
 Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің 

ректоры, профессор 

Е.Б.Сыдықов мырзаға 

 

Ұсыныс 

 2019-2020 оқу жылына «Ақпараттық технологиялар» факультетінің магистранттардың диссертация тақырыптары мен ғылыми 

жетекшілерін бекітуіңізді сұраймыз: 

Ақпараттық технологиялар факультеті 

М094 - «Ақпараттық жүйелер» 

 Магистранттың 

аты-жөні 

 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атағы 

 

Магистрлік диссертация тақырыптары 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 Абдрахымова 

Арайлым 

Мухтаркызы 

Тохметов Ақылбек 

Темірбекович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Android операциялық 

жүйесі негізінде жүгіру, 

фитнес және кардио 

жаттығуларға арналған 

мобильді қосымшаны құру  

Разработка мобильного 

приложения для бега, 

фитнеса и кардио 

тренировок на базе 

операционной системы 

Android 

Development of a mobile 

application for running, 

fitness and cardio training 

based on the Android 

operating system 

2 Абеков   Улан 

Куанышевич 

Тохметов Ақылбек 

Темірбекович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Нейрондық желілерді 

қолдана отырып, 

тұлғаларды танудың 

зияткерлік жүйесін іске 

асыру 

Реализация 

интеллектуальной 

системы распознавания 

лиц с применением 

нейронных сетей 

Implementation of 

intelligent facial 

recognition system using 

neural networks 

3 Алмаз  Ақнұр  

Алмазқызы 

Айтқожа Жангенлді  

Жұматайұлы, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Клиенттерді басқарудың 

ақпараттық жүйесін 

геолакациялық веб-

қызметтер және 

Создание 

информационной системы 

управления клиентами с 

помощью веб-сервисов 

Creation of an information 

management system for 

clients using web services 

of geolocation and 
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үлестірілген деректер 

қорын басқару жүйесі 

арқылы құру 

геолокации и управления 

распределенными базами 

данных 

management of distributed 

databases 

4 Әміртаев 

Мұхамеджан 

Серікұлы 

Боранбаев Сейілхан 

Нарбутинович, 

т. ғ.д., профессор 

Адам бейнесін жіктеу және 

тану жүйесін әзірлеу 

Разработка системы 

классификации и 

распознования образа 

человека 

Development of 

classification system and 

human image recognition 

5 Әсет Гүлнәз 

Нұрғалиқызы 

Тохметов Ақылбек 

Темірбекович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Л. Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық 

университетінде ғылыми іс-

шараларды ұйымдастыру 

мен қолдаудың ақпараттық 

жүйесін құру 

Разработка 

информационной системы 

для организации и 

проведения научных 

мероприятий в 

Евразийском 

национальном 

университете имени 

Л.Н.Гумилева 

Development of an 

information system for 

organizing and supporting 

scientific events at the 

L.N. Gumilyov Eurasian 

National University 

6 Базарқан Елжан 

Базарқанұлы 

Боранбаев Сейілхан 

Нарбутинович, 

т. ғ.д., профессор 

Техникалық осалдықтарды 

қолданатын шабуылдардан 

ақпараттық жүйелерді 

қорғау 

Защита информационных 

систем от атак с 

использованием 

уязвимостей технического 

характера 

Protection of information 

systems from attacks using 

technical vulnerabilities 

7 Бегайдар Бекзат 

Әбдімұратұлы 

Тохметов Ақылбек 

Темірбекович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Л. Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық 

университетінде білім 

алушылардың өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру 

мен бақылаудың 

ақпараттық жүйесін құру 

Разработка 

информационной системы 

организации и контроля 

самостоятельной работы 

обучающихся в 

Евразийском 

национальном 

университете имени 

Л.Н.Гумилева 

Development of 

information system of 

organization and control of 

independent work of 

students at L. N. Gumilev 

Eurasian national 

University 

8 Бекболатұлы  Бекзат Хисамиев Назив 

Гарифуллаұлы, 

ф.-м.ғ.д, профессор 

Желілік модельдерді талдау 

және басқаруға үйрететін 

веб-платформасын жасау 

Создание веб-платформ 

для анализа и управления 

сетевых моделей 

Creation of web platforms 

for the analysis and 

management of network 

https://edu.enu.kz/template.html#/student/75508
https://edu.enu.kz/template.html#/student/75508
https://edu.enu.kz/template.html#/student/75508
https://edu.enu.kz/template.html#/student/76419
https://edu.enu.kz/template.html#/student/76419
https://edu.enu.kz/template.html#/student/76346
https://edu.enu.kz/template.html#/student/76346
https://edu.enu.kz/template.html#/student/76179
https://edu.enu.kz/template.html#/student/76179
https://edu.enu.kz/template.html#/student/75877


models 

9 Бисенгалиева  Дария 

Каирболатовна 

Керімқұл 

СейітЕсілбайұлы, 

ф.-м.ғ.к., э.ғ.д., 

профессор 

Компания персоналын 

оқытудың және дамытудың 

корпоративтік жүйесін құру 

және енгізу 

Разработка и реализация 

системы корпоративного 

обучения и развития 

персонала компании  

 

Design and 

implementation of a 

corporate training system 

and company staff 

development 

10 Боранбай Абылай Оспанова Тілеуғайша 

Топанбаевна, 

т. ғ.к., доцент 

Банктік кредит беру 

сферасындағы бұлдыр 

жиын теориясына 

негізделген көп критерийлі 

таңдау 

Многокритериальный 

выбор на основе теории 

нечетких множеств в 

сфере банковского 

кредитования 

Multicriterial choice based 

on the fuzzy sets theory in 

the field of bank lending 

11 Гіміш Ерасыл Бакиев Мурат 

Наурызбаевич, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Машиналық оқытуды 

қолдану арқылы әлеуметтік 

желі хабарламаларындағы 

қауіптерді анықтау 

Выявление угроз в 

сообщениях социальных 

сетей с помощью 

машинного обучения 

Identifying treats in social 

media messages using 

machine learning 

12 Жолдыбай  Бақытжан 

Шералыұлы  

Керімқұл  Сейіт 

Есілбайұлы, 

ф.-м.ғ.к., э.ғ.д., 

профессор 

Коммерциялық банктегі 

тұтынушылық несиені 

мақұлдау мен 

қабылдамаудың жасанды 

интеллект шешімін құру 

және іске асыру 

Создание и реализация 

решения искусственного 

интеллекта для одобрении 

и  отклонения  

потребительского кредита 

в коммерческом банке 

Creating and 

implementing an artificial 

intelligence solution to 

approve or reject a 

consumer loan in a 

commercial Bank 

13 Қапасов Арыстан 

Аянұлы 

Керімқұл  Сейіт 

Есілбайұлы, 

ф.-м.ғ.к., э.ғ.д., 

профессор 

Компанияның өндірісіне 

ҒЗТКЖ нәтижелерін енгізу 

бойынша маркетингтік 

зерттеу және жылжыту 

моделі  

Модель маркетингового 

исследования и 

продвижения по 

внедрению результатов 

НИОКР в производство 

компании 

A model of marketing 

research and promotion of 

the implementation of  

R&D results in the 

production of a company 

14 Маратов Ерасқан 

Жарқынбекұлы 

ЖетписовКабылда, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Компьютерлік желілердегі 

ақпаратты қорғаудың 

хаостық криптографиялық 

жүйесі 

Хаотическая 

криптографическая 

система защиты 

информации в 

компьютерных сетях 

Chaotic cryptographic 

system of information 

security in computer 

networks 

15 Райымбек   Назерке Керімқұл  Сейіт Әуежайларда Разработка и реализация Development and 
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Мұқтарбекқызы Есілбайұлы, 

ф.-м.ғ.к., э.ғ.д., 

профессор 

жолаушыларға қызмет 

көрсетудің агент-

бағдарланған жүйелерін 

құру және жүзеге асыру 

агент-ориентированных 

систем обслуживания 

пассажиров в аэропортах 

realization of agent-

oriented passenger service 

systems at airports 

16 Рысбек  Нұрсұлтан  

Тұрсымұратұлы 

Бакиев Мурат 

Наурызбаевич, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Криптографиялық қысқарту 

әдістерімен жасырын және 

псевдонимдік 

шығармалардың 

атрибуциясы 

 

Атрибуция анонимных и 

псевдонимных 

произведений методами 

криптографического 

хеширования 

Attribution of anonymous 

and pseudonymous works 

by cryptographic hashing 

methods 

17 Сагидолда Бауыржан Боранбаев Сейілхан 

Нарбутинович, 

т. ғ.д., профессор 

ҰБТ-ге дайындыққа 

көмектесетін 

мультимедиялық білім беру 

порталын жасау. 

Разработка 

мультимедийного 

образовательного портала 

для подготовки к ЕНТ 

Development of a 

multimedia educational 

portal to prepare for UNT 

18 Сағидоқасова Динара 

Маратқызы 

Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Әлеуметтік желілердегі 

деректерді жинау және 

талдау 

Сбор и анализ данных 

социальных сетей 

Сollection and analysis 

data of social networks 

19 Сейдазімов Нұрғали Муханова Аягоз 

Асанбековна, 

доктор Ph.D, доцент м.а. 

Мағұлымдалмаған 

мүмкіндіктерді реттеудің 

әдістері 

Методы классификации 

недекларированных 

возможностей 

Methods classifications of 

Undocumented features 

20 Сералиев Жандос Айтқожа Жангенлді  

Жұматайұлы, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Мекемелер мен 

кәсіпорындарға арналған 

көлік құралдарын бөлісу 

қызметіне ақпараттық 

жүйесін құру 

Содание информационной 

системы службы 

совместного 

использования 

транспортных средств для 

учреждений и 

предприятий 

Creation of information 

system for vehicle sharing 

service for institutions and 

enterprises 

21 Серік Балжан 

Мақсатбекқызы 

Тусупов Жамалбек 

Алиаскарұлы, 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Модельдік- теориялық 

әдістерге негізделген 

табиғи тіл мәтіндерден 

білім алу техлогияларын 

жасау 

Разработка технологий 

извлечения знаний из 

текстов естественного 

языка, основанных на 

теоретико-модельных 

методах 

Development of a 

technologies for extracting 

knowledge from natural 

language texts based on 

model-theoretic methods 
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22 Үбіш Нұрсейт  Боранбаев Сейілхан 

Нарбутинович, 

т. ғ.д., профессор 

Нұр-Сұлтан қаласында 

трафикті талдау жүйесін 

құру 

Разработка системы 

анализа транспортного 

потока в г.Нур-Султан 

Development of a traffic 

analysis system in the city 

Nur-Sultan 

23 Шаймахамбет 

Әкежан 

Ғалымжанұлы 

Айтқожа Жангенлді  

Жұматайұлы, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Ақпараттық жүйелердегі 

мәліметтердің 

қауіпсіздігінің әлсіз 

тұстарын  Metasploit 

құрылғысын қолдану 

арқылы анықтау және 

қамтамасыз ету 

Определение и 

обеспечение слабых мест 

информационной 

безопасности в 

информационных 

системах с 

использованием 

устройства Metasploit 

Identification and 

maintenance of 

information security 

vulnerabilities in 

information systems using 

the Metasploit device 

24 Абдукапаров 

Адильбек 

Джанатович 

Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Графты бояу міндеті 

негізінде оқу кестелерін 

құрастыру 

Составление учебных 

расписаний на основе 

задачи раскраски графа 

Preparation of training 

schedules based on the 

graph coloring problem 

25 Айтжан Сандуғаш 

Нуралықызы 

Муханова Аягоз 

Асанбековна, 

доктор PhD , доцент м.а. 

Машиналық оқытуды 

денсаулық сақтау жүйесінің 

шешімдерін құруда қолдану 

Применение машинного 

обучения в создании 

решений для 

здравохранения 

Using machine learning 

algorithms for the 

healthcare solutions 

26 Апушев Еламан 

Талапулы 

Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Әлеуметтік желілерде 

қауымдастытарды табу 

Обнаружение сообществ в 

социальных сетях 

Community detection in 

social networks 

27 Дурбенов Райымбек 

Мерекеевич 

Муханова Аягоз 

Асанбековна, 

доктор PhD, доцент м.а. 

Сток-фотосуреттермен 

алмасу қызметі үшін веб-

портал мен мобильді 

қосымшаны құру 

Разработка веб-портала и 

мобильного приложения 

для сервиса обмена 

стоковыми фотографиями 

Development of a web-

portal and mobile 

application for stock photo  

28 Жаксылыков Диас 

Нурланович 

Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Тематикалық модельдеу 

негізінде құжаттар 

тақырыптарын белгілеудің 

автоматтандырылған 

жүйесі 

Система автоматического 

выделения тем 

документов на основе 

тематического 

моделирования 

The system automatic 

selection of the documents 

on the basis of 

mathematical modeling 

29 Кашимова Индира 

Молдаханқызы 

Тусупов Жамалбек 

Алиаскарұлы, 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Графтар теория 

алгоритмдері көмегімен 

қоңыраулар жазбаларын 

(Call details records) талдау  

Анализ подробных 

записей о звонках (Call 

details records) с помощью 

алгоритмов теории графов 

Call details records 

analysis with graph theory 

algoritms 
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30 Майсаканов  Абылай  

Алмазұлы 

Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

CRM жүйесін қолдану 

арқылы құрылыс 

компаниясының бизнес-

процестерін 

автоматтандыру 

Автоматизация бизнес- 

процессов  строительной 

компании с 

использованием CRM-

системы  

Automation of business 

processes of a construction 

company using a CRM 

system 

31 Маукенов Бексултан 

Багланович 

Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Қаржылықмодельдердіқұру

бойынша онлайн 

платформаны жобалау 

Проектирование онлайн 

платформы по созданию 

финансовых моделей 

Designing an online 

platform for creating 

financial models 

32 Нысанбаев Нуржан 

Сагынбаевич 

Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Уран сынамаларын өлшеуді 

бағалау үшін мәліметтерді 

талдау әдістерін қолдану 

Применение методов 

анализа данных для 

оценки измерений 

урановых проб 

Application of data 

analysis mehtods to 

evaluate measurements of 

uranium samples. 

33 Омаров Данияр 

Балтабекович 

Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Мал шаруашылығы 

процестерін 

автоматтандыру кезінде 

RFID технологиясын және 

Arduino Uno аппараттық 

платформасын қолдану 

Применение технологии 

RFІD и аппаратной 

платформы Аrduіnо Unо в 

автоматизации процессов 

животноводства 

Application of RFID 

technology and the 

Arduino Uno hardware 

platform in the automation 

of animal husbandry 

processes 

34 Рахметова 

ЖанараТурсынбекова 

Тохметов Ақылбек 

Темірбекович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Павлодар облысында 

этнотуризмді қолдаудың 

ақпараттық жүйесін құру 

Разработка 

информационной системы 

поддержки этнотуризма в 

Павлодарской области 

Development of 

information support 

system of ethno-tourism in 

the Pavlodar region 
35 Труш Сергей 

Николаевич 

Тохметов Ақылбек 

Темірбекович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Л. Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық 

университеттегі оқу 

процесін жақсарту үшін 

мобильді қосымшаны құру 

Разработка мобильного 

приложения для 

активизации учебного 

процесса в Евразийском 

национальном 

университете имени 

Л.Н.Гумилева  

Development of a mobile 

application to enhance the 

educational process at L. 

N. Gumilev Eurasian 

national University 

36 Шаден Нұржан 

Ержанұлы 

Ла Лира Львовна, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Ассоциативті ережелерді 

іздеуге негізделген 

сауалнама нәтижелерін 

талдау жүйесі 

Система анализа 

результатов опросов на 

основе поиска 

ассоциативных правил 

System for analyzing 

survey results  based on 

the search for associative 

rules 
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37 Адейұлы  Есбол Оспанова Тілеуғайша 

Топанбаевна, 

т. ғ.к.,  доцент 

Бет- әлпетті танитын 

жүйені машиналық оқыту 

әдісін қолданып әзірлеу 

Разработка системы 

распознавание лиц с 

помощью применения 

метода машинного 

обучения 

Development of a face 

recognition system by 

using machine learning 

38 Асанбек Ғани 

Досболұлы 

Боранбаев Сейілхан 

Нарбутинович, 

т. ғ.д., профессор 

Қазақстан 

Республикасының 

аймағында әуе 

тасымалдарын үлгілеу 

жүйесі 

Система моделирования 

автоперевозок на 

территории Республики 

Казахстан 

System for modeling air 

transportation in the 

territory of the Republic of 

Kazakhstan 

39 Аубакирова Айгерим 

Амангелдиевна 

Бакиев Мурат 

Наурызбаевич, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Ақпараттық мәтіндерден 

ақпаратты автоматты түрде 

алу кезінде статистикалық 

әдістерді қолдану 

Использование 

статистических методов 

при автоматическом 

извлечении информации 

из новостных текстов 

Use of statistical methods 

for automatic extraction of 

information from news 

text 

40 Әбілбек Ақниет 

Мықтыбекқызы 

Муханова Аягоз 

Асанбековна, 

доктор PhD, доцент м.а. 

«Төмен ресурстық 

криптографиялық 

алгоритмдерді пайдалана 

отырып, радиожиілікті 

сәйкестендіру 

технологиясы негізінде 

қолжетімділікті бақылау 

және басқару жүйесі» 

 «Система контроля и 

управления доступом на 

основе технологии 

радиочастотной 

идентификации с 

использованием 

низкоресурсных 

криптографических 

алгоритмов» 

«Access control and 

control system based on 

radio frequency 

identification technology 

using low-resource 

cryptographic 

algorithms)» 

41 Бегимова Гаухар 

Сериковна 

Муханова Аягоз 

Асанбековна, 

доктор PhD, доцент м.а. 

Қоғамдық тамақтану 

саласының процестерін  

оңтайландыру үшін шешім 

қабылдау жүйелерін 

пайдалану 

Использование систем 

поддержки принятия 

решений для оптимизации 

процессов сферы 

общественного питания 

Usage of decision support 

systems to optimize the 

processes of public 

catering 

42 Бейсханов Еламан Айтқожа Жангенлді  

Жұматайұлы, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Онлайн емтихандарға 

арналған тұлғаны анықтау 

әдісі 

Метод распознования лиц 

для онлайн экзаменов 

Face recognition method 

for online examinations  

43 Елдекенов Ерлан Жетписов Кабылда, Компьютерлік жүйелердегі Защита информации Information protection 
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Болатович ф.-м.ғ.к., доцент ақпаратты қорғау компьютерной системы computer system 

44 Елемісов Шыңғысхан 

Қанатұлы 

Боранбаев Сейілхан 

Нарбутинович, 

т. ғ.д., профессор 

Сараптамалық пікірлерді 

қолдана отырып, 

ақпараттық жүйелердің 

сенімділігін қамтамасыз 

ететін әдіс. 

Метод обеспечения 

надежности ИС с 

использованием 

экспертных оценок 

Method for ensuring the 

reliability of IS using 

expert evaluations. 

45 Жауханова Ләззат 

Абзалқызы 

Муханова Аягоз 

Асанбековна, 

доктор PhD, доцент м.а. 

Басқару шешімдерінің 

сапасын арттыру үшін 

шешім қабылдауды қолдау 

жүйелерін қолдану 

Использование систем 

поддержки принятия 

решений для повышения 

качества управленческих 

решений 

Use of decision support 

systems to improve the 

quality of management 

decision 

46 Илиусыз Алмат 

Санатұлы 

Тусупов Жамалбек 

Алиаскарұлы, 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Веб-ресурсты 

оңтайландыру жүйесін 

талдау модельдері 

Модели анализа 

поисковой оптимизации 

веб-ресурса 

Web-resources engine 

optimization analysis 

models 

47 Кайсаринова Нурай 

Беркутовна 

Кадырбеков Турсун 

Кубентаевич, 

Э.ғ.к., доцент 

Өндірістік кәсіпорындағы 

сату бөлімінің 

автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі 

Автоматизированная 

информационная система 

отдела продаж 

производственного 

предприятия 

Automated information 

system of sales 

Department of production 

enterprise 

48 Касымов Илияс 

Нурланович 

Тусупов Жамалбек 

Алиаскарұлы, 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Ақылды үйлер моделін 

және жүйелік қауіпсіздік 

әдістерін әзірлеу 

Разработка модели умных 

домов и методы 

системной безопасности 

Development of a model 

of smart houses system 

security methods  

49 Куанышев Даурен 

Дулатович 

Боранбаев Сейілхан 

Нарбутинович, 

т. ғ.д., профессор 

Ақпараттық-

коммуникациялық трафикті 

талдау әдісін жасау 

Разработка метода анализа 

информационно-

коммуникационного 

трафика 

Development of a method 

for analyzing information 

and communication traffic 

50 Кункель Мадина 

Лионидовна 

Кадырбеков Турсун 

Кубентаевич, 

Э.ғ.к., доцент 

Кәсіпорындағы құжат 

айналымының 

автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі 

Автоматизированная 

информационная 

система 

документооборота на 

предприяитии 

Automated information 

system of document 

management at the 

enterprise 

51 Қаныбек Бағдат Тусупов Жамалбек Автоматтандырылған Разработка моделей и Development of models 
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Шамшидинұлы Алиаскарұлы, 

ф.-м.ғ.д., профессор 

ақпараттық жүйелерге 

бағдарламалық қамтамасыз 

етуді және ақпараттық 

қолдауды құрылымдық 

түрде көбейту модельдері 

мен әдістерін жасау 

методов структурного 

резервирования 

программного и 

информационного 

обеспечения 

автоматизированных 

информационных систем 

and methods  for structural 

redundancy of software 

and information support 

for automated information 

systems 

52 Мәденова  Жадыра 

Нұрбекқызы 

Тохметов Ақылбек 

Темірбекович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Пайдаланушылардың жеке 

оқытуын қалыптастыру 

және қолдау үшін веб-

сервис құру 

Разработка веб-сервиса 

для формирования и 

поддержки персонального 

обучения пользователя 

 

Development of  a web 

service  to form and 

support personal user 

training 

53 Мусағалиева Айгүл 

Асқарқызы 

Айтқожа Жангенлді  

Жұматайұлы, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Кескінді бөлу және тану 

үшін алгоритм мен 

бағдарламалық 

жасақтаманы жасау 

Разработка алгоритма и 

программного 

обеспечения сегментации 

и распознования 

изображений 

Development of algorithm 

and software for image 

segmentation and 

recognition 

54 Омаргалиева  

Меруерт  Болатовна 

Хисамиев Назив 

Гарифуллаұлы, 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Ақпараттық қауіпсіздік 

тәуекелдерді модельдеу 

әдістері 

Методы моделирования 

рисков информационной 

безопасности 

Information security risk 

modeling methods 

55 Сванова Гүлназ 

Бақытжанқызы 

Тусупов Жамалбек 

Алиаскарұлы, 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Көпөлшемді деректер 

қоймалары негізінде 

шешімдерді қолдау 

жүйесінің модельдері мен 

алгоритмдері 

Модели и алгоритмы 

системы поддержки 

принятия решений на 

основе многомерных 

хранилищ данных 

Models and algorithms of 

decision support system 

based on multidimensional 

data warehouses 

56 Сертаева Мадина 

Кирановна 

Бакиев Мурат 

Наурызбаевич, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Көркем мәтіннің 

стилистикалық қырлары 

және олардың жиілік 

сөздігінде көрінісін 

қолдану үшін веб-сервис 

құру 

Разработка веб-сервиса  

стилистических 

особенностей 

художественного текста и 

их отражение в частотном 

словаре  

Development of web 

service to the stylistic 

features of a literary text 

and their reflection in the 

frequency dictionary 
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57 Шүкірхан Сұлтанбек  ТусуповЖамалбекАлиас

карұлы, 

ф.-м.ғ.д., профессор 

Виртуалдау құралдарына 

шабуылдан   бұлтты 

есептеулерді қорғау 

Защита облачных 

вычислений от атак на 

средствавиртуализации   

Protecting cloud 

computing from 

virtualization 

58 Хайвхан Керейболат Муханова Аягоз 

Асанбековна, 

доктор PhD, доцент м.а. 

Қазіргі таңдағы жобалау 

әдістерін қолдана отырып, 

бейімделген білім 

жүйесінің басқаруын құру 

Создание адаптированной 

системы управления 

образованием с 

использованием 

современных методов 

проектирования  

A creation of education 

adaptive management 

system with the using of 

modern methods 

59 Ыбырайымов 

Алтынбек 

Бекболатулы 

Жетписов  Кабылда, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Электронды төлем мен 

электронды қолтаңбаны 

ұйымдастырудың жаңа 

жаңа криптографиялық 

әдістері 

Новые криптографические 

методы организации 

электронных платежей и 

электронной подписи 

New cryptographic 

methods of organization of 

electronic payments and 

electronic signature 

Информатика және ақпараттық қауіпсіздік кафедрасы 

7М06102 – «Информатика» 

1. Айдынғалиев 

Әлішер Сағатұлы 

Ниязова Розамгуль 

Сериковна, т.ғ.к., доцент 

м.а. 

Сараптамалық жүйелерді 

қолдану арқылы ауруларды 

диагностикалау әдістері 

Методы диагностики 

заболеваний с помощью 

экспертных систем  

Methods for diagnosing 

diseases using expert 

systems 

2. Аманжолов 

Абылайхан 

Талгатович 

Омарбекова Асель 

Сайлаубековна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Исследование методов 

анализа геоданных 

инфрастуруктуры города. 

Исследование методов 

анализа геоданных 

инфрастуруктуры города. 

Исследование методов 

анализа геоданных 

инфрастуруктуры 

города. 

3. Арыкбаева 

Алмагуль Сериковна 

Кинтонова Алия 

Жексембаевна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Адам көзінің қабығын тану 

негізінде бейнені анықтау 

әдістері мен 

технологияларын зерттеу 

Исследование методов и 

технологий распознавания 

образов на примере 

радужной оболочки 

Research of methods and 

technologies of pattern 

recognition on the 

example of iris of human 
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человеческих глаз eyes 

4. Ғабиден Абылай 

Ғабиденұлы 

Туребаева Рахила 

Даулбековна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Оқытуға арналған 

компьютерлік ойындар 

және оларды әзірлеу 

технологиялары 

Компьютерные игры в 

обучении и технологии их 

разработки 

Computer games in 

training and technologies 

of their development 

5. Жаксымбаев 

Жасулан 

Жумабекович 

Муканова Асель 

Сериковна, PhD, доцент 

м.а. 

Бет-әлпетті тануды талдау 

негізінде қолжетімділікті 

бақылау әдістері мен 

құралдарын зерттеу 

Исследование методов и 

средств контроля 

доступом на основе 

анализа распознавания 

лиц 

Research of methods and 

means of access control 

based on face recognition 

analysis 

6. Жунусов Райымбек 

Серикович 

Ниязова Розамгуль 

Сериковна, т.ғ.к., доцент 

м.а. 

«Кәсіпкерлікті дамытудың 

зерттеу орталығы» ЖШС 

мысалында шағын бизнес 

субъектілерінің білім 

базасын әзірлеу 

Разработка базы знаний 

субъектов малого бизнеса 

на примере ТОО «Центр 

исследований развития 

предпринимательства» 

Creation of a knowledge 

base of subjects of small 

business on the example of 

LLP «Сenter for research 

of entrepreneurship 

development» 

7. Құлмахан Дархан 

Әбділғазизұлы 

Сауханова Жанат 

Сергазиевна,  

ф- м.ғ.к., доцент 

Java платформасының 

қауіпсіздік технологиялары 

Технологии безопасности 

платформы Java 

Java Security Technology 

Platform 

8. Нурланова Асем 

Еркиновна 

Омарбекова Асель 

Сайлаубековна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Әлеуметтік такси жұмысын 

автоматтандыру жүйесін 

әзірлеу әдістері мен 

алгоритмдері 

Методы и алгоритмы 

разработки системы 

автоматизации работы 

социального такси 

Methods and algorithms 

for developing a social taxi 

automation system 



9. Ракишева Куралай 

Курмангалиевна 

Кинтонова Алия 

Жексембаевна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Пәндік курс негізінде 

онлайн-оқытуды жобалау 

және жүзеге асыру әдістері 

мен технологияларын 

зерттеу 

Исследование методов и 

технологий 

проектирования и 

реализации онлайн-

обучения на примере 

предметного курса 

Research of methods and 

technologies of design and 

implementation of online 

training on the example of 

a subject course 

10. Кенжебаев Дастан 

Әлімжанұлы 

Конырханова Асем 

Адилбеккызы, PhD, 

доцент м.а. 

Комьютерлік желілердегі 

шамадан тыс жүктеулерді 

болжау әдістерін зерттеу 

Исследование методов 

прогнозирования 

перегрузок в 

компьютерных сетях 

Research on overload 

predicting methods in 

computer networks 

7М06111 – «Ақпараттық қауіпсіздіктің әдістері мен технологиялары» 

1. Ағыбай Әлішер 

Бағдатұлы 

Сагиндыков Каким 

Молдабекович, т.ғ.к., 

доцент, кафедра 

меңгерушісі 

Файлдарды сыртқы 

кауіптерден қорғау 

әдістерін зерттеу 

Исследование методов 

защиты файлов от 

внешних угроз 

Research on methods for 

protecting files from 

external threats 

2. Айдынов Төлеген 

Айдынұлы 

Оспанова Адеми 

Бекжановна,  

ф- м.ғ.к., доцент м.а. 

«ALARm» жол қозғалысын 

бақылау жүйесінде 

деректерді қорғау 

Защита данных в системе 

мониторинга дорожного 

движения «ALARm» 

Data Protection in the 

«ALARm» Traffic 

Monitoring System 

3. Айжарық Айнұр 

Мейірханқызы 

Ташенова Жулдыз 

Мусагуловна, PhD, 

доцент м.а. 

Бұлтты платформада құжат 

айналымы веб-қосымшасын 

құру және оның қауіпсіздігі 

Создание и безопасность 

веб-приложения 

документооборота в 

облачной платформе 

Create and secure a 

workflow web application 

on a cloud platform 



4. Аманбаева Айжан 

Жанатовна 

Разахова Бибигул 

Шамшановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Бұлттық сервистерді 

пайдалануда ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету 

Обеспечение 

информационной 

безопасности при 

использовании облачных 

сервисов 

Ensuring information 

security using cloud 

services 

5. Ахметжанов 

Батыржан 

Қайратұлы 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

Ақпараттық қауіпсіздігі 

саласындағы LabView 

виртуалдау 

технологиясының негізінде 

мамандарды дайындау 

тәсілдерін жоғары сатыға 

жеткізу 

Совершенствование 

методов подготовки 

специалистов в области 

информационной 

безопасности на основе 

технологий 

виртуализации LabView 

Improving the methods of 

training specialists in the 

field of information 

security based on 

LabView virtualization 

technologies 

6. Ашуров Азамат 

Абдикулович 

Кинтонова Алия 

Жексембаевна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

"Ұйымның ақпараттық 

қауіпсіздігінің ішкі 

аудитінің әдістерін қауіпке 

бағытталған тәсіл негізінде 

зерттеу. 

Исследование методов 

внутреннего аудита 

информационной 

безопасности организации 

на основе риск-

ориентированного 

подхода. 

Research of methods of 

internal audit of 

information security of the 

organization on the basis 

of the risk-oriented 

approach. 

7. Әділғазина Ақмарал 

Еркінбекқызы 

Ташенова Жулдыз 

Мусагуловна, PhD, 

доцент м.а. 

SQL шабуылдарды зерттеу 

және қорғау 

Исследование и защита от 

SQL атак 

Investigation and 

protection against SQL 

attacks 

8. Әжібай Ерасыл 

Берікұлы 

Сексенбаева Айша 

Курманбековна,  

ф- м.ғ.к., доцент 

Splunk платформасы 

негізінде машиналық 

деректерге мониторинг 

және анализ жасау 

орталығын құру 

Создание центра 

мониторинга и анализа 

машинных данных на 

основе платформы Splunk 

Creation of machine data 

monitoring and analysis 

center based on the Splunk 

platform 



9. Баймусаев 

Жангельды 

Спабекович 

Разахова Бибигул 

Шамшановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Жеке құрылғылардағы 

браузерлердің түрлі 

шабуылдарға беріктілігін 

талдау 

Анализ устойчивости 

браузеров к различным 

атакам в персональных 

устройствах 

Analysis of browser 

resilience to various 

attacks on personal 

devices 

10. Бейсенова Назым 

Ералбекқызы 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

Ақпаратты қорғаудың 

перспективалы жүйелерін 

шабуылдаушының 

адаптивті жалған 

рефлексивті басқару 

модельдерін құру әдістерін 

талдау 

Анализ методов 

построения адаптивных 

обманных моделей 

рефлексивного 

управления 

злоумышленником 

перспективных систем 

защиты информации 

Analysis of methods for 

constructing adaptive 

fraudulent models of 

reflexive control by an 

attacker of promising 

information protection 

systems 

11. Біләл Тұрар 

Бахытжанұлы 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD, доцент 

м.а. 

Спаммен күресудің 

заманауи технологияларын 

зерттеу 

 Исследование 

современных технологий 

борьбы со спамом 

Research of modern anti-

spam technologies 

12. Бубенеева Дана 

Клышбаевна 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD, доцент 

м.а. 

Ақпараттық жүйелерде 

криптоқорғау тәсілдерін 

қолдану 

Применение методов 

криптозащиты в 

информационных 

системах 

Application of 

cryptographic protection 

methods in information 

systems 

13. Ғалиханова Сымбат 

Төлегенқызы 

Ташенова Жулдыз 

Мусагуловна, PhD, 

доцент м.а. 

Кәсіпорындарда дербес 

деректерді қорғау жүйесін 

зерттеу және әзірлеу 

Исследование и 

разработка системы 

защиты персональных 

данных в предприятиях 

Research and development 

of personal data protection 

system in enterprises 



14. Даулетова Дана 

Қайратқызы 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

DPI (Deep Packet Inspection) 

технологиясы негізінде 

кәсіпорындармен 

ұйымдардың ақпараттық 

ресурстардың қауіпсіздік 

жүйесінің тиімділігін 

арттыру әдістерін жетілдіру 

Совершенствование 

методов повышения 

эффективности системы 

безопасности 

информационных 

ресурсов предприятий и 

организаций на основе 

технологии DPI (Deep 

Packet Inspection 

methods for improving the 

efficiency of the security 

of information resources 

of enterprises and 

organizations based on 

DPI(Deep Packet 

Inspection) technologies 

15. Дәрібай Айнель 

Асылбекқызы 

Кудубаева Сауле 

Альжановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Көздің торлы қабығы 

бойынша кіру жүйесін 

әзірлеу әдістері мен 

технологиялары 

 Методы и технологии 

разработки систем 

допуска по сетчатке глаза 

Methods and technologies 

of development of the 

systems of admittance by 

the retina of eye 

16. Дәулетқали Ұлан Шәріпбай Алтынбек 

Әмірұлы, т.ғ.д., 

профессор 

Әлеуметтік желілердегі 

ақпараттық қауіптерді 

терең оқыту негізінде 

классификациялау 

Классификация 

информационных угроз в 

социальных сетях на 

основе глубокого 

обучения 

Classification of 

information threats in 

social networks based on 

deep learning 

17. Ерғали Ұлбосын 

Қасымқызы 

Ташенова Жулдыз 

Мусагуловна, PhD, 

доцент м.а. 

Windows операциялық 

жүйесіндегі қателіктерді 

зерттеу 

Исследование ошибок в 

операционной системе 

Windows 

Investigation of errors in 

the Windows operating 

system. 

18. Ерденов Адиль 

Алжанулы 

Конырханова Асем 

Адилбеккызы, PhD, 

доцент м.а. 

Табиғи алгоритмдердің 

тиімділігін 

криптоталдаудың кейбір 

шифрлары үшін зерттеу 

Исследование 

эффективности 

природных алгоритмов 

для криптоанализа 

некоторых шифров 

Analysis of efficiency of 

natural algorithm for 

cryptoanalysis of some 

ciphers 



19. Жамишева Нұрай 

Мажитқызы 

Ташенова Жулдыз 

Мусагуловна, PhD, 

доцент м.а. 

Кибершабуылдардан web-

ресурстардың қорғалуын 

зерттеу 

Исследование 

защищенности web-

ресурсов от кибератак 

Study of the security of 

web-resources from cyber 

attacks 

20. Жатахбаев Ербол 

Ерикович 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

Ашық Интернет желісі мен 

жабық (қауіпсіз) жергілікті 

желі арасында ақпарат 

алмасу технологиясын 

жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу 

Разработка предложений 

по совершенствованию 

технологий обмена 

информацией между 

открытой сетью 

«Интернет» и закрытой 

(защищенной) локальной 

вычислительной сетью 

Development of proposals 

for improving information 

exchange technologies 

between the open Internet 

network and a closed 

(secure) local area network 

21. Жұмай Нұрарыс Сексенбаева Айша 

Курманбековна,  

ф-м.ғ.к., доцент 

Визуализацияға негізделген 

ақпаратты қорғау әдістері 

Методы защиты 

информации на основе ее 

визуализации 

Information security 

methods based on its 

visualization 

22. Кемербаева 

Райхангүл 

Қайратқызы 

Омарбекова Асель 

Сайлаубековна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Университеттің ақпараттық 

қауіпсіздік тәуекелдерін 

бағалау әдістемесін әзірлеу 

Разработка методики 

оценки рисков 

информационной 

безопасности 

университета 

Development of a 

methodology for assessing 

the risks of information 

security of the university 

23. Кемербаева 

Раушангүл 

Қайратқызы 

Омарбекова Асель 

Сайлаубековна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Университеттің 

қашықтықтан оқыту 

порталының қауіпсіздігі 

Безопасность портала 

дистанционного обучения 

университета 

Security of the university 

distance learning portal 

24. Кендірбек 

Жақсылық 

Жандарбекұлы 

Сагиндыков Каким 

Молдабекович, т.ғ.к., 

доцент, кафедра 

меңгерушісі 

Әр түрлі платформаларда 

жеке мәліметтер 

қауіпсіздігін іске асыру 

әдістері 

Методы реализаций 

безопасности 

персональных данных на 

различных платформах 

Methods of implementing 

personal data security on 

different platforms 



25. Керим Биржан 

Галымжанулы 

Оспанова Адеми 

Бекжановна,  

ф- м.ғ.к., доцент м.а. 

Криптографиялық талдау 

мәселелерінде қазақ тілін 

статистикалық талдау 

Статистический анализ 

казахского языка в 

задачах 

криптографического 

анализа 

Statistical Analysis of 

Kazakh Language in 

Cryptanalysis Problems 

26. Керім Ақерке 

Ғалымжанқызы 

Конырханова Асем 

Адилбеккызы, PhD, 

доцент м.а. 

Ақпараттық жүйелердегі 

көп деңгейлі 

қолжетімділікті 

ұйымдастырудың әдістері 

Методы организации 

многоуровнего доступа в 

информационных 

сиcтемах 

Methods for organizing 

multi-level access in 

information systems 

27. Қабиғазы Рифхат 

Дулатұлы 

Сейткұлов Ержан 

Нураханұлы,  

ф- м.ғ.к., доцент м.а. 

Жергілікті желідегі 

ақпараттық қауіпсіздікті 

бақылау жүйесінің моделін 

құру 

Разработка модели 

системы мониторинга 

информационной 

безопасности в локальной 

сети 

Delevopment of a model 

for an information security 

monitoring system in a 

local network 

28. Қайырбек Айғаным 

Қайырбекқызы 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD, доцент 

м.а. 

Деректер базасындағы 

осалдықтарды анықтау 

әдістерін зерттеу 

Исследование методов 

выявления уязвимостей в 

базе данных 

Research of detection 

methods of vulnerabilities 

in the database  

29. Қалибекова Әйгерім 

Жұмағазықызы 

Туребаева Рахила 

Даулбековна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

LOTUS DOMINO негізінде 

қауіпсіз құжатайналым 

жүйесін ұйымдастыру 

Организация системы 

защищенного 

документооборота на 

основе LOTUS DOMINO 

Organization of a secure 

document management 

system based on LOTUS 

DOMINO 

30. Қамкен Алдас 

Айбасұлы 

Разахова Бибигул 

Шамшановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Сүзгіден өткізу арқылы 

интернет желісінің 

кәмелетке толмаған 

пайдаланушыларының 

ақпараттық қауіпсіздігін 

Методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

несовершеннолетних 

пользователей сети 

Methods of ensuring 

information security of 

underage Internet users by 

means of filtering. 



қамтамасыз ету әдістері интернет с помощью 

фильтрации 

31. Құмарғалиев Эльдар 

Ғабитұлы 

Оспанова Адеми 

Бекжановна,  

ф- м.ғ.к., доцент м.а. 

4G буын мобильді 

байланысындағы қолға 

түсіру және бақылау 

осалдықтары және олардан 

арылу әдістері 

Уязвимости перехвата и 

контроля в мобильной 

связи поколения 4G и 

способы их устранения 

Interception and Control 

Vulnerabilities in 4G 

Generation Mobile 

Communications and 

Methods for Addressing 

Them 

32. Құрбан Жандос 

Тағайбекұлы 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD, доцент 

м.а. 

Программалық қамтамасыз 

етуді бұзудан және 

қарақшылықтан қорғау 

әдістерін зерттеу 

Исследование методов 

защиты программного 

обеспечения от взлома и 

пиратства 

Research of software 

protection methods from 

hacking and piracy 

33. Манкошев Жандос 

Нуржанович 

Сагиндыков Каким 

Молдабекович, т.ғ.к., 

доцент, кафедра 

меңгерушісі 

DDoS-шабуылдарды 

анықтайтын әдістер мен 

құралдарды зерттеу 

Исследование методов и 

средств выявление DDoS-

атак 

Research of methods and 

means of DDoS-attacks 

detection 

34. Махамбет 

Нұрсұлтан 

Нұрланұлы 

Ахметова Жанар 

Жумановна, PhD, доцент 

м.а. 

«MEDILAB» ЖШС 

ұйымында корпоративтік 

желінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету әдістерін 

зерттеу 

Исследование методов 

обеспечения безопасности 

корпоративной сети в 

организации ТОО 

«MEDILAB» 

Research of security 

methods of a corporate 

network in the 

organization of LLP 

«MEDILAB» 

35. Молдаш Айнұр 

Бауржанқызы 

Сексенбаева Айша 

Курманбековна,  

ф- м.ғ.к., доцент 

«Kaztranscom» АҚ 

филиалдар арасында 

шифрланған VPN арнасын 

құру 

Организация 

шифрованного VPN 

канала между филиалами 

АО «Kaztranscom» 

Building of encrypted 

VPN channel between 

branches of 

«Kaztranscom» JSC 



36. Момбай Нұржігіт 

Қанатұлы 

Оспанова Адеми 

Бекжановна,  

ф- м.ғ.к., доцент м.а. 

Андроид құрылғылары 

негізінде жасалған 

компьютерлік желілер мен 

қолданбалардың 

қаупсіздігін талдауға 

арналған көппрофильді 

аппарат 

Многопрофильный 

аппарат для анализа 

безопасности 

компьютерных сетей и 

приложений на базе 

Андроид-устройств 

Versatile Apparatus for 

Analyzing the Security of 

Computer Networks and 

Applications Based on 

Android Devices 

37. Нұрданбек Мақпал Муканова Асель 

Сериковна, PhD, доцент 

м.а. 

Ақпараттық қауіпсіздік 

бойынша іздеу жүйелеріне 

арналған тезаурус құру 

Разработка тезауруса по 

информационной 

безопасности для 

поисковых систем 

Development of 

information security 

thesaurus for search 

engines 

38. Оразбек Мадияр 

Маратулы 

Разахова Бибигул 

Шамшановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Құпиялылығы әртүрлі 

деңгейдегі 

бейнематериялдардың 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету 

Методы обеспечения 

безопасности 

видеоматериалов с 

различной степенью 

конфиденциальности 

Methods to ensure the 

safety of video materials 

with varying degrees of 

confidentiality 

39. Оралбаев Ернар 

Айдарович 

Кудубаева Сауле 

Альжановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Ботнет анықтау мен 

бұғаттау мультиагентті 

жүйесі 

Многоагентная система 

обнаружения и 

блокирования ботнетов 

Multi-agent botnet 

detection and blocking 

system 

40. Ошақбай Дана 

Мақсатқызы 

Кинтонова Алия 

Жексембаевна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Кәсіпорында ақпаратты 

қорғаудың корпоративтік 

жүйесін жасаудың әдістері 

мен технологиялары 

Методы и технологии 

создания корпоративной 

системы защиты 

информации на 

предприятии 

Methods and technologies 

of creation of corporate 

information protection 

system at the enterprise 

41. Рашитов Нұралбек 

Сексенбайұлы 

Бекманова Гульмира 

Тылеубердиевна, т.ғ.к., 

PhD, доцент 

Интерактивті дизассемблер 

құралдарын қолдану 

арқылы зиянды кодтарды 

Анализ вредоносного 

программного кода с 

использованием 

интерактивных 

Malware analysis using 

interactive disassemblers 



талдау дизассемблеров 

42. Сабетбеков Ақжол 

Қуанғанұлы 

Сагиндыков Каким 

Молдабекович, т.ғ.к., 

доцент, кафедра 

меңгерушісі 

Ақпараттық қауіпсіздік 

мәселелерінде жасанды 

нейрон желілерін 

пайдалану әдістерін зерттеу 

Исследование методов 

использования 

искусственных нейронных 

сетей в задачах 

информационной 

безопасности 

Research of methods of 

using artificial neural 

networks in information 

security problems 

43. Сагиналиев Мади 

Бауржанович 

Конырханова Асем 

Адилбеккызы, PhD, 

доцент м.а. 

Сыртқы шабуылдар мен 

қауіптерден веб-сайт 

серверін бақылау мен 

қорғауға арналған SaaS 

жүйесін құру 

Создание SaaS системы 

для мониторинга и 

защиты сервера сайта от 

внешних атак и угроз 

Creating a SaaS system for 

monitoring and protecting 

the site server from 

external attacks and threats 

44. Сайлауханов Эльдос 

Эльдарович 

Кудубаева Сауле 

Альжановна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Деректерді сақтаудың 

объектілі-бағытталған 

желілерінде тәуекелдерді 

басқару әдістемесін іске 

асыратын әдістерді әзірлеу 

Разработка методов, 

реализующих методику 

управления рисками в 

объектно- 

ориентированных сетях 

хранения данных 

Development of methods 

implementing the 

methodology of risk 

management in object-

oriented storage networks 

45. Сапарбек Сәуле 

Ернарқызы 

Бурибаева Айгерим 

Кеулимжаевна, PhD, 

доцент м.а. 

Деректерді қорғаудың 

ұйымдастырушылық 

әдістері мен алгоритмдерін 

зерттеу 

Исследование 

организационных методов 

и алгоритмов защиты 

данных 

Research of organizational 

methods and algorithms of 

data protection 

46. Сатибалдиева 

Динара 

Калмаханкызы 

Бурибаева Айгерим 

Кеулимжаевна, PhD, 

доцент м.а. 

Желідегі кибербуллингті 

анықтау әдістері мен 

алгоритмдерін зерттеу 

Исследование методов и 

алгоритмов обнаружения 

кибербуллинга в сети 

Research of methods and 

algorithms for detecting 

cyberbullying in a network 



47. Саят Гулим 

Айгаликызы 

Конырханова Асем 

Адилбеккызы, PhD, 

доцент м.а. 

Кәсіпорындарда 

ақпараттық қауіпсіздікті 

ұйымдастыру әдістері 

Методы организации 

безопасности информации 

на предприятиях 

Methods of organizing 

information security in 

enterprises 

48. Сұлтан Айкен 

Асхатұлы 

Сауханова Жанат 

Сергазиевна,  

ф- м.ғ.к., доцент 

Зиянды программалық 

қамтаманы практикалық 

талдау 

Практический анализ 

вредоносного 

программного 

обеспечения 

Practical analysis of 

malicious software 

49. Табеш Шырайлым 

Ержанқызы 

Бурибаева Айгерим 

Кеулимжаевна, PhD, 

доцент м.а. 

Электронды сатылым 

жүйесіндегі ақпараттық 

қауіпсіздік әдістерін 

зерттеу 

Исследование методов 

защиты информации в 

системе электронной 

торговли 

The research of 

information security 

methods in the electronic 

commerce system 

50. Үмбетәлі Ернар 

Ғалиұлы 

Кинтонова Алия 

Жексембаевна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Парольді қорғау және 

ақпаратқа қол жеткізуді 

шектеу әдістері мен 

технологиялары 

Методы и технологии 

парольной защиты и 

разграничения доступа к 

информации 

Methods and technologies 

of password protection and 

differentiation of access to 

information 

51. Хайрол Алмас Ниязова Розамгуль 

Сериковна, т.ғ.к., доцент 

м.а. 

Университеттің 

компьютерлік желілеріндегі 

ақпараттық қауіпсіздік 

тәуекелдерін бағалау 

Оценка рисков 

информационной 

безопасности в 

компьютерных сетях 

университета 

Risk assessment of 

information security in 

computer networks of the 

university  

52. Харақожа Айсұлтан 

Естайұлы 

Кобзарев Виталий 

Анатольевич, т.ғ.к., аға 

оқытушы 

DLP (Data Leak Prevention) 

технологиялары негізінде 

кәсіпорындар мен 

ұйымдардың жергілікті 

желілерінде ақпараттардың 

таралуын болдырмау 

әдістерін жетілдіру 

Совершенствование 

методов предотвращения 

утечки информации 

локальных сетей 

предприятий и 

организаций на основе 

технологий DLP (Data 

Improving methods for 

preventing information 

leakage on local networks 

of enterprises and 

organizations based on 

DLP (Data Leak 

Prevention) technologies 



Leak Prevention) 

53. Хибырат Елшат Сагиндыков Каким 

Молдабекович, т.ғ.к., 

доцент, кафедра 

меңгерушісі 

VoIP желілеріндегі 

ақпараттың жоғалу 

жолдарын зерттеу 

Исследование утечки 

информации в сетях VoIP 

Investigation of 

information leakage in 

VoIP networks 

54. Шери Мырзашах 

Сейфалиевич 

Туребаева Рахила 

Даулбековна, т.ғ.к., 

доцент м.а. 

Желілік трафикті ұстап алу 

және талдау әдістері мен 

технологиялары 

Методы и технологии 

перехвата и анализа 

сетевого трафика 

Methods and technologies 

for intercepting and 

analyzing network traffic 

«Жүйелік талдау және басқару» кафедрасы 

7М07102 - «Автоматтандыру және басқару» мамандығы 

1 Абдрахманова 

Айлина  

Даулетовна  

Касимова Ботагоз 

Рахметоллаевна, доцент, 

т.ғ.к. 

Инклюзивті білім беру  

контингентінің техникалық 

қолдаудағы  басқару 

жүйесін әзірлеу 

Разработка системы  

управления технической 

поддержки контингента 

инклюзивного 

образования 

Development of the 

management system of 

technical support of  the 

contingent of  inclusive 

education 

2. Амангалиева  

Мулдир 

Мендыгалиевна 

 

Тасанбаев Салимжан 

Егемкулович, доцент, 

т.ғ.к. 

 

Газды фракциялау 

қондырғысының 

интеллектуалды басқару 

жүйесін жобалау 

Разработка 

интеллектуальной 

системы управления для 

газофракционирующей 

установки 

Design of an intelligent 

control system for a gas 

fractionating plant 

3 Асылбеков  

Ерлан  

Асылбекұлы 

Ускенбаева Гульжан 

Амангазыевна, доценті 

м.а., PhD докторы 

Пилотсыз ұшу 

аппаратының қозғалысы 

мен қонуын оңтайлы 

басқару 

Оптимальное управление 

движением и посадкой 

безпилотного 

летательного аппарата  

Optimal control of the 

movement and landing of 

an unmanned aerial 

vehicle 

4 Габбасов  

Дастан  

Жасұланұлы 

Имангалиев Шнар 

Ихсанович, доцент, т.ғ.к. 

Электр қозғалтқышты 

робасты басқару жүйесін 

әзірлеу және зерттеу 

Разработка и 

исследование робастной 

системы управления 

электродвигателем 

Development and research 

of robust electric motor 

control system 



5 Галимжанов  

Абай  

Серикович 

Мизамова Корлан 

Ислямовна, 

доцент, э.ғ.к. 

Мемлекеттік органдарда 

электрондық құжат 

айналымын басқару 

жүйесін модельдеу және 

оңтайландыру 

Моделирование и 

оптимизация системы 

управления электронным 

документооборотом в 

государственных органах 

Modeling and 

optimization of an 

electronic document 

management system in 

government 

6 Дуйсенбиева 

Айару  

Еркиновна 

Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна,  

доцент, т.ғ.к. 

Автомобильдің тежегіш 

жүйесін адаптивті басқару 

синтезі 

Синтез адаптивного 

управления тормозной 

системы автомобиля 

Synthesis of adaptive 

control of the vehicle 

braking system 

7 Ержан 

Даурен  

Ардакулы 

Кисикова Нургуль 

Мырзабековна, 

доцент, ф.-м.ғ.к. 

 

Күкірт өндірісінің 

оператор блогында  өртті 

алдын алу мен сөндіру 

жүйесін  автоматтандыру 

Автоматизация систем 

противопожарной 

безопасности и 

пожаротушения на блоке 

оператора производства 

серы 

Automation of fire safety 

and fire extinguishing 

systems on the operator 

unit of sulphur production 

 

8 Есенов  

Ержан  

Асхатұлы 

Кисикова Нургуль 

Мырзабековна, 

доцент, ф.-м.ғ.к. 

ХҚКО үшін ЖҚКЖ 

модельдерін жасау және  

зерттеу 

Разработка и 

исследование моделей 

СМО для ЦОН 

Development and  research 

of QS models for public 

service centers 

9 Жолдасқалиева 

Аида 

Шаменқызы 

Касимова Ботакоз 

Рахметоллаевна, 

доцент, т.ғ.к. 

Әлеуметтік объектілерге 

жылу беру үдерісін алдын 

ала басқару жүйесінің 

синтезі 

Синтез системы 

предваряющего 

управления процессом 

подачи тепла на 

социальные объекты 

Synthesis of a preliminary 

control system for the heat 

supply process to social 

facilities 

10 Жусипкали  

Файзолла 

Асылбекұлы 

Имангалиев Шнар 

Ихсанович, доцент, т.ғ.к. 

ЖЭО отын дайындау 

басқарудың ішкі жүйесі  

Подсистема управления 

подготовки топлива ТЭЦ 

fuel preparation control 

subsystem TPC 

11 Кутжанова   

Дина  

Спартаккызы 

Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна,  

доцент, т.ғ.к.  

Ұшу аппаратының бүйірлік 

қозғалысын 

тұрақтандырудың робастық 

жүйесін әзірлеу 

Разработка 

робастной системы 

стабилизации 

бокового движения 

летательного 

аппарата 

Development of a 

robust system for 

stabilizing the 

lateral movement 

of an aircraft 

12 Қабыл  

Жандарбек 

Ускенбаева Гульжан 

Амангазыевна, доцент 

Мобильді роботтардың 

қозғалысы мен бағдарын 

Построение алгоритмов 

управления движением и 

Construction of motion 

and orientation control 



Мирланұлы м.а., PhD докторы басқару алгоритмдерін 

құру. 

ориентацией мобильных 

роботов 

algorithms for mobile 

robots 

13 Қанай  

Нұрбек  

Жұмаханұлы 

 Касимова Ботакоз 

Рахметоллаевна, доцент, 

т.ғ.к. 

Siemens контроллерлері 

базасында жеміс-көкөніс 

өнімдерінің сапасы мен 

санын бақылаудың 

автоматтандырылған 

жүйесін әзірлеу 

Разработка 

автоматизированной 

системы контроля 

качества и количества 

плодоовощной продукции 

на базе контроллеров 

Siemens 

Development of an 

automated system for 

quality and quantity 

control of fruits and 

vegetables on the basis of 

Siemens controllers 

14 Максоткерей 

Меңтай  

Конайқызы 

Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна,  

доценті, т.ғ.к. 

Бақылаушы 

электромеханикалық 

жүйеге арналған модальды 

басқару синтезі 

Синтез модального 

управления для следящей 

электромеханической 

системы 

Synthesis of modal control 

for a tracking 

electromechanical system 

15 Мырзағұл  

Айгерім  

Нұржанқызы 

Бейсенби Мамырбек 

Аукебаевич,  

профессор,т.ғ.д. 

Космостық ұшу 

аппаратының адаптивті 

басқару жүйесін 

Ляпуновтың вектор-

функциясының градиентті-

жылдамдық әдісімен 

синтездеу 

Синтез системы 

адаптированного 

управления КЛА 

градиенто-скоростным 

методом вектор-функций 

Ляпунова 

Synthesis of the adapted 

control system оf space 

flying apparatus by the 

speed gradient method of 

Lyapunov functions 

16 Ниязова  

Зияш 

Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна,  

доцент, т.ғ.к. 

Электржетекпен 

басқарудың робасты 

жүйесінің синтезі 

Синтез робастной 

системы управления 

электроприводом   

Synthesis of robust electric 

drive a control system 

17 Омирсерикова  

Венера  

Жарасовна 

 

Тасанбаев Салимжан 

Егемкулович, доцент, 

т.ғ.к. 

 

Басқару нысаны моделінің 

күйі мен параметрлерін бір 

мезгілде бағалау есебінде 

Калманның кеңейтілген 

сүзгісін зерттеу 

 

Исследование 

расширенного фильтра 

Калмана в задаче 

одновременного 

оценивания состояния и 

параметров модели 

объекта управления 

Investigation of the 

extended Kalman filter in 

the problem of 

simultaneous estimation of 

the state and parameters of 

the control object model 

18 Оңайбай  

Жалғас  

Ерболұлы 

Тасанбаев Салимжан 

Егемкулович, доцент, 

т.ғ.к. 

Берілген аспаптық 

айнымалысы бар басқару 

объектісін жабық циклде 

Идентификация объектов 

управления в замкнутом 

контуре с выделяемой 

Identification of control 

objects in a closed loop 

with an allocated 



 идентификациялау инструментальной 

переменной 

instrumental 

 

19 Пернебек  

Мейіржан 

Бақытжанұлы 

Ускенбаева Гульжан 

Амангазыевна, доцент 

м.а., PhD докторы 

Квадрокоптердің 

динамикасын басқарудың 

мехатронды жүйесі және 

оның ұшуын жоспарлау 

Мехатронная система 

управления динамикой 

квадрокоптера и 

планирование его полета 

Mechatronic control 

system of quadrocopter 

dynamics and flight 

planning 

20 Рыскалиева  

Надира  

Маратовна 

 

Абдугулова Жанат 

Капаровна,  

доцент м.а., э.ғ.к. 

Темірбетон бұйымдарын 

өндіруге арналған құю 

материалдарының 

процестерін басқарудың 

оңтайлы жүйесін 

автоматтандыру 

Автоматизация 

оптимальной системы 

управления процессами 

наполнения материалов по 

выпуску железобетонных 

изделий 

Automation of an optimal  

system for controlling the 

processes of filling 

materials for the 

production of reinforced 

concrete products 

21 Саржанова 

Назерке 

Беймбетовна  

Абдугулова Жанат 

Капаровна,  

доцент м.а., э.ғ.к. 

Көліктік бақылау және 

тасымалдау қауіпсіздігі 

ақпараттық жүйелерінде 

бейнедеректерді 

автоматтандырылған өңдеу 

және талдау 

Автоматизированая 

обработка и анализ 

видеоданных в 

информационных 

системах 

транспортного 

контроля  и 

безопасности 

перевозок  

Automated 

processing and 

analysis of 

videodata in 

information  

systems of 

transport control 

and transport safety 

22 Серикбаев 

Олжас 

Сапарович 

Абдугулова Жанат 

Капаровна,  

доцент м.а., э.ғ.к. 

Концептуалды жобалау 

сатысында техникалық 

құрылғылардың 

сипаттамаларын жақсарту 

процессін автоматтандыру 

Автоматизация 

процесса 

совершенствования 

характеристик 

технических 

устройств  на 

стадии 

концептуального 

проектирования 

Automation of the process 

of improving the 

characteristics of technical 

devices at the conceptual 

design stage 

 

23 Табылдина  

Асем  

Нұрланқызы 

Оразбаев Батырбай 

Бидайбекович, 

профессор, т.ғ.д. 

Бастапқы ақпараттың 

айқынсыздығында 

ректификациондық 

Разработка моделей и 

оптимизация режимов 

работы 

Development of models 

and optimization of 

distillation column 



 колонналардың 

модельдерін құру және 

жұмыс режимдерін 

оптималдау -  

ректификационных 

колонн при нечеткой 

исходной информации 

operation modes with 

fuzzy initial information 

24 Темірғалиұлы 

Бейбарыс 

 

Оразбаев Батырбай 

Бидайбекович, 

профессор, т.ғ.д. 

Автоматтандырылған 

жүйеге айқынсыздықта 

инвестиция есебін шешу 

модельдері мен тәсілдерін 

құру  

Разработка моделей и 

методов решения задачи 

инвестиций в нечеткой 

среде для 

автоматизированной 

системы 

Development of models 

and methods for solving 

the problem of 

investments in a fuzzy 

environment for an 

automated system 

25 Түзел 

Жанболат 

Бауыржанұлы 

Абдугулова Жанат 

Капаровна,  

доцент м.а., э.ғ.к. 

Ультрадыбыстық 

технологияларды қолдана 

отырып жол салу үшін 

асфальт қоспаларын 

өндірудің технологиялық 

процестерін 

автоматтандыру 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

производства 

асфальтобетонных 

смесей для 

дорожного 

строительства с 

использованием 

ультразвуковых 

технологий 

Automation of 

technological 

processes for the 

production of 

asphalt mixtures 

for road 

construction using 

ultrasonic 

technologies 

26 Уашов  

Ерболат 

Қабимоллаұлы 

Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна,  

доцент, т.ғ.к. 

Ұшқышсыз ұшу 

аппаратының пилотаждық 

жүйесінің оңтайлы 

басқаруын жасау 

Разработка  оптимального 

управления пилотажной 

системы беспилотного 

летательного аппарата 

Development of optimal 

control of unmanned aerial 

vehicle aerobatic system 

27 Шанбатыров 

Нұрболат 

Балғабайұлы 

 

Касимова Ботакоз 

Рахметоллаевна, 

доцент, т.ғ.к. 

Технологиялық 

процесстердегі АБЖ 

сараптамалық ішкі жүйесін 

пайдалана отырып, 

Қазақстан 

Республикасының мұнай 

құбырындағы 

технологиялық процесті 

Разработка и описание 

методов идентификации 

технологического 

процесса в казахстанских 

нефтепроводах с 

использованием 

экспертной подсистемы 

АСУ ТП 

Development and 

description of methods for 

identifying the 

technological process in 

Kazakhstan pipeline oil 

using the expert subsystem 

of ACS TP 



анықтау әдістерін әзірлеу 

және сипаттау 

28 Алазов  

Алдияр  

Кайратович 

Сагнаева Сауле 

Кайроллиевна, 

доцент, ф.-м.ғ.к. 

Белсенді шуды азайтудың 

адаптивті жүйесін құру 

Разработка адаптивной 

системы управления 

активным 

шумоподавлением 

Development of an 

adaptive active noise 

reduction control system 

29 Боранбаева  

Наркез  

Баймахановна 

Сатыбалдина Дана 

Каримтаевна,  

доцент, т.ғ.к. 

Авиациялық жаттығу 

құрылғысының оңтайлы 

гидрожетек жүйелерінің 

робастылық критериі 

бойынша оңтайлы 

гидрожетек жүйелерінің 

синтезі 

Синтез системы 

гидроприводов 

авиационного тренажера 

оптимальной по критерию 

робастности  

Synthesis of a hydraulic 

system of an aircraft 

simulator optimal by the 

criterion of robustness 

30 Дадаметов 

Комильжон 

Якубжанович 

Сагнаева Сауле 

Кайроллиевна, 

доцент, ф.-м.ғ.к. 

  Кәсіпорындағы өнім 

сапасын басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін өндеу 

 

Разработка 

автоматизированной систе

мы  управления качеством 

продукции на 

предприятии 

Development of an 

automated product quality 

management system at the 

enterprise 

31 Ержанқызы  

Зарина 

 

Кисикова Нургуль 

Мырзабековна, 

доцент, ф.-м.ғ.к. 

Автомобильдің шұғыл 

тежелуінің  

автоматтандырылған  

басқару жүйесін әзірлеу 

Разработка 

автоматизированной 

системы управления 

экстренным торможением 

автомобиля 

Development of 

automated control system 

of emergency braking of 

car 

32 Жетписбаев 

Нурдәулет 

Ботабекулы 

Шукирова Алия 

Косаналиевна,  

доцент м.а., PhD докторы 

Стюарт платформасының 

басқару жүйесін модельдеу 

және зерттеу 

Моделирование и 

исследование системы 

управления платформой 

Стюарта 

Modeling and research of 

the Stewart platform 

control system 

33 Қанай  

Айдана  

Қайратқызы 

Сагнаева Сауле 

Кайроллиевна, 

доцент, ф.-м.ғ.к. 

Медициналық мекемені 

бақылау мен басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін жасау 

Разработка 

автоматизированной 

системы контроля и 

управления медицинским 

учреждением 

Development of an 

automated system for 

monitoring and managing 

a medical institution 



34 Конакбаев 

Олжас  

Балкыбекулы 

Имангалиев Шнар 

Ихсанович, доцент, т.ғ.к. 

Агломерашинаның жылу 

режимін басқарудың ішкі 

жүйесі  

Подсистема управления 

тепловым режимом 

агломашиной 

Thermal mode control 

subsystem of sintering 

machine, the production of 

phosphorus 

35 Молбай  

Айғаныс  

Ахметқызы 

Закарина Айна 

Жаксылыковна, аға 

оқытушы, PhD докторы 

Қағаз өндіру өнеркәсібіне 

арналған кептірудің 

технологиялық процесін 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйесін зерттеу және 

әзірлеу 

Исследование и 

разработка 

автоматизированной 

системы управления 

технологическим 

процессом сушки для 

бумагоделательной 

промышленности 

Research and development 

of the automated control 

system of technological 

process of drying for the 

paper industry 

36 Мураткасимов 

Данияр 

Бахытжанулы 

 

Шукирова Алия 

Косаналиевна,  

доцент м.а., PhD докторы 

Өнеркәсіптік машиналар 

үшін энергия тұтынуы 

оптималды мехатронды 

құрылғыларды жобалау 

үрдісін зерттеу 

Исследование процесса 

проектирования 

мехатронных устройств с 

оптимальным 

энергопотреблением для 

промышленных машин 

Research of  design 

process of mechatronic 

devices with optimal 

energy consumption for 

industrial machines 

37 Низамадинов 

Нурсултан 

Наурызбайұлы 

Ускенбаева Гульжан 

Амангазыевна, доцент 

м.а., PhD докторы 

Ғимараттың өрт 

қауіпсіздігін басқарудың 

интеллектуалды жүйесі 

Интеллектуальная 

система управления 

пожарной безопасностью 

здания 

Intelligent fire safety 

control system of the 

building 

38 Нұрланұлы 

Бегасыл 

Шукирова Алия 

Косаналиевна, 

доцент м.а., PhD докторы 

Айқынсыз логика негізінде 

жел генераторларының 

турбиналарын адаптивті 

басқару 

Адаптивное управление 

турбинами 

ветрогенераторов  на 

основе нечеткой логики 

Adaptive control of wind 

turbines based on fuzzy 

logic 

39 Сагинтаева  

Айзада 

Дулатовна 

Шукирова Алия 

Косаналиевна, 

доцент м.а., PhD докторы 

Мұнайды екінші ретті 

қайта өңдеудегі риформинг 

технологиялық үрдісін 

басқару жүйелерін зерттеу 

Исследование систем 

управления 

технологическим 

процессом риформинга 

при вторичной 

переработке нефти 

Research of control 

systems for reforming 

technological process 

during oil secondary 

refining 

 

 



«Есепьтеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»кафедрасы 

«7М06104–Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

1.  Алтыбаев Нұрболат 

Аскарбекұлы  

Балабеков Болат 

Чапаевич,  

т.ғ.к., доцент  

"Ionic гибридті мобильді 

қосымша жасау ортасында 

байланыс мессенджерін 

құрастыру" 

"Разработка 

мессенджера в среде 

создания гибридного 

мобильного приложения 

Ionic" 

"Development of 

communication messenger 

in the environment of 

creating a hybrid mobile 

application Ionic" 

2.  Агадилова Умит 

Сайрановна 

 

Абдыбаева Гульсара 

Зарпеновна,  

э.ғ.к., доцент 

 

Қалалық жолаушылар 

көлігінің оңтайлы 

бағыттарын қалыптастыру 

үшін бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды 

әзірлеу 

Разработка 

программного 

обеспечения  

формирования 

оптимальных маршрутов 

городского пассажирского 

транспорта 

Development of 

software for the formation 

of optimal routes of urban 

passenger transport 

3.  Ашимгалиев Медет 

Жумабаевич 

Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

 

Жол қозғалысы 

ережелерінің бұзылуын 

тану және тіркеу жүйесі 

Система фиксации и 

распознавания нарушений 

правил дорожного 

движения 

System for recording 

and recognizing violations 

of traffic rules 

4.  Бекежанова Меруерт 

Уалиханқызы  

Дюсекеев Канагат 

Абетович,  

т.ғ.к., PhD 

Телекоммуникациялық 

компанияда нарядтарды өту 

процесстерін модельдеу 

әдістері 

Методы моделирования 

процессов прохождения 

нарядов в  

телекоммуникационной 

компании  

Телекоммуникациялық 

компанияда нарядтарды 

өту процесстерін 

модельдеу әдістері 

5.  Доспаев Таир 

Асылбекович 

 

Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

Рұқсатсыз кіруден 

қорғаудың автоматты 

жүйесін әзірлеу және 

талдау 

Разработка и анализ 

автоматической системы 

защиты от 

несанкционированного 

доступа 

Development and 

analysis of an automatic 

system of protection 

against unauthorized 

access 

6.  Еденбай Мәди 

Нұрбайұлы 

Демидчик Наталья 

Николаевна,  

Сауда биржаларында 

трендтерді талдауға 

Разработка 

нейросетевого 

Development of a neural 

network software robot for 



 

 

т.ғ.к., доцент арналған нейрондық 

бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды 

жасау 

программного робота для 

анализа тенденций на 

торговых биржах 

 

trend analysis on trading 

exchanges 

7.  Еркінбеков Тілеген 

Серікұлы 

Дюсекеев Канагат 

Абетович,  

т.ғ.к., PhD 

Кәсіпорын 

қызметкерлерінің жұмысын 

бағалау алгоритмі мен 

бағдарламалық қамтамасын 

құрастыру 

Разработка алгоритма и 

программного 

обеспечения оценки 

деятельности сотрудников 

предприятия 

Кәсіпорын 

қызметкерлерінің 

жұмысын бағалау 

алгоритмі мен 

бағдарламалық 

қамтамасын құрастыру 

8.  Жанабек Нурзат 

Аянулы 

 

Балабеков Болат 

Чапаевич,  

т.ғ.к., доцент 

Андроид 

платформасында 

қолданбалы қосымшалар 

әзірлеу әдістерін талдау 

Анализ методов 

разработки 

пользовательские  

приложений на платформе 

андроид 

Analysis of application 

user  development 

methods on the android 

platform 

9.  Жексенбай Ерсұлтан 

Ергенұлы 

Оралбекова Жанар 

Орымбаевна,  

PhD, доцент м.а. 

Ауыр металдармен 

атмосфераның ластануын 

бақылау әдісін зерттеу және 

іске асыру   

Исследование и 

реализация метода для 

мониторинга загрязнения 

атмосферного воздуха 

тяжелыми металлами 

Research and 

implementation of the 

method for monitoring 

atmospheric air by heavy 

metals 

10.  Жетписова Айза 

Айтбековна 

 

Фураева Ирина Ивановна,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

Машина оқыту 

пайдаланып мұрағаты 

фотосуреттерден 

тұлғаларды тануға веб 

қосымшаны әзірлеу 

Разработка веб-

приложения по 

распознаванию лиц из 

архива фотографий с 

использованием 

машинного обучения 

Developing a web 

application for recognizing 

faces from a photo archive 

using machine learning 

11.  Жораханов Нұркен 

Әбдіжәлілұлы  

 

 

Искаков Казизат 

Такуадинович,  

ф.-м. ғ. д., профессор. 

Каппаметрдің мәліметіне 

сәйкес  

ортаның сезімталдығын 

анықтайтын бағдарламалық 

жасақтама 

Программное 

обеспечение по 

определению 

восприимчивости сред по 

данным каппаметра 

Software for 

determining the 

susceptibility of 

environment according to 

the kappameter 

 



12.  Ибрагим Әділхан 

Әйтенұлы 

 

 

Искаков Казизат 

Такуадинович,  

ф.-м. ғ. д., профессор. 

Аэроглиссер 

технологиясына негізделген 

пилотсыз аппараттың 

жұмыс прототипін жобалау 

және жасау 

Проектирование и 

создание рабочего  

прототипа беспилотного 

аппарата, основанный на 

технологии аэроглиссера 

Design and creation of a 

working prototype of the 

unmanned surface vehicle 

based on the technology of 

an airboat 

13.  Имекешев Асылан 

Манарбекұлы 

 

Фураева Ирина Ивановна,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

Қосымша шындықты 

пайдалана отырып, оқыту 

ойын қосымшасын әзірлеу 

Разработка обучающего 

игрового приложения с 

использованием 

дополненной реальности 

Development of an 

educational game 

application using 

augmented reality 

14.  Искакова Назгуль 

Мергалиевна  

Абдураимова Баян 

Куандыковна,  

т.ғ.к., доцент м.а. 

OR3 ортасында сапаны 

бағалау және бақылау үшін 

бизнес-процесті жобалау 

Проектирование бизнес-

процесса оценки и 

контроля качества в среде 

OR3 

Designing a business 

process for assessment and 

quality control in an OR3 

environment 

15.  Капбаров Дарын 

Габитович 

 

Толқын Мирғалиқызы, 

PhD, доцент м.а. 

 

Электрлік томография 

зерттеулерін жүргізу үшін 

3D есептеу облысын 

триангуляцялауға арналған 

алгоритмдер мен 

бағдарламалық қамтаманы 

әзірлеу 

Разработка алгоритмов 

и программного 

обеспечения 

триангуляции 3D 

расчетной области для 

электротомографических 

исследований 

Development of 

algorithms and software 

for triangulation of the 3D 

computational medium for 

electrical resistivity 

tomography studies 

16.  Касымбекова 

Гулзада 

Хидиралиевна 

Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 

Кеңейтілген 

технологияларын қолдану 

арқылы кеңістіктік 

геометрияның білім беру 

мәселелерін графикалық 

визуализациялау 

 

Графическая 

визуализация учебных 

задач пространственной 

геометрии с применением 

технологий дополненной 

реальности 

Graphic visualization of 

educational problems of 

spatial geometry using 

augmented reality 

technologies 

 

17.  Кемел Аян 

Мейіржанұлы 

Дюсекеев Канагат 

Абетович,  

т.ғ.к., PhD 

Agile-әдіснаманы 

қолданып ІТ-жобаларды 

басқару жүйесінің 

бағдарламалық қамтамасын 

құрастыру 

Разработка 

программного 

обеспечения системы 

управления IT-проектами 

с использованием Agile-

Development of 

software for the IT project 

management system using 

the Agile methodology 



методологии 

18.  Куратов Айдар 

Кенескенович 

Садвакасова Садвакасова 

Куралай Жанжигитовна,  

п.ғ.к., доцент м.а. 

Unreal Engine 4 ойын 

қозғалысы арқылы 

виртуалды обсерваторияны 

іске асыру үшін 

программалық құралдарды 

әзірлеу 

Разработка 

программных средств для 

реализации виртуальной 

обсерватории на игровом 

движке Unreal Engine 4 

Development of a 

software for the 

implementation of a 

Virtual Observatory on the 

game engine “Unreal 

Engine 4” 

19.  Күндебеков Мақсат 

Ержанұлы 

Садвакасова Садвакасова 

Куралай Жанжигитовна, 

 п.ғ.к., доцент м.а. 

Гибридтік хаттама 

негізінде қашықтағы 

компьютерде мәліметтерді 

шифрлау әдісін жасау 

Разработка метода 

шифрования данных 

удаленного компьютера 

на базе гибридного 

протокола 

Development of a 

method for encrypting data 

on a remote computer 

based on a hybrid protocol 

20.  Қожамқұл Назерке 

Орынбасарқызы 

 

Толқын Мирғалиқызы, 

PhD, доцент м.а. 

 

Үлкен деректер мен 

нейрондық желілерді 

пайдаланып транспорттық 

маршруттардың 

жолаушылар ағынын 

талдау жүйесінің 

бағдарламалық қамтамасын 

әзірлеу 

Разработка 

программного 

обеспечения системы 

анализа пассажиропотока 

транстортных маршрутов 

с использованием 

больших данных и 

нейронных сетей 

Development of 

software for the analysis of 

the transport routes 

passenger flow using by 

big data and neural 

networks 

21.  Қуандық Тайбек 

Өтешбекұлы 

 

Атанов Сабыржан 

Кубейсинович.,  

т.ғ.д., профессор м.а. 

Фурье бойынша тез 

түрлендіру алгоритмдері 

негізінде электр желісінің 

параметрлерін талдаудың 

бағдарламалық - 

аппараттық 

микропроцессорлық 

жүйесін әзірлеу 

Разработка програмно- 

аппаратной 

микропроцессорной 

системы анализа 

параметров электрической 

сети на основе алгоритмов 

быстрого преобразования 

Фурье 

 

Development of 

software and hardware 

microprocessor system for 

analysis of electrical 

network parameters based 

on fast Fourier transform 

algorithms 

 

22.  Лаззатбеков Жандос 

Мадетович 

 

Искаков Казизат 

Такуадинович,  

ф.-м. ғ. д., профессор. 

Радиолокациялық 

сигналдарды өңдеудің 

бағдарламалық қамтамасыз 

Разработка 

программного 

обеспечения обработки 

Development of 

software for radar signal 

processing 



етілуін әзірлеу георадиолокационных 

сигналов 

 

23.  Махамбет Нұрбек 

Махсатұлы 

Оралбекова Жанар 

Орымбаевна  

PhD, доцент м.а. 

Халық ауруларын талдау 

алгоритмін құру және 

зерттеу 

Исследование и 

разработка алгоритма для 

анализа заболеваний 

населения 

Research and 

development of the 

algorithm to analyze 

population diseases 

24.  Мусин Алишер 

Болатович 

 

Садвакасова Садвакасова 

Куралай Жанжигитовна,  

п.ғ.к., доцент м.а. 

Бизнесте көлік 

логистикасын 

оңтайландыруға арналған 

мобильді қосымшаны 

әзірлеу 

Разработка мобильного 

приложения для 

оптимизации 

транспортной логистики в 

бизнесе 

Mobile application 

development for transport 

logistics in business 

 

25.  Орынбекова Ақерке 

Берекеқызы 

 

Атанов Сабыржан 

Кубейсинович.,  

т.ғ.д., профессор м.а. 

Ультрадыбыстық локатор 

негізінде сигналды 

өңдеудің аппараттық- 

бағдарламалық кешенін 

әзірлеу 

Разработка программно-

аппаратного комплекса 

обработки сигналов на 

основе ультразвукового 

локатора 

Development of 

software-hardware 

complex of signal 

processing on the basis of 

ultrasonic locator 

26.  Өтелбай Дінмұхамет 

Гавдулинұлы 

Дюсекеев Канагат 

Абетович,  

т.ғ.к., PhD 

Қол жеткізуді бақылау 

жүйелерінде UHF 

технологиясын қолдану 

ерекшеліктерін зерттеу 

Исследование 

особенностей применения 

технологии UHF в 

системах контроля 

доступа 

Study of the features of 

the application of UHF 

technology in access 

control systems 

27.  Рахманберді Қайрат 

Мұратұлы 

 

Ташатов Нурлан 

Наркенович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Әдістердің тиімділігін 

зерттеу және өшірілген 

байланыс арналары үшін 

көп деңгейлі декодтаудың 

бағдарламалық 

жасақтамасын жасау 

Исследование 

эффективности методов и 

разработка программного 

обеспечения 

многопорогового 

декодирования для 

каналов связи со 

стираниями 

Study of the effectiveness 

of methods and the 

development of multi-

threshold decoding 

software for erased 

communication channels 

28.  Сагинбаев Аскар 

Маргуланович  

 

Ташатов Нурлан 

Наркенович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Машина кодын қолдана 

отырып, 

телекоммуникациялық 

құрылғылардағы 

Поиск уязвимости в 

телекоммуникационных 

устройствах методом 

машинного кода 

Search for 

vulnerabilities in 

telecommunication 

devices using machine 



осалдықтарды іздеу 

 

code  

29.  Сайлаубек Асылжан 

Қасымханұлы 

Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 

Толықтырылған шындық 

технологияларын қолдана 

отырып, мұражай гидтеріне 

арналған интерактивті 

қосымшаны әзірлеу  

Разработка 

интерактивного 

приложения для 

экскурсоводов музеев с 

применением технологий 

дополненной реальности 

Development of an 

interactive application for 

museum guides using 

augmented reality 

technologies 

30.  Сапар Азамат 

Мұқанұлы 

 

Абдыбаева Гульсара 

Зарпеновна,  

э.ғ.к., доцент 

Қазақстан 

Республикасының еңбек 

ресурстарын болжаудың 

ақпараттық жүйесін әзірлеу 

Разработка 

информационной системы 

для Прогнозирования 

трудовых ресурсов 

Республики Казахстан 

Development of a 

information system for 

forecasting labor resources 

of the Republic of 

Kazakhstan 

31.  Сейдулла 

Құдайберген 

Молдақасымұлы 

 

 

Ташатов Нурлан 

Наркенович, 

ф.-м.ғ.к., доцент 

Бұлтты қызметтерді 

қолдана отырып, Нұр-

Сұлтан қаласының көрнекті 

жерлерін тануға арналған 

веб-қосымшаны жасау 

Разработка веб-

приложения для 

распознавания 

достопримечательностей 

г. Нур-Султан с 

использованием облачных 

сервисов 

Development of a web 

application for recognizing 

the attractions of Nur 

Sultan using cloud  

services 

32.  Серикбаев Магжан 

Аманкельдинович 

Фураева Ирина Ивановна,  

ф.-м.ғ.к., доцент 

Инвестициялық 

жобаларды іске асыру 

мониторингі бойынша 

жүйені әзірлеу 

Разработка системы по 

мониторингу реализации 

инвестиционных проектов 

 

Development of a 

system for monitoring the 

implementation of 

investment projects 

 

33.  Смагулова Салтанат 

Саматовна 

 

Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 

Шындық технологияларын 

қолдана отырып жиһазды 

құрастыруға арналған 

интерактивті көмекші 

қосымшасы 

 

Интерактивное 

приложение-помощника 

для сборки мебели с 

применением технологий 

дополненной реальности 

Interactive assistant 

application for assembling 

furniture using augmented 

reality technologies  

34.  Смагулов 

Абылайхан 

Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

Нақтыланған 

технологияларды қолдана 

Разработка 

интеллектуальной 

Development of an 

intelligent warehouse 



Айдарович т.ғ.к., доцент отырып, интеллектуалды 

қоймалық логистикалық 

жүйені дамыту 

 

системы логистики 

товароснабжения складов 

с применением 

технологий дополненной 

реальности 

logistics system using 

augmented reality 

technologies  

35.  Тлекбаи 

Алимухамед 

Кайратулы 

Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

Кеңістіктегі 

кескіндемедегі ішкі 

заттарды ұсынудың 

алгоритмі 

Алгоритм рекомендации 

объектов интерьера по 

изображению 

пространства 

Algorithm of 

recommendations of 

interior objects on picture 

of space 

 

36.  Утегенов Азамат 

Нысаналиевич 

Оралбекова Жанар 

Орымбаевна,  

PhD, доцент м.а. 

Георадиолокация әдісі мен 

моделін программалық іске 

асыру және зерттеу 

Исследование и 

программная реализация 

метода и модели 

георадиолокации 

Research and software 

implementation of the 

method and model of GPR 

37.  Халықбай Ақарыс 

Халықбайұлы 

 

Толқын Мирғалиқызы, 

PhD, доцент м.а. 

 

Геофизикалық зерттеулер 

есептеріне арналған жер 

беті бедерін тұрғызу 

алгоритмдері мен 

робототехникалық кешенді 

әзірлеу 

Создание алгоритмов и 

робототехнического 

комплекса построения 

рельефа земной 

поверхности для задач 

геофизических 

исследований 

Development of the 

algorithms and robotic 

complex for constructing 

the ground surface relief  

for geophysical research 

 

38.  Ыртымақ  

Нұрсұлтан 

Ерболұлы 

Байдельдинов Марат 

Урасканович,  

т.ғ.к., доцент 

Нақты технологияларды 

қолдана отырып, шет тілін 

оқытудың интерактивті 

жүйесін құру 

Разработка 

интерактивной системы 

обучения иностранному 

языку с применением 

технологий дополненной 

реальности 

Development of an 

interactive system for 

teaching a foreign 

language using augmented 

reality technologies 

 

 

 

 



«7М06109 – Кәсіпорындардағы компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшілендіру, бақылау және қорғау» 

 

1.  Альбеков Бахтияр 

Кайратович 

Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

 

Стилометрия негізінде 

интернет-пайдаланушы 

сәйкестендіру жүйесін құру  

Разработка системы 

идентификации интернет-

пользователя на основе 

стилометрии 

Development of the 

system for authorship 

attribution based on 

stylometry 

2.  Амандос Нұрбек 

Русланұлы 

Жумадиллаева Айнур 

Канадиловна,  

т..ғ.к., доцент м.а. 

Кәсіпорындардағы мұнай 

кен орындарын бақылау 

жүйесін құру 

Разработка системы 

контроля и мониторинга за 

нефтяными 

месторождениями на 

предприятиях 

Development of a 

control system for oil 

fields at enterprises 

 

3.  Асанова Адель 

Маратқызы 

 

Абдураимова Баян 

Куандыковна,  

т.ғ.к., доцент м.а. 

 

Биометриялық әліметтер 

сәйкестендіру бойынша 

әдістері мен бағдарламалық 

жасақтамаларын әзірлеу 

Разработка методов и 

ПО для идентификации по 

биометрическим данным 

Development of the 

methods and software for  

identification according to 

biometric data 

4.  Ахметов Мурат 

Куанышович 

 

 

Сатыбалдина Дина 

Жагыпаровна, 

ф.-м.ғ.к., профессор м.а. 

Желідегі оқиғаларды 

зияткерлік талдау негізінде 

желілік шабуылдарды 

анықтау тәсілі мен 

алгоритмін құру 

Разработка метода и 

алгоритма выявления 

сетевых атак на основе 

интеллектуального анализа 

событий в сети 

 

Development of a 

method and algorithm for 

detecting network attacks 

based on the intelligent 

analysis of events in the 

network 

 

5.  Бакыт Болат 

Рауанұлы 

Абдураимова Баян 

Куандыковна, 

т.ғ.к., доцент м.а. 

XSS векторының 

пайдалану паттерндерін 

анықтау және бұғаттау 

функциясы бар адаптивті 

веб-қосымшаны әзірлеу 

Разработка адаптивного 

веб-приложения с 

функцией выявления и 

блокирования паттернов 

эксплуатации XSS вектора 

Development of an 

adaptive web application 

with the function of 

detecting and blocking 

patterns of XSS vector 

operation 

6.  Кусаинов Альнур 

Рамашевич 

Глазырина Наталья 

Сергеевна,  

PhD, доцент м.а. 

Зиянды функционалды 

анықтауға арналған 

бағдарламалық кодты 

статистикалық талдау  

Статистический анализ 

программного кода для 

выявления вредоносного 

функционала 

Statistical analysis of 

program code to detect 

malicious functionality 

 



7.  Ню Виктория 

Владимировна 

 

 

Сатыбалдина Дина 

Жагыпаровна, 

ф.-м.ғ.к., профессор м.а. 

Жүйелік шабуылдарын 

анықтау және болдырмау 

арналған   тұтқыштын 

(Honeypot) жобалау  

Проектирование 

ловушки (Honeypot) для 

обнаружения и 

предотвращения 

системных атак 

Desigh of a honeypot 

system for the detection 

and prevention of system 

attacks 

8.  Сабыр Әйгерім 

Мұратбекқызы  

Жумадиллаева Айнур 

Канадиловна, 

 т..ғ.к., доцент м.а. 

Криптоталдау есептері 

үшін параллель 

алгоритмдерді құрастыру 

және зерттеу  

Разработка и 

исследование 

параллельных алгоритмов 

для задач криптоанализа

  

Development and 

research of parallel 

algorithms for 

cryptanalysis problems 

9.  Төлегенова Әсем 

Әділханқызы 

 

Жумадиллаева Айнур 

Канадиловна,  

т..ғ.к., доцент м.а. 

 

Блокчейн технологиясын 

пайдалана отырып жеткізу 

тізбектерін басқарудың 

қорғалған жүйесін әзірлеу 

Разработка защищенной 

системы управления 

цепочками поставок с 

использованием 

технологии блокчейн 

 

Development of a 

secure supply chain 

management system using 

blockchain technology 

 

«Информатика» кафедрасы 

Информатика педагогтерін даярлау  

мамандығы 

7М01511– «Информатика» 

1 Әбітай Әдемі 

Мырзаханқызы 

Карымсакова Анара 

Ералхановна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

 

Үш өлшемді модельдеу 

бойынша таратылған 

технологиялар үшін білім 

беру қосымшасын құру 

Создание 

образовательного 

приложения для 

распределенных 

технологий по 

трехмерному 

моделированию 

Development of a 

mobile application 

for teaching three-

dimensional 

modeling  

2 Балгалиев Мадияр 

Әнуарұлы 

Жалғасбекова 

Жұпар 

Қыдырқызы, 

физика - математика 

Информатика сабақтарында 

сыни ойлауды дамытудың 

технологиясын қолдану. 

Использование технологии 

развития критического 

мышления на уроках 

информатики 

The use of technology for 

the development of 

critical thinking in 

computer science lessons. 
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ғылымдарының 

кандидаты 

3 Ережепов Жанибек 

Исембайулы 

Жалғасбекова 

Жұпар 

Қыдырқызы, 

физика - математика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Информатика сабағында 

мектеп оқушыларының 

әмбебап танымдық оқу 

әрекетін дамыту 

Развитие познавательных 

универсальных учебных 

действий у школьников 

на уроках информатики 

The development 

of cognitive 

universal 

educational actions 

in schoolchildren 

at computer 

science lessons 

 

4 Кунапьянова Айнұр Абильдинова Гульмира  

Маратовна, педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Мобильді қосымшаларды 

қолдану арқылы 

студенттерге информатика 

пәнін оқытудың белсенді 

тәсілі 

Деятельный подход в 

обучении школьников 

информатике с 

использованием 

мобильных приложений 

An active approach to 

teaching students 

computer science using 

mobile application 

5 Күдербек Арайлым 

Елубекқызы 

Шындалиев Нұржан  

Тәжібайұлы, педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Жалпы білім беретін орта 

мектепте информатика 

пәнін оқытудың жобалық- 

модульдік әдістемесі 

Проектно-модульная 

методика преподавания 

информатики в 

общеобразовательной 

средней школе 

Project-modular 

methodology of teaching 

Informatics in secondary 

school 

6 Райымбеков Мадияр 

Балтабаевич 

Альжанов Айтуган 

Кайржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Мектеп Информатикасы 

мен ЖОО-дағы ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

окытудағы сабақтастықтың 

ғылыми-әдістемелік 

негіздері 

Научно-методические 

основы преемственности в 

обучении школьной 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в вузе 

Scientific and 

methodological 

foundations of continuity 

in teaching school 

Informatics and 

information and 

communication 

technologies at the 
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 University 

7 Сауранбай Әсия 

Нағиқызы 

Шындалиев Нұржан  

Тәжібайұлы педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Информатика мұғалімдерін 

даярлауда электронды білім 

беру ресурстарын жүзеге 

асырудың әдістемелік 

жүйесі 

Методическая система 

реализации электронных 

образовательных ресурсов 

в подготовке учителей 

информатики 

Methodical system of 

realization of electronic 

educational resources in 

preparing of informatics 

teachers 

8 Сейдахметова 

Ақбөпе Омарқызы 

Закирова Алма 

Булатовна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Smart City білім беру 

бағдарламасында "Internet 

of things" пәні бойынша 

сандық білім беру 

ресурстарын әзірлеу 

әдістемесі 

Методика разработки 

цифровых 

образовательных ресурсов 

по дисциплине «Internet of 

things» в образовательной 

программе Smart City. 

Methods of development 

digital educational 

resources on the subject 

"Internet of things" in the 

educational program 

Smart City. 

9 Тиркешов 

Нурмухаммет 

Копелсинович 

Абильдинова Гульмира 

Маратовна, педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

«Оқытудың инновациялық 

әдістері» онлайн-

платформасын құру  

 

Разработка онлайн 

платформы 

«Инновационные методы 

обучения» 

Development of an online 

platform “Innovative 

teaching methods” 

10 Шайкенов Талгат 

Серикулы 

Абильдинова Гульмира  

Маратовна, педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Оқу мақсатындағы 

бағдарламалық 

қамтамазыздандыруды 

жасауда web-юзабилитидың  

теориялық негіздері 

Теоретические основы 

web-юзабилити при 

разработке программного 

обеспечения учебного 

назначения  

 

The theoretical 

foundations of web 

usability in the 

development of 

educational software 

 

7М012400 – Педагогикалық өлшемдер 

1 Әлжанова Әйгерім 

Мұратбекқызы 

Омарбеков Еркин 

Ершекевич, 

педагогика 

Мектептегі білім сапасын 

бақылаудағы 

педагогикалық өлшемдер  

Педагогические измерения 

контроля качества 

школьного образования  

Pedagogical 

measurements of the 

control of school 
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ғылымдарының 

кандидаты 

education quality 

2 Балтабай 

Гүлбаршын 

Талғатқызы 

Давлетова Айнаш 

Халиуллиновна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Оқу процесіндегі білім 

сапасының мониторингі  

Мониторинг качества 

знаний в учебном процессе  

Monitoring of the 

knowledge quality in the 

educational process 

3 Калиева Баян 

Нуртаевна 

Жалғасбекова Жұпар 

Қыдырқызы, физика - 

математика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Қашықтықтан білім беруді 

басқарудағы 

педагогикалық өлшеулер 

 

Педагогические 

измерения в управлении 

дистанционного 

образования 

 

Pedagogical 

measurements in 

the management of 

distance education 

4 Орманбек Айсара 

Төреғалиқызы 

Омарбеков Еркин 

Ершекевич  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Оқу жетістіктерінің 

сапасын ақпараттық 

технологиялар арқылы 

мониторингілеу  

Мониторинг качества 

образовательных 

достижений с 

применением 

информационных 

технологий  

Monitoring the quality of 

educational achievements 

using information 

technology 

5 Орынбасарова 

Алмагуль 

Амантаевна 

Альжанов Айтуган  

Кайржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Критералды бағалау 

барысында оқушылардың 

оқу жетістіктерін бағалау 

әдістері.  

 

Методы оценивания 

учебных достижений 

учащихся при 

критериальном 

оценивании 

Methods of students’ 

academic performance 

assessment using 

criterion-based 

assessment. 

7М01514-Smart City технологиялары 

1 Нәзілова Маржан 

Максатқызы 

Альжанов Айтуган 

Кайржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Smart технологияларды 

білім беру үрдісінде 

қолдану 

Использование Smart 

технологий в 

образовательном 

процессе  

The use of Smart 

technologies in the 

educational 

process 
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2 Естаева  

Динара 

Елтаевна 

Абильдинова 

Гульмира 

Маратовна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Тұрғын үй құрылысына 

үлестік қатысу шарттарын 

есепке алуды 

автоматтандыру 

Автоматизация учета 

договоров долевого 

участия в жилищном 

строительстве    

Automation of 

accounting of 

equity 

participation 

contracts in 

housing 

3 Ділдабек 

Ақерке 

Қошқарқызы 

Ермаганбетова Мадина 

Аскаровна,  педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

 Smart house ақпараттық 

моделін әзірлеу 

Разработка 

информационной модели  

Smart house 

Development  of   

Smart house 

information  model    

4 Дәрібай  

Өмірзақ Смағұлұлы 

Ермаганбетова 

Мадина Аскаровна,  

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Алғашқы медициналық 

көмек көрсету 

жылдамдығын арттыру 

үшін мобильді 

қосымшаны әзірлеу 

Разработка мобильного 

приложения для 

повышения скорости 

оказания первой 

медицинской помощи 

Development of a 

mobile application 

to improve the 

speed of first aid 

5 Бекболат 

Балжан Мұхтарқызы 

Серік Меруерт,  

педагогика 

ғылымдарының 

докторы  

Smart-технологиялар 

қызмет сапасын басқару 

құралы ретінде 

Smart-технологии 

как средство 

управления 

качеством услуг 

Smart-

technologies as a 

means of service 

quality 

management 

6 Табыс 

 Гүлжәз 

Давлетова Айнаш 

Халиуллиновна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Көрнекі сауаттылық 

негіздерін оқытудағы 

ақпараттық технологиялар 

Информационные 

технологии в обучении 

основам визуальной 

грамотности 

Information technology in 

teaching the basics of 

visual literacy 

7 Жақсыбай  

Элеонора 

Давлетова Айнаш  

Халиуллиновна, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Практикумлар- 

мамандандырылған 

сыныптарға арналған 

ақпараттық технологиялар 

жобалары. 

Практикумы – проекты по 

информационным 

технологиям для 

профильных классов. 

Workshops - information 

technology projects for 

specialized classes. 



8 Азамат  

Айтгүл 

Серік Меруерт,  

педагогика 

ғылымдарының докторы 

Деректерді өңдеудің 

заманауи технологияларын 

оқу үрдісіне ендірудің 

теориялық-практикалық 

негіздері 

Теоретико-практические 

основы внедрения 

современных технологий 

по обработке данных 

Theoretical and practical 

basis for the introduction 

of modern technologies 

for data processing 

9 Махатов  

Нурсултан  

Закирова Алма 

Булатовна,   

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Ақылды қалаларды құру 

әдістемесі. «Ақылды 

қалалардың» ең жақсы 

шешімдерін пилоттық 

тестілеу тәcілдерін әзірлеу 

Методика построения 

умных городов.Выработка 

механизмов опытной 

апробации наилучших 

решений «умных городов» 

The methodology of 

building smart cities. 

Development of 

mechanisms for pilot 

testing the best solutions 

of “smart cities” 

10 Дамысбек  

Бақытбек  

Дамысбекұлы 

Альжанов Айтуган 

Кайржанович, 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Гибридті білім беру 

кеңістігін құру және 

қолдану 

Создание и использование 

гибридного 

образовательного 

пространство 

Creation and use of a 

Hybrid educational space 

7M01511-Информатика- Gmat 

1 Жұмағалиев Омар 

Оралұлы 

Альжанов 

Айтуган 

Кайржанович 

педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

Оқу орындарына 

арналған «Docflow» 

электрондық құжат 

айналымының 

автоматтандырылған 

жүйесін құру 

Разработка 

автоматизированной 

системы электронного 

документооборота  

«Docflow» для 

учебных заведений 

Development of an 

automated 

electronic 

document 

management 

system «Docflow» 

for educational 

institutions 

 

 

«Ақпараттық технологиялар» 

факультетінің  деканы               Сеилов Ш.Ж. 


