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 2019-2020 оқу жылына «Ақпараттық технологиялар» факультетінің докторанттардың диссертация тақырыптарын, ғылыми 

кеңесшілерін және шетелдік ғылыми кеңесшілерді бекітуіңізді сұраймыз: 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Ғылыми 

кеңесшінің 

аты-жөні, 

ғылыми 

дәрежесі 

Шетелдік 

ғылыми 

кеңесшінің аты- 

жөні (толық), 

ғылыми 

дәрежесі, 

университеттің 

толық атауы, 

мемлекеті 

Докторлық диссертация тақырыптары Зерттеу нысаны 

Қазақ 

тілінде 

Орыс  

тілінде 

Ағылшын  

тілінде 

Ақпараттық технологиялар факультеті 

 

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы 

8D06103 - «Ақпараттық жүйелер» 

 

1 Идрисова Индира 

Адилькереевна 

Муханова 

Аягоз 

Асанбековна, 

Ph.D доктор  

Горанин 

Николай,  

Гедиминас 

атындағы 

Вильнюс 

техникалық 

университетінің 

доценті, Литва 

Республикасы 

 

Ұйымдағы ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету моделін 

құру 

Создание модели 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

организации 

Creating a model for 

ensuring information 

security in the 

organization 

Ақпараттық 

қауіпсіздікті 

қамсыздандыру 

қызметі 



2 Ногай Элеонора 

Адольфовна 

Керімқұл С.Е., 

экономика 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор 

 

Бахтизин 

Альберт 

Рауфович, 

экономика 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

Ресей ғылым 

академиясының 

корреспондент 

мүшесі, 

Ресей 

Федерациясы 

Қалалық агломерация 

халқы мен бизнесінің 

агент бағдарланған 

тәріптік моделін 

әзірлеу және іске асыру 

(Нұр-Сұлтан қаласы 

мысалында) 

Разработка и 

реализация агент-

ориентированной 

модели поведения 

населения и бизнеса 

городской 

агломерации (на 

примере города Нур-

Султан) 

Development and 

implementation of 

an agent-based 

model of behavior of 

the population and 

businesses 

metropolitan area 

(on the example of 

Nur Sultan city) 

Метод 

«управления 

статистическими 

процессами», 

принципы 

агентного 

моделирования 

3 Куспанова 

Инкаржан 

Амангелдиевна 

Самбетбаева 

Мадина 

Аралбаевна,  

PhD докторы 

Загорулько 

Юрий 

Алексеевич, 

техника 

ғылымдарының 

кандидаты,  

Ресей ғылым 

академиясы 

Сібір 

бөлімшесінің 

А.П.Ершов 

атындағы 

Информатика 

жүйесі 

институты, 

Ресей 

Федерациясы 

Мәтінге машиналық 

талдау әдістері 

қолданылған 

интеллектуалды құжат 

айналым жүйесі. 

   

 

 

Интеллектуальная 

система 

документооборота с 

применением методов 

машинного анализа 

текста 

Intelligent workflow 

system with the 

application of 

machine text 

analysismethods 

 

 

 

 

 

 

Электронды 

құжатайналым 

жүйесі 



4 Койшыбаева 

Меруерт 

Тимурлановна 

Керімқұл С.Е., 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор 

 

Бахтизин 

Альберт 

Рауфович, 

экономика 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

Ресей ғылым 

академиясының 

корреспондент 

мүшесі, Ресей 

Федерациясы 

Мультиагенттік тәсіл 

негізіндегі әлеуметтік 

бағыттағы жобаларды 

басқаруға арналған 

ақпараттық 

платформаны әзірлеу. 

Разработка 

информационной 

платформы для 

управления социально 

ориентированными 

проектами на базе 

мультиагентного 

подхода 

Development of an 

information platform 

for the management 

of social oriented 

projects on the base 

of multiagent 

approach. 

Метод 

«управления 

статистическими 

процессами», 

принципы 

агентного 

моделирования 

5 Оразаева Айнур 

Ришатовна 

Тусупов 

Джамалбек 

Алиаскарович, 

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

 

Войчик 

Вальдемар, 

т.ғ.д., 

профессор, 

Республика 

Польша 

Онкологиялық  аурулар 

диагностикасының 

индуктивті әдістерін 

әзірлеу және оны 

компьютерлік іске 

асыру 

Разработка 

индуктивного метода 

диагностики 

онкологических 

заболеваний и ее 

компьютерная 

реализация 

Development and 

implementation of 

inductive methods 

for the diagnosis of 

cancer 

 

индуктивті 

модельдеу 

принциптері мен 

әдістері  

6 Байзаков Наурыз 

Айбарович 

Керімқұл С.Е., 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор 

 

Бахтизин 

Альберт 

Рауфович, 

экономика 

ғылымдарының 

докторы , 

профессор, 

Ресей ғылым 

академиясының 

корреспондент 

мүшесі, Ресей 

Федерациясы 

Экономикалық 

агенттердің тәртіптік 

сипаттамаларын 

бағалау үшін 

ақпараттық-талдамалық 

жүйені әзірлеу 

Разработка 

информационно-

аналитической 

системы для оценки 

поведенческих 

характеристик 

экономических 

агентов 

Development of an 

information-

analytical system for 

assessing the 

behavioral 

characteristics of 

economic agents 

Метод 

«управления 

статистическими 

процессами», 

принципы 

агентного 

моделирования 



7 Амирова 

Акжибек 

Сейтжановна 

Тохметов А.Т., 

физика-

математика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Листопад Н.И.,  

техника 

ғылымдарының 

докторы,  

профессор, 

Белоруссиялық 

информатика 

және 

радиоэлектроник

а университеті, 

Беларусь 

Республикасы 

 

Телекоммуникациялық 

желінің деректер 

ағынын талдау 

негізінде қауіптер мен 

шабуылдардың 

жіктелуі 

Классификация угроз 

и атак на основе 

анализа потока 

данных в 

телекоммуникационн

ых сетях 

Сlassification of 

threats and attacks 

based on the analysis 

of the 

telecommunication 

network data flow  

Қауіптер мен 

шабуылдар 

8 Жанасбаева 

Айдана 

Серикбаевна 

Тохметов А.Т., 

физика-

математика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Листопад Н.И.,  

техника 

ғылымдарының 

докторы,  

профессор, 

Белоруссиялық 

информатика 

және 

радиоэлектроник

а университеті, 

Беларусь 

Республикасы 

 

Жабдықтарды ұтымды 

пайдалануға 

негізделген оңтайлы 

телекоммуникациялық 

жүйені құру моделін 

жасау 

Разработка модели 

построения 

оптимальной 

телекоммуникационно

й системы на основе 

рационального 

использования 

оборудования 

Development of a 

model or 

constructing an 

optimal 

telecommunication 

system based on the 

rational use of 

equipment 

Телекоммуникаци

ялық жүйе 



9 Назырова Диляра 

Ривкатовна 

Айткожа 

Жангелді 

Жұматайұлы, 

физика-

математика 

ғылымдарының 

кандидаты 

 

Карсаков А.С., 

техника 

ғылымдарының 

кандидаты, 

Санкт-

Петербург, 

Ресей 

Федерациясы 

Ақылды қаланы 

дамыту және 

геоақпараттық жүйелер 

технологиясын 

қолдануға негізделген 

инновациялық 

шешімдерді енгізу 

арқылы қалалық 

инфрақұрылымды 

жетілдіру 

Развитие Smart city и 

совершенствование 

городской 

инфраструктуры за 

счет внедрения 

инновационных 

решений на основе 

применения 

технологий 

геоинформационных 

систем 

Development of 

Smart city and 

improvement of 

urban infrastructure 

through the 

introduction of 

innovative solutions 

based on the use of 

technologies of 

geographic 

information systems 

Геоақпараттық 

жүйелер 

технологиясы 

10 Тураков Алмас 

Амантаевич 

Айткожа 

Жангелді 

Жұматайұлы, 

физика-

математика 

ғылымдарының 

кандидаты  

Старавойтов 

В.В. 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

Минск, Беларусь 

Республикасы   

Аэроғарыштық 

ақпаратты өңдеуге 

негізделген 

ауылшаруашылық 

жерлерді бақылау 

жүйесі 

Система мониторинга 

сельскохозяйственных

 земель на основе 

обработки 

аэрокосмической 

информации 

Agricultural land 

monitoring system 

based on the 

processing of 

aerospace 

information 

Геоақпараттық 

жүйелер 

технологиясы 

11 Таубаев 

Ғалымжан 

Жанабекулы 

Тусупов Д.А., 

физика-

математика 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор 

Мурзин Ф.А., 

физика-

математика 

ғылымдарының 

кандидаты, 

доцент, 

Новосібір, Ресей 

Федерациясы 

Бейнелерді 

классификациялау үшін 

машиналық оқытудағы 

алгоритмдерді жасау 

және енгізу 

Разработка и 

реализация  

алгоритмов 

машинного обучения 

для классификации 

изображений 

Development and 

implementation of 

machine learning 

algorithms for image 

classification 

Бейнелерді 

классификациялау 



12 Муратов Толенди 

Муратович 

Абдилдаева 

А.А., PhD 

докторы 

Татур М.М.,  

техника 

ғылымдарының 

докторы,  

профессор, 

Белоруссия 

мемлекеттік 

информатика 

және 

радиоэлектроник

а университеті, 

Беларусь 

Республикасы 

 

Қазақстан 

Республикасындағы әуе 

тасымалын 

оңтайландыру жүйесін 

құру 

Разработка системы 

оптимизации 

авиаперевозок в 

Республике Казахстан 

Developing a system 

for air transportation 

optimization in the 

Republic of 

Kazakhstan 

Әуе тасымалы 

ақпараттық жүйе 

13 Шингисов 

Данияр 

Серикович 

Боранбаев С.Н. 

 техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор  

Мурзин Ф.А., 

физика-

математика 

ғылымдарының 

кандидаты, 

доцент, 

Новосібір, Ресей 

Федерациясы 

Мультисервистік 

трафиктің 

статистикалық 

сипаттамаларын 

зерттеу 

Исследование 

статистических 

характеристик 

трафика 

мультисервисных 

сетей 

Study of statistical 

characteristics of 

multiservice network 

traffic 

Разработка 

методов 

исследования 

статистических 

характеристик 

трафика 

мультисервисных 

сетей 

14 Сейлов Амирали 

Ажибекович 

Боранбаев 

С.Н., техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор 

Мурзин Ф.А., 

физика-

математика 

ғылымдарының 

кандидаты, 

доцент, 

Новосібір, Ресей 

Федерациясы 

Мультисервистік 

желілердің оңтайлы 

құрылымын зерттеу 

және таңдау 

Исследование и выбор 

оптимальной 

структуры 

мультисервисных 

сетей 

Research and 

selection of the 

optimal structure of 

multiservice 

networks 

Мультисервистік 

желілер 



15 Таганова Гүлдана 

Жарқымбайқызы 

Тусупов 

Джамалбек 

Алиаскарович, 

физика-

математика 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор 

 

Войчик 

Вальдемар, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

Польша 

Республикасы 

Электрэнергетика 

жүйелері үшін 

жүктемені болжау мен 

оңтайландыруға 

арналған ақпараттық 

жүйе құру 

Разработка 

информационной 

системы для 

прогнозирования 

нагрузки и 

оптимизации 

электроэнергетически

х систем 

Development of an 

information system 

for load forecasting 

and optimization of 

electric power 

systems 

Электрэнергетика 

жүйелері үшін 

жүктемені болжау 

мен 

оңтайландыру 

16 Кузбаев Ахмет 

Талгатбекович 

Ла Л.Л. 

 физика-

математика 

ғылымдарының 

кандидаты, 

доцент 

 

 

Мурзин Ф.А., 

физика-

математика 

ғылымдарының 

кандидаты, 

доцент, 

Новосібір, Ресей 

Федерациясы 

Белгісіздік жағдайында 

Интернет желісіне 

қатынауды 

ұйымдастыру 

міндеттерінде оңтайлы 

шешімдерді табу 

модельдері мен 

әдістерін әзірлеу 

Разработка моделей и 

методов  нахождения 

оптимальных 

решений в задачах 

организации доступа к  

сети Интернет в  

условиях 

неопределенности 

Develop of models 

and methods for 

finding optimal 

solutions to the 

problems of 

organizing Internet 

access in the 

uncertainty 

conditions 

Интернет желісіне 

қол жетімділігін 

ұйымдастырудың 

алгоритмі мен 

моделі  

17 Бауыржанова 

Шынар 

Бауыржановна 

Самбетбаева 

Мадина 

Аралбаевна,  

PhD докторы 

Есикова Т.Н., 

техника 

ғылымдарының 

докторы,  Ресей 

ғылым 

академиясы 

Сібір 

бөлімшесінің 

Экономика және 

өнеркәсіптік 

инженерия 

институты, 

Ресей 

Федерациясы 

Қазақстан 

Республикасының 

туристік қызметтеріне 

онтологиялық тәсіл 

негізінде географиялық 

ақпараттық жүйелерді 

өңдеу 

Разработка и 

реализация 

геоинформационных 

систем на основе 

онтологического 

подхода для 

туристических услуг 

Республики Казахстан 

Development of 

geographic 

information systems 

for tourism services 

of the Republic of 

Kazakhstan based on 

the ontological 

approach 

Геоақпараттық 

жүйелер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Информатика» кафедрасы 

8D01511 - «Информатика» 

1. Ахметова 

Балгын 

Балгынбеккызы 

Серік 

Меруерт,педаг

огика 

ғылымдарының 

докторы 

Ярослав Култан,  

PhD, 

Братислава 

экономикалық 

университеті, 

Словакия 

Республикасы 

Зияткерлік мектептерде 

STEM бағыттары 

бойынша оқытудың  

ғылыми-практикалық 

негіздері 

Научно-практические 

основы обучения по 

направлениям STEM в 

интеллектуальных 

школах 

Scientific and 

Practical Basics of 

STEM Teaching in 

Intellectual School 

STEM бағыты 

бойынша 

оқытуды жүзеге 

асыратын 

Зияткерлік 

мектептер 

 

2 Нурбекова 

Гульмира 

Фазылгаламовна 

Серік Меруерт 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

Ярослав Култан,  

PhD,   

Братислава 

экономикалық 

университеті, 

Словакия 

Республикасы 

Жоғары оқу орнында 

білім алушыларды 

үлкен көлемді деректер 

бойынша даярлаудың 

теориялық-

практикалық негіздері 

Теоретико-

практические основы 

подготовки 

обучающихся в вузе 

по большим данным 

The theoretical and 

practical basis of 

training students in a 

higher educational 

institution on big 

data 

ЖОО 

3 Кадес  

Ильяс 

Ризабекулы 

Мубараков 

Акан 

Мукашевич,пе

дагогика 

ғылымдарының 

докторы 

Байсалов 

Джоомарт 

Усубакунович, 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы,  

И. Арабаев 

атыңдағы 

Қырғыз 

мемлекеттік 

университеті, 

Қырғызстан 

Жоғары оқу 

орындарында 

практикаға бағытталған 

оқытуды жүзеге 

асырудың ақпараттық-

дидактикалық 

құралдарын жасау 

Разработка 

информационно-

дидактических 

средств для 

реализации практико-

орентированного 

обучения в вузах 

Development of 

information and 

didactic tools for the 

implementation of 

practice-oriented 

education at the 

university 

ЖОО 



4 Акбаева 

 Айгуль 

Абдирасиловна 

Мубараков 

Акан 

Мукашевич, 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

Байсалов 

Джоомарт 

Усубакунович, 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы,  

И. Арабаев 

атыңдағы 

Қырғыз 

мемлекеттік 

университеті, 

Қырғызстан 

Білім беру ұйымдары 

қызметінің сапасын 

бағалау құралдарын 

жобалау 

Проектирование 

инструментария по 

оценке качества 

деятельности 

организации 

образования 

Designing tools for 

assessing the quality 

of educational 

organization 

activities 

ЖОО 

5 Оспанов  

Алмас 

Даулетыярович 

Нурбекова 

Жанат 

Кунапиановна,  

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

Мохамед Осман, 

PhD,  Путра 

университеті, 

Малайзия 

Блокчейн 

технологиялары 

негізінде дәстүрлі және 

цифрлық оқытудың 

білім беру 

бағдарламаларына 

болжамды талдау 

құралын жасау 

Разработка 

инструмента 

прогнозного анализа 

образовательных 

программ 

традиционного и 

цифрового обучения 

на основе технологий 

блокчейн. 

Predictive analysis 

tool development for 

traditional and 

digital educational 

programs of learning 

based on block-chain 

technologies 

 

ЖОО 

6 Досымбек 

Даурен 

Маратулы 

Нурбекова 

Жанат 

Кунапиановна,  

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

Мохамед Осман, 

PhD,  Путра 

университеті, 

Малайзия 

Аралас оқу жағдайында 

университетпен 

стейкхолдерлер 

арасындагы цифрлық 

байланысы үшін 

blockchain 

платформасын құру 

Создание блокчейн-

платформы цифровой 

коммуникации 

университета со 

стейкхолдерами в 

условиях смешанного 

обучения 

Creation of a 

blockchain platform 

for the university’s 

digital 

communication with 

stakeholders in the 

context of blended 

learning 

ЖОО 



7 Сахипов 

 Айвар 

Айтуарович 

Байгожанова 

Даметкен 

Сагидуллаевна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Байсалов 

Джоомарт 

Усубакунович, 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы 

И. Арабаев 

атыңдағы Қырғыз 

мемлекеттік 

университеті, 

Қырғызстан 

Жоғары оқу 

орындарында 

blockchain 

технологиясын қолдану 

әдістемесі 

Методика применения 

blockchain технологии 

в высших учебных 

заведениях 

 

The methodology of 

using blockchain 

technology in higher 

education 

institutions 

Blockchain 

технологиясын 

қолдануды жүзеге 

асыратын ЖОО 

 

8 Ахитова  

Риза 

Суиндиковна 

Альжанов 

Айтуган 

Каиржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Вострокнутов 

Игорь Евгеньевич 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы Мәскеу 

қалалық 

педагогикалық 

университеті, 

Ресей 

 

Кейс-технологиялар 

негізінде болашақ 

информатика 

педагогтерінің білім 

сапасын арттыру 

Повышение качества 

образования будущих 

педагогов 

информатики на 

основе кейс-

технологий 

Improving the 

quality of education 

of future computer 

science teachers 

based on case 

technologies 

ЖОО 

9 Нариман  

Сания 

Аслбековна 

Альжанов 

Айтуган 

Каиржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Вострокнутов 

Игорь Евгеньевич 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы Мәскеу 

қалалық 

педагогикалық 

университеті, 

Ресей 

 

Болашақ информатика 

педагогтарына CLIL 

технологиясын 

оқытудың  теориялық-

практикалық негіздері 

Теоретико-

практические основы 

обучения  технологии 

CLIL  будущих 

педагогов 

информатики  

Theoretical and 

practical bases of 

teaching CLIL 

technology for  

future computer 

science teachers 

ЖОО 



10 Өмірзақ  

Ислам 

Аманжолұлы 

Альжанов 

Айтуган 

Каиржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Вострокнутов 

Игорь Евгеньевич 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы Мәскеу 

қалалық 

педагогикалық 

университеті, 

Ресей 

 

Білім берудің 

жаһандануы 

жағдайында мобильді 

қосымшаларды жасау 

мен енгізудің ғылыми-

практикалық негіздері 

Научно-практические 

основы разработки и 

внедрения мобильных 

приложений в 

условиях 

глобализации 

образования 

Scientific-practical 

foundations for the 

development and 

implementation of 

mobile applications 

in the context of 

globalization of 

education 

ЖОО 

11 Кошанова 

Данагул 

Кидирбековна 

Закирова 

Алма 

Болатқызы 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Уранчимег  

Тудеудагва,PhD,  

Хемниц 

техникалық 

университеті, 

Германия 

 

Smart City білім беру 

бағдарламасы бойынша 

құзыреттілік тәсілі 

негізінде оқыту 

траекториясын 

қалыптастыру 

Формирование 

траектории обучения 

на основе 

компетентностного 

подхода по 

образовательной 

программе SmartCity 

Formation of 

learning trajectory 

with competence 

approach based on 

Smart City 

educational program 

ЖОО 

12 Шаймерденов 

Думан 

Маратович 

Закирова 

Алма 

Болатқызы 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Вольфрам Хардт, 

PhD,  Хемниц 

техникалық 

университеті, 

Германия 

 

Жерді қашықтықтан 

зондтау технологиясы 

бойынша объектілер 

бейнелерінің 

физикалық 

сипаттамаларын тану 

жүйесін әзірлеу 

Разработка системы 

распознавания 

физических 

характеристик 

образов объектов по 

технологии 

дистанционного 

зондирования Земли 

Development of a 

system for 

recognition of 

physical 

characteristics of 

object images using 

remote sensing 

technology 

ЖОО 

13 Қыпшақбаева 

Айгерім  

Давлетова  

Айнаш 

Халиуллиновна 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Вострокнутов 

Игорь Евгеньевич 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы Мәскеу 

қалалық 

педагогикалық 

университеті, 

Ресей 

ЖОО-да информатика 

пәнін ағылшын тілінде 

кіріктіріп оқытудың 

әдістері 

Методика изучения 

информатики в Вузе в 

условиях интеграции 

с английским языком 

Methods  of teaching 

information 

technology at the 

University in an 

integrating with the 

English language 

ЖОО 



14 Төлегенова 

Жансая 

Бақтыбекқызы 

Давлетова  

Айнаш 

Халиуллиновна 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Вострокнутов 

Игорь Евгеньевич 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы Мәскеу 

қалалық 

педагогикалық 

университеті, 

Ресей 

 

Білім алушылар 

арасында цифрлық 

мәдениетті 

қалыптастыру үшін шет 

тілінде ашық білім беру 

ортасындамыту 

Разработка открытый 

образовательный 

среды на иностранном 

языке для 

формирования 

цифровой культуры у 

обучающихся 

 Development of an 

open educational 

sphere in a foreign 

language for the 

formation of a digital 

culture among 

students 

ЖОО 

15 Рыбальченко 

Андрей 

Сергеевич 

Абильдинова 

Гульмира 

Маратовна 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Peter  Schmidt, 

PhD,  

Братислава 

экономикалық 

университеті, 

Словакия 

Республикасы  

Жеке оқыту 

траекториясынқұруға 

арналған білім 

алушылардың дамуын 

болжау технологиясы  

Технология 

прогнозирования 

развития 

обучающихся для 

постановки 

индивидуальной 

траектории обучения 

Technology 

development 

analyzing for setting 

the individual 

learning path 

ЖОО 

 

«Информатика және ақпараттық қауіпсіздік» кафедрасы 

8D06102- «Информатика» 

 

1 Мұқатай 

Гүлзира 

Жандосқызы 

Омарбекова 

Асель 

Сайлаубекқызы 

т.ғ.к., доцент 

Бондаренко Игорь 

Борисович, т.ғ.к., 

доцент,  

"Санкт-Петербург 

ұлттық 

ақпараттық 

технологиялар, 

механика және 

оптика 

университеті " 

федералды 

мемлекеттік 

жоғары білім беру 

мекемесі, Санкт-

Кәсіпорынның 

ақпараттық 

қауіпсіздігін тексеру 

модельдері мен әдістері 

 

Модели и методика 

аудита 

информационной 

безопасности 

предприятия 

Models and methods 

of information 

security audit of the 

enterprise 

 

Кәсіпорынның 

ақпараттық 

қауіпсіздігін 

қамтамасызданды

ратын жүйелер 



Петербург, Ресей 

2 Санкибаев 

Арман 

Темирханович 

Шәріпбай 

Алтынбек 

Әмірұлы, т.ғ.д., 

профессор 

Агат Мерсерон 

(Agathe 

Merceron), PhD, 

профессор, 

Қолданбалы 

ғылымдар 

университеті, 

Берлин, 

Германия 

Субъектілерді 

қасиеттері мен 

қатынастары негізінде 

классификациялау 

Классификация 

субъектов на основе 

их свойств и 

отношений. 

Classification of 

subjects based on 

their properties and 

relationships. 

Әлеуметтік 

топтар 

классификациясы 

3 Сабитов 

Аманбек 

Кинтонова 

Алия 

Жексембайқыз

ы, т.ғ.к.,, 

доцент м.а. 

Гүлила 

Алтынбек (Gulila 

Altenbek), PhD, 

профессор, 

Шыңжаң 

университеті, 

Үрімші, Қытай 

Оқытудың адаптивті 

жүйесінде зияткерлік  

алгоритмдер 

Интеллектуальные 

алгоритмы в 

адаптивной системе 

обучения 

Intelligent 

algorithms in 

adaptive learning 

system 

Зияткерлік оқыту 

алгоритмдері мен 

технологиялары 



4 Онгарбаева 

Айнагуль 

Игиликовна 

Ахметова 

Ж.Ж., PhD., 

доцент м.а.  

Лихачевский 

Дмитрий 

Викторович, 

т.ғ.к., доцент, 

Беларусь 

мемлекеттік 

информатика 

және 

радиоэлектроник

а университеті, 

Минск, 

Белоруссия 

Медициналық 

бейнелерді өңдеу 

әдістері мен 

алгоритмдері 

Методы и алгоритмы 

обработки 

медицинских 

изображений 

Methods and 

algorithms of 

processing medical 

images  

Медицина 

саласындағы 

зерттеулердің 

нәтижелерін 

өңдеу 

«Есептеу техника» кафедрасы 

8D06104 – «Eсептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

1.  Алимбекова 

Назым Ахатовна 

Жумадиллаева 

Айнур 

Канадиловна 

т.ғ.к. 

Шайфул Хашим, 

PhD,  

Путра 

университеті, 

Малайзия 

Қауіпсіз жою үшін улы 

қалдықтары бар 

пластикалық 

контейнерлерді 

автоматты түрде 

анықтау схемасын 

жобалау 

Разработка схемы 

автоматического 

обнаружения 

пластиковых 

контейнеров с 

токсичными отходами 

для безопасной 

ликвидации 

Design of automatic 

detection scheme of 

plastic containers 

with toxic waste for 

safe disposal 

Химиялық 

қалдықтары 

анықталған 

пластикалық 

контейнерлер үшін 

мультиспектралды 

бейнені тану 

2.  Амиреулы 

Улагат  

Дюсекеев 

Канагат 

Абетович 

т.ғ.к., PhD 

Родионов Алексей 

Сергеевич, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

Новосибирск 

ұлттық зерттеу 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы  

Құрылымдалған 

кабельдік кәріз 

мысалында көп 

деңгейлі желілерді 

талдау және 

оңтайландыру 

модельдері мен әдістері  

Модели и методы 

анализа и 

оптимизации 

многоуровневых сетей 

на примере 

структурированной 

кабельной 

канализации  

Models and methods 

of analysis and 

optimization of 

multilevel networks 

on the example of 

structured sewerage 

cable  

Үлкен көп қабатты 

ғимараттардағы 

құрылымданған 

кабельдік кәріз 

мысалындағы 

көпдеңгейлі 

желілердің 

модельдері, 

сенімділігі мен 

құнын есептеу 

алгоритмдері 



3.  Ахмадия Асет 

Ахмадиевич 

Молдамурат 

Хуралай, т.ғ.к. 

Шади Абдель 

Рахман 

Альджаварнех, 

PhD, Ғылым және 

технологиялар 

Иордания 

университеті, 

Иордания 

Дүлей зілзалалардан 

болған залалды бағалау 

үшін ғарыш 

түсірілімдерінің 

цифрлық өндеуінің 

бағдарламалық-

техникалық кешенін 

әзірлеу 

Разработка 

программно-

технического 

комплекса цифровой 

обработки 

космических снимков 

для оценки ущерба от 

стихийных бедствий 

Development of 

software and 

hardware complex 

for digital processing 

of satellite images 

for damage 

assessment from 

natural disaster 

Sentinel-1 

радиолокациялық 

жерді қашықтықтан 

зондтау ғарыштық 

аппарат 

кескіндерінің 

уақыттық сериясын 

зерттеу арқылы, 

және әртүрлі 

поляризациядағы 

кері шашырау және 

когеренттілік 

коэффициенттерді 

қолданып 

ғимараттарға 

болған залалды 

бағалау алгоритімін 

жетілдіру. Тез 

өңдеп залал 

картасын шығаруға 

PARABILIM 

суперкомпьютерін 

қолдану 

4.  Ашимова 

Молдир 

Ерболатовна 

Ташатов Н.Н., 

ф.-м.ғ.к. 

Овечкин 

Геннадий 

Владимирович, 

техника 

ғылымдарының 

докторы,  Рязань 

мемлекеттік 

радиотехникалық  

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Метеорологиялық 

деректерді 

кешенді 

талдауға 

арналған 

бағдарламалық 

қамтамасыз- 

дандыру 

жүйесін зерттеу және 

жасау 

Исследование 

и разработка 

программной 

системы для 

комплексного анализа 

метеорологических 

данных 

 

Research 

and development 

of a software system 

for the 

comprehensive 

analysis of 

meteorological data   

Метеорологиялық 

деректерді 

кешенді талдау 

үшін 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді 

әзірлеу процесі 



5.  Бисенбаева 

Назерке 

Кобыландиевна 

Сатыбалдина 

Дина 

Жагыпаровна 

ф.-м.ғ.к. 

Скормин Виктор 

Аркадиевич, PhD, 

Бингемтон 

мемлекеттік 

университеті, 

АҚШ 

Қызмет көрсетуді 

тоқтатуға таратылған 

шабуылдарды ерте 

анықтау және бұғаттау 

алгортимдерін жасау 

және сараптау 

Разработка и анализ 

алгоритмов раннего 

выявления и 

блокирования 

распределенных атак 

на отказ от 

обслуживания 

Development and 

analysis of  

algorithms for early 

detection and 

blocking of DDoS 

attacks 

Компьютерлік 

желілер және осы 

желілерде жүзеге 

асырылатын 

қызмет көрсетуді 

тоқтатуға 

бағытталған 

таратылған 

шабуылдар 

6.  Кутубаева 

Мадина 

Бакыткызы 

Жумадиллаева 

Айнур 

Канадиловна 

т.ғ.к. 

Эрик Мэтсон, 

PhD, 

Пердью 

университеті, 

Политехникалық 

институт, АҚШ 

Роботтың кеңістікте 

бейімделуінің 

ақпараттық модельдері 

мен программалық-

аппараттық құралдарын 

зерттеу және құру 

Исследование и 

разработка 

информационных 

моделей и 

программно-

аппаратных 

инструментариев 

ориентации робота в 

местности 

Research and 

development of 

information models 

and software and 

hardware tools for 

robot orientation in 

the terrain 

Мобильді 

роботтың 

навигациялық 

жүйесінің 

құрылымдық 

сұлбасын құру 

және міндеттерін 

анықтау болып 

табылады 

7.  Қызырқанов 

Абзал 

Ермекбайұлы 

Атанов 

Сабыржан 

Кубейсинович,  

т.ғ.д. 

Шади Абдель 

Рахман 

Альджаварнех, 

PhD, Ғылым және 

технологиялар 

Иордания 

университеті, 

Иордания 

Интелектуалды өзін-өзі 

ұйымдастыратын 

мобильді роботтардың 

жүйесін бағдарламалық 

және алгоритмдік 

қолдау 

Алгоритмическое и 

программное 

обеспечение  системы 

самоорганизующихся  

интеллектуальных 

мобильных роботов 

Software and 

algorithmic support 

of a self-organizing 

intelligent mobile 

robots system 

Интелектуалды 

өзін-өзі 

ұйымдастыратын 

мобильді 

роботтардың 

жүйесін 

бағдарламалық 

және алгоритмдік 

қолдау 



8.  Марденов Ерік 

Маратұлы 

Жукабаева 

Т.К., PhD, 

қауымдастыры

лған професор 

Мохамед Отман, 

PhD,  

Путра 

университеті, 

Малайзия 

Сымсыз сенсорлық 

желілердің 

бағдарламалық және 

аппараттық 

компоненттерінің 

қауіпсіздігін талдаудың 

алгоритмдерін, 

модельдерін жасау 

және зерттеу 

Разработка и 

исследование 

алгоритмов, моделей 

анализа 

защищенности 

программно-

аппаратных 

компонентов  

беспроводных 

сенсорных сетей 

Development and 

research of 

algorithms, models 

of security analysis 

software and 

hardware 

components of 

wireless sensor 

networks 

Сымсыз 

сенсорлық 

желілерді қорғау, 

шабуылдар 

9.  Мунтаев 

Нуржан 

Амангельдыеви

ч 

Искаков 

Казизат 

Такуадинович 

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

Родионов Алексей 

Сергеевич, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

Новосибирск 

электротехникалы

қ институт, Ресей 

Федерациясы 

Көп деңгейлі желілерде 

мәліметтерді сақтау 

мен өңдеудің 

алгоритмдік және 

бағдарламалық 

құралдарын жасау 

Разработка 

алгоритмических и 

программных средств 

хранения и обработки 

данных в 

многоуровненвых 

сетях 

Development of 

algorithmic and 

software tools for 

storing and 

processing data in 

multilevel networks 

Метрополияның 

көліктік 

инфрақұрылымы, 

маршруттық 

мәліметтерді алу 

және трафикті 

оңтайландырудың 

әртүрлі 

міндеттерін шешу 

үшін 

сұраныстарды 

орындау 

алгоритмдері 

10.  Нугербеков 

Канат 

Казбекович 

Глазырина 

Наталья 

Сергеевна, PhD  

Авдеенко Татьяна 

Владимировна 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

Новосибирск 

мемлекеттік 

техникалық 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Виртуалды шындық 

әдістерін қолдану 

арқылы, ландшафты 

жобалаудың жеке 

ұсынымдарының 

интеллектуалды 

жүйесін жасау 

Разработка 

интеллектуальной 

системы 

персонализированных 

рекомендаций 

ландшафтного 

дизайна с 

использованием 

методов виртуальной 

реальности 

Development of an 

intelligent system 

personalized 

recommendations of 

landscape using 

virtual reality 

methods 

Зияткерлік 

ұсыныс жүйесі 

көрсету 

ұсынылды 

оңтайлы опциялар 



11.  Сексембаева 

Манара 

Ануаровна 

Ташатов 

Нурлан 

Наркенович,  

ф.-м.ғ.к. 

Овечкин 

Геннадий 

Владимирович, 

техника 

ғылымдарының 

докторы,  Рязань 

мемлекеттік 

радиотехникалық  

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Символаралық 

интерференциясы бар 

көп сәулелі арналар 

бойынша бөгеуілге 

төзімді кодтау арқылы 

цифрлық байланыс 

жүйелерінің бөгеуілге 

орнықтылығы 

Помехоустойчивость 

систем цифровой 

связи с 

помехоустойчивым 

кодированием по 

многолучевым 

каналам с 

межсимвольной 

интерференцией 

Noise immunity of 

digital 

communication 

systems with noise-

tolerant coding on 

multipath channels 

with intersymbol 

interference 

Символаралық 

интерференцияны

ң әсер ету 

жағдайында 

жұмыс істейтін 

цифрлық 

сигналдарды 

тарату жүйелері 

12.  Сулейменов 

Бахытжан 

Канатович 

Искаков 

Казизат 

Такуадинович 

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

Зюбин Владимир 

Евгеньевич, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, Ресей 

ғылым 

академиясы Сібір 

бөлімі 

Автоматика және 

электрометрия 

институты, Ресей 

Федерациясы 

Тұрғын үй-жайларда 

энергияны бақылау, 

талдау және басқару 

үшін аппараттық-

бағдарламалық кешенді 

әзірлеу 

Разработка 

программно-

аппаратного 

комплекса для 

мониторинга, анализа 

и управления 

энергопотреблением в 

жилых помещениях 

Development of 

hardware and 

software based 

complex for 

monitoring, analisys 

and management of 

electricity 

consuption in 

residental arears 

ARDUINO нано 

негізінде АБК 

құру, алынған 

мәліметтерді 

талдау және олар 

бойынша шешім 

қабылдау 

13.  Шахатова Алия 

Талгатовна 

Мирғалиқызы 

Толқын, PhD 

Шишленин 

Максим 

Александрович, 

физика-

математика 

ғылымдарының 

докторы, 

Новосибирск 

ұлттық зерттеу 

мемлекеттік 

университеті, 

Ресей 

Федерациясы 

Ұңғымалық электрлік 

барлау үшін 

радарограммалар 

интерпретациясы 

бойынша георадардың 

аппараттық кешеніне 

арналған 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді 

әзірлеу 

Разработка 

программного 

обеспечения для 

аппаратного 

комплекса георадара 

по интерпретации 

радарограмм 

скважинной 

электроразведки 

Development of 

software for the GPR 

hardware complex of 

downhole electrical 

prospecting 

radarograms 

interpretation   

Ұңғымалық 

электрлік барлау 

радиограммалары

н 

интерпретациялау

дың алгоритмдері 

мен бағдарламалы 

аппараттық  

қамтамасыз етілуі 



«Жүйелік талдау және басқару» кафедрасы 

8D710200 - «Автоматтандыру және басқару» 

 

1 Амиров Асхат Имангалиев 

Шнар 

Ихсанович, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. 

Йиржи Чарски / 

Jiri CARSKY 

доцент, доктор, 

инженер, К 612 - 

Көлік жүйелері 

кафедрасы 

Көлік ғылымдары 

факультеті (FD) 

Прагадағы Чех 

техникалық 

университеті 

(CVUT), Чехия 

республикасы 

Еуропа доцент, 

доктор, инженер 

Шешімдерді қабылдау 

мен ақпаратты өңдеудің 

техникалық жүйесін 

басқару модельдері мен 

алгоритмдерін құру 

Разработка модели и 

алгоритмов 

управления 

технической системы 

для принятия решений 

и обработки 

информации 

Development  of a 

model and 

algorithms of a 

technical  

management  system 

to make decisions 

and process 

information 

Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия 

ұлттық 

университеті 

2 Балатай Әлия Сагнаева Сауле 

Кайроллиевна, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, ф.-

м.ғ.к. 

Марков 

Александр 

Владимирович, 

Беларусь 

Республикасы, 

«Беларусь 

мемлекеттік 

информатика 

және 

радиоэлектроника 

университеті» оқу 

мекемесінің 

ақпараттық 

технологиялар 

және басқару 

факультеті, 

басқару жүйелері 

кафедрасының 

Желілік жабдықты 

машиналық оқыту 

негізінде шешім 

қабылдауды 

автоматтандыру және 

оңтайландыру 

Автоматизация и 

оптимизация 

принятия решений на 

основе машинного 

обучения сетевого 

оборудования 

Automation and 

decision – making 

optimization based 

on machine learning 

of network 

equipment 

Кез келген жұмыс 

ортасына оңай 

енгізілетін желілік 

жабдық 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71419&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=73779&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


меңгерушісі 

3 Досымбек 

Сапарбек 

Сагнаева Сауле 

Кайроллиевна, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, ф.-

м.ғ.к. 

Вуйцик Валдемар, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор. 

Люблин 

технологиялық 

университеті 

(Польша, 

Люблин) 

Жоғары оқу орнындағы 

бизнес-процестерді 

басқарудың 

интеллектуалды жүйесі 

Интеллектуальная 

система управления 

бизнес-процессами в 

высшем учебном 

заведении" 

Intelligent 

management system 

of business 

processes in higher 

educational 

institution 

Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия 

ұлттық 

университеті 

4 Дүйсенғали 

Гулбақыт 

Бейсенби 

Мамырбек 

Аукебаевич, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

профессоры, 

Марков 

Александр 

Владимирович, 

Беларусь 

Республикасы, 

«Беларусь 

мемлекеттік 

информатика 

және 

радиоэлектроника 

университеті» оқу 

мекемесінің 

Бірпараметрлік 

құрылымдық орнықты 

кескіндеу сыныбында 

детерминделген 

бейберекетсіз үрдісті 

адаптивті басқару 

Адаптивное 

управление 

детерминированными 

хаотическими 

процессами в классе 

однопараметрических 

структурно 

устойчивых 

отображении 

Adaptive control of 

deterministic chaotic 

processes in a single-

parameter 

structurally stable 

mapping class 

Бір параметрлік 

құрылымдық 

тұрақты 

бейнелеулер 

класындағы 

детерминирленген 

хаотикалық 

процестер 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=64517&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=64517&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=74151&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=74151&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


т.ғ.д. ақпараттық 

технологиялар 

және басқару 

факультеті, 

басқару жүйелері 

кафедрасының 

меңгерушісі 

5 Жакин Алмат Имангалиев 

Шнар 

Ихсанович, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. 

Вуйцик Валдемар, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор. 

Люблин 

технологиялық 

университеті 

(Польша, 

Люблин) 

Сүтті қайта өңдеу және 

қышқыл сүт өнімдерін 

алудың үздіксіз-

дискретті 

технологиялық 

процесін 

автоматтандыру 

Автоматизация 

непрерывно-

дискретного 

технологического 

процесса переработки 

молока и получения 

кисломолочной 

продукции 

Automation of 

continuous-discrete 

technological 

process of milk 

processing and 

production of 

fermented milk 

products 

"АСТАНА-

ӨНІМ" 

Акционелік 

қоғамы 

 

6 Иса Исамар Оразбаев 

Батырбай 

Бидайбекович, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

профессоры, 

Марков 

Александр 

Владимирович, 

Беларусь 

Республикасы, 

«Беларусь 

мемлекеттік 

информатика 

және 

радиоэлектроника 

университеті» оқу 

мекемесінің 

Мұнай-газ 

кенорындарын игеру 

процесстерін 

көпкритерийлі 

оптимизациялау және 

басқару модельдері мен 

алгоритмдерін 

жасақтау 

Разработка моделей и 

алгоритмов 

многокритериальной 

оптимизации 

процессами 

разработки 

нефтегазового 

месторождения 

Development of 

models and 

algorithms for multi-

level optimization 

and management of 

oil and gas fields 

development 

processes 

Жетібай мұнай 

және газ кен орны 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=73345&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=74491&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


т.ғ.д. ақпараттық 

технологиялар 

және басқару 

факультеті, 

басқару жүйелері 

кафедрасының 

меңгерушісі 

7 Кашаганова 

Алтынай  

Сагнаева Сауле 

Кайроллиевна, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, ф.-

м.ғ.к. 

Марков 

Александр 

Владимирович, 

Беларусь 

Республикасы, 

«Беларусь 

мемлекеттік 

информатика 

және 

радиоэлектроника 

университеті» оқу 

мекемесінің 

ақпараттық 

технологиялар 

және басқару 

факультеті, 

басқару жүйелері 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Ақпараттық жүйелерді 

интеграциялаудың 

процесін көп өлшемді 

критерилі 

оңтайландыру 

модельдерін және  

алгоритмдерін жасау 

Разработка моделей и 

алгоритмов 

многокритериальной 

оптимизации процесса 

интеграции 

информационных 

систем   

Development of 

models and 

algorithms for multi-

criteria optimization 

of the process of 

integration of 

information systems 

Электрондық 

үкімет 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=74111&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=74111&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


8 Керімбай 

Гүлжазира 

Имангалиев 

Шнар 

Ихсанович, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. 

Вуйцик Валдемар, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор. 

Люблин 

технологиялық 

университеті 

(Польша, 

Люблин) 

Сары фосфорды 

өндірудің 

технологиялық үрдісін 

автоматтандыру  

Автоматизация 

технологического 

процесса получения 

желтого фосфора 

Automation of the 

technological 

process of obtaining 

yellow phosphorus 

Кенді-термиялық 

фосфор пеші және 

құрамында 

фосфор бар 

шикізатты қайта 

өңдеу 

технологиясы 

9 Қабышев Ербол Имангалиев 

Шнар 

Ихсанович, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. 

Джири Чарский / 

Джири КАРСКИ, 

доцент, доктор, 

инженер, К 612 - 

Көлік жүйелері 

кафедрасы 

Көлік ғылымдары 

факультеті (FD) 

Прагадағы Чех 

техникалық 

университеті 

(CVUT), Чехия 

республикасы 

Еуропа 

Қозғалыс ағымының 

моделіне негізделген 

қалалық көлік 

құралдарын 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесі 

Автоматизированная 

система управления 

движением 

городского 

автомобильного 

транспорта на базе 

модели транспортного 

потока 

Automated traffic 

control system for 

urban vehicles based 

on the traffic flow 

model 

Үлкен қалада 

қалалық 

автомобиль 

көлігін 

автоматтандырыл

ған басқаруды 

құрудың 

әдіснамалық 

негіздері  

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71039&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71039&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71051&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


10 Қасымханов 

Cұңқар 

Мизамова 

Корлан 

Ислямовна, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, э.ғ.к. 

Вуйцик Валдемар, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор. 

Люблин 

технологиялық 

университеті 

(Польша, 

Люблин) 

Дата орталықтарында 

желілік жабдықты 

интеллектуалды 

автоматтандырудың 

тиімділігін болжау 

және бағалау әдістері 

мен алгоритмдері 

 

Методы и алгоритмы 

прогнозирования и 

оценки 

эффективности 

интеллектуальной 

автоматизации 

сетевого 

оборудования в дата-

центрах 

Methods and 

algorithms for 

predicting and 

evaluating the 

effectiveness of 

intelligent 

automation of 

network equipment 

in data centers 

«Қазақтелеком» 

акционерлік 

қоғамы 

Ақпараттық 

жүйелер 

дирекциясының 

филиалы 

11 Маштаева Аида 

Асильхановна 

Сатыбалдина 

Дана 

Каримтаевна, 

Л.Н.Гумилев 

атындағы 

 Еуразия 

ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының  

доценті, т.ғ.к. 

Вуйцик Валдемар, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор. 

Люблин 

технологиялық 

университеті 

(Польша, 

Люблин) 

Анықталмағандық 

жағдайында ұшу 

аппаратын басқару 

жүйесі синтезінің 

үлгілері мен әдістері 

Модели и методы 

синтеза системы 

управления 

летательным 

аппаратом в условиях 

неопределенности 

Models and methods 

for the synthesis of 

an aircraft control 

system in conditions 

of uncertainty 

Әуе кемелерін 

басқару жүйесі 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71082&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71082&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=74221&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=74221&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


12 Мизамова 

Гульжамал 

Закарина Айна 

Жанузаковна, 

Л.Н.Гумилев 

атындағы 

 Еуразия 

ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының  

.PhD, аға 

оқытушы 

Вуйцик Валдемар, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор. 

Люблин 

технологиялық 

университеті 

(Польша, 

Люблин) 

Тауар-материалдық 

қорларды техникалық 

дайындауды 

автоматтандыру және 

кәдеге жарату басқару 

үшін «Аукцион» 

интеграцияланған 

ақпараттық жүйені 

құру әдісін зерттеу 

және әзірлеу 

Исследование и 

разработка 

интегрированной 

информационной 

системы для 

автоматизации 

технической 

подготовки и 

управления 

утилизацией товаро-

материальных запасов 

способом «Аукцион» 

Research and 

development of an 

integrated 

information system 

for automating 

technical training 

and managing 

inventory disposal 

using the Auction 

method 

Қазақстан 

Республикасы 

қаржы 

министрлігі  

13 Мұқашова 

Айнұр 

Сагнаева Сауле 

Кайроллиевна, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, ф.-

м.ғ.к. 

Марков 

Александр 

Владимирович, 

Беларусь 

Республикасы, 

«Беларусь 

мемлекеттік 

информатика 

және 

радиоэлектроника 

университеті» оқу 

мекемесінің 

ақпараттық 

технологиялар 

және басқару 

факультеті, 

басқару жүйелері 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Нақты уақыттағы 

энергия тұтынуды 

басқарудың 

интеллектуалды 

адаптивті моделін құру 

Разработка 

интеллектуальной 

адаптивной модели 

управления 

энергопотреблением в 

режиме реального 

времени 

Development of an 

intelligent adaptive 

model of energy 

management in real 

time 

Энергетикалық 

инфрақұрылым 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=73395&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=73395&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


14 Пахридин 

Сұлтанбек 

Мизамова 

Корлан 

Ислямовна, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, э.ғ.к. 

Вуйцик Валдемар, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор. 

Люблин 

технологиялық 

университеті 

(Польша, 

Люблин) 

Әуе кемелерінің 

техникалық 

жағдайларын тексеруді 

автоматтандыру 

жүйесін жобалау және 

модельдеу 

Проектирование и 

моделирование 

системы 

автоматизации 

проверок 

технического 

состояния воздушных 

судов 

Projecting and 

simulating 

automation systems 

of checks of the 

technical conditions 

of aircrafts  

Әуе қозғалысын 

басқарудың 

автоматтандырыл

ған жүйесі 

жерүрісті 

радиолациялық 

кешен 

15 Редькина 

Марина  

Кисикова 

Нургуль 

Мырзабековна, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, ф.-

м.ғ.к. 

 

Марков 

Александр 

Владимирович, 

Беларусь 

Республикасы, 

«Беларусь 

мемлекеттік 

информатика 

және 

радиоэлектроника 

университеті» оқу 

мекемесінің 

ақпараттық 

технологиялар 

және басқару 

факультеті, 

басқару жүйелері 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Зиянды 

шығарындыларды 

есепке аяудың АБЖ 

жасау және зерттеу 

Исследование и 

разработка АСУ 

мониторинга вредных 

выбросов 

Research and 

development of ACS 

for monitoring 

harmful emissions 

Автоматтандырыл

ған басқару 

жүйесіндегі 

зиянды 

қалдықтардың 

мониторингі 

 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=73522&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=73522&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=70955&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=70955&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


16 Сулейменов 

Азамат 

Касимова 

Ботагоз 

Рахметоллаевн

а, Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

доценті, т.ғ.к. 

Michal Kolcun, , 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор,  PhD, 

Kosice 

техникалық 

университеті, 

Словакия (TUKE) 

Электр қуатын 

таратуды басқару 

жүйесін әзірлеу және 

зерттеу 

Разработка и 

исследование системы 

управления 

распределением 

электроэнергии 

Development and 

research of power 

distribution 

management system 

Гибридті 

жаңартылатын 

автономды 

жергілікті 

аймақтың желілік 

қуатын тұтыну 

17 Танирбергенова 

Алуа 

Оразбаев 

Батырбай 

Бидайбекович 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

профессоры, 

т.ғ.д. 

Марков 

Александр 

Владимирович, 

Беларусь 

Республикасы, 

«Беларусь 

мемлекеттік 

информатика 

және 

радиоэлектроника 

университеті» оқу 

мекемесінің 

ақпараттық 

технологиялар 

және басқару 

факультеті, 

басқару жүйелері 

кафедрасының 

меңгерушісі 

ЛГ қондырғысы 

гидротазалау блогы  

жұмыс режимдерін 

басқару бойынша 

шешім қабылдау 

модельдері мен 

эвристикалық 

тәсілдерін жасақтау.  

Разработка моделей и 

эвристических 

методов принятия 

решений по 

управлению 

режимами работы 

блока гидроочистки 

установки ЛГ 

Development of 

models and heuristic 

decision-making 

methods for 

controlling the 

operating modes of 

the hydrotreating 

unit of the LG 

installation 

Гидротазарту 

қондырғысы 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=72363&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=72363&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=74300&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=74300&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


18 Темирбек 

Айжан 

Бейсенби 

Мамырбек 

Аукебаевич 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

профессоры, 

т.ғ.д. 

Вуйцик Валдемар, 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор. 

Люблин 

технологиялық 

университеті 

(Польша, 

Люблин) 

Ляпуновтың 

градиентті-

жылдамдықтық вектор-

функциясы тәсілімен 

сызықты жүйелерді 

адаптивті басқару 

Адаптивное 

управление 

линейными системами 

градиентно-

скоростным методом 

вектор-функций 

Ляпунова 

Adaptive control of 

linear systems with a 

gradient-velocity 

method of Lyapunov 

vector-valued 

function 

Ляпуновтың 

грандиентті-

жылдамдықтық 

вектор функциясы 

тәсілімен 

сызықты 

объектлерді 

адаптивті басқару 

жүйелері  

19 Темір Аслан  Оразбаев 

Батырбай 

Бидайбекович, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

профессоры, 

т.ғ.д. 

Йиржи Чарски / 

Jiri CARSKY 

доцент, доктор, 

инженер 

К 612 - Көлік 

жүйелері 

кафедрасы 

Көлік ғылымдары 

факультеті (FD) 

Прагадағы Чех 

техникалық 

университеті 

(CVUT) 

Чехия 

республикасы 

Еуропа доцент, 

доктор, инженер 

Мұнай эмульсияларын 

термохимиялық 

дегидратациялау 

процесін басқаруға 

арналған нейрожелілік 

жүйе 

Нейро-сетевая 

система управления 

процессом 

термохимического 

обезвоживания 

нефтяных эмульсий 

Neural network 

control system for 

thermochemical 

dehydration of oil 

emulsions 

Майды 

термиялық 

дегидратациялау 

қондырғысы 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71141&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71141&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71396&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1


20 Учкампиров 

Бахытжан 

Оразбаев 

Батырбай 

Бидайбекович, 

Л.Н. Гумилев 

атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеті, 

«Жүйелік 

талдау және 

басқару» 

кафедрасының 

профессоры, 

т.ғ.д. 

Йиржи Чарски / 

Jiri CARSKY 

доцент, доктор, 

инженер 

К 612 - Көлік 

жүйелері 

кафедрасы 

Көлік ғылымдары 

факультеті (FD) 

Прагадағы Чех 

техникалық 

университеті 

(CVUT) 

Чехия 

республикасы 

Еуропа доцент, 

доктор, инженер 

Аймақ жағдайын 

экологиялық-

экономикалық бағалау 

негізінде тұрақты 

басқару -  

Экологическое 

устойчивое 

управление на основе 

эколого-

экономической 

оценки состояния 

региона 

Environmental 

sustainable 

management based 

on environmental 

and economic 

assessment of the 

region 

Аймақтың 

экологиялық 

тұрақты дамуын 

қамтамасыз ететін 

процестер 

 

 

 

«Ақпараттық технологиялар» 

факультетінің  деканы               Сеилов Ш.Ж. 

 

https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71375&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1
https://edu.enu.kz/indcur?showTutor=true&initDefSettings=true&studentID=71375&page=1&search=&facultyID=1&cafedraID=1&professionID=356&course=0&studyFormID=0&extra=0&term=0&specializationID=0&groupID=0&studyLanguageID=0&militaryID=0&page=1

