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Ұсыныс 
 
№ Магистранттың аты-жөні Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, 

қызметі, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми 

атағы 

Магистрлік диссертация тақырыптары 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Физика-техникалық факультеті 

7М06219-«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасы 

1.  Алдаберген Рустем 

Нуркенович 

Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

Көлік бортындағы 

радиоэлектрондық  

ақауларға төзімділік 

факторларын зерттеу 

және оның кедергісіз 

жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету 

Исследование факторов 

отказоустойчивости  

бортовой РЭА  и 

обеспечение ее 

безотказного 

функционирования 

Investigation of the fault 

tolerance factors of the 

onboard electronic 

equipment and ensuring its 

trouble-free functioning 

2.  Алламұрат Абылай 

Қошқарбайұлы 

Набиев Наби Козыевич, 

т.ғ.к., доцент 

Атқарғыш 

механизмдерді дауыстық 

басқару жүйесінің 

аппараттық-

бағдарламалық кешенін 

жасау 

Разработка аппаратно-

программного комплекса 

системы голосового 

управления 

исполнительными 

механизмами 

Development of a 

hardware-software 

complex of a voice control 

system for actuators 

3.  Ахатаев Амирхан 

Арманович 

Канымгазиева Ильмира 

Айдосовна, ф.-м.ғ.к.,  

м.а. профессор 

Күшейту коэффициентін 

арттыру мақсатында қос 

биквадрат антеннасының 

сегменттерінің 

шамаларын зерттеу 

Исследование величин 

сегментов двойной 

биквадратной антенны с 

целью увеличения 

коэффициента усиления 

Investigation of the values 

of the segments of a 

double biquadrate antenna 

in order to increase the 

gain 

4.  Әділбай Ғибрат Маратұлы Сеилов Шахмаран «ҚТЖ»  АҚ жолаушылар Разработка Development of 
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Журсинбекович,  т.ғ.к., 

э.ғ.д., профессор 

поездарын жабдықтау 

бойынша сервистік 

компаниялардың 

материалдық 

құндылықтарын есепке 

алудың ақпараттық 

жүйесін әзірлеу 

информационной 

системы учета 

материальных ценностей 

сервисной компаний по 

экипировке 

пассажирских поездов 

АО «КТЖ» 

information system of 

accounting of material 

values of service 

companies on equipment 

of passenger trains of JSC 

«KTZ» 

5.  Әшірбай Мейірхан 

Нұржәлиұлы 

Дюсенев Симбай 

Тулюбаевич,  м.а. 

профессор 

Түркістан «Ақылды 

қала» жобасын зерттеу, 

әзірлеу және іске асыру 

Исследование, 

разработка и реализация 

проекта «Умный город» 

Туркестан 

Research, development 

and implementation of the 

project «Smart city» 

Turkestan 

6.  Батырбек Ескендір 

Сайынұлы 

Канымгазиева Ильмира 

Айдосовна, ф.-м.ғ.к.,  

м.а. профессор 

IP желілерде бейнені 

беру сапасын бағалау 

модельдерін зерттеу 

Исследование моделей 

оценки качества 

передачи видео в IP-

сетях 

Research of models for 

assessing the quality of 

video transmission in IP 

networks 

7.  Бердіғожина Жанар 

Нұрбекқызы 

Дюсенев Симбай 

Тулюбаевич,  м.а. 

профессор 

«Ұлы Жібек жолы» 

транзиттік көлік 

дәліздері шеңберіндегі  

көліктік ағындарды 

жерсеріктік бақылаудың 

пилоттық жүйесін құру, 

зерттеу, жобасын әзірлеу 

Исследование, 

разработка проекта, 

создание пилотной 

системы спутникового 

мониторинга 

транспортных потоков в 

рамках транзитных 

транспортных коридоров 

«Великий Шелковый 

путь» 

Research, project 

development, creation of a 

pilot system for satellite 

monitoring of traffic flows 

in the framework of transit 

transport corridors «The 

Great Silk Road» 

 

8.  Газизов Мустафа 

Искабылович 

Канымгазиева Ильмира 

Айдосовна, ф.-м.ғ.к.,  

м.а. профессор 

Виртуалды қорғалған 

VPN туннелдердi зерттеу 

 

Исследование 

виртуальных 

защищенных туннелей 

VPN 

Research virtual secure 

VPN tunnels 

9.  Ғалым Нұрхат Мұратұлы Абишев Меирхан 

Джаксылыкович, э.ғ.к., 

м.а. профессор 

«Нұр-сұлтан 

қаласындағы 

«Ботанический» тұрғын 

үй кешенінде «Ақылды 

«Изучение и разработка 

Интернет вещей (IoT) по 

реализации технологии 

«Умный дом» в ЖК 

«Study and development 

of the Internet of things 

(IoT) for the 

implementation of 
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үй» жобасының 

технологиясын іске 

асыру мақсатында Заттар 

желісін (IoT) зерттеу 

және дамыту» 

«Ботанический» г.Нур-

Султан» 

 

technologies of the project 

«Smart home» in the 

residential complex 

«Botanical» in Nur 

Sultan» 

10.  Дагистан Аблай 

Дагистанұлы 

Канымгазиева Ильмира 

Айдосовна, ф.-м.ғ.к.,  

м.а. профессор 

Қазақстанда 5G желісін 

орнатудың тиімді 

тәсілдерін зерттеу 

Исследование 

эффективных методов 

внедрения 5G сети в 

Казахстане 

Study of effective methods 

for introducing 5G 

technology in Kazakhstan 

11.  Досмұхамбетова Әйгерім 

Кәрімқызы 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна, п.ғ.к., м.а. 

профессор 

LORAWAN 

технологиясы негізінде 

Mega Silkway сауда 

орталығы аумағында 

smart parking жүйесінің 

технологиялық және 

логистикалық моделін 

жасау  

Разработка 

технологической и 

логистической  модели 

smart parking на 

территорий ТРЦ  Mega 

Silkway на основе 

технологии LORAWAN 

 

Development of the 

technological and logistics 

model of smart parking in 

the territory of the Mega 

Silkway shopping center 

based on LORAWAN 

technology  

12.  Жаксылык Орынбай 

Кдырулы 

Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

5G-ге көшу 

перспективасында 

желілік 

телекоммуникацияларға 

техникалық қолдау 

көрсету процесін зерттеу 

Исследование процесса 

техподдержки в сетевых 

телекоммуникациях в 

перспективе перехода на 

5G 

Study of the technical 

support process in network 

telecommunications in the 

future transition to 5G 

13.  Жақсылық Абылайхан 

Ермаханұлы 

Алдашева Лаура 

Сабитхановна,  т.ғ.к., 

доцент 

Бұлтты технологиялар 

негізінде тұрақты 

қолжетімді жүйелерді 

жобалау 

Проектирование 

системы с постоянной 

доступностью на основе 

облачных технологий 

Designing the system with 

constant availability based 

on cloud technologies 

14.  Жалынұлы Аманжол Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна, п.ғ.к., м.а. 

профессор 

«Астана-Энергия» АҚ 

электр желісіне 

деструктивті 

тербелістердің алдын алу 

үшін smart grid 

технологиясына 

Разработка системы 

управления на основе 

технологии smart grid 

для предотвращения 

разрушительных 

вибрации по линии 

Development of a control 

system based on smart grid 

technology to prevent 

destructive oscillations 

through the power line in 

Astana-Energy JSC 
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негізделген басқару 

жүйесін жобалау 

электропередачи в АО 

«Астана-Энергия» 

15.  Жангазақова Аяулы 

Жарқынқызы 

Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

Исследование 

технологии подготовки, 

окраски корпусов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

изготовленных их из 

полиуретановых 

пластмасс 

Полиуретан 

пластмассадан 

орындалған 

радиоэлектронды 

аппаратура 

шанақтарынан дайындау 

және бояу әдістерін 

зерттеу 

Study of the technology 

for the preparation and 

coloring of the housings of 

electronic equipment made 

of polyurethane plastics 

16.  Жандосова Дина 

Жандосқызы 

Набиев Наби Козыевич, 

т.ғ.к., доцент 

Төмен орбиталық ғарыш 

аппараттарының 

антенналық жүйесін 

басқарудың аппараттық 

бағдарламалық кешенін 

әзірлеу 

 Разработка аппаратного 

программного комплекса 

управления антенной 

системой 

низкоорбитальных 

космических аппаратов 

Development of a 

hardware-software 

complex for controlling 

the antenna system of low-

orbit spacecraft 

17.  Жұманова Дана 

Біржанқызы 

Наурызбаев Аскар 

Ергембаевич, ф.м.-ғ.к., 

доцент 

Android және iOS 

операциондық 

жүйелерінің негізіндегі 

Нұр-Cұлтан қаласы 

бойынша фармация 

өнімдерінің ассортименті 

мен бағасына 

мониторинг жүргізуге 

арналған мобильді 

қосымшаны 

модификациялау 

Модификация 

мобильного приложения 

на базе операционных 

систем Android и iOS для 

мониторинга 

ассортимента и цен 

аптечных товаров в 

городе Нур-Султан  

 

Modification of a mobile 

application based on the 

Android and iOS operating 

systems for monitoring the 

range and prices of 

pharmacy products in the 

city of Nur Sultan 

 

18.  Жұманұлы Ғани Кузеков Асхат 

Сайпиевич, э.ғ.к.,  м.а. 

профессор 

SDN желісіндегі 

қауіпсіздік пен 

сенімділікті қамтамасыз 

ету әдістерін зерттеу 

Исследование 

безопасности и методов 

обеспечения надежности 

в сетях SDN 

Research of security and 

methods of reliability in 

SDN networks 

19.  Кайроллаев Аспандияр 

Русланович 

Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, философия 

Электрон-кавитион 

жұбының электрлік 

Компьютерное 

проектирование 

Computer Designing 

electrical nature Electron-
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ғ.д., 

профессор, ХАА және 

ХЭҚТҚТА академигі 

 

табиғатын компьютерлік 

жобалап, байланыс 

технологиясында 

қолданысын зерттеу 

электрической природы 

электрон-кавитионной 

пары, исследование её 

приложения в 

технологии связи 

cavition pair, study her 

applications in 

communication 

technology 

20.  Калиева Айгерим 

Аскеровна 

Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

Электрондық жабдықты 

құрастыру процестерін 

зерттеу және 

технологиялық 

процестер картасын 

жасау  

Исследование процессов 

сборки 

радиоэлектронной 

аппаратуры и разработка 

карты технологического 

процесса 

Study of the assembly 

processes of electronic 

equipment and 

development of a 

technological process map 

 

21.  Көжебаев Әділет Асхатұлы Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович,  т.ғ.к., 

э.ғ.д., профессор 

«Shatyr» ЖШС үшін 

қорғалған корпоративтік 

желі жобасын жасау 

Разработка проекта 

защищенной 

корпоративной сети для 

ТОО «Shatyr» 

Development of a secure 

corporate network project 

for «Shatyr» LLP 

22.  Қалжанова Айымгул 

Жанболатқызы 

Раимбеков Сайлаухан 

Газизович, д.э.н., 

профессор 

1414 Бірыңғай байланыс 

орталығында 

қоңырауларға қызмет 

көрсету жүйесін 

бағдарламалық 

жасақтамасын әзірлеу 

Разработка 

программного 

обеспечения системы 

обслуживания вызовов в 

Едином контакт центре 

1414 

Development of software 

for the call service system 

in the Unified contact-

center 1414 

23.  Қалижан Айгүл Оралқызы Дюсенев Симбай 

Тулюбаевич,  м.а. 

профессор 

Спутниктік 

технологияларды 

қолдана отырып 

транзиттік трафикті 

бақылау жүйесін құру 

Разработка системы 

мониторинга 

транзитного 

транспортного потока с 

использованием 

спутниковых технологий 

Development of a system 

for monitoring transit 

traffic using satellite 

technologies 

24.  Құрманқазы Әзиза 

Құрманқазықызы 

Баегизова Айгулим 

Сейсенбековна,  ф.-м.ғ.к, 

доцент 

Телекоммуникациялық 

жабдықтардың чиптері 

үшін оксид бериллийден 

жасалған керамикалық 

астарға титанды бүрку 

есебін шығарудың 

Разработка 

компьютерной 

программы расчета 

напыления титана на 

керамическую подложку 

из оксида бериллия для 

Development of a 

computer program for 

calculating titanium 

deposition on a beryllium 

oxide ceramic substrate for 

telecommunication 
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компьютерлік 

программасын құру  

чипов 

телекоммуникационных 

оборудований 

equipment chips 

25.  Мадияр Гүлдана 

Гажданбекқызы 

Раимбеков Сайлаухан 

Газизович, э.ғ.д., 

профессор 

IEEE 802.11x негізінде 

сымсыз желілердің 

өнімділігін бағалау 

әдістерін зерттеу 

Исследование методов 

оценки 

производительности 

беспроводных сетей на 

базе IEEE 802.11x 

Research of methods for 

evaluating the 

performance of wireless 

networks based on IEEE 

802.11x 

26.  Мақұм Сырым 

Нұрлыбекұлы 

Қабылбекова Уткир 

Момыновна, т.ғ.к., м.а. 

профессор 

Кванттық эффекттерге 

негізделген спутниктік 

байланыс жүйесін 

жобалау 

Проектирование  

системы спутниковой 

связи на основе 

квантовых эффектов 

Design of a satellite 

communication system 

based on quantum effects 

27.  Махмутова Жұлдызай 

Қайратқызы 

Кузеков Асхат 

Сайпиевич, э.ғ.к.,  м.а. 

профессор 

Ақпараттық–

коммуникациялық 

желілерде қолданылатын 

оптикалық электронды 

көпканалды 

коммутаторларды 

зерттеу 

Исследование 

оптоэлектронных 

многоканальных 

коммутаторов, 

используемых на инфо–

коммуникационных 

сетях 

Research of optoelectronic 

multichannel switches 

used in information and 

communication networks 

 

28.  Мукашев Султан 

Кайратович 

Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, философия 

ғ.д., 

профессор, ХАА және 

ХЭҚТҚТА академигі 

Фотон-кавитион 

жұбының жарық шығару 

құбылысын 

компьютерлік жобалап, 

оның дабыл тарату 

мүмкіндігін зерттеу 

Компьютерное 

проектирование 

светоявлений фотон-

кавитионной пары, 

исследование 

возможности переноса 

ими сигналов 

Computer Designing light 

of manifestations of a 

photon-cavition pair, 

transmission feasibility 

study them signals 

29.  Мусин Фархат Ерболович Канымгазиева Ильмира 

Айдосовна, ф.-м.ғ.к.,  

м.а. профессор 

5G Милимитрлiк Радио 

толкындардың 

елiктеушiлiгi 

Имитация радиоканалов 

миллиметрового 

диапазона поколения 5G 

Imitation of milimetre 

band radio channels of 5G 

 

30.  Мұхамедия Азамат 

Дәуірұлы 

Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

Жылдамдығы 20 Мбит/с 

дейінгі цифрлық 

ақпаратты тарату үшін 

кеңжолақты 

Исследование и 

разработка 

широкополосного 

приемопередатчика для 

Research and development 

of wideband transceiver 

for digital data 

transmission at speeds up 
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қабылдағыш-

таратқышты зерттеу 

және әзірлеу 

передачи цифровой 

информации со 

скоростью до 20 Мбит/с 

to 20 Mbit/s 

31.  Несіпбек Ернұр Талғатұлы Кузеков Асхат 

Сайпиевич, э.ғ.к.,  м.а. 

профессор 

Телекоммуникацияның 

көп деңгейлі 

корпоративтік желілерін 

жобалау әдістерін 

зерттеу 

Исследование методов 

многоуровневого 

проектирования 

корпоративных сетей 

телекоммуникаций 

Research of methods of 

multilevel design of 

corporate networks of 

telecommunications 

32.  Нұрғалиев Азамат 

Асқарұлы 

Кузеков Асхат 

Сайпиевич, э.ғ.к.,  м.а. 

профессор 

Байланыс жүйесіндегі 

сөздік сигналды өңдеу 

әдістерінің анализы 

Анализ методов 

обработки речевого 

сигнала в системах связи 

An analysis of speech 

signal processing methods 

in communication systems 

33.  Нұрмұханова Динара 

Ерболатқызы 

Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, философия 

ғ.д., 

профессор, ХАА және 

ХЭҚТҚТА академигі 

 

Электр-магнитизм 

құбылысын кавитион 

ұғымы арқылы 

компьютерлік жобалап, 

байланыс 

технологиясында 

қолданылуын зерттеу 

Компьютерное 

проектирование  

электромагнетизма через 

понятие кавитиона и 

исследование его 

применения в 

технологии связи 

Computer Designing 

of  electromagnetism 

through the concept of 

cavition and study of its 

application  in 

communication 

technology 

34.  Нұртаза Қожанберді 

Нұртайұлы 

Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, философия 

ғ.д., 

профессор, ХАА және 

ХЭҚТҚТА академигі 

 

Кавитиондық радио-

толқындар мен өрістің 

таралуын компьютерлік 

жобалап, 

телекоммуникация  

жүйелеріндегі 

қолданысын зерттеу 

Компьютерное 

проектирование  

кавитионных радиоволн 

и поля,  исследование их 

примениения в системах 

телекоммуникаций 

Computer Designing 

cavitional   radio waves 

and fields,  study of their 

application 

in  Telecommunication 

systems 

35.  Олжабаева Жарас 

Сабитқызы 

Наурызбаев Аскар 

Ергембаевич, ф.м.-ғ.к., 

доцент 

Электр энергиясын 

бөлуді автоматтандыру 

үшін PL / SQL тілінде 

бағдарлама жасау 

Разработка PL/SQL 

программы для 

автоматизации 

распределения 

электроэнергии 

Development of a PL / 

SQL program for 

automation of power 

distribution 

36.  Омар Аслан Ғазизұлы Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

Электромагниттік 

үйлесімділікті зерттеу 

негізінде 

Решение задачи 

проектирования 

конструкции 

Solving the problem of 

designing the construction 

of electronic equipment 
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радиоэлектрондық 

құралдың 

конструкциясын жобалау 

мәселесін шешу 

радиоэлектронных 

средств на основе 

исследований 

электромагнитной 

совместимости 

based on researches of 

electromagnetic 

compatibility 

37.  Оразбаев Сәбит 

Сайлаубекұлы 

Дюсенев Симбай 

Тулюбаевич,  м.а. 

профессор 

Қызылорда облысы үшін 

«дәлме-дәл егіншілік» 

«навигациялық-

ақпараттық жүйесінің» 

пилоттық жобасын 

әзірлеу» 

 

 

 

Разработка проекта 

создание пилотной 

системый 

«Навигационно-

информационная 

система «Точного 

земледелия» для 

Кызылординской 

области» 

Elaboration project of pilot 

system`s «Navigational-

informational system 

«Precision agriculture» for 

Kyzylorda region» 

 

38.  Орынбаева Салтанат 

Серікбайқызы 

Абишев Меирхан 

Джаксылыкович, э.ғ.к., 

м.а. профессор 

Ірі қалаларда LPWAN 

қашықтықтан әрекет ету 

желісінің дамуын ескере 

отырып,LoRaWAN 

желісін жүргізу арқылы 

бейнебақылау жүйесінің 

жобасын жасау және 

технологиясын зерттеу 

 

Изучение технологии и 

разработка проекта 

системы 

видеонаблюдения, 

прокладкой сети 

LoRaWAN, с учетом 

развития сети дальнего 

действия LPWAN в 

крупных городах страны 

Study of technology and 

project development of 

video surveillance system, 

laying LoRaWAN 

network, taking into 

account the development 

of long-range network 

LPWAN in major cities of 

the country 

39.  Оспан Азамат 

Жұлдызбекұлы 

Набиев Наби Козыевич, 

т.ғ.к., доцент 

Гидротехникалық 

құрылыстарды бақылау 

жүйесінің аппараттық-

бағдарламалық кешенін 

жасау 

Разработка аппаратно-

программного комплекса 

системы мониторинга 

гидротехнических 

сооружений 

Development of a 

hardware-software 

complex for a monitoring 

system for hydraulic 

structures 

40.  Өскенбаева Сымбат 

Мамырқызы 

Абишев Меирхан 

Джаксылыкович, э.ғ.к., 

м.а. профессор 

«5G келесі буын желісіне 

негізделген кең  

ауқымды IoT 

технологиясын 

қолданып» Жамбыл 

Проектирование 

системы «Экстренных 

вызывов при авариях и 

катастрофах» в 

Жамбылской области «С 

Designing the system of  

«Emergency calls in 

accidents and disasters» in 

the Zhambyl region  «With 

the large-scale use of IoT 
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облысында «Авариялар 

мен апаттар кезінде 

жедел шақырулар 

»жүйесін жобалау 

 

масштабным 

применением 

технологий IoT на базе 

внедряемой сети 

следующего поколения 

5G» 

technologies based on the 

next-generation 5G 

network introduced» 

 

41.  Өтебалиева Айнұр 

Қобландықызы 

Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

Жазықтық, 

миниатюралық, жоғары 

жиілікті 

трансформаторларды 

зерттеу 

FLYVASK сияқты қуат 

көздерін 2,5 Вт-тан 5 Вт-

қа ауыстыру үшін 

және шығу кернеуі 5В 

(конверсия жиілігі 100 

кГц-тен 10 МГц-ке 

дейін). 

Исследование 

планарных, 

миниатюрных, 

высокочастотных 

трансформаторов для 

импульсных блоков 

питания типа FLYВАСК 

мощностью от 2,5Вт до 

5Вт 

и выходным 

напряжением 5В 

(частоты преобразования 

от 100кГц до 10Мгц). 

Research of planar, 

miniature, high-frequency 

transformers 

for switching power 

supplies like FLYVASK 

from 2.5W to 5W and an 

output voltage of 5V 

(conversion frequencies 

from 100kHz to 10MHz). 

42.  Примбек Айбек 

Батырбекұлы 

Раимбеков Сайлаухан 

Газизович, д.э.н., 

профессор 

Көлік құралдарының 

нөмірлерін автоматты 

сәйкестендіру 

шлагбаумымен өткізу 

пункттерінің бірыңғай 

желілік 

инфрақұрылымын құру  

Создание единой сетевой 

инфраструктуры пунктов 

пропуска с шлагбаумом 

автоматической 

идентификации номеров 

транспортных средств  

 

Creation of a single 

network infrastructure of 

checkpoints with a barrier 

automatic identification of 

vehicle numbers  

 

43.  Рамазанов Мухаммед 

Бахытович 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна, п.ғ.к., м.а. 

профессор 

Сымсыз сенсорлық 

желілер үшін қауіпсіздік 

жүйесін жаңарту 

Модернизация системы 

безопасности сетей 

беспроводных датчиков 

Improving the security 

system of wireless sensor 

networks 

44.  Сагитжанов Сұңғат 

Қайратұлы 

Абишев Меирхан 

Джаксылыкович, э.ғ.к., 

м.а. профессор 

Нұр-Сұлтан 

қаласындағы «BronX» 

тұрғын үй кешенінде 

«Ақылды үй» 

Изучение и разработка 

Интернет вещей (IoT) по 

реализации технологий 

проекта «Умный дом» в 

Researching and 

development of the 

Internet of Things (IoT) 

for the implementation of 
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жобасының 

технологияларын енгізу 

үшін Интернет заттарды 

(IoT) зерттеу және 

дамыту 

жилом комплексе 

«BronX» города Нур-

Султан 

the technologies of the 

«Smart Home» project in 

the residential complex 

«BronX» of the city of 

Nur Sultan 

45.  Садибекова Светлана 

Садибековна 

Абишев Меирхан 

Джаксылыкович, э.ғ.к., 

м.а. профессор 

«Best Partner 

Construction» ЖШС 

базасында басып кіруді 

анықтау жүйесі негізінде 

SQL шабуылдарының  

алдын алуға талдау 

жүргізу 

Проведение анализа 

предотвращения атак 

SQL на основе системы 

обнаружения вторжений 

на базе ТОО «Best 

Partner Construction» 

 

 

Conducting an SQL attack 

prevention analysis based 

on an intrusion detection 

system based on «Best 

Partner Construction» LLP 

 

46.  Сайкен Диана Ринатқызы Баегизова Айгулим 

Сейсенбековна,  ф.-м.ғ.к, 

доцент 

Cisco IP NGN 

ақпаратының 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету құралдарын зерттеу 

 

Исследование средств 

обеспечения 

безопасности 

информации Cisco IP 

NGN 

Study of Cisco IP NGN 

information security tools 

47.  Саясатов Ерасыл 

Талгатович 

Баегизова Айгулим 

Сейсенбековна,  ф.-м.ғ.к, 

доцент 

Автокөлік құралдарына 

арналған энергияны 

үнемдейтін радио 

қауіпсіздік 

құрылғыларын жасау 

және зерттеу 

Исследование и 

разработка 

энергоэффективных 

радиоохранных 

устройств для 

автотранспортных 

средств 

Development and research 

of energy-efficient radio 

protection devices for 

motor vehicles 

48.  Сәрсебекова Лаура 

Ерленқызы 

Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

Көп қабатты баспа 

схемаларының 

сенімділігін арттыру 

әдістерін зерттеу және 

жасау 

Исследование и 

разработка методов 

повышения надежности 

многослойных печатных 

плат 

Research and development 

of methods for improving 

the reliability of multilayer 

printed circuit boards 

49.  Сейтхан Алмат 

Нурсаветұлы 

Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

Радиоэлектрондық 

аппаратураны өндіру 

технологиясының 

негіздері 

Основы технологии 

производства 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Fundamentals of radio-

electronic equipment 

production technology 
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50.  Секенов Еркебулан 

Ержанович 

Баегизова Айгулим 

Сейсенбековна,  ф.-м.ғ.к, 

доцент 

Фотоэлектрлік панел 

үшін трекерлік 

жүйелерді зерттеу 

Исследование трекерных 

систем для 

фотоэлектрической 

панели 

Investigation of the tracker 

systems for photovoltaic 

panels 

51.  Талибаева Айсулу 

Иембергеновна 

Раимбеков Сайлаухан 

Газизович, д.э.н., 

профессор 

Ubiquiti AirMax 

технологиясы негізіндегі 

сымсыз желілердің 

қауіпсіздігін талдау 

Анализ безопасности 

беспроводных сетей на 

базе технологии Ubiquiti 

AirMax 

Security analysis of 

wireless networks based 

on Ubiquiti AirMax 

technology 

52.  Тобаберген Жұлдызай 

Даулетбайқызы 

Кузеков Асхат 

Сайпиевич, э.ғ.к.,  м.а. 

профессор 

Сөйлеуді автоматты 

өңдеуге арналған сөйлеу 

сигналдарын сегменттеу 

 

Сегментация речевых 

сигналов для задач 

автоматической 

обработки речи  

Segmentation of speech 

signals for automatic 

speech processing tasks 

 

53.  Тоқтасын Жандос 

Дәуренұлы 

Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович,  т.ғ.к., 

э.ғ.д., профессор 

5G технологиясын 

пайдалана отырып 

«Топқайың» шаруа 

қожалығының 

маралдарына 

мониторинг жүргізудің 

технологиялық желісінің 

жобасын әзірлеу 

Разработка проекта 

технологической сети 

мониторинга маралов 

крестьянского хозяйства 

«Топқайың» с 

использованием 

технологии 5G 

Design of draft operating 

network monitoring of 

deer farms «Topkaiyn» 

using technology 5G 

54.  Төкен Айдос Сейсенұлы Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к, 

профессор 

Электрондық 

жабдықтың корпустарын 

жобалау ерекшеліктері 

мен технологиясын 

зерттеу 

Исследование 

конструктивных 

особенностей и 

технологии изготовления 

корпусов 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Study of design features 

and manufacturing 

technology of electronic 

equipment cases 

 

55.  Шеин Роман Юрьевич Дюсенев Симбай 

Тулюбаевич,  м.а. 

профессор 

Орталық Азия елдері 

үшін Ku және Ka 

диапазондарының 

өңіраралық 

байланыс спутнигінің 

жобасын негіздеу және 

Обоснование и 

разработка проекта 

межрегионального 

спутника связи 

диапазонов Ku 

и Ka для стран 

Justification and 

development of the project 

of interregional 

communications satellite 

of the Ku and Ka bands for 

the countries of Central 
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әзірлеу Центральной Азии Asia 

 
 

 

РЭТ кафедрасының меңгерушісі                    Бурамбаева Н.А. 


