызы 

Python бағдарламалау тілін 

оқытуға арналған Android 

ортасында мобильді 

қосымша дайындау 

Разработка мобильного 

приложения в среде 

Android для обучения 

языку программирования 

Python 

Development of an 

Android mobile 

application for learning 

Python programming 

language 

В4-0111-01 Ермаганбетова 

Мадина 

Аскаровна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

10 Османкулов Анвар 

Аликулович 

Информатика сабақтарында 

виртуалды зертхананы құру 

(мобильді қосымша үшін) 

Разработка виртуальной 

лаборатории на уроках 

информатики (для 

мобильного приложения) 

Development of a 

virtual laboratory in 

computer science lesson 

(for mobile applicaton) 

В4-0111-01 Байгожин Далабай, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 



11 Пардақұлова 

Мунира 

Құдратқызы 

Информатика пәнінен 

интерактивті және деңгейлік 

тапсырмаларды оқыту 

әдістемесін жасау 

Разработка методики 

преподавания 

интерактивных и 

уровневых заданий по 

информатике 

Development of 

methods of teaching 

interactive and level 

task in computer 

science 

В4-0111-01 Шындалиев 

Нұржан 

Тәжібайұлы, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

12 Рахым 

Бағила Маратқызы 

Phyton  бағдарламалау 

тілінде оқытуға арналған 

мобильдік қосымша жасау 

және қолдану әдісі 

Создание мобильных 

приложений для обучения 

языку Phyton и метод 

применения 

Creating mobile 

applications for training 

Phyton language and 

method of using 

 

В4-0111-01 Омарбеков Еркин 

Ершекевич,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

13 Сатыпалды  

Рахат 

Базарбайқызы 

Оқушыларды информатика 

пәнінен қашықтықтан оқыту 

үшін электрондық білім 

беру ресурсын құру 

Создание электронного 

образовательного ресурса 

для дистанционного 

обучения школьников по 

информатике 

 

Creation of electronic 

educational resource 

for distance learning 

of schoolchildren 

В4-0111-01 Жалғасбекова 

Жұпар 

Қыдырқызы, 

физика - 

математика 

ғылымдарының 

кандидаты 

14 Сулейменова Мира  

Сериковна 

Мобильдік технологиялар 

арқылы 7 сынып бойынша 

тест тапсырмаларын 

дайындау әдістері   

Методы разработки 

тестовых заданий  для 7 

класса с использованием 

мобильных технологий     

 

Methods for developing 

test tasks for 7th grade 

using mobile 

technologies 

 

В4-0111-01 Омарбеков Еркин 

Ершекевич, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

15 Досова  

Айгерим 

Нурлановна 

Phyton тілін жалпы білім 

беретін мектепте оқыту 

әдістері 

Методика изучения языка 

Phyton в 

общеобразовательной 

школе 

Methods of learning the 

Phyton language in a 

comprehensive school 

В4-0111-02 Альжанов Айтуган 

Кайржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

16 Кулмаганбетов 

Жанат 

Канаткалиулы 

Робототехниканы (Lego 

mindstorms) оқыту кезінде 

виртуалды шындық 

элементтерімен 

практикалық 

тапсырмаларды әзірлеу 

Разработка практических 

заданий с элементами 

виртуальной реальности 

при обучении 

робототехнике (Lego 

mindstorms) 

Development of 

practical tasks with 

elements of virtual 

reality in robotics 

training (Lego 

mindstorms) 

В4-0111-02 Закирова Алма 

Булатовна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 



17 Кундакбаев  

Диар  

Маратович 

Программалау  дағдыларын 

меңгерудің деңгейлерін 

бағалау бойынша есептер 

жүйесін дарлау 

Разработка системы задач 

по оцениванию уровней 

освоения навыков 

программирования 

Designing of a tasks 

system for assessing the 

development levels of 

prjgramming skills 

В4-0111-02 Мукашева 

Манаргуль 

Умирзаковна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

18 Суйіндік  

Нұрбол 

Суйіндікұлы 

«Мектеп-ЖОО» жүйесінде 

программалауды үздіксіз 

оқытудың моделін құру 

Построение модели 

непрерывного обучения 

программированию в 

системе «школа-вуз» 

Building of a 

continuing education 

model of programming 

in the system of 

«school-university» 

В4-0111-02 Мукашева 

Манаргуль 

Умирзаковна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

19 Уруспаева Назерке 

Муратовна 

Интерактивті тақтаны 

пайдаланып, графтарды 

қолданудың әдіснамалық 

негіздері 

Методические основы 

использования графов с 

помощью интерактивной 

доски 

Methodological basics of 

using graphs using an 

interactive whiteboard 

В4-0111-02 Альжанов Айтуган 

Кайржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

20 Жалелов  

Ержан  

Жалелұлы 

Орта мектептің ақпараттық 

сайтын құру және жүзеге  

асырудың әдістері 

Методы разработки и 

реализации 

информационного сайта 

средней школы 

Methods of designing 

and implementing a 

high school information 

site 

В4-0111-03 Серік Меруерт,  

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

21 Жарқын 

Батыр Жарқынұлы 

Мектептерде информатика 

пәнін ағылшын тілінде 

оқыту  әдістемесі 

Методика преподавания 

информатики в школах на 

английском языке 

Methods of teaching 

Computer science in 

English at schools 

В4-0111-03 Кариева  

Калия Утеповна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

22 Кажимуратова 

Камила 

Арыстанбековна 

Информатика сабақтарында 

қолданылатын логикалық 

есептер мен жаттығулардың 

жіктелуі 

Классификация логических 

задач и упражнений, 

используемых на уроках 

информатики 

Classification of logical 

problems and exercises 

used in computer 

science lessons. 

В4-0111-03 Давлетова Айнаш 

Халиуллиновна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

23 Куанышбаев 

Марат 

Кайратулы 

Андройд ортасында орта 

мектепке арналған қосымша 

жасау 

Создание приложения для 

средней школы в среде 

Андроид 

Creating a high school 

app in an Android 

environment 

В4-0111-03 Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллаевна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 



24 Қалдыбаева 

Ақерке Маратқызы 

Информатика курсында 

студенттерге арналган 

бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың 

негізгі түрлерін меңгеру 

Освоения основных видов 

программного обеспечения 

учащимся в курсе 

информатики 

Mastering the main 

types of software for 

students in a computer 

science course 

В4-0111-03 Давлетова Айнаш 

Халиуллиновна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

25 Құдайбергенов 

Қабиден 

Қайырғалиұлы 

Орта және кәсіптік білім 

беру ұйымдарына арналған 

«Сабақ кестесі» 

автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Создание 

автоматизированной 

системы «Расписание 

занятий» для учреждений 

среднего и 

профессионального 

образования 

Creation of an 

automated «Class 

schedule» system for 

secondary and 

vocational education 

institutions 

В4-0111-03 Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллаевна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

26 Мақсатов  

Шалқар Алданбай 

"Параллель енгізу негіздері" 

пәнін оқытуда VR 

технологияларын қолдану 

Использование VR 

технологий при изучении 

предмета "Основы 

параллельных вычислений" 

Using VR technology for 

teaching the subject 

"Basics of parallel 

computing" 

 

В4-0111-03 Карелхан 

Нурсауле,  

аға оқытушы 

27 Нуридин Айгерим 

Оралбайқызы 

Робототехниканы оқытуда 

толықтырылған нақтылық 

әдісін қолдану 

 

Методика применения 

дополненной реальности 

при обучении 

робототехнике 

 

The method of using 

augmented reality in the 

teaching of robotics 

В4-0111-03 Закирова Алма 

Булатовна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

28 Тастемір Бақыткүл 

Исақызы 

Логикалық есептерді шешу 

арқылы бастауыш мектепте 

информатика сабақтарында 

танымдық әмбебап оқу іс-

әрекеттерін қалыптастыру 

Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий на уроках 

информатики в начальной 

школе посредством 

решения логических задач 

Formation of cognitive 

universal educational 

actions at computer 

science lessons in 

primary school by 

solving logical 

problems 

В4-0111-03 Жалғасбекова 

Жұпар 

Қыдырқызы, 

физика - 

математика 

ғылымдарының 

кандидаты 

29 Ысмайыл 

Мырзабек 

Ағабекұлы 

STEM-оқыту курсы 

бойынша оқушыларға 

арналған бағдарламалық 

қамтама әзірлеу 

Разработка программного 

обеспечения для учащихся 

курса STEM 

Software Development 

for STEM-course’s 

Students 

В4-0111-03 Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллаевна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 



 «5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

 

1  Алпыспаев Ерболат 

Канатович 

Картаны 

валидациалайтын 

бағдармалық қосымшаны 

құру 

 

Разработка программного 

приложения валидации 

карты 

Card validation 

software development 

ЕТБҚ-41 Сайтова Роза 

Болатовна,  

магистр, аға оқытушы 

2  Амангелды Шерхан 

Ержанұлы 

Ұшқышсыз ұшу 

аппараттарына арналған 

маршрутты есептеу мен 

анықтау бойынша 

қосымша құру 

Разработка приложения по 

расчету и определению 

маршрута для беспилотных 

летательных аппаратов 

Development of an 

application for 

calculating and 

determining the route 

for unmanned aerial 

vehicles 

ЕТБҚ-41 Дюсекеев Канагат 

Абетович, 

т.ғ.к., PhD 

3  Датқабек Елнұр 

Абибұллаұлы 

Растрлық бейнелердегі 

ақпаратты 

стеганографиялық жіберу 

арқылы ақпаратты қорғау 

үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу 

Разработка программного 

обеспечения для 

стеганографической 

передачи информации в 

растровых изображениях 

для защиты информации 

 

Development of 

software for 

steganographic 

transmission of 

information in bitmaps 

to protect information 

ЕТБҚ-41 Нуржанова Айжан 

Бахтыбековна, 

магистр, 

аға оқытушы 

 

4  Дәлімбек Нұрбақыт 

Қанатұлы 

Unity кросс-

платформалық ортада 

компьютерлік ойындарды 

әзірлеу 

Разработка компьютерных 

игр в межплатформенной 

среде Unity 

Development of 

computer games in 

Unity cross-platform 

environment 

ЕТБҚ-41 Сайтова Роза 

Болатовна,  

магистр, аға оқытушы 

5  Жапанов 

Динмухамед 

Кабдрашитович 

Мектеп бағдарламасының 

оқулығына 

толықтырылған шындық 

элементтерін құрастыру 

Разработка элементов 

дополненной реальности 

для учебника школьной 

программы 

Development of 

augmented reality 

elements for a school 

curriculum textbook 

ЕТБҚ-41 Баенова Гульмира 

Мусаевна,  

магистр, аға оқытушы 

6  Жумабеков Ерасыл 

Ермекович 

Android операциялық 

жүйесіне арналған ойын 

қосымшасын құрастыру 

Разработка игрового 

приложения под 

операционную систему 

Android 

Development of a game 

application for the 

Android operating 

system 

ЕТБҚ-41 Дюсекеев Канагат 

Абетович, 

т.ғ.к., PhD 

7  Жұртыбеков 

Дәулетбек 

Батырбекұлы 

Су апаттарындағы 

құтқару операциялары 

үшін аппараттық-

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу 

Разработка аппаратно-

программного обеспечения  

для спасательных операций 

в водной стихии 

Development of 

hardware and software 

for rescue operations in 

the water elements 

ЕТБҚ-41 Искаков Казизат 

Такуадинович, 

ф.-м.ғ.д., профессор 



8  Ислам Ербол 

Исатайұлы 

Android платформасы 

үшін ескертпелерді 

жүргізу қосымшасын 

құрастыру 

 

Разработка приложения 

ведения заметок для 

платформы Android 

Developing a note 

taking application for 

the Android platform 

ЕТБҚ-41 Дюсекеев Канагат 

Абетович, 

т.ғ.к., PhD 

9  Кұланбаев Әділ 

Қанатұлы 

Су сынамаларын жинау 

және экологиялық 

мониторинг үшін 

арналған қозғалтқышы 

бар жылжымалы радио 

басқарылатын жүзу 

құрылғысын жасау 

Разработка мобильного 

радиоуправляемого 

плавательного аппарата с 

гребным винтом для сбора 

проб воды и 

экологического 

мониторинга 

Development of a 

mobile radio-controlled 

swimming device with 

a propeller for water 

sampling and 

environmental 

monitoring 

ЕТБҚ-41 Искаков Казизат 

Такуадинович,  

ф.-м.ғ.д., профессор 

10  Құсайынов Мақсат 

Рахметоллаұлы 

Судың сапасын 

анықтайтын аппараттық-

бағдарламалық құралды 

жасау 

Разработка аппаратно-

программного устройства 

для определения качества 

воды 

Development of a 

hardware-software 

device for determining 

the quality of water 

ЕТБҚ-41 Искаков Казизат 

Такуадинович,  

ф.-м.ғ.д., профессор 

11  Мелдебекова Камила 

Серікқызы 

Жасанды интеллект 

технологияларының 

негізінде адамның 3D 

моделін құруға және дене 

қимылы мен кейіпін 

детектрлеуге арналған 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу 

Разработка программного 

обеспечения для создания 

3D модели и 

детектирования поз 

человека на основе 

технологий искусственного 

интеллекта 

Development of  

software for creating 

3D model and detecting 

human poses based on 

AI technologies 

ЕТБҚ-41 Мирғалиқызы 

Толқын,  

PhD, доцент м.а. 

12  Мухамедсалым 

Замиля Аянкызы 

Сымсыз желілерде 

үйірткілі кодтарды 

бағдармалық 

қамтамасыздандыру 

Программная реализация 

свёрточных кодов в 

беспроводных сетях 

данных 

 

Software 

implementation of 

convolutional codes in 

wireless data networks 

ЕТБҚ-41 Ташатов Нурлан 

Наркенович,  

ф-м.ғ.к., доцент 

13  Оспанов Еркін 

Қайратұлы 

Көру мүмкіндігі шектеулі 

адамдар үшін қозғалысты 

бақылау мен басқарудың 

роботтандырылған 

жүйесін әзірлеу және 

құру 

Разработка и создание 

роботизированной системы 

контроля и управления 

движением для людей с 

ограниченными 

возможностями по зрению 

Development and 

creation of the robotic 

motion control system 

for people with visual 

impairments 

ЕТБҚ-41 Нуржанова Айжан 

Бахтыбековна, 

магистр, 

аға оқытушы 

14  Рахимов Ертай 

Таушанбайұлы 

Сыйымдылық сенсорлар 

негізінде жасалған үш 

Разработка устройства 

ввода трехмерной 

Development of the 

three dimensional data 

ЕТБҚ-41 Нуржанова Айжан 

Бахтыбековна, 



өлшемді ақпаратты енгізу 

құралын әзірлеу 

информации, собранной на 

основе ёмкостных датчиков 

input device made 

based on capacitive 

sensors 

магистр, 

аға оқытушы 

15  Сламбек Адина 

Жасұланқызы 

«Физика пәнінен 

виртуалды зертхана» 

бағдарламалық 

қамтамасын әзірлеу 

Разработка программного 

обеспечения «виртуальная 

лаборатория по физике» 

Development of 

software for «physic’s 

virtual laboratory» 

ЕТБҚ-41 Нуржанова Айжан 

Бахтыбековна, 

магистр, 

аға оқытушы 

16  Сұлтан Ернар Дрон құрастыру және 

қозғалысын басқару 

жүйесін әзірлеу 

Конструирование и 

разработка системы 

управления движением 

дрона 

Design and 

development of a drone 

motion control system 

ЕТБҚ-41 Сауханова Магрипа 

Сергазиновна, 

магистр, 

аға оқытушы 

17  Тажиден Камила 

Сакенқызы 

Метеорологиялық 

деректерді талдау және 

визуализациялау 

бағдарламасын әзірлеу 

Разработка программы 

анализа и визуализации 

метеорологических данных 

Development of the 

program for the 

analysis and 

visualization of the 

meteorological data 

 

ЕТБҚ-41 Оралбекова Жанар 

Орымбаевна,  

PhD, доцент м.а. 

18  Абдуллаев Асилбек 

Атабекович 

Стоматологиялық 

клиниканы 

автоматтандыру жобасы 

Проект автоматизации 

стоматологической 

клиники 

Project for the 

automation of the 

dental clinic 

 

ВТиПО-42 Демидчик Наталья 

Николаевна,  

т.ғ.к., доцент 

19  Абдурахмонов 

Нуржан 

Динмухаммедулы 

Ойын 

бағдарламасындағы 

қозғалыстарды 

симуляциялауға арналған 

бағдарламалық 

қамтаманы әзірлеу 

Разработка программного 

обеспечения для симуляции 

движений в игровой 

программе 

Development of 

software for simulating 

movements in gaming 

program 

 

ВТиПО-42 Фураева Ирина 

Ивановна,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

20  Агалиева Аделя 

Руслановна 

Unity ойын қозғалысында 

оқыту үшін қосымшаны 

әзірлеу 

Разработка приложения для 

обучения 

программированию на 

игровом движке Unity 

Development an 

application for teaching 

game engine 

programming 

 

ВТиПО-42 Садвакасова Куралай 

Жанжигитовна, 

п.ғ.к., доцент м.а. 

21  Айтақын Султан 

Сәрсембайұлы 

 

Пайдаланушылардың 

балама топтарын құруға 

арналған мобильді 

қосымшаны жасау 

Создание мобильного 

приложения по 

формированию 

альтернативных групп 

пользователей  

Creating a mobile 

application for the 

formation of alternative 

user groups 

ВТиПО-42 Сеньковская 

Анастасия 

Александровна, 

магистр, аға оқытушы 



22  Алдыберген Әлім 

Серікұлы 

 

Эталондық модельді 

және вариативті 

атрибуттарды автоматты 

түрде сәйкестендіру 

арқылы tLab өніміне 

арналған тест жүйесін 

әзірлеу 

Разработка тестовой 

системы для продукта tLab 

с автоматической 

идентификацией эталонной 

модели и вариативных 

атрибутов 

Development of a test 

system for the tLab 

product with automatic 

identification of the 

reference model and 

variable attributes 

ВТиПО-42 Сеньковская 

Анастасия 

Александровна, 

магистр, аға оқытушы 

 

23  Әмірадин Жақсыбек 

Абдрахманұлы 

 

Сақтандыру 

компаниясының мобильді 

қосымшасын жасап 

шығару 

Разработка мобильного 

приложения для страховой 

компании 

Development of mobile 

application for an 

insurance company 

ВТиПО-42 Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

24  Баймуханов Султан 

Каскырулы 

Кәсіпорынның кіріс және 

шығыс бөлігін жүйелі 

есепке алу және талдау 

үшін бағдарламалық 

құралдарды әзірлеу 

Разработка программного 

средства для 

систематического учета и 

анализа доходной и 

расходной части 

предприятия  

Development of 

software for the 

systematic accounting 

and analysis of the 

income and expenditure 

of the enterprise 

ВТиПО-42 Садвакасова Куралай 

Жанжигитовна, 

п.ғ.к., доцент м.а. 

25  Бердибеков Серікжан 

Мұратұлы 

 

Аквариумдарға арналған 

бағдарламалы-

аппараттық кешенді құру 

Разработка программно-

аппаратного комплекса для 

аквариумистики 

Development of a 

hardware-software 

complex for aquariums 

ВТиПО-42 Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

26  Даутов Естай 

Курбаналиулы 

 

Компания 

қызметкерлерінің өзара 

әрекеттесуін 

автоматтандыруға 

арналған мобильді 

қосымшаны әзірлеу 

Разработка мобильного 

приложения для 

автоматизации 

взаимодействия 

сотрудников компании 

Development of a 

mobile application to 

automate the interaction 

of company employees 

ВТиПО-42 Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

27  Доскина Аделина 

Рамазановна 

 

Нұр-сұлтан қаласындағы 

жылжымайтын мүлік 

нарығына баға белгілеу 

алгоритмдерін іске 

асыратын деректерді 

жинаудың бөлінген 

жүйесін әзірлеу 

Разработка распределенной 

системы сбора данных, 

реализующей алгоритмы 

ценообразования рынка 

недвижимости г.Нур-

Султан 

Development of the 

data collection’s 

distributed system 

implemented pricing 

algorithms for the 

immovable market of 

Nur-Sultan 

ВТиПО-42 Сеньковская 

Анастасия 

Александровна, 

магистр, аға оқытушы 

28  Жакупов Амир 

Ерболатович 

 

Мүмкіндігі шектеулі 

адамдарға арналған 

«Eyehelper» көмекші 

құрылғысын жасап 

Разработка устройства 

«Eyehelper» для людей с 

ограниченными 

возможностями 

Development of device  

«Eyehelper» for people 

with disabilities 

ВТиПО-42 Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 



шығару 

29  Кинаятова Асия 

Айбековна 

 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ-нің белгіленген 

ережесі негізінде ғылыми 

жұмыстарды рәсімдеу 

үшін бейімделу үлгісін 

әзірлеу 

Разработка адаптивного 

шаблона для оформления 

научных работ на основе 

установленного положения 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

Development of an 

adaptive template for 

the revision of scientific 

works based on the 

established position of 

ENU named after 

L.N.Gumilyov 

ВТиПО-42 Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

30  Қадыр Дәулетжан 

Берікжанұлы 

 

Пайдаланушылар 

арасындағы картада 

орналасқан жерді өзара 

алмасу және күн тәртібі 

үшін өзара алмасуға 

арналған бағдарламалық 

жасақтаманы жасау 

Разработка программного 

средства для взаимного 

обмена местоположением 

на карте и распорядком дня 

между пользователями 

Development of 

software for a mutual 

exchange of a map 

location and a daily 

chart between users 

ВТиПО-42 Фураева Ирина 

Ивановна,    

ф.-м.ғ.к., доцент 

31  Құмаров Әлихан 

Маратұлы 

 

Парсинг және жүйелік 

трафикты талдау арқылы, 

желілік ресурстардың 

беделімен жалған 

ақпаратты анықтауға 

арналған tLab жүйесі 

Парсинг и анализ дампов 

сетевого трафика с целью 

обнаружения индикаторов 

компрометации на основе 

репутации сетевых 

ресурсов для системы tLab 

Parsing and analyzing 

dumps of network 

traffic to detect 

indicators of 

compromise based on 

the reputation of 

network resources for 

the tLab system 

ВТиПО-42 Сеньковская 

Анастасия 

Александровна, 

магистр, аға оқытушы 

32  Мамадалиханова 

Мухтарамхон 

Уктамхановна 

Адамның көз 

қозғалысының бағытын 

бақылау жүйесін құру 

Разработка системы 

мониторинга направления  

движения глаз человека 

 

Development of a 

system for monitoring 

the direction of human 

eye movement 

 

ВТиПО-42 Садвакасова Куралай 

Жанжигитовна, 

п.ғ.к., доцент м.а. 

33  Мұрат Райхан 

Қайратқызы 

Үйымның желілік 

жабдықтарын түгендеу 

үшін бағдарламалық 

құралды әзірлеу 

Разработка программного 

средства для 

инвентаризации сетевого 

оборудования организации 

Software development 

tool for inventory 

control of the network 

equipment 

 

ВТиПО-42 Садвакасова Куралай 

Жанжигитовна, 

п.ғ.к., доцент м.а. 

34  Оразгалиев Ануар 

Маратович 

Қауіпсіздік критерийлері 

бойынша компьютерлік 

желілер үшін IP 

Исследование IP 

протоколов для 

компьютерных сетей по 

Examination of IP 

protocols for computer 

networks by security 

ВТиПО-42 Ташатов Нурлан 

Наркенович,  

ф-м.ғ.к., доцент 



хаттамаларын зерттеу критериям безопасности criteria 

 

35  Пазылхан Нұрлыхан 

Пазылханұлы 

 

«Companion» мобильді 

қосымшасын жасап 

шығару 

Разработка мобильного 

приложения «Companion» 

Development of mobile 

applcation 

«Companion» 

ВТиПО-42 Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

36  Томилов Игорь 

Дмитриевич 

Деректер іздеу әдістерін 

қолдана отырып, ДК 

компоненттерді сатуға 

арналған бағдарламалық 

құралын жасау 

Разработка программного 

средства по продаже 

комплектующих ПК с 

использованием методов 

интеллектуального анализа 

данных 

Software development 

for the sale of pc 

components using data 

mining methods 

ВТиПО-42 Садвакасова Куралай 

Жанжигитовна,  

п.ғ.к., доцент м.а. 

37  Турсунметова Феруза 

Шаукатқызы 

Биометрикалық саусақ ізі 

сканерінің деректері 

негізінде студенттердің 

сабаққа қатысуын 

бақылаудың 

бағдарламалық құралын 

жасау 

Разработка программного 

средства для контроля 

посещаемости студентов на 

основе биометрических 

данных сканера отпечатков 

пальцев 

 

Software development 

for monitoring student 

attendance, which 

based on biometric data 

of a fingerprint scanner 

ВТиПО-42 Садвакасова Куралай 

Жанжигитовна,  

п.ғ.к., доцент м.а. 

38  Амантай Әсел 

Нұрланқызы 

Python тілінде бейнелерді 

тану 

Распознавание 

изображений на языке 

Python 

 

Python image 

recognition 

ЕТБҚ-43 Сайтова Роза 

Болатовна,  

магистр аға оқытушы 

39  Арынбеков Баубек 

Касымбекович 

Жол қиылыстары 

желісінің бағдарламалық 

көпагенттік моделін 

Anylogic көмегімен 

әзірлеу 

 

Разработка программной 

многоагентной модели сети 

дорожных перекрестков с 

использованием Anylogic 

Development of a 

software multi-agent 

model of a network of 

road intersections 

 

ЕТБҚ-43 Абдураимова Баян 

Куандыковна,  

т.ғ.к., доцент м.а. 

40  Асанов Әділет 

Мухитұлы 

Жылдам қозғалатын 

объектілердің спутниктік 

навигациясының 

бағдарламалық-

техникалық жүйесін 

әзірлеу 

Разработка программно-

технической системы 

спутниковой навигации 

быстро движущихся 

объектов 

Development of a 

software and hardware 

system for satellite 

navigation of fast 

moving objects 

ЕТБҚ-43 Атанов Сабыржан 

Кубейсинович,  

т.ғ.д., профессор 

41  Әділбеков Еркебулан 

Әділбекұлы 

Жасанды интеллект 

негізінде дауыс 

функциясы бар көмекшіні 

Разработка помощника с 

голосовой функцией на 

базе искусственного 

Development of 

assistant with voice 

function based on 

ЕТБҚ-43 Жартыбаева Макпал 

Галымбековна, 

магистр, аға оқытушы 



әзірлеу  интеллекта  artificial intelligence  

42  Әлімбек Оразбек 

Ғалыұлы 

Цифрлық сурет арқылы 

банкноттардың 

түпнұсқалығын 

анықтауға арналған 

бағдарламалық 

қосымшаны жасау 

Разработка программного 

приложения для 

определения подлинности 

банкнот по цифровому 

снимку 

Development of the 

software application for 

determining the 

authenticity of 

banknotes from a 

digital image 

ЕТБҚ-43 Оралбекова Жанар 

Орымбаевна,  

PhD, доцент м.а. 

43  Әлімжан Ерсаят 

Зейноллаұлы 

Мектепке дейінгі 

жастағы балаларға 

арналған мобильді оқыту 

қосымшасын әзірлеу 

Разработка мобильного 

обучающего приложения 

для детей до школьного 

возраста 

Development of a 

mobile learning 

application for 

preschool children 

ЕТБҚ-43 Баенова Гульмира 

Мусаевна,  

магистр, аға оқытушы 

44  Едіге Нұрқайыр 

Маратұлы 

Нақты уақыт режимінде 

объектілерді тану 

бағдарламалық модулін 

әзірлеу 

Разработка программного 

модуля распознавания 

объектов в режиме 

реального времени 

Development of the 

software module for 

object recognition in 

real time 

ЕТБҚ-43 Оралбекова Жанар 

Орымбаевна,  

PhD, доцент м.а. 

45  Жұлдызов Данияр 

Дулатұлы 

Python-да объектіні тану 

алгоритмін жасау 

Разработка алгоритма по 

распознаванию объекта на 

Python 

Development of an 

algorithm for object 

recognition in Python 

 

ЕТБҚ-43 Баенова Гульмира 

Мусаевна,  

магистр, аға оқытушы 

46  Ілияс Ақнұр 

Бірлікқызы 

Unity өндеу ортасында 

нысанды құру 

Построение объекта в среде 

разработки Unity 

Building n object in the 

Unity development 

environment 

 

ЕТБҚ-43 Сайтова Роза 

Болатовна,  

магистр, аға оқытушы 

47  Кеңесбай Өмірбек 

Нұржанұлы 

 

Ассоциацияларды 

талдаудың негізгі 

алгоритмдері 

Основные алгоритмы 

анализа ассоциаций 

 

Basic algorithms for 

association analysis 

 

ЕТБҚ-43 Сауханова Магрипа 

Сергазиновна, 

магистр,аға оқытушы 

48  Курмаш Альфараби 

Бейбиталиулы 

 

Нейрондық желілерді 

қолданып валюта курсын 

болжау 

Прогнозирование валютных 

курсов с использованием 

нейронных сетей 

Forecasting exchange 

rates using neural 

networks 

ЕТБҚ-43 Сауханова Магрипа 

Сергазиновна, 

магистр, аға оқытушы 

49  Қырықбай Ерасыл 

Ерболұлы 

Аудиторияға сауалнама 

жүргізу үшін мобильді 

қосымшаны әзірлеу. 

Разработка мобильного 

приложения для 

анкетирования аудитории 

Development of a 

mobile application for 

audience survey. 

ЕТБҚ-43 Баенова Гульмира 

Мусаевна,  

магистр, аға оқытушы 

50  Матай Әділ 

Амансерікұлы 

«Доман карточкасы» 

мобильді қосымшасын 

әзірлеу 

Разработка мобильного 

приложения «Карточки 

Домана» 

Development of mobile 

application «Doman 

Cards» 

ЕТБҚ-43 Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 



51  Оршыбекова Балауса 

Рустенбекқызы 

Python тілінде сөйлеуді 

тану қосымшасын әзірлеу 

Разработка приложения 

распознавание речи на 

языке Python 

Development of speech 

recognition application 

in Python 

ЕТБҚ-43 Сайтова Роза 

Болатовна,  

магистр, аға оқытушы 

52  Рысбай Нүркен 

Асылбекұлы 

Unity ортасында оқытуға 

арналған VR-

қосымшасын әзірлеу 

Разработка обучающего 

VR-приложения в среде 

Unity 

 

Development of 

training VR-application 

in Unity 

ЕТБҚ-43 Оралбекова Жанар 

Орымбаевна, 

PhD, доцент м.а. 

53  Талғатов Дәулет 

Саматұлы 

 

Қазақстанның тарихи 

оқиғаларын қалпына 

келтіретін ойын 

қосымшасын әзірлеу 

Разработка игрового 

приложения, 

воссоздающего 

исторические события 

Казахстана 

Development of gaming 

application recreated 

historical events of 

Kazakhstan 

ЕТБҚ-43 Сеньковская 

Анастасия 

Александровна, 

магистр, аға оқытушы 

54  Абдикаликова Гаухар 

Омаркызы 

Компьютерлік көруді 

қолдану арқылы 

автотұрақтағы бос 

орындарды мониторинг 

жасауға арналған 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді әзірлеу 

Разработка программного 

обеспечения мониторинга 

свободного места в 

паркинге с использованием 

компьютерного зрения 

Development of 

software for monitoring 

of free parking space by 

using computer vision 

ЕТБҚ-45 Мирғалиқызы 

Толқын,   

PhD, доцент м.а. 

55  Айманбетова Арай 

Алтынбекқызы 

Толықтырылған 

шынайылық элементтерін 

пайдалана отырып, 

«Қазақ халқының ұлы 

адамдары» ойын 

қосымшасын әзірлеу 

 

Разработка игрового 

приложения «Великие 

люди казахского народа» с 

использованием элементов 

дополненной реальности 

Development of the 

game application 

"Great people of the 

Kazakh nation" by 

using augmented reality 

elements 

ЕТБҚ-45 Мирғалиқызы 

Толқын,   

PhD, доцент м.а. 

56  Балмаш Диас 

Бақытжанұлы 

Георадиолокациялық 

сигналдарды көрнекілеу 

Визуализация 

георадиолокационных 

сигналов 

Visualization of 

groundpenetratingradar 

signals 

ЕТБҚ-45 Боранбаев Самат 

Акшабаевич, 

аға оқытушы 

 

57  Боранбай Бекарыс 

Сағатұлы 

Суреттерді цифрлық 

сүзгілеу алгоритмдерін 

қолдану 

Использование алгоритмов 

цифровой фильтрации 

изображений 

Using digital image 

filtering algorithms 

ЕТБҚ-45 Боранбаев Самат 

Акшабаевич, 

аға оқытушы 

58  Енбек Береке 

Алимұлы 

Android платформасында 

латын қарпінде 

оқушыларға арналған 

бағдарлама жасау 

Разработка приложения для 

учеников на латинице на 

платформе Android 

Developing application 

for students in Latin on 

the Android platform 

ЕТБҚ-45 Мухитова Айгуль 

Ариповна,  

магистр, аға оқытушы 



59  Ешанқұлова Жанелла 

Қасымханқызы 

Рельефті жерлерде 

қозғалуға арналған 

мобильді басқарылатын 

құрылғының моделін 

әзірлеу 

Разработка модели 

мобильного управляемого 

устройства для 

передвижения в рельефных 

местностях 

Development of a 

model of mobile 

controlled device for 

movement in relief 

areas 

ЕТБҚ-45 Жартыбаева Макпал 

Галымбековна, 

магистр, аға оқытушы 

60  Жалимханова 

Галиянур 

Камбарбековна 

Көзі нашар көретін және 

көзі көрмейтін адамдарға 

арналған дауыстық 

функциясы бар 

кедергілерді тану 

құрылғысын әзірлеу 

Разработка устройства 

распознавания препятствий 

с голосовой функцией для 

слабовидящих и незрячих 

людей 

Development of an 

obstacle recognition 

device with voice 

function for visually 

impaired and blind 

people 

ЕТБҚ-45 Жартыбаева Макпал 

Галымбековна, 

магистр, аға оқытушы 

61  Жұматай Бақыт 

Әділбекұлы 

Web технологиялардың 

көмегімен футбол 

чемпионаттарын басқару 

және бақылау 

Управление и контроль 

футбольных чемпионатов с 

использованием Web 

технологий 

Management and 

control of football 

championships using 

Web technologies 

ЕТБҚ-45 Жартыбаева Макпал 

Галымбековна, 

магистр, аға оқытушы 

62  Закрикчинов 

Асылбек Сергеевич 

Мәтінді тану 

технологиясын қолдану 

арқылы 

транслитерациялауға 

арналған мобильді 

қосымшаны әзірлеу 

Разработка мобильного 

приложения для 

транслитерации с 

применением технологии 

распознования текста 

Development of mobile 

application for 

transliteration using text 

recognition technology 

ЕТБҚ-45 Мухитова Айгуль 

Ариповна,  

магистр, аға оқытушы 

63  Каукарова Муслима 

Аязбайкызы 

Күзет ұйымдары үшін 

қашықтықтан 

мониторинг пен 

басқарудың 

бағдарламалы-

аппараттық жүйесін 

әзірлеу 

Разработка программно-

аппаратной системы 

дистанционного 

мониторинга и управления 

для охранных организаций 

Development of remote 

monitoring and control 

system's software and 

hardware for security 

organizations 

ЕТБҚ-45 Мирғалиқызы 

Толқын,   

PhD, доцент м.а. 

64  Куанышкереев 

Темиршын 

Махамбетулы 

Дыбысты цифрлық 

өңдеуде вейвлет 

түлендіруді қолдану 

Применение вейвлет 

преобразований при 

цифровой обработке звука 

 

The use of wavelet 

transforms in digital 

sound processing 

ЕТБҚ-45 Боранбаев Самат 

Акшабаевич,  

аға оқытушы 

65  Мәлік Әсел 

Шоқанқызы 

Штрих -код мәліметтерін 

талдаушы мобильді 

қосымша құру 

Создание мобильного 

приложения для анализа 

данных штрих-кода 

 

Creating a mobile 

application for barcode 

data analysis 

ЕТБҚ-45 Боранбаев Самат 

Акшабаевич,  

аға оқытушы 



66  Нурмаханов Абзал 

Ерланұлы 

Ақпаратты қорғаудың 

криптографиялық 

әдістері негізінде «қазақ 

тіліндегі мәтінді 

шифрлеу» қосымшасын 

әзірлеу 

Разработка приложения  

«Шифрование текста на 

казахском языке» на основе 

криптографических 

методов защиты 

информации 

Development of the 

application «Text 

encryption in the 

kazakh language» on 

the basis of 

cryptographic methods 

of information 

protection 

ЕТБҚ-45 Мухитова Айгуль 

Ариповна,  

магистр, аға оқытушы 

 

67  Оразбек Мирас 

Ғалымжанұлы 

Бағдарламалау және 

ақпараттық қауіпсіздік 

дағдыларын оқытуға 

арналған Веб-сервис 

Bеб-сервис для изучения 

программирования и 

информационной 

безопасности 

Web service for 

learning programming 

and information 

security 

ЕТБҚ-45 Демидчик Наталья 

Николаевна,  

т.ғ.к., доцент 

68  Садубаев Айрат 

Ерболович 

«Шахмат» ойынының 

қазақша нұсқасының 

бағдарламасын құру 

Разработка приложения 

казахской версии игры 

«Шахматы» 

Create application of 

the Kazakh version of 

the game «Chess» 

ЕТБҚ-45 Абдыбаева Гульсара 

Зарпеновна,  

э.ғ.к., доцент м.а. 

69  Тілеубергенов 

Нұркен Ержанұлы 

Сандық дыбыс сигналды 

өңдеуді қолдану арқылы 

мобильді қосымшаны 

әзірлеу 

Разработка мобильного 

приложения с применением 

цифровой обработки 

звукового сигнала 

Development of mobile 

application using digital 

sound signal processing 

ЕТБҚ-45 Мухитова Айгуль 

Ариповна,  

магистр, аға оқытушы 

70  Тоқтарбаев Дамир 

Серікұлы 

Деректерді қорғау үшін 

виртуалды жеке желіні 

(VPN) құру 

Создание виртуальной 

частной сети (VPN) для 

защиты данных 

Create virtual private 

network (VPN) for 

securing data 

ЕТБҚ-45 Абдыбаева Гульсара 

Зарпеновна,  

э.ғ.к., доцент м.а. 

 

71  Тұрсын Мәди 

Жұмаханұлы 

Компания менеджерінің 

жүйелік жұмыс кеңістігін 

жасау және бейімдеу 

Разработка и адаптация 

систематизированного 

рабочего пространства 

менеджера фирмы 

Development and 

adaptation of a 

systematic workspace 

of a company manager 

ЕТБҚ-45 Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 

72  Хусаинов Заманбек 

Темирбекович 

Желінің белсенділігін 

және компьютердің 

желілік қызметін 

бақылауға арналған 

бағдарламаны әзірлеу 

Разработка программы 

определения сетевых 

настроек и мониторинга 

сетевой активности 

компьютера 

Development of a 

software for 

determining network 

settings and monitoring 

the network activity of 

a computer 

ЕТБҚ-45 Фураева Ирина 

Ивановна,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

73  Абылхан Сара 

Базарбайқызы 

Зардап шеккендерге 

арналған анонимді 

әлеуметтік желіні құру 

Разработка анонимной 

социальной сети для людей, 

переживших травмы 

Development of an 

anonymous social 

network for injured 

people 

ЕТБҚ-47 Демидчик Наталья 

Николаевна,  

т.ғ.к., доцент 



74  Алғибай Медеу 

Ерболұлы 

Микроконтроллер 

негізінде тамшылатып 

суаруды басқару жүйесі 

Система управления 

капельным поливом на 

основе микроконтроллера 

 

Microcontroller drip 

irrigation control 

system 

ЕТБҚ-47 Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 

75  Аманкелдинов 

Таңжарық 

Аманкелдіұлы 

Java қауіпсіздік 

технологиясын қолдану 

Использование технологии 

безопасности Java 

Using Java Security 

Technology 

ЕТБҚ-47 Сауханова Магрипа 

Сергазиновна, 

магистр, аға оқытушы 

76  Ахметханова 

Сандуғаш 

Манарбекқызы 

Есте сақтау және ойлау 

қабілетін арттыруға 

арналған қосымшаны 

құру 

Разработка приложения для 

развития памяти и 

мышления 

 

Development of the 

application for the 

development of 

memory and thinking 

ЕТБҚ-47 Оралбекова 

Жанар 

Орымбаевна,  

PhD, доцент м.а. 

77  Бектұрған Назерке 

Саттарқызы 

Заңсыз таралудан 

бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың 

қорғаныс модулін әзірлеу 

 

Разработка модуля защиты 

программного обеспечения 

от незаконного 

распространения 

Development of a 

software protection 

module against illegal 

distribution 

ЕТБҚ-47 Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 

78  Жаксылыков 

Нурислам Асанович 

 

Толықтырылған 

шынайылық 

технологияларын 

жарнама индустриясында 

қолдану 

 

Применение технологий 

дополненной реальности в 

рекламной индустрии 

Application of 

augmented reality 

technologies in the 

advertising industry 

ЕТБҚ-47 Дюсекеев Канагат 

Абетович,  

т.ғ.к., PhD 

79  Зейнелкабиденов Аян 

Рысбекулы 

OR3 платформасы 

негізінде корпоративтік 

бизнес-процестерді 

жобалау 

Проектирование 

корпоративных бизнес-

процессов на базе 

платформы OR3 

Design of corporate 

business processes 

based on OR3 platform 

ЕТБҚ-47 Абдураимова Баян 

Куандыковна,  

т.ғ.к., доцент м.а. 

80  Каиров Ислямбек 

Естаевич 

Созылмалы аурулар 

кезінде дәрілік заттардың 

рецептілерін үлестіруді 

оңтайландыруға арналған 

қосымша 

Приложение для 

оптимизации отпускания 

рецептов лекарственных 

средств при хронических 

заболеваниях 

Application for 

optimizing the giving 

away of medicine's 

prescriptions for 

chronic diseases 

ЕТБҚ-47 Мусин Амантай 

Танирбергенович,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

81  Қабаш Камила 

Темірбекқызы 

Қоқыс контейнерлеріне 

арналған контейнердің 

толықтық датчиктерін 

әзірлеу және қоқыс 

таситын машиналарға 

Разработка датчика 

наполненности мусорного 

контейнера и его 

применение для построения 

оптимальных маршрутов 

Development of a full 

container sensor for 

garbage containers, and 

constructing optimal 

routes for garbage 

ЕТБҚ-47 Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 



арналған оңтайлы 

маршруттар құру үшін 

қолдану 

мусоровозов trucks 

82  Қаражан Бекасыл 

Серікұлы 

Бөлмелердің дизайнын 

құрастыруға арналған 

VR-қосымшасын әзірлеу 

Разработка VR-приложения 

для создания дизайна 

помещений 

Development of a VR 

application for creating 

room design 

ЕТБҚ-47 Мирғалиқызы 

Толқын,  

PhD, доцент м.а. 

83  Ордабай Әміржан 

Бауыржанұлы 

Бизнес-процестерді 

автоматтандыру және 

басқару  

Автоматизация и 

управление системными 

процессами бизнеса 

Automation and 

management of 

business system 

processes 

ЕТБҚ-47 Мусин Амантай 

Танирбергенович,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

84  Серик Еркин Білім беру платформасы 

үшін GoLang көмегімен 

Веб-сервис құрастыру 

Разработка Веб-сервиса для 

образовательной 

платформы с 

использованием GoLang 

Development of Web 

service for education 

platform with GoLang 

ЕТБҚ-47 Балабеков Болат 

Чапаевич,  

т.ғ.к., доцент  

85  Серікқалиұлы Ғалым Компьютерлік көру 

қабілеті бар Telegram-

ботты құру 

Разработка Telegram -бота с 

компьютерным зрением 

Development of 

Telegram-bot with 

computer vision 

ЕТБҚ-47 Абдыбаева Гульсара 

Зарпеновна,  

э.ғ.к., доцент м.а. 

86  Таласбеков Ерболат 

Арыстанбекович 

Кәсіпорынның 

корпоративтік желісінде 

ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

корпоративной сети 

предприятия 

Ensuring information 

security in the corporate 

network of the 

enterprise 

ЕТБҚ-47 Дюсекеев Канагат 

Абетович, 

т.ғ.к., PhD 

87  Тулетай Бүркіт 

Исмұратұлы 

«iFridge» мобильді 

кроссплатформалық 

қосымшасын құру 

Разработка мобильного 

кроссплатформенного 

приложения «iFridge» 

 

Development of mobile 

cross-platform 

application «iFridge» 

ЕТБҚ-47 Мусин Амантай 

Танирбергенович,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

88  Хуантай Раушан 

Хуантайқызы 

Кәсіпорын желісінің  

жергілікті есептеуіш 

сегментін қорғауды 

ұйымдастыру 

 

Организация защиты 

сегмента локальной 

вычислительной сети 

предприятия  

 

Organization of local 

segment protection 

enterprise network 

 

ЕТБҚ-47 Абдураимова Баян 

Куандыковна,  

т.ғ.к., доцент м.а. 

89  Шайхидинов Алишер 

Тореханұлы 

«Жүйелік монитор» 

көмекші компьютерлік 

программасын құру 

Разработка 

вспомогательной 

компьютерной программы 

«Системный монитор» 

 

Development of an 

auxiliary computer 

program «System 

Monitor» 

ЕТБҚ-47 Фураева Ирина 

Ивановна,  

ф.-м.ғ.к., доцент 



90  Адақ Ақжол Жалпы ашық online 

курстарда тестілеу 

жүйесін құру 

 

Разработка системы 

тестирования в массовых 

открытых online курсах 

Development of testing 

system in massive open 

online courses 

ЕТБҚ-49 Боранбаев Самат 

Акшабаевич,  

аға оқытушы 

91  Боран Олжас 

Бейсенбайұлы 

Қазақ мәтінін латын 

әліпбиіне түрлендіруге 

арналған Java Script-те 

көпфункционалды 

мобильді транcлятор 

Многофункциональный 

мобильный транслятор на 

Java Script для конвертации 

казахского текста в 

латинский алфавит 

 

Multifunctional mobile 

translator in Java Script 

to convert text to the 

Latin alphabet 

ЕТБҚ-49 Атанов Сабыржан 

Кубейсинович,  

т.ғ.д., профессор 

92  Дұғалиева Назерке 

Манарбекқызы 

 

Python тілінде 

машиналық оқыту 

жүйелерін құру 

Построение систем 

машинного обучения на 

языке Python 

Building Machine 

Learning Systems with 

Python 

ЕТБҚ-49 Сауханова Магрипа 

Сергазиновна, 

магистр, 

аға оқытушы 

 

93  Жалын Ержамал Ақпараттық жүйелер мен 

бизнес-процестер аудиті 

Аудит информационных 

систем и бизнес-процессов 

An audit of information 

systems and business 

processes 

 

ЕТБҚ-49 Абдураимова Баян 

Куандыковна,  

т.ғ.к., доцент м.а. 

94  Игамбердиева Акерке 

Нишоналикизи 

Жұмыс станцияларында 

компьютерлер 

белсенділігінің желілік 

трафигіне мониторинг 

жүргізу және талдау 

бағдарламасын әзірлеу 

Разработка программы 

мониторинга и анализа 

сетевого трафика 

активности компьютеров на 

рабочих станциях 

 

Development of a 

program for monitoring 

and analyzing network 

traffic activity of 

computers on 

workstations 

 

ЕТБҚ-49 Садвакасова Куралай 

Жанжигитовна, 

п.ғ.к., доцент м.а. 

95  Ізбасарова Әлия 

Серікқызы 

Instagram әлеуметтік 

желісінде бизнес-

аккаунттарды дамытуға 

арналған Telegram-бот 

Telegram-бот для 

продвижения бизнес-

аккаунтов в социальной 

сети Instagram 

 

 

Telegram-bot to 

promote business 

accounts in the social 

network Instagram 

ЕТБҚ-49 Мусин Амантай 

Танирбергенович,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

96  Кәден Азамат 

Мұханұлы 

Құрылыс жұмыстары 

процесстерін 

мониторингтеу және 

басқаруды 

оптимизациялауға 

Разработка программного 

обеспечения для 

мониторинга и 

оптимизации управления 

процессами строительных 

Development of 

software for monitoring 

and optimizing the 

management of 

construction processes 

ЕТБҚ-49 Искаков Казизат 

Такуадинович,  

ф.-м.ғ.д., профессор 



арналған бағдарламалық 

қамтаманы құру 

работ 

97  Кырыкбесова 

Айгерим 

Жоламановна 

Микроконтроллерде 

топырақтың негізгі 

параметрлерін өлшеу, 

беру және талдау жүйесі 

Система измерения, 

передачи и анализа 

основных параметров 

почвы на 

микроконтроллере 

System of 

measurement, 

transmission and 

analysis of basic soil 

parameters on a 

microcontroller 

 

ЕТБҚ-49 Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 

98  Құмгельдиев Абзал 

Саматұлы 

Web элементтерді 

қолдану арқылы IOS 

операциялық жүйесіне 

негізделген қосымша 

құру 

 

Разработка приложения, 

поддерживающего IOS 

операционную систему с 

использованием Web 

элементов  

Development 

application supporting 

IOS operating system 

using Web elements  

ЕТБҚ-49 Мусин Амантай 

Танирбергенович,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

99  Лесқалиева Гүлдана 

Лесқалиқызы 

Аспаздық білім беру 

бойынша мобильді оқыту 

қосымшасы 

Мобильное обучающее 

приложение по кулинарии 

Mobile Training App 

for Cooking 

ЕТБҚ-49 Мусин Амантай 

Танирбергенович,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

100 Мүбәрак Батырхан 

Ермекұлы 

Бейнелердегі тұлғаларды 

тану жүйесін құру 

Разработка системы 

распознавания лиц по 

изображениям 

 

Development of facial 

recognition system 

ЕТБҚ-49 Абдыбаева Гульсара 

Зарпеновна,  

э.ғ.к., доцент м.а. 

101 Нұрсұлтанов Дулат 

Әлиасқарұлы 

Бағдаршамның жұмысын 

жақсартуға арналған 

бағдарламалық 

қамтаманы әзірлеу 

 

Разработка программного 

обеспечения для улучшения 

работы светофора 

 

Development of  

software for improving 

traffic lights operation 

ЕТБҚ-49 Балабеков Болат 

Чапаевич,  

т.ғ.к., доцент  

102 Орынбасар Арман 

Асқарұлы 

Бейнені тану теориясына 

негізделген контейнер 

жұмысын басқаруға 

арналған бағдарламалық 

қамтаманы әзірлеу 

Разработка программного 

обеспечения для 

управления работой 

контейнера на основе 

теории распознавания 

образов 

Development of 

software for managing 

container operation 

based on the theory of 

pattern recognition 

ЕТБҚ-49 Балабеков Болат 

Чапаевич,  

т.ғ.к., доцент  

103 Уатханова Айым 

Рымбековна 

Биометриялық 

мәліметтер негізінде 

аутентификация жүйесін 

құру 

Разработка систем 

аутентификации на основе 

биометрических данных 

Development of 

authentication systems 

based on biometric data 

ЕТБҚ-49 Абдураимова Баян 

Куандыковна,  

т.ғ.к., доцент м.а. 
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1 Айтмаханбет Қанат 

Қайратұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық 

университетінің 

абитуриенттеріне 

арналған Telegram bot 

жасау 

Разработка Telegram bot для 

абитуриентов ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

Development of 

Telegram bot for 

applicants ENU named 

after  

L.N. Gumilyov 

АЖ-41 Шекербек Айнұр 

Әзімбайқызы, 

қолданбалы 

математика магистрі, 

аға оқытушы 

2 Асмиева Инкара 

Жангельдиевна 

Корей косметикасын сату 

бойынша интернет-дүкен 

жасау 

Разработка интернет-

магазина по продажам 

корейской косметики 

Development of an 

online store for the sale 

of Korean cosmetics 

АЖ-41 Адалбек Алибек, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

3 Ашіралы Жанболат 

Қуатбайұлы 

«Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар» пәнін 

онлайн оқыту үшін жүйе 

жасау 

Разработка системы для 

онлайн обучения 

дисциплины 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

Development of a 

system for online 

training discipline 

«Information and 

communication 

technologies» 

АЖ-41 Шекербек Айнұр 

Әзімбайқызы, 

қолданбалы 

математика магистрі, 

аға оқытушы 

4 Әбілда Бауыржан 

Ғалымжанұлы 

Шағын және орта бизнесті 

қаржыландыру көздерін 

іздеудің ақпараттық 

жүйесін жасау 

Разработка 

информационной системы 

для поиска источников 

финансирования малого и 

среднего бизнеса 

Development of an 

information system for 

finding sources of 

financing for small and 

medium-sized 

businesses 

АЖ-41 Оспанов Руслан 

Маратович, 

техника ғылымының 

магистрі, аға 

оқытушы 

5 Әкімсал Айнұр 

Сейілханқызы 

«Service City Pro» ЖШС 

кәсіпорындарының 

ақпараттық-басқару 

жүйесінің моделін әзірлеу 

және жобалау 

Разработка модели и 

проектирование 

информационно-

управляющей системы 

предприятий ТОО «Service 

City Pro» 

Development of model 

and design of 

information 

management system of 

enterprises of LLP 

«Service City Pro» 

АЖ-41 Адалбек Алибек, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

6 Давлетова Жанылай 

Орунбасаровна 

Мамандық бойынша 

жұмыс іздеу үшін клиент-

серверлік ақпараттық 

жүйесін құру 

Разработка клиент-

серверной 

информационной системы 

для поиска работы по 

специальности 

Development of a 

client- server 

information system for 

job search in a specialty 

АЖ-41 Шекербек Айнұр 

Әзімбайқызы, 

қолданбалы 

математика магистрі, 

аға оқытушы 

7 Даниярова Айша 

Эралиевна 

«nekeislam.kz» Web-

сайтын құру 

Создание Web-сайта 

«nekeislam.kz» 

Creation of 

«nekeislam.kz» 

АЖ-41 Адалбек Алибек, 

информатика 



Website магистрі, аға 

оқытушы 

8 Есбосын Ақерке 

Нұрланқызы 

Arduino негізінде ақылды 

жылыжай жасау 

Создание умной теплицы 

на основе Arduino 

Making smart 

greenhouse based on 

Arduino 

АЖ-41 Адалбек Алибек, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

9 Жетпісбаев Елшібек 

Рүстембекұлы 

Visual C # тілінде 

клиенттік қосымшаның 

мәліметтер базасын құру 

технологиясын жасау 

Разработка технологий 

создания клиентского 

приложения базы данных 

на языке Visual C# 

Development of 

technologies for 

creating a database 

client application in 

Visual C # 

АЖ-41 Турсынбаев Берик 

Жамхорович, аға 

оқытушы 

10 Жиенбаев Айбек 

Умирбаевич 

Интернет-дүкен үшін 

мобильді қосымшаны 

әзірлеу 

Разработка мобильного 

приложения интернет-

магазина 

Development of a 

mobile application for 

an online store 

АЖ-41 Шекербек Айнұр 

Әзімбайқызы, 

қолданбалы 

математика магистрі, 

аға оқытушы 

11 Ілес Қазыбек 

Нұрдәулетұлы 

Сақтандыру компаниясы 

менеджерінің 

автоматтандырылған 

жұмыс орнын жасау 

Разработка 

автоматизированного 

рабочего места менеджера 

страховой компании 

Development of the 

automated workplace of 

the Manager of the 

insurance company 

АЖ-41 Шекербек Айнұр 

Әзімбайқызы, 

қолданбалы 

математика магистрі, 

аға оқытушы 

12 Кеңес Асылбек 

Еркебұланұлы 

Жылжымайтын мүлік 

нарығында бағалау 

қызметін қамтамасыз 

етудің ақпараттық 

жүйесін құру 

Разработка 

информационной системы 

обеспечения оценочной 

деятельности на рынке 

недвижимости 

Development of an 

information system for 

providing valuation 

activities in the real 

estate market 

АЖ-41 Оспанов Руслан 

Маратович, 

техника ғылымының 

магистрі, аға 

оқытушы 

13 Қалдыбек Інжу 

Өмірзаққызы 

Компьютерлік техниканы 

сату үшін интернет-дүкен 

жасау 

 

Разработка интернет-

магазина для реализации 

компьютерной техники 

Development of an 

online store for the 

implementation of 

computer technology 

АЖ-41 Адалбек Алибек, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

14 Мамитай Ақерке 

Төлеубекқызы 

Тұрмыстық техниканы 

қашықтықтан басқаруға 

арналған бағдарламалық 

кешен құру 

Создание программного 

комплекса дистанционного 

управления бытовой 

техникой 

Creation of a software 

package for remote 

control of household 

appliances 

АЖ-41 Адалбек Алибек, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

15 Мерзаянов Азамат 

Ертайұлы 

Мұражайды виртуалды 

көру ақпараттық жүйесін 

жасау  

Создание информационной 

системы виртуального 

просмотра музея 

Creation of a virtual 

museum viewing 

information system. 

АЖ-41 Таберхан Роман, 

есептеу техникасы 

және бағдарламалық 



қамтама магистрі, аға 

оқытушы 

16 Нұрахметханова 

Анель 

Сейтқазықызы 

Ағылшын тілін үйренуге 

арналған мобильді chat bot  

қосымшасын жасау 

Разработка мобильного 

приложения chat bot для 

изучения английского 

языка 

Development of a 

mobile chat bot 

application for learning 

English 

АЖ-41 Шекербек Айнұр 

Әзімбайқызы, 

қолданбалы 

математика магистрі, 

аға оқытушы 

17 Оразбекова Балым 

Дәулетқызы 

MVC негізінде киім 

сататын интернет-дүкенді 

жасау 

Разработка интернет-

магазина для продажы 

одежды на основе MVC 

Development of an 

online store for the sale 

of clothing based on 

MVC 

АЖ-41 Адалбек Алибек, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

18 Сайранбекова 

Аяулым Данияровна 

Мектеп оқушыларына 

арналған оқу-

дидактикалық 

материалдардың  

е –  репозиторийін жасау 

Разработка е – репозитория 

учебных и дидактических 

материалов для 

школьников 

Development of e - 

repository of 

educational and didactic 

materials for students 

АЖ-41 Шекербек Айнұр 

Әзімбайқызы, 

қолданбалы 

математика магистрі, 

аға оқытушы 

19 Санақбек Елжас 

Дулатұлы 

Құрылыс материалдарын 

сақтайтын қойма 

жұмысының 

автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесін жасау 

Создание 

автоматизированной 

информационной системы 

учета строительных 

материалов для склада 

Creation of an 

automated information 

system warehouse 

accounting building 

materials. 

АЖ-41 Таберхан Роман, 

есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамтама магистрі, аға 

оқытушы 

20 Сетерханұлы 

Арманбек 

Python бағдарламалау тілі 

бойынша жаппай онлайн 

курс ақпараттық жүйесін 

жасау 

Создание информационной 

системы массовых онлайн-

курсов по языку 

программирования Python 

Creating an information 

system for massive 

online courses in the 

Python programming 

language. 

АЖ-41 Таберхан Роман, 

есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамтама магистрі, аға 

оқытушы 

21 Тәжібек Ақнұр 

Арманбекқызы 

Марс планетасына 

арналған тақырыптық 

сайтты жасау 

Разработка тематического 

сайта, посвященного 

планете Марс 

Development of 

thematic site dedicated 

to the planet Mars 

АЖ-41 Адалбек Алибек, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

22 Токтаргазина 

Малика 

Муратбекқызы 

Электрондық кітапхана 

моделін жасау және оны 

іске асыру 

Разработка модели 

электронной библиотеки и  

ее реализация 

Development of 

electronic library model 

and its implementation 

АЖ-41 Шекербек Айнұр 

Әзімбайқызы, 

қолданбалы 

математика магистрі, 

аға оқытушы 

23 Юсупова Ақбота 

Абдуахасқызы 

Тауарларды сату мен 

сатып алуды іздеу 

Создание мобильного 

приложения «Аукцион» по 

Creating a mobile 

application «Auction» 

АЖ-41 Тұрсынбаев Берік 

Жамхорович, аға 



бойынша «Аукцион» 

мобильді қосымшасын 

құру 

поиску продажи и покупки 

товаров 

to search for the sale 

and purchase of goods 

оқытушы 

24 Абжанова Камила 

Ниязбековна 

«Электронды күнделік» 

telegram bot құру  

Создание telegram bot 

«Электронный дневник» 

Creation of telegram 

bot  «Electronic diary» 

ИС-42 Муханова Аягоз 

Асанбековна, PhD 

доктор 

25 Абрахимзада 

Мохаммад 

Берілген уақыт ішінде 

деректерді шифрлауды 

қамтамасыз ететін 

мобильді қосымшаны 

әзірлеу 

Разработка мобильного 

приложения для 

обеспечения шифрования 

данных на заданное время 

Development of a 

mobile application to 

provide data encryption 

for a given time 

ИС-42 Оспанов Руслан 

Маратович, 

техника ғылымының 

магистрі, аға 

оқытушы 

26 Анабиев Алихан 

Муратұлы 

«Елорданың көрікті 

жерлері» электрондық 

нұсқаулықты құру 

Разработка электронного 

гида 

«Достопримечательности 

столицы»  

Development of the 

electronic guide «Sights 

of the capital» 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

27 Ахман Темірлан 

Асхатұлы 

Ұялы телефон 

аксессуарларын сату 

бойынша электрондық 

дүкен құру 

Разработка электронного 

магазина по продаже 

аксессуаров для  

мобильных телефонов 

Development of an 

electronic store selling 

accessories for 

mobile phones 

 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

28 Аязбек Абылай 

Бақтыбайұлы 

Пән олимпиадаларын 

онлайн ұйымдастыру 

және өткізу үшін 

бағдарламалық өнімді 

құру 

Разработка программного 

продукта для онлайн 

организации и проведения 

предметных олимпиад 

Software product 

development for online 

organization and 

conduct of subject 

Olympiads 

 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

29 Бабкенов Қуаныш Ағылшын тілін үйрену 

үшін Telegram bot құру 

Разработка Telegram bot для 

изучения английского 

языка 

Telegram development 

a bot for learning 

English 

 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

30 Жағалбай Ұлбала 

Асқарбекқызы 

Сауда фирмасының 

мониторингтік жүйесін 

құру 

Разработка 

мониторинговой системы 

торговой фирмы 

Development of a 

monitoring system for a 

trading company 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

31 Исакова Малика 

Бахтияровна 

Электрондық кітапхана 

құрылымдық жүйесін 

жасау 

Разработка 

структурированной 

системы электронной 

Development of a 

structured electronic 

library system 

ИС-42 Муханова Аягоз 

Асанбековна, PhD 

доктор  



библиотеки 

32 Кабиев Аслан 

Абилханулы 

«Учителя.kz» білім беру 

веб-порталын құру  

Разработка 

образовательного веб-

портала «Учителя.kz» 

Development of 

educational web portal 

«Учителя.kz» 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

33 Каримова Диана 

Дулатовна 

Мәтіндік мәліметтерді 

талдау есептеріндегі 

тақырыптық модельдеу 

Тематическое 

моделирование в задачах 

анализа текстовых данных 

Thematic modeling in 

text data analysis 

problems 

ИС-42 Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к, доцент 

34 Кульжабаев Адлет 

Талгатович 

Android платформасында 

жеке шығындарды есепке 

алу жүйесін жасау 

Разработка системы для 

учета личных расходов на 

платформе Android 

Development of a 

system for accounting 

personal expenses on 

the Android platform 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

35 Күлібаева Динара 

Сүйкіндікқызы 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар бойынша 

студенттердің электронды 

журналын жасау 

Разработка электронного 

студенческого журнала по 

информационно-

коммуникационным 

технологиям 

Development of an 

electronic student 

magazine on 

information and 

communication 

technologies 

ИС-42 Оспанов Руслан 

Маратович, 

техника ғылымының 

магистрі, аға 

оқытушы 

36 Мажитов Нурлыхан 

Ерболсынович 

Сауда үшін ақпараттық 

жүйені құру 

Разработка  

информационной системы 

для торговли 

Development of 

information system for 

trade 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

37 Мухамеджанов 

Тимур Ильдарович 

Android платформасында 

істерді еске салу жүйесін 

құру 

Создание системы 

напоминания дел на 

платформе Android 

Create a to-do reminder 

system on the Android 

platform 

ИС-42 Тохметов Акылбек 

Тимербекович, 

к.ф.-м.н., доцент 

38 Насери Мохаммад 

Амиль 

Берілген уақыт ішінде 

деректерді шифрлауды 

қамтамасыз етуге 

арналған Web-қосымша 

жасау 

Разработка Web-

приложения для 

обеспечения шифрования 

данных на заданное время 

Development of a web 

application to provide 

data encryption for a 

given time 

ИС-42 Оспанов Руслан 

Маратович, 

техника ғылымының 

магистрі, аға 

оқытушы 

39 Рахманкулов Ерман 

Даниярович 

Рекрутингтік компанияда 

түйіндемені өңдеудің 

автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка 

автоматизированной 

системы обработки резюме 

в  рекрутинговой компании  

Development of an 

automated resume 

processing system in a 

recruiting company 

 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

40 Садыков Толеби 

Қанатұлы 

Тұрғын үйді таңдауда 

талдамалы желілер әдісін 

Применение метода 

аналитических сетей в 

Application of the 

analytical networks 

ИС-42 Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к, доцент 



қолдану задаче выбора жилья method in the problem 

of housing choice 

41 Уакпаева Даяна 

Бауржановна 

Кәсіпорынның есеп беру 

құжаттарының 

нысандарын 

құрастырудың 

автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка 

автоматизированной 

системы составления форм 

отчетных документов 

предприятия 

Development of an 

automated system for 

preparing forms of 

reporting documents of 

the enterprise 

ИС-42 Танченко Лилия 

Анатольевна, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

42 Алиев Жасұлан 

Нураханұлы 

Іс-шараларды 

ұйымдастыруға және 

өткізуге арналған 

ақпараттық жүйелер 

Разработка 

информационной системы 

для организации и 

проведения мероприятий  

Information systems for 

organization and 

conducting events 

АЖ-43 Оспанов Руслан 

Маратович, 

техника ғылымының 

магистрі, аға 

оқытушы 

43 Әлібек Нұрсұлтан 

Ибрагимұлы 

Ауыл шаруашылығы 

өнімдерін есепке алу және 

сәйкестендірудің 

электрондық жүйесін 

жасау 

Разработка электронной 

системы учета и 

идентификации 

сельскохозяйственной 

продукции 

Development of an 

electronic system for 

accounting and 

identification of 

agricultural products 

АЖ-43 Оспанов Руслан 

Маратович, 

техника ғылымының 

магистрі, аға 

оқытушы 

44 Әлмахан Сымбат 

Ермаханқызы 

«Автотұрақ» 

интеллектуалды жүйесін 

жасау 

Разработка 

интеллектуальной системы 

«Парковочная зона» 

Development of the 

intellectual system 

«Parking zone» 

АЖ-43 Абдикеримова 

Гульзира 

Бахытбековна, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

45 Әмит Әлішер 

Әділбекұлы 

Авиатасу қызметтерін 

ұйымдастыратын 

ақпараттық жүйе құру 

Создание информационной 

системы для организации 

авиационных услуг 

Creation of an 

information system for 

the organization of 

aviation services 

АЖ-43 Таберхан Роман, 

есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамтама магистрі, аға 

оқытушы 

46 Әшір Әділжан 

Байғали 

Сайттарға арналған 

«Дауыстық көмекші» 

ақпараттық жүйесін жасау 

 

Создание информационной 

системы «Голосовой 

помощник» для сайтов 

Creation of the 

information system 

«Voice Assistant» for 

websites 

АЖ-43 Таберхан Роман, 

есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамтама магистрі, аға 

оқытушы 

47 Бейсенгали 

Амангельды 

Ерланулы 

Есептеу техникаларын 

жөндеу қызмет көрсету 

орталығының 

Разработка 

информационно-

справочной системы 

Development of a 

reference system for a 

computer repair service 

АЖ-43 Таберхан Роман, 

есептеу техникасы 

және бағдарламалық 



анықтамалық-ақпараттық 

жүйесін жасау 

сервисного центра по 

ремонту вычислительной 

техники 

center қамтама магистрі, аға 

оқытушы 

48 Дабулов Хожабек 

Маратович 

Блокчейн негізінде 

логистикалық ақпараттық 

жүйені құру 

Разработка логистической 

информационной системы 

на основе блокчейна 

Creating a logistics 

information system 

based on blockchain 

АЖ-43 Оспанов Руслан 

Маратович, техника 

ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 

49 Жұматай Жансұлу 

Мұратқалиқызы 

«Hi Niners» оқу орталығы 

үшін бағдарламалық 

қосымшаны жасау 

Разработка программного 

приложения для 

образовательного центра 

«Hi Niners» 

Development of a 

software application for 

the «Hi Niners» 

educational center 

АЖ-43 Абдикеримова 

Гульзира 

Бахытбековна, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

50 Инирбай Лаура Түрлі тілдердегі 

үйлесімділіктің негізінде 

зат есімдерді кластерлеу  

Кластеризация 

существительных на основе 

их сочетаемости в разных 

языках 

Clustering nouns based 

on their compatibility in 

different languages 

АЖ-43 Бакиева Айгерим 

Муратовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

51 Майлыбаева Мира 

Қайратқызы 

Блокчейн технология 

негізіндегі білім беру 

ақпараттық жүйесін жасау 

Разработка 

образовательной 

информационной системы 

на основе технологии 

блокчейн 

Development of an 

educational information 

system based on 

blockchain technology 

АЖ-43 Оспанов Руслан 

Маратович, 

техника ғылымының 

магистрі, аға 

оқытушы 

52 Марат Бауыржан Chat-Bot денсаулық сақтау 

жүйесінде жасанды 

интеллект жүйесін жасау 

Разработка системы 

искусственного интеллекта 

в сфере здравохранения 

Chat-Bot 

Development of 

artificial intelligence 

system in healthcare 

Chat-Bot 

АЖ-43 Абдикеримова 

Гульзира 

Бахытбековна, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

53 Маханова Балжан 

Максаткызы 

Бейімделген 

бағдаршамдарды 

басқарудың 

интеллектуалды жүйесін 

жасау 

Разработка 

интеллектуальной системы 

управления 

адаптированными 

светофорами 

Development of an 

intelligent control 

system for adapted 

traffic lights 

АЖ-43 Абдикеримова 

Гульзира 

Бахытбековна, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

54 Мәуей Сураған «Telegram»-да көлік 

билеттерін сатып алуға 

өтінімді әзірлеу 

Разработка приложения для 

покупки транспортных 

билетов в «Telegram» 

Application 

development for the 

purchase of transport 

АЖ-43 Абдикеримова 

Гульзира 

Бахытбековна, 



tickets in a «Тelegram» информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

55 Мусабеков Малик 

Бакитжанович 

Спорт тауарларына 

арналған интернет-

дүкенді жасау 

Разработка интернет-

магазина для спортивных 

товаров 

Development of an 

online store for sports 

goods 

АЖ-43 Абдикеримова 

Гульзира 

Бахытбековна, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

56 Мұсабаев Бекарыс 

Қанатжанұлы 

Блокчейн технологиясына 

негізделген медициналық 

ақпараттық жүйесін жасау 

Разработка медицинской 

информационной системы 

на основе технологии 

блокчейн 

Development of a 

medical information 

system based on 

blockchain technology 

АЖ-43 Оспанов Руслан 

Маратович, 

м.т.н. 

57 Нұрым Ұлан 

Бекболатұлы 

Мәтіндердің үндестігін 

талдау бойынша 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жасау 

Разработка программного 

обеспечения по анализу 

тональности текстов  

Development of 

software for the 

analysis of the tonality 

of texts 

АЖ-43 Бакиева Айгерим 

Муратовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

58 Өмірзақ Ақниет 

Алматқызы 

Баланың қоршаған 

ортасын бақылауға 

арналған мобильді 

қосымшаны жасау 

Разработка мобильного 

приложения для контроля 

окружения ребенка 

Development of a 

mobile application for 

monitoring the 

environment of a child 

АЖ-43 Абдикеримова 

Гульзира 

Бахытбековна, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

59 Рамазан Ержан 

Амантайұлы 

Өртке қарсы дабылдың 

интеллектуалды жүйесін 

жасау 

Разработка 

интеллектуальной системы 

пожарной сигнализации 

Development of an 

intelligent fire alarm 

system 

АЖ-43 Абдикеримова 

Гульзира 

Бахытбековна, 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

60 Ташкенбай Алмат 

Мұратұлы 

Қонақ үй қызметтерін 

есепке алуды 

автоматтандыру 

ақпараттық жүйесін құру 

Разработка 

информационной системы 

автоматизации учета 

предоставляемых 

гостиничных услуг 

Development of an 

information system for 

automating the 

accounting of hotel 

services provided 

АЖ-43 Таберхан Роман, 

есептеу техникасы 

және бағдарламалық 

қамтама магистрі, аға 

оқытушы 

61 Халық Салтанат 

Балтабекқызы 

Электр қозғалтқышының 

жылдамдығын нақты 

бақылау үшін зияткерлік 

Разработка 

интеллектуальной системы 

управления точного 

Development of an 

intelligent control 

system for precise 

АЖ-43 Абдикеримова 

Гульзира 

Бахытбековна, 



басқару жүйесін дамыту контроля скорости 

электромобиля 

control of electric 

vehicle speed 

информатика 

магистрі, аға 

оқытушы 

62 Айтжанова Кундыз 

Айбаровна 

Медицинадағы 

сараптамалық жүйелер 

негізінде шешімдерді 

әзірлеу және қабылдау 

Разработка и  принятие 

решений на основе 

экспертных систем в 

медицине 

Development and 

decision-making based 

on expert systems in 

medicine  

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, аға 

оқытушы 

63 Айтмагамбет Дастан 

Оразканулы 

Компьютерлік клуб 

қызметін есепке алуды 

автоматтандыру 

Автоматизация учета 

деятельности 

компьютерного клуба 

Automation of 

computer club activity 

accounting 

АЖ-45 Ла Лира Львовна, ф.-

м.ғ.к., доцент 

64 Әнуарбек Ислам 

Уалиұлы 

Ішкі және сыртқы қалалық 

көлік ағындарын 

модельдеу әдісін әзірлеу 

Разработка метода 

моделирования внутренних 

и внешних городских 

транспортных потоков 

Development of a 

method for modeling 

internal and external 

urban traffic flows 

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, аға 

оқытушы 

65 Әсілбекова Балауса 

Ербақытқызы 

«Мектептегі сабақ 

кестесі» ақпараттық 

жүйесін әзірлеу 

Разработка 

информационной системы 

«Расписание занятий в 

школе» 

Development of 

information system  

«Schedule of classes in 

the school» 

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, аға 

оқытушы 

66 Жангожина Алина 

Маратовна 

Интернет-дүкен дербес 

деректерді өңдеуге 

арналған ақпараттық жүйе 

ретінде 

Интернет-магазин как 

информационная система 

обработки персональных 

данных 

Online store as an 

information system for 

processing personal 

data 

АЖ-45 Оспанов Руслан 

Маратович, 

техника ғылымының 

магистрі, аға 

оқытушы 

67 Зертбек Жасұлан 

Мәлік 

Зияткерлік көлік жүйесін 

және «Ақылды қала» 

имитациялық моделін 

жасау 

Разработка имитационной 

модели и интеллектуальной 

транспортной системы 

«Умный город» 

Development of 

simulation model and 

intelligent transport 

system «Smart city» 

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, аға 

оқытушы 

68 Исильбаев Жасулан 

Кайратович 

Криптографиялық 

түрлендірулерді 

Разработка алгоритмов 

моделирования и анализа 

Development of 

algorithms for modeling 

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, 



бағдарламалық іске 

асыруды модельдеу және 

талдау алгоритмдерін 

әзірлеу 

 

программных реализаций 

криптографических 

преобразований    

and analysis of software 

implementations of 

cryptographic 

transformations  

жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, аға 

оқытушы 

69 Ізбасар Кәмила 

Есенғалиқызы 

Медициналық 

қызметтерді талдау және 

синтездеу үшін шешім 

қабылдау жүйесін қолдау 

және жасау 

Разработка системы и 

поддержки принятия 

решений для анализа и 

синтеза медицинских услуг 

Development of system 

and decision support for 

analysis and synthesis 

of medical services 

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, аға 

оқытушы 

70 Кариева Ақтолқын 

Қонысбайқызы 

Қазақ тіліндегі контраст 

пен салыстырудың 

риторикалық байланысын 

танудағы Web-

қосымшаларын құру 

Разработка Web-

приложения распознавания 

риторических отношений 

контраста и сравнения в 

казахском языке 

Development of a web 

application for 

recognition of rhetorical 

relations of contrast and 

comparison in the 

Kazakh language 

АЖ-45 Бакиева Айгерим 

Муратовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

71 Картбаева Акбота 

Аскаровна 

Адам ағынының 

қозғалысын модельдеу 

әдісін әзірлеу 

Разработка метода 

моделирования движения 

людских потоков 

 

Development of a 

method of modeling the 

movement of human 

flows 

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, аға 

оқытушы, магистр, аға 

оқытушы 

72 Касымова Дана 

Маратқызы 

Емтихан эссесін 

автоматты бағалау 

бойынша бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жасау 

Разработка программного 

обеспечения по 

автоматическому 

оцениванию 

экзаменационных эссе  

Software development 

for automatic 

assessment of exam 

essays 

АЖ-45 Бакиева Айгерим 

Муратовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

73 Қаракеева Маржан 

Бектібайқызы 

Ғылыми-техникалық 

мәтіндерден ақпаратты 

автоматты түрде алу 

бойынша бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жасау 

Разработка программного 

обеспечения по 

автоматическому 

извлечению информации из 

научно-технических 

текстов 

Development of 

software for automatic 

extraction of 

information from 

scientific and technical 

texts 

АЖ-45 Бакиева Айгерим 

Муратовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

74 Меирбек Асылжан 

Алмасұлы 

Windows Forms көмегімен 

Iron Python тілінде 

деректер базасының 

клиенттік қосымшасын 

құру технологиясы 

Технология создания 

клиентских приложений баз 

данных на языке Iron 

Python с использованием 

Windows Forms 

Technology for creating 

client database 

applications in the Iron 

Python language using 

Windows Forms 

АЖ-45 Турсынбаев Берик 

Жамхорович, аға 

оқытушы 



75 Нағым Шайдолла 

Әділжанұлы 

Афазиясы бар адамдар 

туралы әңгімелердегі 

дискурстың 

макроқұрылымын талдау: 

әртүрлі әдістер мен 

тәсілдерді салыстырудағы 

бағдарламалық 

жасақтамасын жасау 

Разработка программного 

обеспечения анализа 

макроструктуры дискурса в 

нарративах людей с 

афазией: сравнение 

различных методов и 

подходов 

Development of 

software for analysis of 

discourse 

macrostructure in 

narratives of people 

with aphasia: 

comparison of different 

methods and 

approaches 

АЖ-45 Бакиева Айгерим 

Муратовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

76 Нұркиянов Серік 

Толеутай 

Клеткалы автоматтардың 

көмегімен автокөлік 

ағындарының моделін 

әзірлеу 

Разработка модели 

автотранспортных потоков 

с помощью 

клеточных автоматов 

Development of a 

model of traffic flows 

using cellular automata 

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, аға 

оқытушы 

77 Талғат Азамат 

Талғатұлы 

Мультиагенттік 

технологиялар базасында 

логистиканы қолдау 

жүйесін әзірлеу 

Разработка системы 

поддержки логистики на базе 

мультиагентных технологий 

Development of 

logistics support system 

based on multi-agent 

technologies 

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, аға 

оқытушы 

78 Тоқтарбай Мұхтар 

Амантайұлы 

Android платформасында 

мобильді зияткерлік 

жүйелер үшін 

қосымшаларды әзірлеу 

Разработка приложений для 

мобильных интеллектуальных 

систем на платформе Android 

Development of 

applications for mobile 

intelligent systems on 

the Android platform 

АЖ-45 Кантуреева Мансия 

Арынбековна, 

жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, аға 

оқытушы 

79 Хамитова Аружан 

Әмірқызы 

Интернетке қатысты 

маркерлердің Web-

қосымшасын жасау 

Разработка Web-

приложения маркеров 

отношения к интернету 

Web Application 

Development Markers 

for Internet 

Relationships 

АЖ-45 Бакиева Айгерим 

Муратовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

80 Шаймурат Айбарыс Семантикалық желілерді 

тіларалық талдау 

бойынша бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жасау 

Разработка программного 

обеспечения по 

межъязыковому анализу 

семантических сетей 

Software development 

for Interlanguage 

analysis of semantic 

networks 

АЖ-45 Бакиева Айгерим 

Муратовна, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

81 Ыбырахым Нұрай 

Сәбитқызы 

Етістіктері бар 

коллокацияларды 

Разработка программного 

обеспечения по 

Software development 

for automatic allocation 

АЖ-45 Бакиева Айгерим 

Муратовна, т.ғ.к., аға 



автоматты бөлу бойынша 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жасау 

автоматическому 

выделению коллокаций с 

глаголами 

of collocations with 

verbs 

оқытушы 

5В070200 – «Автоматтандыру және басқару»   

 

1 Абдуғабит Айдана 

Нұрланқызы 

Диэтиленгликольді 

(пластификатор) 

регенерациялау 

процесінде бу қазанын 

басқару жүйесін жаңғырту 

Модернизация системы 

управления паровым 

котлом в процессе 

регенерации 

диэтиленгликоля 

(пластификатор) 

Modernization of the 

steam boiler control 

system in the process of 

regeneration of 

diethylene glycol 

(plasticizer) 

АБ-41 Магперов Ильяс 

Оралбекович, аға 

оқытушы 

2 Абдусадиков Садир 

Маннабугли 

Жол метеорологиялық 

станциясының басқару 

жүйесін жете зерттеу 

Исследование системы 

управления дорожной 

метеорологической станций 

Research of the control 

system of the 

meteorological station   

АБ-41 Абылова Асем 

Мухамедияровна, аға 

оқытушы 

3 Асылханова 

Аружан 

Бағдаулетқызы 

Лазерлік кесу үшін 

қондырғының сандық 

бағдарламалық басқару 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка  системы 

управления станком с 

числовым программным 

управлением для лазерной 

резки 

Development of the 

control system of the 

machine with numerical 

control for laser cutting 

АБ-41 Абылова Асем 

Мухамедияровна, аға 

оқытушы 

4 Ашуов Дастан 

Совет 

Серверлік бөлменің 

климаттық бақылау 

жүйесін жете зерттеу 

Разработка системы 

управления микроклиматом 

серверного помещения 

Development of a    

climate control system 

for the server room 

АБ-41 Абылова Асем 

Мухамедияровна, аға 

оқытушы 

5 Әмірханов Санжар 

Мұратұлы 

ЖЭО бу-су жолын 

автоматтандыру және 

ақпараттық қамтамасыз 

ету жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка системы 

автоматизации и 

информационного 

обеспечения паро-водяного 

тракта ТЭЦ  

Development of an 

automation system and 

information support for 

the steam-water path of 

the CHPP  

АБ-41 Тасанбаев Салимжан 

Егемкулович т.ғ.к., 

доцент 



6 Баймуратов Гибрат 

Ерланович 

«ССКӨБ» АҚ жағдайында 

концентратты кұрғатудың 

технологиялық үрдісін 

автоматтандыру жүйесін 

жете зерттеп жасау 

 

Разработка системы 

автоматизации 

технологического процесса 

сушки концентрата в 

условиях АО «ССГПО» 

Development of an 

automation system for 

the technological 

process of drying the 

concentrate in the  

conditions of JSC 

«SSMPPA» 

АБ-41 Кишубаева Алтынай 

Тулпаровна, аға 

оқытушы 

7 Баяхметова 

Каламкас 

Ерілханқызы 

Селективті лазерлі 

балқыту үрдісін басқару 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

 

Разработка системы  

управления процессом 

селективного лазерного 

плавления 

Development of a 

control system for 

selective laser melting 

process 

АБ-41 Кульниязова Корлан 

Сагындыковна, аға 

оқытушы 

8 Бекежанов Ақжан 

Нурланович 

DJI Phantom 4 дронының 

ұшу траекториясын 

басқару 

Управление траекторией 

полёта  дрона DJI Phantom 

4 

Controling the flight 

path of the DJI 

Phantom 4 drone 

АБ-41 Магперов Ильяс 

Оралбекович, аға 

оқытушы 

9 Джумагулов Азат 

Серикович 

АҚ «Тенгизшевройл» газ 

анализдеу басқару 

жүйесін модернизациялау 

Модернизация системы 

управления газоанализации 

на АО «Тенгизшевройл» 

Modernization of the  

control system of gas 

analysis in 

TengizChevroil  

АБ-41 Кишубаева Алтынай 

Тулпаровна, аға 

оқытушы 

10 Дулан Төрехан 

Нұрланұлы 

Оқу ғимаратында өрт 

дабылы басқару жүйесін 

жете зерттеп жасау 

Разработка системы 

управления пожарной 

сигнализации в здании 

учебного заведения 

Development of a fire 

alarm automated system 

in a school building 

АБ-41 Маймурынова Айжан 

Акжолқызы, аға 

оқытушы 

11 Ергеш Нұркен 

Жарқынбекұлы 

Магистральдық мұнай 

құбырын айдайтын 

станцияны басқарудың 

автоматты жүйесін жете 

зерттеп жасау 

Разработка системы 

автоматического 

управления насосной 

станции магистрального 

нефтепровода 

Development of an 

automatic control 

system for a pumping 

station of a trunk oil 

pipeline 

АБ-43 Мусабаева Шугла 

Сагидоллаевна, аға 

оқытушы 

12 Еримбетова Майра 

Мирамбайқызы 

Зондтық қондырғыны 

оптикалық жабдықтармен 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін жобалау 

Проектирование 

автоматизированной 

системы управления 

оптическим оборудованием 

зондовой установки 

Designing an automated 

system for optical  

control of the probe 

installation 

АБ-43 Абылова Асем 

Мухамедияровна, аға 

оқытушы 



13 Жомартұлы 

Ақжайық 

ЖШС «Энергосистема» 

компаниясының 

автоматтандырылған 

диспетчерлік басқару 

және электр энергиясын 

есептеу жүйесі 

Автоматизированная 

система диспетчерского 

управления и учета 

электроэнергии компании 

ТОО «Энергосистема» 

 

Automated dispatch 

control and electricity 

metering system of the 

company LLP «Energy 

System» 

 

АБ-41 Орман Индира 

Мәлікқызы, аға 

оқытушы 

14 Жүндібай Құрман 

Алдахияр 

Жылымайтың климаттық 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесі 

Автоматизированная 

система управления 

микроклиматом теплицы 

Automated climate 

control system of the 

greenhouse 

АБ-43 Орман Индира 

Мәлікқызы, аға 

оқытушы 

15 Кабзитов Ербол Қазандықты басқару 

жүйесі үшін диспетчерлік 

құралдарды жете зерттеп 

жасау 

Разработка средств 

диспетчеризации для 

системы управления 

котельным агрегатом 

Development of 

dispatching tools for the 

boiler control system 

АБ-41 Мырзашева Асемгуль 

Сериккалиевна, аға 

оқытушы 

16 Қалмұратов 

Қалижан 

Алдамжарұлы 

Метрополитеннің жылу 

режимының 

автоматтандырылған 

басқару жүйесі 

Автоматизированная 

система управления 

тепловым режимом 

метрополитена 

Automated control 

system for the thermal 

regime of the subway 

АБ-41 Сулейменова Саламат 

Темирбековна, 

аға оқытушы 

17 Лукпанова Диляра Түйіршіктерді күйдіру 

үрдісін басқару жүйесін 

жете зерттеп жасау 

 

 

Разработка системы 

управление процессом 

обжига окатышей 

Devolopment of a 

control system for the 

pellet firing process 

АБ-41 Кульниязова Корлан 

Сагындыковна, аға 

оқытушы 

18 Мақсотова Наргиз 

Максотқызы 

Негізгі жылу қуаты 

тұтыну схемаларымен 

құрылыс комплексінің 

орталандырылған жылыту 

үрдісін автоматтандыру  

Автоматизация 

децентрализованного 

отопления комплекса 

зданий с основными 

схемами теплопотребления 

Аutomation of 

decentralized heating of 

a building complex 

with basic heat 

consumption schemes 

АБ-41 Сатпаева Айнур 

Какитаевна, аға 

оқытушы 



19 Маратов Жандос 

Серикович 

Мұнайды сусыздандырып 

өңдеу қондырғысының 

автоматты басқару 

жүйесін жобалау  

Проектирование 

автоматизированной 

системы управления 

устройства переработки 

нефти путем ее 

обезвоживания  

Designing of an 

automated control 

system of the device on 

oil refining   

АБ-41 Абылова Асем 

Мухамедияровна, аға 

оқытушы 

20 Оспан Роза 

Маратқызы 

LoRaWAN технологиясы 

негізінде электр 

энергиясын есепке алудың 

автоматтандырылған 

жүйесін әзірлеу 

Разработка 

автоматизированной 

системы учета 

электроэнергии на базе 

технологии LoRaWAN 

Development of an 

automated energy 

accounting system 

based on LoRaWAN 

technology 

АБ-41 Кисикова Нургуль 

Мырзабековна к.ф-

м.н., доцент 

21 Отан жандос 

Оразалыұлы 

Қоректік су шығынын 

реттеудің автоматты 

жүйесін жаңғырту 

Модернизация 

автоматической системы 

регулирования расхода 

питательной воды 

Modernization of 

automatic feed water 

flow control system 

АБ-41 Магперов Ильяс 

Оралбекович, аға 

оқытушы 

22 Рамазанов Аргын 

Ерланович 

Ұшқышсыз әуе кемесін 

басқарудың автоматты 

жүйесі 

 

Система автоматического 

управления беспилотным 

летательным аппаратом 

Automatic air drone 

control system 

 

АБ-41 Сулейменова Саламат 

Темирбековна, 

аға оқытушы 

23 Сайлауов Даулет 

Асхатұлы 

Мобильді роботты 

басқару жүйесін жете 

зерттеп жасау 

 

Разработка системы 

управления мобильным 

роботом 

 

Development of mobile 

robot control system 

 

АБ-41 Сулейменова Саламат 

Темирбековна, 

аға оқытушы 

24 Саматова Мөлдір 

Берғазықызы 

Бұлтты технологияны 

қолдану арқылы 

интеллектуалды 

ғимаратты 

автоматтандыру 

Автоматизация 

интеллектуального здания с 

применением облачных 

технологий 

Automation of 

intellectual property 

with the application of 

technology 

АБ-41 Сатпаева Айнур 

Какитаевна, аға 

оқытушы 

25 Тоқтарбаева 

Айымгүл 

Мақұлбекқызы 

«Казмедиа» АҚ 

арнайландырылған  

орталығында 

температуралық режимді 

басқарудың 

Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

температурном режимом  в 

специализированных 

Development of an 

automated temperature 

control system in 

special-purpose 

premises of the joint-

АБ-41 Кульниязова Корлан 

Сагындыковна, аға 

оқытушы 



автоматтандырылған 

жүйесін әзірлеу   

помещениях  АО 

«Казмедиа» 

stock company  

«Kazmedia» 

26 Толаганов 

Нұрқасым 

Нұрсұлтанұлы 

 

Автоматты басқару 

элементтері бар теңгеру 

роботты жасау 

Разработка 

балансировочного робота с 

элементами 

автоматического 

управления 

Development of a 

balancing robot with 

automatic control 

elements 

АБ-41 

 

 

 

Мырзашева Асемгуль 

Сериккалиевна, аға 

оқытушы 
 

27 Төлеуов Ернар 

Қуанұлы 

Кенді байыту кезіндегі 

ұнтақтау үрдісінің 

ақауларын жоюды 

анықтау үшін 

сараптамалық басқару 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка экспертной 

системы управления 

для определения 

неисправностей процесса 

измельчения в обогащения 

руд 

Development of an 

expert management 

system 

for troubleshooting the 

grinding process in ore 

dressing 

АБ-41 Интымаков Туракты 

Жумадилдаевич, 

т.ғ.к., доцент 

28 Хайрулла 

Шамшырақ 

Таларбекқызы 

«Столичный хлеб»  ЖШС-

да тоқаш өнімін 

салқындату үрдісін 

басқару жүйесін әзірлеу 

Разработка системы 

управления процессом 

охлаждения хлебобулочных 

изделий в ТОО 

«Столичный хлеб» 

Development of a 

control system for the 

cooling process of a 

bakery product in 

«Stolichniy hleb» LLP 

АБ-41 Кульниязова Корлан 

Сагындыковна, аға 

оқытушы 

29 Абай Ердос 

Ермаханұлы 

2 деңгейлі алдын-ала су 

тастау қондырғысын 

автоматтандыру 

 

Автоматизация 2-

уровневого блока 

предварительной очистки 

воды  

Automation of the 2-

stage pre-drill rig 

 

АБ-43 Шутеева Гулнур 

Сериковна, аға 

оқытушы 

30 Абдрахманов 

Бахтияр 

Даулетович 

Мүмкіндігі шектеулі 

адамдар үшін кедергілерді 

автоматты анықтайтын 

ішкі жүйені құру 

Разработка автоматической 

подсистемы обнаружения 

барьеров для людей с 

ограниченными 

возможностями 

Development of an 

automatic barrier 

detection subsystem for 

people with disabilities 

АБ-43 Садвакасова Асемгуль 

Узаковна, аға 

оқытушы 

31 Әлімбаев 

Нұрсұлтан 

Газоблок алаңындағы 

кесудің 

Разработка 

автоматизированной 

Development of an 

automated system for a 

АБ-43 Маймурынова Айжан 

Акжолқызы, аға 



Қызамбайұлы автоматтандырылған 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

системы резательного 

участка газоблока 

cutting section of a gas 

block 

оқытушы 

32 Балмағанбет 

Жасұлан 

Мункебайұлы 

3D принтерін басқару 

жүйелерін синтездеу 
 

 

 

Синтез системы управления 

приводом 3D принтера 

Synthesis of 3D printer 

drive control systems 

АБ-43 Кульниязова Корлан 

Сагындыковна, аға 

оқытушы 

33 Бауыржан Бахтияр 

Бауыржанұлы 

Домна пешінің 

параметрлерін бақылау 

және мониторинг жүйесін 

әзірлеу 

Разработка системы 

контроля и мониторинга 

параметров доменной печи 

Development of a 

control and monitoring 

system of blast furnace 

parameters 

АБ-43 

 

 

 

Кишубаева Алтынай 

Тулпаровна, аға 

оқытушы 

34 Ермекбай Қамбар 

Ескендірұлы 

ТП-40 қазандық 

барабанында бу қысымын 

автоматты басқару 

жүйесін әзірлеу 

 

Разработка системы 

автоматического 

управления давлением пара 

в барабане котла ТП-40  

Development of a 

system for automatic 

control of steam 

pressure in the TP-40 

boiler drum 

АБ-43 Ускенбаева Гульжан 

Амангазыевна, PhD, 

доцент м.а. 
 

35 Жаумытбаев 

Нұрсұлтан 

Серикович 

Автоклавты газдалған 

бетон компоненттерін 

мөлшерлеу үрдісін 

басқару жүйесін жете 

зерттеп жасау 

Разработка системы 

управления процессом 

дозирования компонентов 

автоклавного газобетона 

Development of a 

autoclaved aerated 

concrete components 

control system for the 

dosing process  

АБ-43 Шукирова Алия 

Косаналиевна, PhD, 

доцент м.а. 

36 Жуматов Нурар 

Жуматович 

Мұнай өнімдері 

құбырларынан ағып 

кетуді анықтаудың 

автоматтандырылған 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы обнаружения 

утечек из 

нефтепродуктопроводов  

Automated oil recovery 

system utilization from 

petroleum products 

АБ-43 Шутеева Гулнур 

Сериковна, аға 

оқытушы 

37 Зекен Бекболат 

Хамитұлы 

Жемшөп өндірісінің 

автоматтандырылған 

технологиялық желісін 

жете зерттеп жасау  

Разработка 

автоматизированной 

технологической линии 

производства комбикорма 

Development of an 

automated feed 

production line 

АБ-43 Имангалиев Шнар 

Ихсанович, т.ғ.к., 

доцент 

38 Кабдыкаиров 

Мақсат 

Қайыргелдіұлы 

Үй-жайларындағы 

қауіпсіздік бақылау және 

қол жеткізуді басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесі 

Автоматизированная 

система защиты и контроля 

доступа в помещения 

Automated security and 

access control system 

for premises 

АБ-43 Абдугулова Жанат 

Капаровна, доценттің 

м.а., э.ғ.к. 



39 Калиев Саттар 

Аскарулы 

«Ақтөбе-1»  бекетіндегі 

бағыттамалары мен 

сигналдарын 

микропроцессорлық 

орталықтандыру жүйесін 

жанғырту 

Модернизация системы 

микропроцессорной 

централизации стрелок и 

сигналов на станции 

«Актобе-1» 

Modernization the  

system of 

microprocessor 

centralization system of 

arrows and signals at 

the station  «Аktobe-1» 

АБ-43 Кишубаева Алтынай 

Тулпаровна, аға 

оқытушы 

40 Карамурзаев 

Найман Абдыевич 

Цемент зауыты 

мысалында жылыту пеші 

сұйығының 

автоматтандырылған 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка системы 

автоматизации 

нагревательной печи 

раствора на примере 

цементного  завода 

Development of a 

automation system for a 

heating mortar furnace 

using the example of a 

cement plant 

АБ-43 Мусабаева Шугла 

Сагидоллаевна, аға 

оқытушы 

41 Қалкен Аружан Ұшу аппаратының 

бұрыштық бағдарын 

бағалау жүйесін әзірлеу 

Разработка системы 

оценивания угловой 

ориентации летательного 

аппарата 

Development of a 

system for estimating 

the angular orientation 

of the aircraft 

АБ-43 Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна, т.ғ.к., 

доцент 

42 Қожанәсіп 

Асылхан 

Берілген бағыт бойынша 

ұшақтың бұрыштық 

тұрақтандыру жүйесін 

әзірлеу 

Разработка системы 

угловой стабилизации 

самолета по заданному 

курсу 

Development of a 

system of angular 

stabilization of the 

aircraft at a given 

course 

АБ-43 Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна, т.ғ.к., 

доцент 

43 Құлынтай Бағдат 

Айбатұлы 

Транзиттік жүктер мен 

жолаушылар 

тасымалдарын есепке 

алудың 

автоматтандырылған 

жүйесін әзірлеу 

Разработка 

автоматизированный 

системы учета транзитных 

грузов и пассажирских 

перевозок  

 

Development of an 

automated accounting 

system for transit cargo 

and passenger traffic 

АБ-43 Кисикова Нургуль 

Мырзабековна к.ф-

м.н., доцент 

44 Махметов 

Темирлан 

Муратович 

«Arduino» бақылау және 

реттеу құрылғыларын 

басқару және 

модернизациялау 

Управление и 

модернизация 

регулирующих приборов в 

«Arduino» 

Control and 

modernization of 

regulating devices in 

“Arduino” 

 

АБ-43 Кисикова Нургуль 

Мырзабековна к.ф-

м.н., доцент 



45 Молшылық Айбану 

Батырбекқызы 

Мұнай айдау сорғысының 

автоматты басқару 

жүйесін әзірлеу 

Разработка подсистемы 

автоматического 

управления 

нефтеперекачивающего 

насоса 

Development of 

automatic control 

subsystem of oil pump 

АБ-43 Садвакасова Асемгуль 

Узаковна, аға 

оқытушы 

46 Нұрділдаев 

Батухан Оразайұлы 

Резервуарлық паркті 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін жетілдіру 

 

Модернизация 

автоматизированной 

системы управления 

резервуарного парка 

Modernization of the 

automated tank farm 

control system 

 

АБ-43 Ускенбаева Гульжан 

Амангазыевна, PhD, 

доцент м.а. 

47 Нұрымбетов Аян 

Талғатұлы 

Жылу электр 

станциясында отынмен 

қоректендіретін пневмо-

электрикалық сорғыны 

автоматтандыру 

Автоматизация пневмо-

электрического насоса 

подачи топлива на ТЭЦ 

Automation of a 

pneumatic-electric fuel 

feed pump at a thermal 

power plant 

АБ-43 Сулейменова Саламат 

Темирбековна, 

аға оқытушы 

48 Оразалы Әділет 

Ғалиұлы 

Мұнайды алғашқы 

өңдеуді тұзсыздандыру 

процесін автоматтандыру 

Автоматизация процесса 

обессоливания   

первичной переработки 

нефти 

Automation of the 

desalination process of 

primary oil refining 

АБ-43 Касимова Ботагоз 

Рахметоллаевна, т.ғ.к., 

доцент 

49 Орынхан Айгерім 

Нұрланқызы 

3-D экструзиялық 

құрылғыны басқару 

жүйесін жете зерттеп 

жасау  

Разработка системы 

управления 3-D 

экструзионным 

устройством  

Development of a 3-D 

extrusion device control 

system  

АБ-43 Кисикова Нургуль 

Мырзабековна к.ф-

м.н., доцент 

50 Өмірзақ Бекжан 

Мұхтар 

Өндірістік деректер желісі 

басқару жүйесін жете 

зерттеу 

Исследование системы 

управления промышленной 

сетью передачи данных 

Research of a control 

system for an industrial 

data network 

АБ-43 Сатпаева Айнур 

Какитаевна, аға 

оқытушы 

51 Сайлауқызы 

Индира 

Амангазықызы 

Вибрация датчиктерін 

пайдалану арқылы 

поездардың соқтығысуын 

болдырмау жүйесі 

Система предотвращения 

столкновений поездов с 

использованием датчиков 

вибрации 

Train collision avoidance 

system using vibration 

sensors 

АБ-43 Маймурынова Айжан 

Акжолқызы, аға 

оқытушы 

52 Санбаев Асқар 

Марсулы 

Нейрондық желілер 

негізінде техникалық көру 

модулін жете зерттеп 

Разработка модуля 

технического зрения на 

основе нейронных сетей 

Development of a 

vision module based on 

neural networks 

АБ-43 Маймурынова Айжан 

Акжолқызы, аға 

оқытушы 



жасау 

53 Сүйеубаев Қуаныш 

Айтуғанұлы 

Дауыс командалары 

көмегімен автоматтанды-

рылған басқару жүйелерін 

жете зерттеп жасау 

Разработка систем 

управления автоматизации 

с помощью голосовых 

команд 

Development of 

automation control 

systems using voice 

commands 

АБ-43 Магперов Ильяс 

Оралбекович, аға 

оқытушы 

54 Тулемесов 

Наурызбай 

Ержанович 

Автомобильдерді жөндеу 

үшін қосалқы бөлшектерді 

іріктеу үрдісін 

автоматтандыру 

бағдарламасын әзірлеу 

Разработка программы 

автоматизации процесса 

подбора запчастей для 

ремонта автомобилей 

Development of the 

program of automation 

of process of selection 

of spare parts for repair 

of cars 

АБ-43 Абдугулова Жанат 

Капаровна, доценттің 

м.а., э.ғ.к. 

55 Үбіғалиева Шынар 

Жұманқызы 

Атырау облысында 

мұнайды бастапқы өңдеу 

үрдістерін 

автоматтандыру және 

модельдеу 

Автоматизация и 

моделирование  процессов  

первичной переработки 

нефти в Атырауской 

области 

Аutomation and 

modeling  processes of 

primary oil refining in 

Аtyrau region 

 

АБ-43 Сатпаева Айнур 

Какетаевна, аға 

оқытушы 

56 Шариханов Данияр 

Бисенбиұлы 

Тасымалдау қауіпсіздігін 

басқару және көліктік 

бақылаудың 

автоматтандырылған 

бейне деректерін өңдеу 

және талдау  

Автоматизированная 

обработка и анализ 

видеоданных 

транспортного контроля и 

управление безопасностью 

перевозок 

Automated processing 

and analysis of 

transport control video 

data and transportation 

safety management 

АБ-43 Мизамова Корлан 

Ислямовна к.э.т., 

доцент 

57 Адай Нұрсейт 

Жақыпұлы 

Разработка систем 

управления насосной 

станции 

Насостық станцияның 

басқару жүйелерін жете 

зерттеп жасау 

Development of pump 

station control systems 

АБ-45 Мусабаева Шугла 

Сагидоллаевна, аға 

оқытушы 

58 Аймаков 

Куанышбек 

Досболатович 

«Өзенмұнайгаз» АҚ 

мысалында газ үлестіру 

бекетінің технологиялық 

үрдісін автоматтандыру 

Автоматизация  

технологического процесса 

газораспределительной 

станции на примере АО 

«Озенмунайгаз» 

Automation of a gas 

distribution station 

technological process 

using the example of 

JSC «Ozenmunaygaz» 

АБ-45 Шукирова Алия 

Косаналиевна, PhD, 

доцент м.а. 



59 Аманжолова 

Зарина 

Сәбитжанқызы 

DХ-500 құрылғысы 

негізінде автоматты 

басқару жүйесін  

жаңғырту 

Модернизация 

автоматизированной 

системы управления на базе 

прибора DХ-500  

Modernization of the 

automated control 

system based on the 

DX-500 device 

АБ-45 Шутеева Гулнур 

Сериковна, аға 

оқытушы 

60 Апергенов Елжас 

Миржанович 

"Богатырь Комир" 

разрезінде көмір тиеудің 

технологиялық үрдісін 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

технологическим 

процессом погрузки угля в 

разрезе "Богатырь Комир" 

Development of an 

automated control 

system for the 

technological process of 

coal loading at the 

production "Bogatyr 

Komir" 

АБ-45 Закарина Айна 

Жанузаковна, PhD 

61 Асаинова Саяжан 

Талгаткызы 

Темірсіздендіру және 

жұмсарту технологиялық 

схемасында суды тазарту 

үрдісін автоматтандыру 

ішкі жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка подсистемы 

автоматического 

управления процессом 

очистки воды в 

технологической схеме 

обезжелезивания и 

умягчения 

Development of 

automatic control 

subsystem of water 

purification process in 

the technological 

scheme of degreasing 

and softening 

АБ-45 Садвакасова Асемгуль 

Узаковна, аға 

оқытушы 

62 Әбдіәшім Қайсар 

Мәдиұлы 

Нейрондық желінің 

негізінде мұнайды 

өндірудің агрегаттық 

үрдісінің 

автоматтандырылған 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы агрегатным 

процессом добычи нефти на 

нейронной сети 

 

Development of an 

automated system by 

the aggregate process of 

oil production on a 

neural network 

АБ-45 Мусабаева Шугла 

Сагидоллаевна, аға 

оқытушы 

63 Әуесбек Ғалиасқар 

Жанболатұлы 

Генетикалық 

алгоритмдерді қолдана 

отырып, рудаларды 

ұсақтау және байыту үшін 

технологиялық басқару 

жүйесін жобалау 

Проектирования систем 

управления процессами 

измельчения и обогащения 

руд, с использавании 

генетических алгоритмов 

Designing process 

control systems for 

grinding and 

beneficiation of ores, 

using genetic 

algorithms 

АБ-45 Интымаков Туракты 

Жумадилдаевич, 

т.ғ.к., доцент 



64 Бәкір Ербол 

Аюпханұлы 

«ҰАТ» АҚ кәсіпорны 

үшін мәліметтерді өңдеуге 

арналған 

автоматтандырылған 

ақпараттық жүйені құру 

Разработка 

автоматизированной  

информационной системы 

анализа обработки данных 

для предприятия АО 

«НИТ» 

Development of an 

automated information 

system for analyzing 

data processing for an 

enterprise of NIT JSC 

АБ-45 Шутеева Гулнур 

Сериковна, аға 

оқытушы 

65 Елубаев Наурызбек 

Нұрланұлы 

Мұнай өндіру 

ұңғымаларының 

автоматтандыру жүйесі 

Система автоматизации 

скважины по производству 

нефти 

 

The automation system 

of wells for the 

production of oil 

АБ-45 Абдугулова Жанат 

Капаровна, доценттің 

м.а., э.ғ.к. 

66 Есимханов 

Бауыржан 

Сеитович 

"ABC Construction Group" 

ЖШС үлгісінде құрылыс 

өндірісінде 

технологиялық үрдістерді 

әзірлеу және 

автоматтандыру 

 

Разработка и автоматизация 

технологических процессов 

в строительном 

производстве на примере 

ТОО ''ABC Construction 

Group" 

Development and 

automation of 

technological processes 

in the construction 

industry on the example 

of LLP "ABC 

Construction Group" 

АБ-45 Мизамова Корлан 

Ислямовна к.э.т., 

доцент 

67 Жексенбек Маржан 

Мараткызы 

Үдеткіш компрессорлық 

станцияны басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін жасау 

1. Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

дожимной компрессорной 

станции  

Development of an 

automated control 

system for a booster 

compressor station 

 

АБ-45 Ускенбаева Гульжан 

Амангазыевна, PhD, 

доцент м.а. 
 

68 Жемісбек Қапура «Шамалган-Аксенгер» 

аралығындағы переездің 

қауіпсіздігінің 

автоматтандыру жүйесін 

жете зерттеп жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы безопасности 

переезда на перегоне 

«Шамалган-Аксенгер» 

Development of an 

automated security 

system for moving on 

the «Shamalgan-

Aksenger»  

АБ-45 Мусабаева Шугла 

Сагидоллаевна, аға 

оқытушы 

69 Жұмабеков Ерасыл 

Асанбекұлы 

Қоймадағы тауарларды 

есептеу мен бақылауға 

автоматтандырылған 

жүйені жете зерттеп жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы контроля и учета 

товаров на складе 

Elaborating of an 

automated system for 

control and accounting 

of products in a 

warehouse 

АБ-45 Касимова Ботагоз 

Рахметоллаевна, т.ғ.к., 

доцент 

70 Имангалиев 

Асаматдин 

Кайратулы 

Айқын емес реттегіштің 

көмегімен интелектуалды 

жүйені жобалау 

Проектирование 

интеллектуальных систем 

управления с нечетким 

регулятором 

Design of intelligent 

control systems with 

fuzzy controller 

АБ-45 Интымаков Туракты 

Жумадилдаевич, 

т.ғ.к., доцент  



71 Иса Дана 

Жубаткановна  

Дөң Тау-кен байыту 

комбинатының 

мысалында хром кенін 

өндіруінің  басқару 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка подсистемы 

управления добычи 

хромированной руды  (на 

примере Донского ГОКа) 

Development of a 

subsystem for 

managing chrome ore 

mining (for example, 

Donskoy GOK) 

АБ-45 Шутеева Гулнур 

Сериковна, аға 

оқытушы 

72 Кенесбек Жанерке 

Серікқызы 

Ақылды үйде жылу 

режимін басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесінің ішкі жүйесін 

әзірлеу 

Разработка подсистемы 

автоматизированной 

системы управления 

тепловым режимом в 

умном доме 

Development of a 

subsystem of an 

automated thermal 

management system in 

a smart home 

АБ-45 Садвакасова Асемгуль 

Узаковна, аға 

оқытушы 

73 Қалибай Қанағат Берілген курс бойынша 

теңіз кемесінің  басқару 

жүйесін әзірлеу 

Разработка системы 

управления морского судна 

по заданному курсу 

Development of the 

control system of the 

sea vessel on the set 

course 

АБ-45 Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна, т.ғ.к., 

доцент 

74 Малғаждарова 

Ақмаржан 

Маратқызы 

Әуежай қауіпсіздігі және 

жүк тексерудің 

автоматтандырылған 

жүйесі 
жете зерттеу  

Исследование 

автоматизированной 

службы безопасности и 

досмотра багажа аэропорта 
 

Research of automated 

system of the airport 

security and baggage 

screening 
 

АБ-45 Касимова Ботагоз 

Рахметоллаевна, т.ғ.к., 

доцент 

75 Молдатай Келдібек 

Есенбекұлы 

Электр болат балқыту 

пештерінің салқындату 

жүйесін басқаруды 

модернизациялау 

Модернизация системы 

управления охлаждением 

электросталеплавильного 

цеха 

Modernization of the  

control system for the 

cooling of the steel mill 

АБ-45 Кишубаева Алтынай 

Тулпаровна, аға 

оқытушы 

76 Мұздақов Ақберген 

Мырзахметұлы 

Кенді өлшеу және 

концентрациялау 

процестерін басқарудың 

нейрондық жүйелерін 

жобалау 

 

Проектирование 

нейросетевых систем 

управления процессами 

измерчения и обогащения 

руд 

 

Design of neural 

network control 

systems for ore 

measurement and 

concentration processes 

 

АБ-45 Интымаков Туракты 

Жумадилдаевич, 

т.ғ.к., доцент 



77 Ниязов 

Батырқайыр 

Әлімұлы 

Бассейні бар спорт 

мектебі мысалында өрт 

сөндірудің 

автоматтандырылған 

басқару жүйесін жете 

зерттеп жасау 

Разработка системы 

управления пожаротушения 

на примере спортивной 

школы с бассейном 

Development of an 

automated 

implementation of an 

fire extinguishing 

control system by the 

example of a sport 

school with a 

swimming pool 

АБ-45 Мусабаева Шугла 

Сагидоллаевна, аға 

оқытушы 

78 Нұрмағанбет Абзал 

Мұхтарұлы 

Абсорберде газды 

күкіртсутектен тазарту 

үрдісінің температурасын 

автоматты реттеу жүйесі 

Система автоматического 

регулирования 

температуры в процессе 

очистки газа от 

сероводорода в абсорбере 

Automatic temperature 

control system in the 

process of gas 

purification from 

hydrogen sulfide in the 

absorber 

АБ-45 Абылова Асем 

Мухамедияровна, аға 

оқытушы 

79 Орынбай Лаура 

Орынбайқызы 

Лифтті автоматты басқару 

жүйесін әзірлеу 

Разработка системы 

автоматического 

управления лифтом 

The development of an 

automatic control 

system of elevator 

АБ-45 Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна, т.ғ.к., 

доцент 

80 Сербай Арман 

Бахытұлы 

Өндірістік робот 

манипулятордың  басқару 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

промышленным роботом 

манипулятором 

Development 

automated process 

controller with robot 

manipulator 

АБ-45 Касимова Ботагоз 

Рахметоллаевна, т.ғ.к., 

доцент 

81 Серикбаев 

Нурислам Базаралы 

Утилизациялық бу 

шығаратын қазандықты 

басқару жүйесін дамыту 

Разработка системы 

управление паровым 

утилизационным катлом 

Development of a 

steam recovery boiler 

management system 

АБ-45 Орман Индира 

Мәлікқызы, аға 

оқытушы 

82 Тайманов Аслан 

Аскарович 

Штангалық сорғы 

станциясын 

автоматтандырылған 

басқару жүйесін жете 

зерттеп жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

штанговой насосной 

станцией 

Development of an 

automated control 

system for a sucker rod 

pump station 

 

АБ-45 Ускенбаева Гульжан 

Амангазыевна, PhD, 

доцент м.а. 
 

83 Ташимова Динара 

Талгатовна 

Шыны талшықты жарық 

өткізгіштерді дайындау 

өндірісінде оптикалық 

Разработка подсистемы 

управления процессом 

вытяжки оптических 

Development of a 

subsystem of optical 

fiber extraction process 

АБ-45 Садвакасова Асемгуль 

Узаковна, аға 

оқытушы 



талшықтарды тарту 

үрдісін басқарудың ішкі 

жүйесін әзірлеу 

волокон на производстве 

изготовления стеклянных 

волоконных световодов 

control in the 

production of glass 

fiber optical fibers 

84 Толыбай Алдияр 

Бектібайұлы 

Магистральды газ 

құбырының №5 

компрессорлық 

станциясында 

тығыздаушы газды 

қыздыру жүйесін 

автоматтандыру 

Автоматизация системы 

нагревания  уплотняющего 

газа в компрессорной 

станции №5 

магистрального 

газопровода  

Automation of the 

sealing gas heating 

system in compressor 

station 5 of the main 

gas pipeline 

АБ-45 Кишубаева Алтынай 

Тулпаровна, аға 

оқытушы 
 

85 Шалабек Шерхан 

Әріпжанұлы 

«Тұлпар» автокөліктерді 

жалға беретін орталықтың 

автоматтандыру жүйесін 

жете зерттеп жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы для центра аренды 

машин «Тұлпар» 

Development of 

automation system for 

the car rental center 

«Tulpar» 

АБ-45 Маймурынова Айжан 

Акжолқызы, аға 

оқытушы 

86 Шамкен Нұр-Астан 

Болатұлы 

Мұнай айдау үрдісін 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін әзірлеу 

Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

процессом перегонки нефти 

Development of 

automated control 

system for oil 

distillation process 

АБ-45 Абдугулова Жанат 

Капаровна, доценттің 

м.а., э.ғ.к. 

87 Абат Салтанат 

Ерланқызы 

Гравитациялық өрістің 

ғарыш денелері 

қозғалысының 

траекториясына әсерін 

модельдеу 

Моделирование 

воздействия 

гравитационного поля на 

траекторию движения 

космических тел 

Modeling the effect of 

gravitational field on 

the trajectory of cosmic 

bodies 

АБ-42 Интымаков Туракты 

Жумадилдаевич, 

т.ғ.к., доцент 

88 Айтанов Алмас 

Қайратұлы 

Тұрғын үйлер мен 

кешендерді 

интеллектуалды 

автоматтандыруды 

техникалық қамтамасыз 

етуді жете зерттеп жасау 

Разработка технического 

обеспечения 

интеллектуальной 

автоматизации жилых 

домов и комплексов 

 

Development of 

technical support for 

intelligent automation 

of residential buildings 

and complexes 

 

АБ-42 Мизамова Корлан 

Ислямовна к.э.т., 

доцент 

89 Алиханов Санжар   «BI Group» ЖШС 

мысалында құрылыста 

бетон қоспасын өндіру 

үрдестердін 

автоматтандыру және 

басқару  

 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами 

при производстве бетонной 

смеси в строительстве на 

примере ТОО «BI Group» 

Automation and process 

control in the 

production of concrete 

mix in construction on 

the example of “BI 

Group” LLP 

АБ-42 Мизамова Корлан 

Ислямовна к.э.т., 

доцент 



90 Алпысбаев Рустам 

Серикович 

Хош иісті көмірсутектер 

өндірісі үшін бензол 

концентратын шығаратын 

зауыттың технологиялық 

үрдістерін автоматты 

басқару жүйесін жете 

зерттеп жасау 

Разработка АСУ ТП 

установки получения 

бензольного концентрата 

производства 

ароматических 

углеводородов 

Development of 

automatic process 

control system for a 

plant for producing 

benzene concentrate for 

the production of 

aromatic hydrocarbons 

АБ-42 Тасанбаев Салимжан 

Егемкулович т.ғ.к., 

доцент 

91 Арстанова Айгерим 

Тюлемсовна 

MatLab/Simulink 

ортасында электржетекті 

автоматты басқару 

жүйесін құр 

Разработка системы 

автоматического 

управления 

электроприводом в 

МаtLab/Simulink 

Development of 

automatic electric drive 

control system in 

MatLab/Simulink 

АБ-42 Жалмухамедова 

Жанетта Маратовна, 

аға оқытушы 

92 Арыстанбеков 

Айбек Маратович 

Жылыжай 

шаруашылығының 

климатын басқару үшін 

смарт жүйесін жете 

зерттеп жасау 

 

Разработка смарт-системы 

для управления климатом в 

тепличном хозяйстве  

 

Automation of 

greenhouse 
Development of a smart 

system for climate 

control in greenhouses 

АБ-42 Мырзашева Асемгуль 

Сериккалиевна, аға 

оқытушы 

93 Батыргужинов 

Темирлан  

Кубаевич 

Ауыр ортада көмірді 

байыту 

процесін  басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

процессом обогащения угля 

в тяжелых средах  

Development of an 

automated control 

system of coal 

enrichment process in 

heavy environments  

АБ-42 Мырзашева Асемгуль 

Сериккалиевна, аға 

оқытушы 

94 Бейсембаев 

Бахтияр 

Азаматович 

Дербес роботтың басқару 

жүйесін құру 

 

Разработка системы 

управления 

персонального робота 

 

Development of a 

personal robot control 

system 

АБ-42 Шукирова Алия 

Косаналиевна, PhD, 

доцент м.а. 

95 Билялова Дана 

Жанатовна 

Екібастұз қаласындағы 

ЖШС "Богатырь Көмір" 

тау-кен-көлік кешенін 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка системы 

управления горно-

транспортным комплексом 

ТОО «Богатырь Комир» г. 

Экибастуз 

Development of an 

automated control 

system for the mining 

transport complex of 

LLP «Bogatyr Komir» 

c.Ekibastuz 

АБ-42 Жалмухамедова 

Жанетта Маратовна, 

аға оқытушы 



96 Бирмагамбетов 

Айбек 

Есенкельдиевич  

Айқынсыз когнитивтік 

карталарды қолдана 

отырып, рудаларды 

ұсақтау және байыту үшін 

технологиялық бақылау 

жүйелерін жобалау 

Проектирования систем 

управления процессами 

измельчения и обогащения 

руд, с использавании 

нечетких когнитивных карт 

Designing process 

control systems for 

grinding and 

beneficiation of ores 

using fuzzy cognitive 

maps 

АБ-42 Интымаков Туракты 

Жумадилдаевич, 

т.ғ.к., доцент 

97 Будусов Алишер 

Жорабекович 

Көлік құралдарының 

қозғалыс бағыттарын 

бақылауды 

автоматтандыру 

Автоматизация контроля 

маршрутов передвижения 

транспортных средств 

Automation of control 

of vehicle routes 

АБ-42 Касимова Ботагоз 

Рахметоллаевна, т.ғ.к., 

доцент 

98 Бутеева Диляра 

Кантемировна 

Биіктік ғимараттардың 

дірілін басу процесін 

басқару жүйесін жете 

зерттеп әзірлеу 

Разработка системы 

управления  процессом 

гашения колебаний 

высотных сооружений (на 

примере ТОО 

Стройснабсервис) 

Development of a 

process control system 

for damping vibrations 

of high-rise buildings 

(on the example of 

Stroysnabservis LLP) 

АБ-42 Кульниязова Корлан 

Сагындыковна, аға 

оқытушы 

99 Гизатов Адиль 

Артурулы 

Магистральды 

газқұбырлары 

басқармасының газ 

таратушы станциясын 

технологиялық 

процесспен басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін әзірлеу 

Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

технологическим 

процессом 

газораспределительной 

станции управления 

магистральных 

газопроводов 

Development of a 

process automated 

control system for a gas 

distribution station of 

gas transmittal pipelines 

administration 

АБ-42 Тасанбаев Салимжан 

Егемкулович т.ғ.к., 

доцент 

100 Ерсалимова 

Албина 

«Казцинк» ЖШС -да 

мырыш концентраттарын 

жағуды басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесі 

Автоматизированная 

система управления обжига 

цинковых концентратов в 

условиях ТОО «Казцинк» 

Automated control 

system for firing zink 

concentrates in the 

conditions of «Кazzinc» 

Ltd 

АБ-42 Жалмухамедова 

Жанетта Маратовна, 

аға оқытушы 

101 Имамбекова Асель 

Алибековна 

«Полимед» ЖШС-нің 

басып шығарудың бизнес-

процестерін басқару 

жүйесін дамыт 

Разработка системы 

управления бизнес 

процессами для 

полиграфии ТОО 

Design of business 

processes control 

system for polygraph 

company «Polimed» 

АБ-42 Рзаева Лейла 

Гумметовна, PhD 



«Полимед» LLP 

102 Карамбаев Даурен 

Жомартулы 

Манипуляторды басқару 

және моделін жете зерттеп 

жасау 

Разработка модели и 

управление 

манипулятором  

Model development and 

manipulator control 

АБ-42 Мырзашева Асемгуль 

Сериккалиевна, аға 

оқытушы 

103 Куанышев Никита 

Сергеевич 

Өндірістегі сутектендіру 

бензол негізінде автомат 

басқару ішкі 

жүйелеріндегі 

технологиялық үрдістерді 

жете зерттеп жасау 

Разработка подсистемы 

АСУ ТП гидрирования в 

производстве бензола 

 

Development of 

automated process 

control system for 

hydrogenation in 

benzene production 

АБ-42 Тасанбаев Салимжан 

Егемкулович т.ғ.к., 

доцент 

104 Куанышпеков 

Бақтияр 

Әлиханұлы  

«Ақылды мектеп» 

автоматтандырылған 

жүйесін зерттеп жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы «Умная школа» 

Development of an 

automated system 

"Smart School" 

АБ-42 Абдугулова Жанат 

Капаровна, доценттің 

м.а., э.ғ.к. 

105 Махамбет Диляра 

Нурболқызы 

“NCOC” компаниясында 

мұнай өндірісін 

автоматтандыр 

Автоматизация добычи 

нефти в компании «NCOC» 

Oil production 

automation in “NCOC” 

operating company 

АБ-42 Жалмухамедова 

Жанетта Маратовна, 

аға оқытушы 

106 Мұсахан Әлішер 

Бақытжанұлы 

Жоғары конденсат-газ 

коэффициенті бар газды-

сұйық ағынды 

дайындаудың 

технологиялық үрдісін 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін жете зерттеп 

жасау 

Разработка АСУ ТП 

подготовки 

газожидкостного потока с 

высоким 

конденсатогазовым 

фактором 

Development of an 

automated process 

control system for the 

preparation of a gas-

liquid stream with a 

high condensate-gas 

factor 

АБ-42 Тасанбаев Салимжан 

Егемкулович т.ғ.к., 

доцент 

107 Орманова Айгерим 

Сабыржанкызы 

«Астана 

электротехниқалық 

зауытының» сату 

бөлімінің 

автоматтандырылған 

жұмыс орны (станциясы)  

Автоматизированное 

рабочее место отдела 

продаж в условиях 

«Астанинского 

Электротехнического 

завода» 

Automated workplace 

of sales department in 

«Astana 

Electrotechnical 

factory» 

 

АБ-42 Жалмухамедова 

Жанетта Маратовна, 

аға оқытушы 



108 Элментаев Нуржан 

Арманович 

Бу генераторын сумен 

реттейтін ішкі жүйесін 

жете зерттеп жасау 

Разработка подсистемы 

регулирования 

парогенератора водой 

Development of a 

subsystem for 

regulating a steam 

generator with water 

АБ-42 Имангалиев Шнар 

Ихсанович, т.ғ.к., 

доцент 

«Ақпараттық технологиялар» факультетінің деканы                                             ___________________               Ш.Ж. Сеилов 

  


