






  технологиясы көмегімен технологии GPON в ЖК “Shymkent  City”    

  қатынас желісін жобалау «Shymkent  City» г. Нур- residential complex of    

     Султан    Shymkent        

5. Әлемқызы Іңкәр Қарағанды  облысы Разработка   Development   of РЭТ-41 Қансейтова Бақыткүл 
  Қарқаралы қаласындағы телекоммуникационной telecommunication   Зиятханқызы, магистр, аға 

  орталық  аудандық инфраструктуры для infrastructure   for  оқытушы  

  ауруханасында  цифровизации  digitalization of provided    

  көрсетілетін қызметтерді предоставляемых услуг в services in  the  Central    

  цифрландыру үшін Центральной Районной District  Hospital of    

  телекоммуникациялық больнице   г. Karkaralinsk, Karaganda    

  инфрақұрылымды жасау Каркаралинск,  region         

     Карагандинсокй области           
6. Есжан Асылзат ХҚКО мемлекеттік Разработка  проекта Development of the РЭТ-41 Токашева Мирамгуль 

 Есжанқызы қызметтерді  ұсыну применения Big Data в project of application of  Сериковна,  

  сапасын  бағалау технологиях  оценки Big Data in technologies  магистр, аға оқытушы 

  технологияларында  Big качества предоставления of quality assessment of    

  Data  қолдану жобасын государственных услуг в public services in PSCs    

  әзірлеу   ЦОН              
7. Букарева «Стекломир» Астана Организация  защиты Organize data link РЭТ-41 Токашева Мирамгуль 

 (Жүнісова) Әсел филиалының ақпаратты каналов передачи данных protection in  Astana  Сериковна,  

 Серікқызы жіберу каналдарын в Астанинском филиале branch “Steklomir”   магистр, аға оқытушы 

  қорғауды ұйымдастыру «Стекломир»             
8. Жұмабаев Беген Нұр-Сұлтан  қаласы Создание  системы Designing    the РЭТ-41 Маликова Жадра  

 Мейрамбекұлы Алматы аудандық ХҚКО информационной  information  security  Бейсенгалиевна  

  ақпараттық қауіпсіздік безопасности   system of the  Almaty  магистр, оқытушы  

  жүйесін құру   Алматинского районного district PSC of the city    

     ЦОНа г. Нур-Султан Nur-Sultan        
9. Калелов Данияр Тұрмыстық  техника Разработка численного Development  of a РЭТ-41 Корганбаева Луиза 

 Ниязбекович құрылғыларының метода моделирования numerical method for  Нурсериковна, магистр, аға 

  электромагниттік защиты   от modeling      оқытушы  

  сәулеленуінен қорғауды электромагнитного electromagnetic radiation    

  модельдеудің сандық излучения устройств protection of  household    

  әдісін әзірлеу  бытовой техники  appliances        

10. Капышева Мегаполистердегі Анализ возможностей Analysis of possibilities РЭТ-41 Ошманова Айжан 
 Гаухар «Ақылды  үй» жобасын технологий   of wireless  access  Сериковна, магистр, 

 Жанатовна жетілдіру  үшін беспроводного доступа technologies   for  оқытушы  



  қолжетімді сымсыз для  совершенствования improvement  of the    

  технологиясының проекта «Умный дом» в "Smart Home" project in    

  мүмкіндіктерін талдау мегаполисе    megopolises       

11. Кудайбергенов Big  Data Оптимизация бизнес- Optimization of business РЭТ-41 Сулейменова Асемгуль 
 Куаныш технологияларын  процессов  оператора processes of a mobile  Камитовна, магистр, 

 Мадиярович қолдана отырып,  ұялы сотовой связи с operator using Big Data  оқытушы  

  байланыс операторының использованием  technologies       

  бизнес-процестерін технологий Big Data           

  оңтайландыру                
12. Қаирбек Айым «Казинфосервис» ЖШС Разработка  проекта Design project of РЭТ-41 Қансейтова Бақыткүл 

 Нұрланқызы ақпараттық қауіпсіздігін обеспечения    provision   information  Зиятханқызы, магистр, аға 

  қамтамасыз ету желісінің информационной  security for  network in  оқытушы  

  жобасын жасау  безопасности сети в ТОО “Kazinfoservice” LLP     

     «Казинфосервис»           
13. Қарсыбай Абзал Түркістан  облысы Проектирование сети Designing    a РЭТ-41 Канымгазиева Ильмира 

 Жандарбекұлы Қазығұрт ауданында связи с использованием communication network  Айдосовна, ф.-м.ғ.к., 

  GPON технологиясын технологии  GPON в using GPON technology  профессор м.а.  

  қолданып байланыс Казыгуртском районе in  Kazygurt district of    

  желісін жобалау  Туркестанской области Turkestan region      
14. Муканов Павлодар қаласында 5G Исследование   Research    features РЭТ-41 Касенова Мерейлим 

 Алишер технологиясын енгізу особенностей внедрения introduction  of 5G  Нурлановна, магистр, 

 Гумарович ерекшеліктерін зерттеу технологии  5G  в  г. technology in the city of  оқытушы  

     Павлодар    Pavlodar         
15. Мұқанов Мерей Террористерге қарсы Разработка  нейронной Developing  a neural РЭТ-41 Абдиманов Абзал 

 Амангелдіұлы дауыстық  тануды сети для применения network to apply voice  Асырханович, магистр, 

  қолдану үшін нейрондық распознавания голоса recognition   against  оқытушы  

  желіні құру  против террористов  terrorists         

16. Мұнайдар Жібек Ақтау-Шевченко  Проектирование  Project of  fiber-optic РЭТ-41 Раимбеков Сайлаухан 
 Есімқызы қалалары арасында волоконно-оптической relation between the cities  Газизович  

  талшықты-оптикалық связи между городами of Aktau-Shevchenko   э.ғ.д., профессор  

  байланысты жобалау Актау-Шевченко         Ғылыми кеңесшісі: 

                 Бурамбаева Нурсауле 

                 Аманжоловна  

                 т.ғ.к., профессор  

17. Оңал Олжас Апатты жағдайлардың Проектирование сети на Designing  the  network РЭТ-41 Қансейтова Бақыткүл 
 Мейірханұлы алдын алу үшін VANET основе  технологии based  on VANET for  Зиятханқызы, магистр, аға 

          reducing car accidents   оқытушы  



  технологиясы негізінде VANET    для         

  желіні жобалау  предотвращения ДТП          
            

18. Өмірзақова Smart   келісім- Разработка  проекта Development of a project РЭТ-41 Токашева Мирамгуль 
 Арайлым шарттардың шифрланған обеспечения    for  providing  encrypted  Сериковна,  

 Нұрғалиқызы қауіпсіздігін қамтамасыз шифрованной   security for Smart-  магистр,аға оқытушы 

  ету жобасын жасау  безопасности Smart- contracts        

       контрактов            
            

19. Саркенов «Park Avenue Exlusive» Исследование  и Study and design of the РЭТ-41 Нурханова Мөлдір  
 Темирлан тұрғын үйінде «Ақылды проектирование системы «Smart home» system in  Садыханова,  

 Кумарович үй»  жүйесін IoT «Умный дом» в ЖК «Park «Park Avenue Exclusive»  магистр, аға оқытушы 

  желісінің негізінде Avenue Exclusive» на базе residential building based    

  жобалау және зерттеу сети IoT     on IoT network      
20. Сейткасымов IT-инфрақұрылым  Виртуализация серверов Virtualization   of РЭТ-41 Сулейменова Асемгуль 

 Нурлыбай жүйесінің үздіксіз жұмыс на  базе VMware для VMware-based servers to  Камитовна, магистр, 

 Бейбутович істеуін  қамтамасыз ету обеспечения безотказной ensure the  smooth  оқытушы  

  үшін VMware негізіндегі работы   системы   IТ- operation of  the IT    

  серверлерді   инфраструктуры   infrastructure system     

  виртуалдандыру               
21. Темирболатов Екібастұз қаласында Исследование   Study of the features of РЭТ-41 Бурамбаева Нурсауле 

 Айдын «Ақылды қала» жобасын особенностей разработки the development of the  Аманжоловна  

 Серикулы жасау  ерекшеліктерін проекта «Умный город» в Smart  City project in  т.ғ.к., профессор  

  зерттеу    г. Экибастуз    Ekibastuz        
             

22. Темірханов Ионды  сәулелену әсері Повышение надежности Improving the reliability РЭТ-41 Бурамбаева Нурсауле 
 Темірлан кезінде KazSat  ғарыш РЭА на борту of CEA onboard the space  Аманжоловна  

 Даниярұлы спутниктерінің бортында космических спутников satellites of Kazsat under  т.ғ.к., профессор  

  РЭА  сенімділігін KazSat при воздействии the influence of ionizing    

  арттыру    ионизирующего   radiation        

       излучения             
          

23. Тлеугалиев Л.Н.Гумилев  атындағы Разработка  системы Development  of  facial РЭТ-41 Абдиманов Абзал 
 Ерлан ЕҰУ үшін нейрондық распознавания лиц на recognition system based  Асырханович, магистр, 

 Утегенович желілер  негізінде базе нейренных сетей для on  neural networks for  оқытушы  

  тұлғаларды тану жүйесін ЕНУ   имени L.N.Gumilyov ENU     

  әзірлеу    Л.Н.Гумилева           



24. Тобышев Байсал Ақтау қаласындағы Проектирование  Design of a local network РЭТ-41 Канымгазиева Ильмира 
 Айғұмарұлы «Аққала»  сауда локальной сети Wi-Fi в of Wi-Fi in the shopping  Айдосовна, ф.-м.ғ.к., 

  орталығында жергілікті ТЦ «Аккала» г.Актау center  “Akkala” in the  профессор м.а.  

  Wi-Fi желісін жобалау      city of Aktau       

25. Тұрсынғалиева «Консилиум»  Модернизация системы Modernization   of РЭТ-41 Маликова Жадра  

 Айтолқын консультативты- сетевой безопасности  в network security systems  Бейсенгалиевна,  

 Бақытбекқызы диагностикалық корпоративной  сети in the corporate network  магистр, оқытушы  

  орталығының  консультативно-  for  “Concilium”    

  корпоративтік желісінің диагностического центра Consulting    and    

  желілік қауіпсіздік «Консилиум»   Diagnostic Center     

  жүйесін жаңарту               
26. Тоймбетов Диас Ақтау қаласындағы Ақтау қаласындағы Ақтау  қаласындағы РЭТ-41 Канымгазиева Ильмира 

 Ибрашұлы «Аққала»  сауда «Аққала» сауда «Аққала»   сауда  Айдосовна, ф.-м.ғ.к., 

  орталығына жергілікті орталығына жергілікті орталығына жергілікті  профессор м.а.  

  Wi-Fi желісін дамыту Wi-Fi желісін дамыту Wi-Fi желісін дамыту    
27. Тынымова Мәліметтерді жіберу Модернизация сети для Network  modernization РЭТ-41 Токашева Мирамгуль 

 Фаруза жылдамдығын арттыру повышения скорости to  raise  speed  of  data  Сериковна,  

 Мухтаровна үшін  «БӨ-ҚС»  ЖШС передачи данных на transfer based on  LAN  магистр,аға оқытушы 

  өндірістік ұйымының основе технологии LANв technology  for the    

  желісін  LAN производственной  industrial organization of    

  технологиясымен организации ТОО «БО- “BO-KS” LLP       

  модернизациялау КС»              
28. Уалихан Ұлжан Python  негізінде Разработка   Development  of an РЭТ-41 Токашева Мирамгуль 

 Дәуренбайқызы автотұрақтарда  автоматизированной  automated system for  Сериковна,  

  автокөліктерді есепке алу системы учета и accounting and control of  магистр,аға оқытушы 

  мен бақылаудың контроля  пропуска car  passes  in parking    

  автоматтандырылған автомобилей  на areas based on Python    

  жүйесін жобалау территориях парковок на          

     базе Python            
             

29. Хабибулла «Inova Tech» ЖШС-де Разработка   Development  of a РЭТ-41 Касенова Мерейлим 
 Айбек мониторинг қызметін мониторинговой службы monitoring service and  Нурлановна, магистр, 

 Бауыржанулы әзірлеу және қорғау и создание систем creation of protection  оқытушы  

  жүйесін құру  защиты  в ТОО systems at «Inova Tech»    

     «InovaTech»   LLP         



30. Шырын Бекзат Шымкент қаласы Самал- Проектирование сети IP- Designing of IP telephone РЭТ-41 Канымгазиева Ильмира 
 Сәкенұлы 2 шағын ауданында ІР телефонии  в network in the Samal-2  Айдосовна, ф.-м.ғ.к., 

  телефондық желісін микрорайоне Самал-2 г. microcredit in the city of  профессор м.а.  

  жобалау   Шымкент   Shymkent      

31. Амангельдинов Ұялы желі негізінде ірі Исследование  и Research  and РЭТ-42 Абишев Мейрхан  

 Тамерлан қара малдың  жағдайын разработка системы development of a  Джаксылыкович,  

 Ермекович бақылау және талдау мониторинга и анализа за monitoring and analysis  э.ғ.к., профессор м.а. 

  жүйесін зерттеу және состоянием крупного system of  cattle    

  әзірлеу («Сатаев» шаруа рогатого скота (КРС) на conditions on the basis of    

  қожалығы мысалында) базе мобильной сети (на mobile network (on the    

      примерекрестьянского example of the Sataev’s    

      хозяйства «Сатаевы») peasant farm)      
32. Асанов Тахир Телехабар  тарату Организация  сети Organization  of РЭТ-42 Сагындыков Ержан 

 Болатович диапазонында қызметтік служебной связи в communication network  Курманбекович, профессор 

  байланыс  желісін диапазоне   in the range of television  м.а.  

  ұйымдастыру  телевизионного вещания broadcasting      
33. Аханова Айнура Механикалық желдетуге Разработка проекта Development of a project РЭТ-42 Мухамедрахимова Галия 

 Мадихановна арналған Bark  технического средства of an device for testing  Исатаевна, п.ғ.к., профессор 

  VibroLUNG электрлік для испытаний на the electromagnetic  м.а.  

  қондырғысына арналған электромагнитную  compatibility of electrical    

  электромагниттік  совместимость  medical devices Bark    

  үйлесімділікті сынау электрического  VibroLUNG  for    

  құрылғысының жобасын медицинского изделия mechanical ventilation    

  жасау    Bark VibroLUNG для        

      искусственной         

      вентиляции легких         
34. Бакытов «Первое кредитное Разработка системы Development of an РЭТ-42 Абильдинов Диас 

 Берикболсын бюро» ЖШС ақпараттық обеспечения   enterprise security system  Сатыбаевич, магистр, 

 Муратович қауіпсіздігін  информационной  for LLP “Pervoe  оқытушы  

  қамтамасыз ету жүйесін безопасности   kreditnoe byuro”      

  жасау    предприятия  ТОО        

      «Первое кредитное        

      бюро»           
35. Буждиган Ирина Л.Н.Гумилев  атындағы Разработка и   анализ Development  and РЭТ-42 Корганбаева Луиза 

 Викторовна ЕҰУ  корпоративті облачных хранилищ analysis of cloud storage  Нурсериковна, магистр, аға 

  желісінің тиімділігін данных для повышения to improve the efficiency  оқытушы  

  арттыру үшін бұлтты эффективности         



  технологияларды талдау корпоративной сети ЕНУ of corporate network of    

  және әзірлеу   им.Л.Н.Гумилева  the ENU         
              

36. Джалмуканов Нұр-Сұлтан қаласындағы Исследование  и Research    and РЭТ-42 Абишев Мейрхан  
 Диас Сабырович «Sauran towers» тұрғын разработка  проекта development of  the  Джаксылыкович,  

  үй кешенінде IoT экосистемы «Умный "Smart Home" ecosystem  э.ғ.к., профессор м.а. 

  негізделген «Ақылды үй» дом» на базе IoT в ЖК project based on IoT in    

  экожүйесінің жобасын «Sauran towers» г. Нур- the "Sauran  towers"    

  зерттеу және әзірлеу Султан    residential complex in    

            Nur-Sultan         
37. Етекбаева «Ақылды   қала Разработка пилотного Development of a pilot РЭТ-42 Дюсенев Симбай  

 Алтынай Көкшетау»    проекта цифровизации digitalization  project  Тулюбаевич, профессор м.а 

 Мейрхановна цифрландырудың  «Умный   город «Kokshetau Smart City»    

  пилоттық  жобасын Кокшетау»             

  әзірлеу                   
38. Зейнуллина Мультисервистік  Модернизация сети Modernization  of  the РЭТ-42 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

 Айгерим технологиялар негізінде телекоммуникаций в селе telecommunications    э.ғ.к., профессор м.а. 

 Уразовна Солтүстік  Қазақстан Буденное района имени network in the country of    

  облысы,    Ғабит Габита  Мусрепова Budyonny,    Gabit    

  Мүсірепов  ауданы, Северо-Казахстанской Musrepov District, North    

  Буденное  ауылында области на базе Kazakhstan   Region,    

  телекоммуникациялық мультисервисных  based on multiservice    

  желілерді    технологий   technologies         

  модернизациялау                
39. Ізім Мәрия «ҚТЖ»  ҰК» АҚ Исследование   Researching     of РЭТ-42 Сагындыков Ержан 

 Қолдасқызы теміржол учаскелерінде особенностей   peculiarities of design  Курманбекович, профессор 

  ТОБЖ  жобалау және проектирования и and construction  of  м.а.  

  салу  ерекшеліктерін строительства ВОЛС на FOCL on  railway    

  зерттеу     железнодорожных  distances of  JSC “NC    

        участках АО «НК «КТЖ» KTZ”          
40. Карпасов ESP32      Исследование  и Research    and РЭТ-42 Абишев Мейрхан  

 Александр микроконтроллерінің разработка  «smart» development of a «smart»  Джаксылыкович,  

 Александрович негізінде, бейнебақылау системы, для управления system to manage CCTV  э.ғ.к., профессор м.а. 

  мен    кедергілер комплексом   and  turnpikes complex,    

  комплексін басқару үшін видеонаблюдения и based on  ESP32    

  «smart» жүйесін зерттеу шлагбаумов, на базе microcontroller       

  және әзірлеу   микроконтроллера ESP32           



41. Манабаева Соколов-Сарыбай   кен- Модернизация системы Modernization  of  the РЭТ-42 Сагындыков Ержан 
 Камила байыту өндірістік автоматизированного  automated control system  Курманбекович, профессор 

 Батыровна бірлестігі бойынша көлік управления   for the transport complex  м.а.  

  кешенін   транспортным   in  the  Sokolov-Sarbay    

  автоматтандырылған комплексом  по mining and processing    

  басқару жүйесін Соколовско-   industrial association     

  жаңғырту   Сарбайскому горно-         

     обогатительному          

     производственному          

     объединению           
42. Молдаш Арина Щучинск-Боровое Разработка  пилотного The  development  of  a РЭТ-42 Дюсенев Симбай  

 Канаткызы курорттық аймағын проекта цифровизации pilot project of  Тулюбаевич, профессор м.а 

  цифрландырудың  Щучинско-Боровской  digitalization   of    

  пилоттық жобасын курортной зоны  Shchuchinsk-Borovoye    

  әзірлеу       resort area       
43. Оралбеков Raspberry хаттамасын Разработка  проекта Development of a smart РЭТ-42 Мухамедрахимова Галия 

 Мирас Расулулы қолдана отырып, ақылды организации smart home  organization  Исатаевна, п.ғ.к., профессор 

  үй ұйымдастыру home  c использованием project using the  м.а.  

  жобасын жасау  протокола raspberry  raspberry protocol     
44. Сагаров Арман «ARSAG» БО жергілікті Исследование  и Research    and РЭТ-42 Абишев Мейрхан  

 Балгабаевич желі   модернизация системы modernization of the  Джаксылыкович,  

  инфрақұрылымының обеспечения   information  security  э.ғ.к., профессор м.а.  

  ақпараттық қауіпсіздігін информационной  system of the local area    

  қамтамасыздандыру безопасности   network infrastructure of    

  жүйесін  зерттеу және инфраструктуры  BC «ARSAG»      

  жаңғырту   локальной сети БЦ         

     «ARSAG»            
45. Сағидоллина Л. Н. Гумилев атындағы Организация сети 5G в Implementation  of  5G РЭТ-42 Сагындыков Ержан  

 Гүлім ЕҰУ №3 оқу корпусында учебном корпусе №3 network in  education  Курманбекович, профессор 

 Орынбасарқызы 5G желісін ұйымдастыру ЕНУ им. Л.Н. Гумилева building #3 of Eurasian  м.а.  

         National University after    

         L. Gumilyov       
46. Сисенгалиева «Incom-Сервис»   ЖШС Проектирование  Design of  corporate РЭТ-42 Корганбаева Луиза 

 Зарина корпоративтік желісін корпоративной сети ТОО network of “Incom-  Нурсериковна, магистр, аға 

 Мырзатаевна жобалау   «Incom-Сервис»  Service” LLP    оқытушы  



47. Суйгалиев Магистралды талшықты- Исследование методов Investigation  of  noise РЭТ-42 Сагындыков Ержан 
 Айтжан оптикалық   байланыс снижения шумов в reduction techniques in  Курманбекович, профессор 

 Бакбергенулы желілерінде шуды азайту магистральных ВОЛС fiber-optic  backbone  м.а.  

  әдістерін зерттеу     links         

48. Сұлтанбек Хакім Телерадио   тарату Исследование   Study  of  the РЭТ-42 Бурамбаева Нурсауле 
 Серікұлы аппаратурасын  технологического  technological process of  Аманжоловна  

  құрастырудың және процесса сборки и assembly and installation  т.ғ.к., профессор  

  орнатудың    монтажа    of  broadcasting    

  технологиялық процесін телерадиовещательной equipment        

  зерттеу    аппаратуры             
49. Тукешева Мультисервистік Проектирование  Designing modernization РЭТ-42 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

 Арайлым технология   негізінде модернизации   of corporate network at  э.ғ.к., профессор м.а. 

 Мухамедрахимо «ҚТЖ» ҰК» АҚ корпоративной сети в JSC of “NC ”KТZ” on the    

 вна корпоративтік желісін АО «НК «КТЖ» на базе basis of multiservice    

  жаңғыртуды жобалау мультисервисной  technology       

      технологии             
50. Уалиев Амир Тасымалданатын Решение  задачи The   solution   to   the РЭТ-42 Бурамбаева Нурсауле 

 Ерболатович электрондық жабдықтың повышения надежности problem of increasing the  Аманжоловна  

  сенімділігін  арттыру возимой РЭА   reliability of transportable  т.ғ.к., профессор  

  мәселесін шешу     electronic equipment     
51. Хамзина «Astana   Industrial Проектирование  Designing   wireless РЭТ-42 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

 Тамилана Company» ЖШС беспроводной  сети network  of  standard  э.ғ.к., профессор м.а. 

 Муратовна 802.11n стандартында стандарта 802.11n в ТОО 802.11n, LLP "Astana    

  сымсыз желіні жобалау «Astana  Industrial Industrial Company"     

      Company»             
52. Абдрахман Берік «IT-Alem» жұмыс үстелі Разработка лабораторно- Development  of a РЭТ-43 Сеилов Шахмаран 

 Амангелдіұлы желілік  симуляторы контрольного теста для laboratory control test to  Журсинбекович,  

  жұмысының білімі  мен подтверждения знаний и confirm knowledge  and  э.ғ.д., т.ғ.к., профессор 

  практикалық дағдыларын практических навыков practical skills of working    

  растау үшін зертханалық работы  на НСТ «IT- on the DNS "IT-Alem"    

  бақылау тестін жасау Аlem»             

53. Абдрешев IBM   блокчейн Разработка   веб- Development of a  web РЭТ-43 Наурызбаев Асқар 
 Батырхан платформасында приложения   для application for processing  Ергембаевич, ф.-м.ғ.к., 

 Мұратұлы электрондық   обработки электронных e-newsletters on the IBM  доцент  

  бюллетеньдерді өңдейтін бюллетеней на блокчейн blockchain platform     

  веб-қосымшаны әзірлеу платформе IBM           



54. Абраева «АСПМК-519» ЖШС Разработка  проекта Development of a project РЭТ-43 Маликова Жадра  
 Айгерим ақпаратты   кешенді модернизации системы for the system  Бейсенгалиевна  

 Сериккызы қорғау   жүйесін комплексной защиты modernization  of  магистр, оқытушы 

  жаңғырту   жобасын информации в ТОО comprehensive      

  әзірлеу    «АСПМК-519»  information protection at    

          ASPMK-519 LLP     

55. Әбдірахманова LabVIEW   ауани Исследование   Study of the cavitional РЭТ-43 Әубәкір Дәуренбек 
 Айерке аспабына айналдырылған кавитионного  поля field of prop-agation of  Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

 Рысбекқызы радио-толқындардың распространения  radio waves, turned into  философия ғ.д., профессор 

  кавитиондық  өрісін радиоволн, превращён- the basis of principle of    

  технологияның  ного в основу принципа technology in the form of    

  қағидалық көзі ретінде технологии  в виде a virtual instrument     

  зерттеу    виртуального прибора         

      LabVIEW            
56. Әрмия Ақерке ARDUINO    Исследование   Light-forming   РЭТ-43 Әубәкір Дәуренбек 

 Ерланқызы микроконтроллері светообразующего  studyphenomena  of a  Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

  негізінде   датчик явления  фотон- photon-cavition pair from  философия ғ.д., профессор 

  құрастырып,  жарық кавитионной   the stand-point of    

  шығарудың   фотон- парыспозиций   technology  by the    

  кавитион  табиғатын технологий    ARDUINO      

  технологиялық тұрғыдан микроконтроллером  microcontroller with a    

  зерттеу    ARDUINO с датчиком light senso       

      света            
57. Байкен Айгерім LabVIEW   ауани Исследование   Study of light phenomena РЭТ-43 Әубәкір Дәуренбек 

 Әбдуғаппарқызы аспабына айналдырылған светоявления фотон- photon-cavitioncouples  Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

  фотон-кавитионның кавитионной пары как as a principle andsource  философия ғ.д., профессор 

  жарық  шығаруын принцип и источник of the technologies,    

  технологияның  технологий,   turnedinto the LabVIEW    

  қағидалық көзі ретінде превращённый   virtual instrument     

  зерттеу    виртуальный прибор         

      LabVIEW            
58. Бегабат Ардақ IoT негізінде қашықтан Проектирование  Design of sensor network РЭТ-43 Раимбеков Сайлаухан 

 Тоқмырзақызы денсаулық мониторингі сенсорной сети для for  IOT-based  remote  Газизович  

  жүйесі  үшін сенсорлық системы дистанционного health monitoring system  э.ғ.д., профессор  

  желіні жобалау  мониторинга здоровья на         

      основе IoT            



59. Бекболатова LabVIEW    ауани Исследование    Study of electricity of an РЭТ-43 Әубәкір Дәуренбек 
 Ақбала аспабына айналдырылған электричества электрон- elec-tron-cavitation pair,  Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

 Бекболатқызы электрон-кавитион-  кавитионной   пары, turned   into   a   fun-  философия ғ.д., профессор 

  ныңэлектрлік қасиетін превращённого  в damental basis of    

  технологияның  принципиальную основу technology in the form of    

  қағидалық жобасы етіп, технологии в  виде a virtual instrument     

  зерттеу     виртуального  прибора          

       LabVIEW              

60. Елеусіз Қазіргі   заманғы Оптимизация  сетевой Optimization of network РЭТ-43 Акдавлетова Жанна 
 Исламқожа технологияларды  инфраструктуры   infrastructure of "Retro-  Авлбековна,  магистр,  аға 

 Берікұлы пайдаланып, «Retro- компании  ТОО  «Retro- Retail"  LLP using  оқытушы  

  Retail»   ЖШС Retail» с использованием modern technologies     

  компаниясының  желілік современных технологий          

  инфрақұрылымын                 

  оңтайландыру                 
61. Жұматаева Техногенді объектілерді Проектирование   Design of wireless sensor РЭТ-43 Раимбеков Сайлаухан 

 Аружан мониторингтік  беспроводных сенсорных networks for the  Газизович  

 Ғаниқызы бақылауға   арналған сетей  для  задач monitoring of industrial  э.ғ.д., профессор  

  сымсыз   сенсорлық мониторинга    objects        

  желілерді жобалау  техногенных объектов          
62. Зархумар Интернеттегі   Разработка и оценка Design and evaluation of РЭТ-43 Баегизова Айгулим 

 Еркебулан Геокастингке арналған протокола     a link-state routing  Сейсенбековна, ф.-м.ғ.к., 

  арнаның   жай-күйін маршрутизации   protocol for Internet-  доцент  

  бағыттау   хаттамасын состояния канала для Wide Geocasting     

  әзірлеу және бағалау Геокастинга в Интернете          
63. Курал Ербулан DPI технологиясын Исследование контроля Study of traffic control РЭТ-43 Сулейменова Асемгуль 

 Аширбайұлы қолдана   отырып, трафика корпоративных for corporate networks  Камитовна, магистр, 

  корпоративті желілер сетей с использованием using DPI technologies  оқытушы  

  үшін   трафикті технологий DPI            

  бақылауды зерттеу                 
64. Курмашева Спутниктік және ұялы Проектирование системы Designing a system for РЭТ-43 Нурханова Мөлдір 

 Меруерт байланыс   желілер мониторинга и анализа monitoring and analyzing  Садыханова,  

 Толеутаевна негізінде   Омбы- ситуации     на the situation on the  магистр, аға оқытушы 

  Павлодар тас жолындағы автомагистрали Омск- Omsk-Pavlodar highway,    

  жағдайды бақылау және Павлодар на базе сетей based on satellite and    

  талдау жүйесін жобалау спутниковой и сотовой cellular networks     

       связи               



65. Қанбаева ARDUINO  Исследование   Study of the cavitional РЭТ-43 Әубәкір Дәуренбек 
 Шаттық микроконтроллері кавитионного  поля field of prop-agation of  Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

 Жарылғапқызы негізінде датчик распространения  radio waves  from the  философия ғ.д., профессор 

  құрастырып, радио- радиоволн с  позиций stand-point    of    

  толқындардың технологий, создав  на technology, creating  a    

  кавитиондық өрісін базе  микроконтроллера sensor  based  on    

  технологиялық тұрғыдан ARDUINO датчик ARDUINO        

  зерттеу      microcontroller       

66. Қарабай Ботагөз Микросхематехника Разработка    Development  of the РЭТ-43 Бурамбаева Нурсауле 
 Арыстанқызы бойынша   зертханалық методического пособия к methodical  manual to  Аманжоловна  

  жұмыстарға арналған лабораторным  работам laboratory  works on  т.ғ.к., профессор  

  әдістемелік құрал жасау по микросхемотехнике microcircuits        
67. Құрбанбеков «Байқоңыр ақылды қала» Разработка  пилотного Development of a pilot РЭТ-43 Дюсенев Симбай  

 Азамат цифрландырудың проекта цифровизации project of digitalization  Тулюбаевич, профессор м.а 

 Мұратбекұлы пилоттық жобасын «Умный город  «Smart city Baikonur»    

  әзірлеу  Байконур»              
68. Мамбетов Канат ҚазҰУ бас ғимараты мен Интеграция локальной Integration of local area РЭТ-43 Алдыярова Бахтыгуль 

 Мурат угли студенттер қалашығы вычислительной сети network between the  Тойшибековна, магистр, аға 

  арасындағы локалді между  главным main building and the  оқытушы  

  есептеуіш желісін корпусом   и campus of KazNU      

  интеграциялау студенческого  городка           

    КазНУ              
69. Мұқатай DECT стандартын Разработка   проекта Development  of the РЭТ-43 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

 Мұхамед қолданып «Екібастұз технологической связи project of technological  э.ғ.к., профессор м.а. 

 Бауыржанұлы МАЭС-2 станциясы» АҚ АО  «Станция communication of JSC    

  технологиялық байланыс Экибастузская ГРЭС-2» с "station Ekibastuz GRES-    

  жобасын жасау применением стандарта 2"  using the DECT    

    DECT    standard         
70. Нурабаева Қостанай қаласындағы Исследование  и Research     and РЭТ-43 Мухамедрахимова   Галия 

 Кымбат коттедждер мысалында разработка    development of power  Исатаевна, п.ғ.к., профессор 
 Мерекекызы күн панельдері негізінде электропитания умного supply for a smart home  м.а.  

  ақылды үйді электрмен дома на базе солнечных based on solar panels on    

  жабдықтауды зерттеу панелей на  примере the example of cottages in    

  және жасау  коттеджей   города the city Kostanay      

    Костанай              



71. Нурмуханов Алматы ауданында Разработка  умной Development of a smart РЭТ-43 Баегизова Айгулим 
 Турарбек LoRaWAN  системы  определения system for determining  Сейсенбековна,   ф.-м.ғ.к., 

 Саламатулы технологиясындағы кәріз открытия/закрытия  the  opening/closing of  доцент  

  люктерінің  канализационных люков manholes on LoRaWAN    

  ашылуын/жабылуын на технологии LoRaWAN technology in Almaty    

  анықтаудың ақылды в Алматинском районе region        

  жүйесін әзірлеу              

72. Өмірсерік GNS3 желілік эмуляторы Реализация сегментной Implement  segment РЭТ-43 Баегизова Айгулим 
 Нұрсая мен OpenDaylight  SDN маршрутизации  и routing and design MPLS  Сейсенбековна,   ф.-м.ғ.к., 

 Талғатқызы контроллері негізінде проектирование трафика traffic  in  a  software-  доцент  

  бағдарламалық- MPLS в программно- defined network based on    

  анықталатын желіде определяемой  сети на the GNS3  network    

  сегментті маршруттауды основе   сетевого emulator   and    

  жүзеге асыру және MPLS эмулятора GNS3 и OpenDayLight SDN    

  трафигін жобалау контроллера    control        

     OpenDaylight SDN          
73. Рахметова Зеренді курорттық Разработка    Development of energy- РЭТ-43 Мухамедрахимова Галия 

 Нургуль аймағындағы коттедж энергосберегающих  saving security systems  Исатаевна, п.ғ.к., профессор 

 Асылхановна үйдің мысалы ретінде систем  и сетей and networks using solar  м.а.  

  күн фотоэлементтерін безопасности  с photocells as an example    

  қолдана отырып, энергия использованием   of a cottage house in the    

  үнемдейтін қауіпсіздік солнечных    resort area Zerenda     

  жүйелері мен желілерін фотоэлементов  на         

  дамыту  примере  коттеджного         

     дома в курортной зоне         

     Зеренда             
74. Садық Спандияр IoT негізінде энергияны Проектирование систем Design of monitoring and РЭТ-43 Алдашева Лаура 

 Нұржанұлы басқаруға арналған мониторинга и контроля control systems for  Сабитхановна, т.ғ.к., доцент 

  мониторинг және для управление энергией energy management on    

  бақылау жүйесін на основе IoT   IoT        

  жобалау               
75. Тастанбек Диана Нақты уақыт режимінде Тестирование   Real  time  performance РЭТ-43 Баегизова Айгулим 

 Сейтжанқызы LoRa-LPWAN базасында производительности  testing of LoRa-LPWAN  Сейсенбековна,   ф.-м.ғ.к., 

  ұшқышсыз ұшу беспилотных   based environmental  доцент  

  аппараттарының летательных аппаратов monitoring unmanned    

  өнімділігін тестілеу на базе LoRa-LPWAN в aerial vehicles system     



      режиме   реального         

      времени             

76. Тәтелова Тараз қаласы 15-шағын Исследование   и Research   and РЭТ-43 Маликова Жадра  
 Ақжарқын ауданында әр түрлі разработка проекта сети development of a  Бейсенгалиевна  

 Ерсінбекқызы операторлар  мен телекоммуникаций, с telecommunication   магистр, оқытушы 

  технологиялардың проведением    network project, with the    

  қолданыстағы желілерін конвергенции    convergence of existing    

  конвергенциялау арқылы существующих сетей networks of various    

  телекоммуникация различных операторов и operators   and    

  желісінің  жобасын технологий    в technologies in the 15    

  зерттеу және әзірлеу микрорайоне 15 г.Тараз microdistrict, Taraz     
77. Төреқұл Жеке  тұрғын үй  үшін Проектирование системы Designing a consumption РЭТ-43 Абильдинов Диас 

 Наурызбай газдың шығуы туралы мониторинга    monitoring and gas leak  Сатыбаевич, магистр, 

 Елубайұлы хабарлау және тұтыну потребления   и notification system for a  оқытушы  

  мониторингі  жүйесін уведомления об  утечке private housing      

  жобалау    газа для частного жилья         
78. Тургунов Бекзад Ташкент-Шымкент Разработка проекта  Development of the РЭТ-43 Дюсенев Симбай  

 Танатарович автомагистралында систем мониторинга project of traffic  flow  Тулюбаевич, профессор м.а 

  транспорттық  ағын транспортного потока  monitoring systems on    

  мониторингі  жүйесі на автомагистрали the Tashkent - Shymkent    

  жобасын әзірлеу  Ташкент-Шымкент  highway       
79. Туремуратова ARDUINO   Исследованиекавитионн Study of  the  cavitional РЭТ-43 Әубәкір Дәуренбек 

 Айгерим микроконтроллері ой природы  явления nature of the phenomenon  Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

 Кошкарбаевна негізінде   датчик электричества с позиций of electricityfrom stand-  философия ғ.д., профессор 

  құрастырып,   технологий,  создав на point of technology,    

  электрліктіңкавитионды базе  микрокон-троллера creating a sensor based    

  қ  табиғатын ARDUINO датчик  ARDUINO       

  технологиялық        microcontroller      

  тұрғыданзерттеу               
80. Уатканова Айым Өскемен қаласындағы Модернизация сети связи Modernization  of  the РЭТ-43 Ғылыми жетекшісі: 

 Куанышевна коттедж   кентінде в коттеджном поселке communication network  Раимбеков Сайлаухан 

  байланыс  желісін г.Оскемен     in the cottage village in  Газизович  

  жаңғырту         the city of Oskemen   э.ғ.д., профессор  

                  Ғылыми кеңесшісі: 

                  Бурамбаева Нурсауле 

                  Аманжоловна  

                  т.ғ.к., профессор  



81. Абильмажинов Щучинск   қаласы Проектирование   Design   of   fiber-optic РЭТ-44 Акдавлетова Жанна 
 Алмас «Горный»  шағын оптоволоконной сети в network in  the  district  Авлбековна,  магистр,  аға 

 Жумабекович ауданында   микрорайоне «Горный» "Gornyi" Shchuchinsk  оқытушы  

  оптоталшықты желіні г. Щучинск            

  жобалау                 

82. Айдархан Altium   Designer Проектирование   Designing a mixed-signal РЭТ-44 Бурамбаева Нурсауле 
 Асанәлі ортасында  аралас печатной платы со PCBin Altium Designer  Аманжоловна  

 Айдарбекұлы сигналдардың баспа смешанными сигналами      т.ғ.к., профессор  

  платасын жобалау в среде AltiumDesigner         
83. Акимжанов Құрылымдық кабель Решение   задачи Solving the problem of РЭТ-44 Бурамбаева Нурсауле 

 Алишер жүйесі  арқылы бейне качественной передачи high-quality    Аманжоловна  

 Бакытжанович ағындарын сапалы тарату видеопотоков через СКС transmissions of video  т.ғ.к., профессор  

  мәселесін шешу        streams through a    

             structured cable systems    
84. Амангельдинов Сымсыз ақпарат жіберу Разработка   цикла Development of practical РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

 Арслан жүйелерін  зерттеу лабораторных работ по works cycle for the  Курманбекович, профессор 

 Русланович бойынша  зертханалық исследованию    research of wireless  м.а.  

  жұмыс циклын әзірлеу беспроводных  систем telecommunication     

       передачи информации  systems       
85. Аубакирова «Panorama Park» тұрғын Построение сети на Building a network based РЭТ-44 Абильдинов Диас 

 Аяулым үй кешені тұрғындарына основе технологии on GPON technology to  Сатыбаевич, магистр, 

 Дауреновна кең жолақты қол GPON,   для provide broadband access  оқытушы  

  жетімділік қызметтерін предоставления жителям services to subscribers of    

  ұсыну  үшін GPON ЖК «Panorama Park» Panorama  Park    

  технологиясының  услуг широкополосного residential complex     

  негізінде желіні құру доступа            
86. Ермуханбетова E-диапазонында радио Разработка   проекта Development of hardware РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

 Динара релейлік байланыс үшін аппаратного обеспечения design for the radio relay  Курманбекович, профессор 

 Нурбеккызы аппараттық қамтамасыз радиорелейной линии link in E-band    м.а.  

  ету жобасын жасау связи в Е-диапазоне         

87. Жануров NFC технологиясымен Автоматизация контроля Automate  room  access РЭТ-44 Наурызбаев Асқар 
 Нурадил бөлмеге кіруді басқаруды доступа в помещения с control with NFC  Ергембаевич, ф.-м.ғ.к., 

 Нурланович автоматтандыру  помощью технологии technology    доцент  

       NFC             

88. Жарылғасын Қазақстандағы  Метрологическое   Metrological support of РЭТ-44 Сагындыков Ержан 
 Жұлдыз магистральды  обеспечение    trunk  fiber-optic  Курманбекович, профессор 

 Алтынбекқызы талшықты-оптикалық            м.а.  



  байланыс   желісін магистральных ВОЛС communication links in    

  метрологикалық  Казахстана   Kazakhstan       

  қамтамасыз ету               

89. Зекенгалиев Макинск қаласында LTE Проектирование 4G сети Design  of  4G РЭТ-44 Акдавлетова Жанна 
 Ернур стандарты негізінде  4G связи на основе communication network  Авлбековна,  магистр,  аға 

 Кайратович байланыс   желісін стандарта LTEв г. based on LTE standard in  оқытушы  

  жобалау    Макинск    Makinsk       
90. Исенов Ануар Нұр-Сұлтан  қаласы Проектирование системы Design of cloud  video РЭТ-44 Акдавлетова Жанна 

 Алибекович Байқоңыр ауданында облачного    surveillance system in  Авлбековна,  магистр,  аға 

  бұлтты бейне бақылау видеонаблюдения в Baikonur district   оқытушы  

  жүйесін жобалау  Байконурском районе         

       г.Нур-Султан           
91. Искакова Акерке IoT  желісінің жобасы Исследование  и Research   and РЭТ-44 Абишев Мейрхан  

 Калдыбековна аясында «Smart Parking» разработка    development of the  Джаксылыкович,  

  автоматтандырылған автоматизированной  «Smart   Parking”  э.ғ.к., профессор м.а. 

  бақылау және басқару системы мониторинга и automated monitoring    

  жүйесін  зерттеу және управления «Smart and monitoring system as    

  әзірлеу     Parking» в рамках part of the IoT network    

       проекта сети IoT  project in the city of Nur    

           Sultan        
92. Ізтілеу Алуаш Қызылорда – Жезқазған Разработка проекта Development of fiber- РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

 Сейілханқызы магистралдық талшықты магистральной ВОЛС optic backbone links of  Курманбекович, профессор 

  –  оптикалық байланыс Кызылорда – Жезказган Kyzylorda - Zhezkazgan  м.а.  

  желісі жобасын жасау             
93. Каиржанова Қазақстанның   Особенности   Features of the using of РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

 Асель таулы  аймақтарында применения   radio   relay  Курманбекович, профессор 

 Дуйсенбаевна радио   релейлік радиорелейной связи в communication in the  м.а.  

  байланысты   горной  местности highlands of Kazakhstan    

  қолдану ерекшеліктері Казахстана           

94. Калмурзаев Қазақстан Республикасы Модернизация   Modernization  of the РЭТ-44 Касенова Мерейлим 
 Нурбек Алгыс Мәдениет және спорт локальной  сети local network of the  Нурлановна, магистр, 

 огли министрлігінің   Министерства культуры Ministry of Culture and  оқытушы  

  жергілікті   желісін и  спорта Республики Sports of the Republic of    

  жаңғырту    Казахстан    Kazakhstan       

95. Каниятов Алем ТВ бағдарламаларын Разработка   Development  of  radio РЭТ-44 Сагындыков Ержан 
 Сагидатович дыбыстық сүйемелдеу радиоприемного  receiver of TV program  Курманбекович, профессор 

  сигналдарының  радио устройства сигналов audio signals    м.а.  



  қабылдау құрылғыларын звукового             

  әзірлеу     сопровождения  ТВ          

       программ             

96. Қабланбаев GSM-1800 стандартты Разработка   тюнера Design of tuner of mobile РЭТ-44 Сагындыков Ержан 
 Мейіржан мобильді станцияның главного тракта приема station  for  GSM-1800  Курманбекович, профессор 

 Тлеугазыұлы негізгі қабылдау жолына мобильной  станции standard      м.а.  

  арналған тюнерді әзірлеу стандарта GSM-1800          
97. Қанай Қанат Нұр-сұлтан қаласындағы Исследование  и Research    and РЭТ-44 Абишев Мейрхан  

 Қайратұлы «Барселона» тұрғын  үй разработка    development  of a  Джаксылыкович,  

  кешенінде IoT желісі потенциального  проекта potential  LoRaWAN  э.ғ.к., профессор м.а. 

  негізінде  «Ақылды  үй» LoRaWAN для системы project for  the «Smart    

  жүйесі үшін LoRaWAN «Умный  дом»  на  базе Home» system based on    

  әлеуетті жобасын зерттеу сети IoT в ЖК the IoT network in LCD    

  және әзірлеу   «Барселона»   г.   Нур- «Barcelona» Nur-Sultan    

       Султан              
98. Қуанышбай Түркістан қаласында Организация  цифрового Design  of digital РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

 Назым DVB-T2  форматында телевизионного вещания television broadcasting  Курманбекович, профессор 

 Нұрлыбекқызы цифрлық телевизиялық в г. Туркестане в формате for DVB-T2 format in  м.а.  

  хабар   таратуды DVB-T2     Turkestan city      

  ұйымдастыру                 
99. Сырымова Түркменстан - Құрық - Разработка пилотного Developmentofthe  РЭТ-44 Дюсенев Симбай  

 Лаура Ақтау - Ақтөбе - проекта     project creation of a pilot  Тулюбаевич, профессор м.а 

 Құрманғазықыз Оренбург транспорттық системы мониторинга system for monitoring    

 ы ағынын   бақылау транспортных потоков traffic flows, within the    

  жүйесінің  пилоттық Туркменистан-Курык- framework  of the    

  жобасын әзірлеу  Актау-Актобе-Оренбург corridors    of    

            Turkmenistan – Kuryk –    

            Aktau –  Aktobe –    

            Orenburg        
100. Талғатова «IT-alem» жұмыс үстелі Разработка    Development  of a РЭТ-44 Сеилов Шахмаран 

 Назгүл желілік симуляторы үшін лабораторного   laboratory complex for  Журсинбекович,  

 Талғатқызы киберқауіпсіздік  комплекса   по cybersecurity for the  э.ғ.д., т.ғ.к., профессор 

  бойынша зертханалық кибербезопасности  для DNS "IT-alem"      

  кешенді жасау   НСТ «IT-alem»            

101. Умаркулова «Ақылды  қала Разработка пилотного Development  of a РЭТ-44 Дюсенев Симбай  
 Перизат Ержан Түркістан»    проекта  цифровизации digitalization  project  Тулюбаевич, профессор м.а 

 кизи цифрландырудың       «Smart city of Turkestan»    



  пилоттық  жобасын «Умный   город         

  әзірлеу    Туркестан»            

102. Ускенбаев GPON технологиясын Исследование  и Design of broadband to РЭТ-44 Абишев Мейрхан  

 Алишер қолданып,   Нұр-Сұлтан проектирование ШПД к the Internet in the cottage  Джаксылыкович,  

 Даниярович қаласы «Үркер» коттедж Интернет в коттеджном neighboard “Urker” Nur-  э.ғ.к., профессор м.а. 

  шағын  ауданында микрорайоне  «Уркер» Sultan, using GPON    

  Интернетке кең жолақты г.Нур-Султан,  с technologies       

  қол жетімділікті жлбалау применением технологий         

      GPON            
103. Айдын Дана Жарамдылық  мерзімі Разработка мобильного “Android”  platform РЭТ-45 Наурызбаев Асқар 

  өтуге таяп  қалған приложения   на mobile  application  Ергембаевич, ф.-м.ғ.к., 

  өнімдерге мониторинг платформе «android» для development   for  доцент  

  жасау және іске асыруды мониторинга   и monitoring  and    

  ұйымдастыру  үшін организации реализации organizing  the sale of    

  «android»    продуктов с истекающим expiring shelf life    

  платформасында  сроком годности   products       

  мобильді  қосымша             

  әзірлеу                
104. Ақполатов «Номад»   ЖШС Повышение    Improving information РЭТ-45 Канымгазиева Ильмира 

 Нұрсұлтан корпоративтік желісінің информационной  security of the corporate  Айдосовна, ф.-м.ғ.к., 

 Асқарұлы ақпараттық қауіпсіздігін безопасности    network of “Nomad” LLP  профессор м.а.  

  жақсарту    корпоративной сети ТОО         

      «Номад»            
105. Алматова Қазақстан   Исследование вероятных Research   of  probable РЭТ-45 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

 Наргиза Сабит Республикасының путей   внедрения 5G ways of introduction of  э.ғ.к., профессор м.а. 

 кизи мегаполистерінде 5G технологии   в 5G technology in    

  технологиясын енгізудің мегаполисах Республики megacities of the    

  ықтимал  жолдарын Казахстана    Republic of Kazakhstan    

  зерттеу                
106. Әбдіқамалов IP-телефония сапасының Исследование   The  study  of  quality РЭТ-45 Мухамедрахимова Галия 

 Айбек көрсеткіштерін зерттеу показателей качества IP- indicators of IP-telephony  Исатаевна, п.ғ.к., профессор 

 Болатбекұлы     телефонии          м.а.  
107. Әлібай Қуат Жалпы қолданыстағы Анализ  методов Analysis of call routing РЭТ-45 Мухамедрахимова Галия 

 Қайратбайұлы қалааралық желідегі маршрутизации вызовов methods  on  a  long-  Исатаевна, п.ғ.к., профессор 
  қоңырауларды бағыттау на междугородней сети distance public network  м.а.  

  әдістерін талдау  общего пользования         



108. Базарбаева IoT желісіне негізделген Исследование  и Research     and РЭТ-45 Корганбаева Луиза 
 Шандоз Ақтау қаласындағы разработка  проекта development   of the  Нурсериковна, магистр, аға 

 Косаевна «Ақылды парк Ақбота» «Умный парк Ақбота» на project "Smart park  оқытушы  

  жобасын зерттеу  және базе сети IoT г. Актау  Akbota" based on the IoT    

  әзірлеу        network in the city Aktau    

109. Джамбулова QR кодын қолдана Разработка электронной Development  of an РЭТ-45 Наурызбаев Асқар 
 Балнур отырып электрондық визитки    с electronic business card  Ергембаевич, ф.-м.ғ.к., 

 Муканкызы визит картасын жасау использованием QR-кода using QR code     доцент  
110. Жаксылыкова Ақпаратты жинау, өңдеу Создание мобильного Development of а mobile РЭТ-45 Корганбаева Луиза 

 Гулмира және алмасу үшін приложения   на application on «android»  Нурсериковна, магистр, аға 

 Рустенбеккызи «android»  платформе «android» для platform for  collecting,  оқытушы  

  платформасында сбора, обработки и processing and exchange    

  мобильді қосымша құру обмена информацией  information        
          

111. Жеткербей Қазалы және Қызылорда Исследование   Study of the development РЭТ-45 Мухамедрахимова Галия 
 Асхат қалалары арасындағы разработки  проекта of the FOCL project for  Исатаевна, п.ғ.к., профессор 

 Мергенбайұлы мультисервистік  ВОЛС    для multiservice   networks  м.а.  

  желілердің ТОБЖ мультисервисных  сетей between the cities of    

  жобасын зерттеу между   городами Kazalinsk and Kyzylorda    

      Казалинск и Кызылорда          
112. Жұмақазы Тілек IP телефония негізінде Модернизация   Modernization   of РЭТ-45 Ошманова Айжан 

  корпоративтік  байланыс корпоративной сети corporate communication  Сериковна, магистр, 

  желісін жаңғырту связи на основе IP network based on IP  оқытушы  

      телефонии    telephony         
113. Кәрім Кәмәрия Тараз қаласындағы Исследование системы Study of the system of РЭТ-45 Канымгазиева Ильмира 

 Кәрімқызы төтенше жағдайға шұғыл мониторинга  и monitoring    and  Айдосовна, ф.-м.ғ.к., 

  әрекет ету және экстренного    emergency response  to  профессор м.а.  

  мониторинг жүйесін реагирования  на the emergency situation    

  зерттеу   черезвычайную   in the city of Taraz     

      ситуацию в г. Тараз           

114. Кемельбекова «IT-alem» жұмыс үстелі Разработка    Development  of a РЭТ-45 Сеилов Шахмаран  
 Гүлназ желілік симуляторы үшін лабораторного   laboratory complex for  Журсинбекович,  

 Архабайқызы желіні басқаруға комплекса   по network administration  э.ғ.д., т.ғ.к., профессор 

  арналған зертханалық администрированию сети for the DNS "IT-alem"    

  кешенді жасау  для НСТ «IT-alem»           



115. Копбосын Cisco жабдығы негізінде Модернизация   Modernization  of  the РЭТ-45 Нурханова Мөлдір  
 Молдияр Шымкент  қаласындағы локальной сети ТОО  local network of «TACC-  Садыханова,  

 Сәкенұлы «TACC-MEDIA» ЖШС «TACC-MEDIA»  в  г.  MEDIA» LLP in the city  магистр, аға оқытушы 

  жергілікті   желісін Шымкент на базе  Shymkent based on Cisco    

  жаңарту    оборудования Cisco  equipment          
116. Күлімбетов Әдістемелік   Исследование рынка  Market research of  РЭТ-45 Мухамедрахимова Галия 

 Еркін ұсыныстарды дайындау услуг мобильной связи  mobile communication   Исатаевна, п.ғ.к., профессор 

 Мейрамбекұлы үшін Қазалы  Казалинского района для  services of the Kazalinsk   м.а.  

  ауданындағы мобильді разработки    district to develop a     

  байланыс желісінің методологического  methodological         

  телекоммуникациялық рекомендации по   recommendation  for the     

  қызметтер нарығын изучению данного рынка  study  of   this     

  зерттеу    услуг телекоммуникации  telecommunication       

          services market         

117. Қайратұлы Ақпаратты   Исследование методов и  Research  methods  and РЭТ-45 Кабылбекова Уткир 
 Абылайхан криптографиялық алгоритмов    algorithms     for  Момыновна, т.ғ.к., 

  қорғаудың алгоритмдері криптографической  cryptographic      профессор м.а.  

  мен әдістерін зерттеу защиты информации  information protection    

118. Мұратова SDR технологиясын Разработка системы  Development of a system РЭТ-45 Канымгазиева Ильмира 
 Әйгерім қолдану   арқылы обеспечения   for  providing a life  Айдосовна, ф.-м.ғ.к., 

 Расулықызы жануарлардың тіршілік жизнедеятельности  activity for animals using  профессор м.а.  

  ету жүйесін дамыту животных  с  SDR technology        

      использованием SDR             

      технологий               
119. Нуржаубаев LoRaWAN   Разработка  учебно-  Development of a РЭТ-45 Сеилов Шахмаран  

 Акниет технологиясын оқып лабораторного стенда  training laboratory stand  Журсинбекович,  

 Алибиевич үйренуге  арналған для изучения технологии  for studying LoRaWAN  э.ғ.д., т.ғ.к., профессор 

  «Заттар  Интернеті» LoRaWAN к курсу  technology for the    

  курсына арналған  оқу «Интернет Вещей»  “Internet  of Things”    

  зертханалық  стендін     course           

  жасау                   
120. Нұрзада Қайрат Қазіргі   заманғы Анализ оптимальных  Analysis  of optimal РЭТ-45 Ошманова Айжан 

  байланыс  желілерінде методов обеспечения  methods of information  Сериковна, магистр, 

  ақпараттық қауіпсіздікті информационной   security in modern  оқытушы  

  қамтамасыз  етудің безопасности в  communication networks    

  оңтайлы әдістерін талдау современных сетях связи             



121. Нұрлан Жұлдыз NGN концепциясы Развитие существующей Development  of an РЭТ-45 Корганбаева Луиза 
 Ғабитқызы арқылы  Түркістан сети   доступа города existing access network  Нурсериковна, магистр, аға 

  қаласындағы  Туркестан   с in the city Turkestan  оқытушы  

  қолданыстағы желіні использованием   using the NGN concept    

  дамыту   концепции NGN              

122. Ожан Гүлназ SDH және ADSL Модернизация городской Modernization  of  the РЭТ-45 Кузеков Асхат Сайпиевич, 
  технологиясын телефонной сети г. Тараз telephone network of the  э.ғ.к., профессор м.а. 

  пайдаланып, Тараз с использованием city in Taraz using SDH    

  қаласының қалалық технологии SDH и ADSL and ADSL technology     

  телефон  желісін                 

  модернизациялау                 
123. Сатыбалды Ақпараттық қауіпсіздікті Модернизация   Modernization  of  the РЭТ-45 Корганбаева Луиза 

 Зияуддин арттыру мақсатында корпоративной сети ТОО corporate network of LLP  Нурсериковна, магистр, аға 

 Серікбайұлы «ҚазАтомПром»  ЖШС «ҚазАтомПром» с целью «KazAtomProm» in order  оқытушы  

  корпоративтік желісін повышения    to increase  information    

  жаңарту   информационной   security          

     безопасности              
124. Смагулова Дина Нұр-Сұлтан қаласындағы Проектирование  сети Designing of the access РЭТ-45 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

 Базарбековна «Абылай хан» тұрғын үй доступа на основе network based on GPON  э.ғ.к., профессор м.а. 

  кешенінде GPON технологии GPON в ЖК technology at residential    

  технологиясы негізінде «Абылай  хан»  г.  Нур- complex “Abylai khan”    

  қатынас желісін жобалау Султан     in Nur-Sultan city      
125. Тастанбекова GPON технологиясын Исследование  и Research and design of РЭТ-45 Абишев Мейрхан  

 Аида Турдибек қолдана  отырып,  Нұр- проектирование доступа access to the Internet  Джаксылыкович,  

 кызы Сұлтан қаласындағы к  сети Интернет ЖК LCD «NOVA CITY» in  э.ғ.к., профессор м.а. 

  «NOVA CITY» тұрғын үй «NOVACITY» в г. Нур- Nur-Sultan, using GPON    

  кешенін  Интернет Султан, с применением technology         

  желісіне  қатынауды технологий GPON             

  зерттеу және жобалау                 
126. Тожыбаев Айбат Смарт-контракт негізінде Разработка сервиса для Development of a voting РЭТ-45 Наурызбаев Асқар 

 Маратулы дауыс беру сервисін голосования на основе service based  on smart  Ергембаевич, ф.-м.ғ.к., 

  жобалау   смарт-контрактов  contracts       доцент  

127. Тоқберген Нұр-Сұлтан қаласындағы Проектирование  сети Designing of the access РЭТ-45 Канымгазиева Ильмира 
 Асылзат «Қаратау»  тұрғын  үй доступа на основе network based on GPON  Айдосовна, ф.-м.ғ.к., 

 Мұхтарқызы кешенінде GPON технологии GPONв ЖК technology at residential  профессор м.а.  

  технологиясы негізінде «Каратау» г. Нур-Султан complex “Karatau” in the    

  қатынас желісін жобалау      city of Nur-Sultan      



128. Төлеген Ерболат «AvR-Group»  ЖШС-тің Разработка  системы Development of security РЭТ-45 Алдыярова Бахтыгуль 
 Нұркенұлы корпоративтік желісінде безопасности путем system by tunneling VPN  Тойшибековна, магистр, аға 

  VPN туннельдеу туннелирования VPNв in corporate network of  оқытушы  

  жолымен  қауіпсіздік корпоративной сети ТОО "AvR-Group" LLP     

  жүйесін әзірлеу «AvR-Group»            

129. Турсунбоева Талшықты-оптикалық Исследование и Research and design of РЭТ-45 Абишев Мейрхан  
 Жансая байланыс  желілерін проектирование доступа access to STOP ZHK  Джаксылыкович,  

 Джумадуллакизи енгізу  негізінде, к СТОП ЖК "Abylaykhan" Kokshetau  э.ғ.к., профессор м.а. 

  Көкшетау қаласындағы «Абылайхан» г. based on the introduction    

  «Абылайхан» тұрғын үй Кокшетау на основе of    fiber-optic    

  кешенін  ортақ внедренияволоконно- communication lines     

  пайдаланылатын оптической линии связи           

  телекоммуникация               

  желісіне қол жетімділікті               

  зерттеу және жобалау               
130. Тұрсын Шолпан Шымкент қаласы «Әдия» Разработка  проекта Development of a РЭТ-45 Корганбаева Луиза 

 Нүркенқызы тұрғын  үй кешенінде мультисервисной   сети multiservice  access  Нурсериковна, магистр, аға 

  мультисервистік қатынау доступа в ЖК «Әдия» г. network  in the"Adiya"  оқытушы  

  желісі жобасын жасау Шымкент   residential complex in the    

         city Shymkent      

131. Хайруллина «Ақылды қала Ақтөбе» Разработка пилотного Development of a pilot РЭТ-45 Дюсенев Симбай  

 Айгерим цифрландырудың проекта  цифровизации digitalization  project  Тулюбаевич, профессор м.а 
 Нурболаткызы пилоттық  жобасын 

«Умный город Актобе» 
«Aktobe Smart City»     

  әзірлеу             
                  

132. Якупова Ауыл шаруашылығы Разработка мобильного Development of a mobile РЭТ-45 Наурызбаев Асқар 
 Улболсын өнімдерін   приложения на application on  the  Ергембаевич, ф.-м.ғ.к., 

 Нурадиновна тұтынушыларға платформе «Android» для "Android" platform for  доцент  

  жеткізуге  арналған организации поставок the organization of    

  «Android»   сельскохозяйственных delivery of agricultural    

  платформасында продуктов потребителям products to consumers     

  мобильді қосымшаны               

  әзірлеу                 
133. Абдықадыр Нұр-Сұлтан қаласындағы Оптимизация локальных Optimization  of  local РЭТ-47 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

 Алина Ұлттық банктің орталық сетей телекоммуникаций telecommunication   э.ғ.к., профессор м.а. 

 Берікжанқызы филиалының жергілікті центрального филиала networks of the central    

  телекоммуникация Национального банка в г. branch of  the  National    

  желілерін оңтайландыру Нур-Султан            



       Bank in the city of Nur-    

       Sultan        

134. Алмұратова ARDUINO  Исследование  Study of the cavitional РЭТ-47 Әубәкір Дәуренбек 
 Арайлым микроконтроллері кавитионной  природы nature of magnetism from  Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

 Маскеубекқызы негізінде датчик магнетизма с позиций the standpoint of  философия ғ.д., профессор 

  құрастырып,  технологий, создав  на technology,creating a    

  магнитизмнің  базе  микроконтроллера sensor based on the    

  кавитиондық табиға-тын ARDUINO датчик ARDUINO      

  технологиялық тұрғыдан    microcontroller     

  зерттеу             
135. Арыстанбек L2 және L3 деңгейіндегі Разработка алгоритмов Development  of  design РЭТ-47 Корганбаева Луиза 

 Үлбике деректерді жіберу автоматизации  automation algorithms L2  Нурсериковна, магистр, аға 

 Ерланқызы желілерін  проектирование сетей and L3 level data  оқытушы  

  автоматтандыру передачи данных уровня networks       

  жобасының  L2иL3           

  алгоритмдерін әзірлеу            
136. Асанхан Нурхан Нұр-Сұлтан қаласы Разработка проекта сети Designing the broadband РЭТ-47 Қансейтова Бақыткүл 

 Ержанұлы «Камал»   тұрғын   үй широкополосного access network forKamal  Зиятханқызы, магистр, аға 

  кешеніне  кең жолақты доступа для жителей ЖК residential complex  in  оқытушы  

  қатынас желісі жобасын «Камал» г.Нур-Султан Nur-Sultan       

  жасау             
137. Асқадұлы Қанат «Номад» ЖШС Повышение   Improving information РЭТ-47 Канымгазиева Ильмира 

  корпоративтік желісінің информационной security of the corporate  Айдосовна, ф.-м.ғ.к., 

  ақпараттық қауіпсіздігін безопасности   network of “Nomad” LLP  профессор м.а.  

  жақсарту  корпоративной сети ТОО         

    «Номад»           
138. Ахмаджанов Шымкент теміржол Организация   Organization multi- РЭТ-47 Алдыярова Бахтыгуль 

 Бакытжан станциясында  мультисервисной service  system of  Тойшибековна, магистр, аға 

 Мураджанович «ДиСтанция»  системы «ДиСтанция» в "Distance" in the railway  оқытушы  

  мультисервистік железнодорожной station Shymkent     

  байланыс жүйесін станции Шымкент         

  ұйымдастыру             

139. Әлімхан «Ақылды  қала  Семей» Разработка пилотного Development of a pilot РЭТ-47 Дюсенев Симбай  
 Еркежан цифрландырудың проекта   цифровизации digitalization project  Тулюбаевич, профессор м.а 

 Арманқызы пилоттық жобасын «Умный город Семей» «Smart City Semey»     

  әзірлеу             



140. Байтас Ержан Sky Edge спутниктік Модернизация  Modernization  of  Sky РЭТ-47 Алдашева Лаура 
 Ерболатұлы құрылғысын   сптуникового  Edge satellite equipment  Сабитхановна, т.ғ.к., доцент 

  модернизациялау  оборудования Sky Edge          

141. Берікжанов Нұр-Сұлтан қаласы Разработка  проекта Development of a project РЭТ-47 Қансейтова Бақыткүл 
 Бекжан «Авиценна»  тұрғын  үй предоставления  multiservice services  in  Зиятханқызы, магистр, аға 

 Берікжанұлы кешенінде   мультисервиных услуг в the residential complex  оқытушы  

  мультисервистік  ЖК  «Авиценна» г.Нур- “Avicenna”,  Nur-Sultan    

  қызметтерді алу жобасын Султан   City         

  жасау                 
142. Дәулетхан GPS орын белгілеу Разработка  новых Development   of   new РЭТ-47 Раимбеков Сайлаухан 

 Жадыра жүйесін   возможностей при opportunities  by using  Газизович  

  малшаруашылығына  использовании GPS GPS  navigation in  the  э.ғ.д., профессор  

  тиімді пайдалануда тың навигаций в отрасли livestock industry     

  мүмкіндіктер ашу  животноводства           
143. Ержанов ARDUINO   Исследование  Study  of  circuitry  and РЭТ-47 Әубәкір Дәуренбек 

 Нұрасыл микроконтроллері  схемотехники и design of  a remotely  Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

 Ержанұлы негізінде қашықтан конструирование controlled  integrated  философия ғ.д., профессор 

  басқарылатын   дистанционно  robot-electric   vehicle    

  интегралдық робот- управляемого  from  the ARDUINO    

  электромобильді  интегрального робота- microcontroller      

  құрастырып,   электромобиля от          

  схемотехникалық зерттеу микроконтроллера          

      ARDUINO            
144. Жабағи Ақбота «KEGOC» АҚ Солтүстік Проектирование  Design of the РЭТ-47 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

 Еркінқызы АДО –  Екібастұз 220 строительства ВОЛС construction of fiber optic  э.ғ.к., профессор м.а. 

  аралық станциялар между подстанциями lines between substations    

  арасында ТОБЖ Северный  РДЦ- North RDC-Ekibastuz    

  құрылысын жобалау  Экибастузская 220  АО 220 JSC"KEGOC"    

      «KEGOC»            
145. Жангазиев MPEG-7 стандарттарына Исследования принцип Research the principle of РЭТ-47 Кабылбекова Уткир 

 Нурлан негізделген   сжатия  и кодирования compression and coding  Момыновна, т.ғ.к., 

 Кобайугли теледидарлық   телевизионных сигналов of television  signals  профессор м.а.  

  сигналдарды сығымдау на базе стандартов based on  MPEG-7    

  және кодтау принципін MPEG-7   standards       

  зерттеу                



146. Жолмурза Ақтөбе   қаласы Разработка    Development   of РЭТ-47 Қансейтова Бақыткүл 
 Бейбіт Ш.Құдайбердиев  телекоммуникационной telecommunication   Зиятханқызы, магистр, аға 

 Ерланқызы атындағы №66 орта инфраструктуры для infrastructure for the  оқытушы  

  мектепте оқу үдерісін модернизации учебного modernization of the    

  жаңарту   үшін процесса в  средней educational process in    

  телекоммуникациялық школе   №66 secondary school No. 66    

  инфрақұрылымын жасау им.Ш.Кудайбердиева named   after    

       г.Актобе    Sh.Kudaiberdiev, Aktobe    

           city        

147. Ильясова Жасанды интеллекттің Исследование  влияния Research the impact of РЭТ-47 Корганбаева Луиза 
 Милана компьютерлік желілерге искусственного   artificial intellegence to  Нурсериковна, магистр, аға 

 Айбековна әсерін зерттеу   интеллекта   на computer networks   оқытушы  

       компьютерные сети         

148. Илясов ID NET қызметін Проектирование  Design  of  multiservice РЭТ-47 Алдыярова Бахтыгуль 
 Әбдіжалил ұсынатын    мультисервисной system, based on the  Тойшибековна, магистр, аға 

 Дауренұлы мультисервисті  желіні системы,   по recommendation to use  оқытушы  

  жобалау  (Ақмола рекомендации   ID Net services      

  облысы, Целиноград пользованию услугами (example:  Akmola    

  ауданы,   Қосшы ID  Net (на  примере region,  Tselinograd    

  ауылының мысалында) Акмолинская  область, district, the village of    

       Целиноградский район, Kosshy)        

       п.Косшы)            

149. Каким Аружан Ақтөбе  қаласы №  6 Модернизация  системы Modernization  of РЭТ-47 Абильдинов Диас 
 Ғимранқызы қалалық емханасында сетевой  безопасности  в network security in the  Сатыбаевич, магистр, 

  CISCO  құрылғылары городской поликлинике city polyclinic № 6 in  оқытушы  

  негізінде   желілік № 6 города Актобе на Aktobe based on CISCO    

  қауіпсіздікті   основе оборудования equipment       

  модернизациялау  CISCO            
150. Карабасов 5G технологиясына Проектирование системы Design of a mine РЭТ-47 Абильдинов Диас 

 Арман негізделген шахталарды автоматизации шахт  на automation system based  Сатыбаевич, магистр, 

 Олжасович автоматтандыру жүйесін основе технологии 5G on 5G technology   оқытушы  

  жобалау                
151. Карыбаева Raspberry хаттамасында Разработка   проекта Development of the РЭТ-47 Бурамбаева Нурсауле 

 Камила Smart Home ұйымының организаций Smart Home project of Smart Home  Аманжоловна  

 Галымовна жобасын әзірлеу  на протоколе raspberry organization on the  т.ғ.к., профессор 

           Raspberry protocol     



152. Кулан Айбол «Дарын»   онлайн- Создание  учебной Developing   an РЭТ-47 Абильдинов Диас 
  платформасы негізінде программы по обучению educational program for  Сатыбаевич, магистр, 

  Arduino  (қазақ  тілінде) работе  на  Arduino  (на learning Arduino Uno (in  оқытушы  

  оқытуға арналған  оқу казахском языке) на базе Kazakh) based on the    

  бағдарламасын құру платформы Daryn.online Daryn online platform    

153. Қадыл Әли Қоғамдық  Wi-Fi  желі Разработка  системы Development   of РЭТ-47 Алдашева Лаура 
  тұтынушыларын SMS авторизации    anauthorization system of  Сабитхановна, т.ғ.к., доцент 

  хабарламасы  арқылы пользователей   public  Wi-Fi  network    

  авторизациялау жүйесін публичной  сети  Wi-Fi users by sending an SMS    

  жасау    посредством   SMS messages        

      сообщений             
154. Қождаева Өскемен   қаласы Автоматизация бизнес- Automation of business РЭТ-47 Маликова Жадра  

 Гүлнұр «Досыбаев и К» ЖШС- процессов   ТОО processes of «Dosybaev  Бейсенгалиевна  

 Жарқынқызы нің  бизнес-процестерін «Досыбаев и К» г. Усть- & K» company in the city  магистр, оқытушы 

  BigData    Каменогорск   с of Ust-Kamenogorsk    

  технологияларын  использованием  using  Big Data    

  қолдана   отырып технологий Big Data technologies       

  автоматтандыру               
155. Отарбай LabVIEW   ауани Исследованиекавитионн Study of the  cavitional РЭТ-47 Әубәкір Дәуренбек 

 Арайлым аспабына айналдырылған ой природы магнетизма, nature of magnetism,  Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

 Әзімханқызы магнитизмнің  превращённого  в turned into the fundamen-  философия ғ.д., профессор 

  кавитиондық табиғатын принципиальную основу tal basis of technology in    

  технология-ның  технологии  в виде the  form  of  a  virtual    

  қағидалық көзі ретінде виртуального прибора instrument LabVIEW     

  зерттеу    LabVIEW             
156. Сламқұл Нұр-Сұлтан қаласындағы Модернизация  и Modernization  and РЭТ-47 Алдашева Лаура 

 Әбдіқахар телекоммуникацияның развитие  местной сети development of the local  Сабитхановна, т.ғ.к., доцент 

 Есімханұлы жергілікті   желісін телекоммуникации г. telecommunication     

  дамыту   және Нур-Султан    network of the city Nur-    

  модернизациялау      Sultan         
157. Сыздықова Шығыс  Қазақстан Внедрение   NGN- The introduction of NGN РЭТ-47 Раимбеков Сайлаухан 

 Бекзада облысының Бородулиха технологии в районном technologies  in the  Газизович  

 Пірмұхаммедқыз ауданының орталығында центре Бородулиха district center, the village  э.ғ.д., профессор  

 ы NGN-технологиясын Восточно-Казахстанской of   East  Kazakhstan  Ғылыми кеңесшісі: 

  енгізу    области    region       Бурамбаева Нурсауле 

                 Аманжоловна  

                 т.ғ.к., профессор  




