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5В071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»  мамандығын бітіруші студенттердің  

дипломдық жұмыстарының (жобаларының)  

тақырыптары мен ғылыми жетекшілері 
 

        

№ 
Студенттің 

толық аты-жөні 

Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 
Тобы 

Ғылыми жетекшінің 

толық аты-жөні, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Амангельдыева 

Айым 

Нұрланқызы 

Arduino nano негізінде 

шағын ИҚ термометрін 

жасау 

Разработка компактного 

ИК термометра на базе 

Arduino nano 

Development of a 

compact infrared 

thermometer based on 

Arduino nano 

РЭТ-41 Мусаханов Досымхан  

Абитханович, магистр, аға 

оқытушы 

2.  Баянов Дамир 

Баянович 

Жылжымалы 

объектінінің бірнеше 

айналуы кезінде 

мобильдік байланыс 

желілері бойынша 

сигнал жіберуі бар 

құрылғыны жобалау 

Проектирование 

устройства с передачей 

сигнала по сетям 

мобильной связи при 

многократном кружении 

движущегося объекта 

Designing a device with  

signal transmission over 

mobile communication 

nerworks with multiple 

rotating of a moving 

object 

РЭТ-41 Жармакин Болатхан 

Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

3.  Дулатбай 

Әсемгүл 

Бисенғалиқызы 

Ақтөбе-Жайсан 

теміржол вокзалында 

жедел және 

технологиялық 

байланыстарды жаңарту 

Модернизация 

оперативно-

технологической связи 

на железнодорожном 

участке Актобе-Жайсан 

Modernization of 

operational and 

technological 

communications at the 

Aktobe-Zhaisan railway 

station 

РЭТ-41 Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 

4.  Ержан Мерей 

Ерболұлы 

Талдықорған қаласы 

«Жастар Сарайы» 

мекемесінде WLAN 

Проектирование 

системы WLAN обьекта 

«Жастар сарайы» в  г. 

Designing a WLAN 

system of the object 

«Zhastar Sarayi» in 

РЭТ-41 Зуева Әйгерім Еркінқызы, 

магистр, оқытушы 
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жүйесін жобалау Талдыкорган Taldykorgan 

5.  Жаманкулова 

Меиргуль 

Жангазиевна 

Ақтөбе қаласында 4G 

технологиясы негізінде 

«Beeline» операторы 

ұялы байланыс желісін 

жаңарту 

Модернизация сети 

мобильной связи 

оператора «Beeline» на 

основе технологий 4G в 

г. Актобе 

Modernization of the 

mobile communication 

network of the operator 

«Beeline»  on the basic 

of 4G technologies in 

Aktobe 

РЭТ-41 Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

6.  Камбаров 

Бексултан 

Абдугаппарбеко

вич 

Шымкент қаласы Қарасу 

шағын ауданында GPON 

технологиясын қолдану 

арқылы рұқсат желісі 

жобасын жасау 

Разработка проекта сети 

доступа по технологии 

GPON в микрорайоне 

Карасу в г. Шымкенте 

Development of the 

project of access network 

using GPON technology 

in the Karasu micro 

district in Shymkent 

РЭТ-41 Абдиев Бауыржан 

Сапаралиевич 

магистр, аға оқытушы 

7.  Кетебаев Исатай 

Берекетұлы 

Жаңаөзен қаласы NGDU-

1 аумағында 

«Өзенмұнайгаз» АҚ 

CSRPO құрылымдық 

кабельдік жүйелер мен 

қауіпсіздік жүйелерін 

жаңарту 

Модернизация 

структурированной 

кабельной системы и 

систем безопасности в 

ЦДРПО АО 

«Өзенмұнайгаз» на 

территории НГДУ-1 в г. 

Жанаозен 

Modernization of the 

structured cabling 

systems in the CSRPO of 

JSC «Uzenmunaigaz» on 

the territory of NGDU-1 

in Zhanaozen 

РЭТ-41 Абдиев Бауыржан 

Сапаралиевич 

магистр, аға оқытушы 

8.  Масанов Төленді 

Закрияұлы 

Назарбаев 

университетінде 

кампустық желіні құру 

Проектирование 

кампусной сети в 

Назарбаев университете 

The construction of a 

campus network at the 

University of 

Nazarbayev 

РЭТ-41 Абдиев Бауыржан 

Сапаралиевич 

магистр, аға оқытушы 

9.  Мұстафина Тоты 

Мұратқызы 

Талдықорған қаласында 

«Казпочта» АҚ 

филиалының 

корпоративтік желісін 

жаңарту 

Модернизация 

корпоративной сети 

филиала АО «Казпочта» 

в г. Талдыкорган 

Modernization of 

corporate network of 

«Kazpost» JSC branch in 

Taldykorgan 

РЭТ-41 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

10.  Мұхамедиярова 

Тоғжан 

Ризақызы 

«Жағалау-4» тұрғын үй 

кешенінде кабельдік 

теледидар желісін 

жаңарту 

Модернизация сети 

кабельного телевидения 

в ЖК «Жагалау-4» 

Modernization of the 

cable TV network in 

Jagalau-4 LCD 

РЭТ-41 Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

11.  Нағиева 

Райхангуль 

Сұлтанғалиқызы 

«Ақылды үй» сымсыз 

қолжетімділікті 

қамтамасыз етудің тиімді 

Проектирование 

эффективной модели 

обеспечения 

Designing an effective 

model for providing 

wireless access to «Smart 

РЭТ-41 Зуева Әйгерім Еркінқызы, 

магистр, оқытушы 
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үлгісін жасау безпроводного доступа 

«Умный дом» 

Home» 

12.  Нәзірова Мадина 

Қайратқызы 

Астана-Павлодар-Семей-

Өскемен-ҚХР шекарасы 

транзиттік көліктік 

дәліздерде автокөлік 

спутнигін бақылаудың 

пилоттық жүйесін 

құруды жобалау 

Разработка проекта – 

создание пилотной 

системы спутникового 

мониторинга транспорта 

в рамках транзитных 

транспортных коридоров 

Астана-Павлодар-Семей-

Усть-Каменогорск-

граница КНР 

Development of the 

project - creation of a 

pilot system for satellite 

monitoring of transport 

within the transit 

transport corridors 

Astana-Pavlodar-Semey-

Ust-Kamenogorsk-PRC 

border 

РЭТ-41 Дюсенев Симбай 

Тулюбаевич., профессор 

м.а. 

13.  Нурболат 

Жандос 

Моңғолияның Баянөлей 

ауданы Олекей 

қаласында FTTH 

технологиясын енгізу 

Внедрение технологий 

FTTH в г. Олкей 

Баянолгейского района 

Монголии 

Implementation of FTTH 

technologies in the city 

of Olkey, Bayanolgeisky 

district of Mongolia 

РЭТ-41 Казанбасов Ерзат 

Кабылмажитович, доцент 

м.а. 

Ғылыми кеңесшісі: 

Калиева Самал 

Ахметжановна, магистр, аға 

оқытушы 

14.  Нұрсеиіт Диана 

Ғазизқызы 

ATmega 

микроконтероллерін оқу 

үшін лабораториялық 

макет жасау 

Разработка 

лабораторного макета 

для изучения  

микроконтроллера 

ATmega 

Development of a 

laboratory model for the 

study of the 

microcontroller ATmega 

РЭТ-41 Мусаханов Досымхан  

Абитханович, магистр, аға 

оқытушы 

15.  Салим Амир Мақат-Маңғышлақ 

учаскесінде талшықты-

оптикалық магистральды 

желіні құру 

Построение 

оптоволоконной 

магистральной сети на 

участке Макат-

Мангышлак 

Construction of a fiber-

optic backbone network 

on the Makat-

Mangyshlak site 

РЭТ-41 Калиева Самал 

Ахметжановна, магистр, аға 

оқытушы 

16.  Сапарғалиева 

Жібек 

Амангелдіқызы 

Астана қаласындағы 

«Үркер» ықшам 

ауданында FTTH 

технологиясын енгізу 

әдісін талдау 

Анализ внедрения 

технологии FTTH в 

микрорайоне «Уркер» г. 

Астаны 

Analysis of the 

introduction of FTTH 

technology in the micro 

district "Urker" in Astana 

РЭТ-41 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

17.  Сәрсенбек 

Мұхтар 

Бақтығалиұлы 

«MEGA Silk Way» ойын-

сауық орталығында 

жоғары жылдамдықты 

Построение 

высокоскоростной 

беспроводной сети в 

Building a high-speed 

wireless network in 

MEGA Silk Way 

РЭТ-41 Абдиев Бауыржан 

Сапаралиевич 

магистр, аға оқытушы 

https://edu.enu.kz/template.html#/student/31629
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31629
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32535
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32535
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31939
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31939
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31655
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31494
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31494
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31494
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32131
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32131
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32131


сымсыз желіні құру ТРЦ «MEGA Silk Way» 

18.  Сәрсенбекұлы 

Шыңғыс 

LabVIEW ауани 

аспабына 

айналдырылған энергия 

өндіріп алғыш һәм 

жинақтауыш құрал 

Энергосъёмное и 

аккумулирующее 

устройство, 

превращённое в 

виртуальный прибор 

LabVIEW 

Energy removable and 

accumula 

ting Device converted 

into 

Virtual instrument 

LabVIEW 

РЭТ-41 Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

философия ғ.д., профессор 

19.  Серикбаев Ринат 

Разакул уғли 

«Жасыл толқын» 

циклында трафикті 

автоматты басқару 

жүйесін құру 

Проектирование 

автоматической  

системы управления 

уличным движением в 

цикле «Зеленая волна» 

Designing an automatic 

traffic management 

system in the "Green 

Wave" cycle 

РЭТ-41 Кабылбекова Уткир 

Момыновна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

20.  Султанов Рустам 

Рахманулы 

Ақтөбе облысының 

Байғанин ауданындағы 

орта мектепте сандық 

білім беру 

технологияларын енгізу 

Внедрение цифровых 

образовательных 

технологий в средней 

школе Байганинского 

района Актюбинской 

области 

Implantation of digital 

educational technologies 

in the secondary school 

Baiganin district of the 

Aktobe region 

РЭТ-41 Казанбасов Ерзат 

Кабылмажитович, доцент 

м.а. 

Ғылыми кеңесшісі: 

Калиева Самал 

Ахметжановна,  

магистр, аға оқытушы 

21.  Сүлеймен 

Әділмансұр 

Жандосұлы 

Астана қаласында 

«Миллениум» тұрғын үй 

кешенінде GPON 

қатынау желісін жобалау 

Проектирование сети 

доступа GPON в ЖК 

«Миллениум» г.Астаны 

Designing the GPON 

access network in the 

Millennium LCD in 

Astana 

РЭТ-41 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 

22.  Таймағанбет 

Бекнұр 

Қалыбекұлы 

Ақтөбе қаласындағы 

қалалық 

инфрақұрылымды 

зияткерлік дамыту 

Интеллектуальное 

развитие городской 

инфраструктуры г. 

Актобе 

Intellectual development 

of city infrastructure in 

Aktobe city 

РЭТ-41 Казанбасов Ерзат 

Кабылмажитович, доцент 

м.а. 

Ғылыми кеңесшісі: 

Калиева Самал 

Ахметжановна,  

магистр, аға оқытушы 

23.  Тельжан Мәдина 

Тельжанқызы 

Ұялы желілердің 

пайдаланылу және 

қолжетімділігін  талдау 

негізінде ауылдық 

жерлерде 

телекоммуникацияны 

Модернизация 

телекоммуникаций в 

сельской местности на 

основе анализа 

использования и 

доступности сетей 

Modernization of 

telecommunications in 

rural areas on the basis of 

analysis of the use and 

availability of mobile 

networks 

РЭТ-41 Зуева Әйгерім Еркінқызы, 

магистр, оқытушы 
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жаңғырту мобильной связи 

24.  Төкен Әлемхан 

Жолатұлы 

Соққы датчигі арқылы 

ұялы байланыс 

желілерінде сигналды 

беру құрылғысын 

жобалау 

Проектирование 

устройства с передачей 

сигнала по сетям 

мобильной связи от 

датчика удара 

Designing a device with 

signal transmission over 

mobile communication 

networks from a shock 

sensor 

РЭТ-41 Жармакин Болатхан 

Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

25.  Ахатаев 

Амирхан 

Арманович 

Ұялы терминалдардың 

және ұялы байланыс 

базалық 

станцияларының зиянды 

электромагниттік сәуле 

шығаруын зерттеу 

Исследование вредных 

электромагнитных 

излучений мобильных 

терминалов и базовых  

станций сотовой связи 

Investigation of harmful 

electromagnetic 

emissions of mobile 

terminals and base 

stations of cellular 

communication 

РЭТ-42 Ногай Адольф Сергеевич, 

т.ғ.к., профессор 

26.  Досаев 

Абылайхан 

Кайратович 

Көкшетау қаласында 

WiMAX технологиясы 

негізінде әмбебап 

сымсыз байланысты 

жобалау 

Проектирование 

универсальной 

беспроводной связи на 

базе технологии WiMAX 

в г. Кокшетау 

The design of universal 

wireless communication 

on the basis of WiMAX 

technology in Kokshetau 

РЭТ-42 Зуева Әйгерім Еркінқызы, 

магистр, оқытушы 

27.  Ергалиева 

Малика 

Гизатовна 

Алыс радиобайланысты 

ұйымдастыру үшін 

модификациялық 

ионосфераны қолдана 

отырып метрлік 

радиотолқындарының 

таралу ерекшеліктерін 

зерттеу 

Исследование 

особенностей 

распространения 

метровых радиоволн с 

использованием 

модификаций 

ионосферы для 

организации дальней 

радиосвязи 

Research of features of 

propagation of meter 

radio waves with use of 

modifications of an 

ionosphere for 

organization of distant 

radio communication 

РЭТ-42 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

28.  Ережеп Бернар 

Бахтиярулы 

Щучинск қаласында LTE 

технологиясын қолданып 

сымсыз байланысты 

жаңарту 

Модернизация 

беспроводного доступа с 

использованием LTE 

технологии в г. 

Щучинске 

Modernization of 

wireless access using 

LTE technology in 

Shchuchinsk 

РЭТ-42 Корганбаева Луиза 

Нурсериковна, магистр, аға 

оқытушы 

29.  Зайнуллова 

Жансая 

Бауржанкызы 

Әуежайда 

жолаушыларды Altea 

Departure Control System 

электронды тіркеу 

Разработка опции 

«Messenger» для 

электронной системы 

регистрации пассажиров 

Development of the 

«Messenger» option for 

the electronic passenger 

registration system Altea 

РЭТ-42 Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, э.ғ.д., 

т.ғ.к., профессор 
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жүйесі үшін «Messenger» 

опциясын әзірлеу 

Altea Departure Control 

System в аэропорту 

30.  Искалиева 

Динара 

Булатовна 

Астана қаласында 

WiMAX желісін жобалау 

Проектирование сети 

WiMAX в г. Астане 

Design of WiMAX 

networks in Astana city 

РЭТ-42 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 

31.  Казыбеков 

Хаким 

Бауржанулы 

5G сымсыз желілері 

үшін FullDuplex жолақ 

ішілік қатынас жүйесін 

жобалау 

Проектирование 

системы 

внутриполосного 

доступа  FullDuplex для 

беспроводных сетей 5G 

Designing an in-band 

FullDuplex for 5G 

wireless networks 

РЭТ-42 Абдыкерова Гизат 

Жанарбековна, т.ғ.к., 

доцент 

32.  Курбанкулов 

Хамид 

Надиржанович 

Дипольды 

сәулелендіргіші бар 

айналық параболалық 

антеннаның  жұмыс 

тиімділігін арттыру 

Повышение 

эффективности работы 

зеркальной 

параболической антенны 

с дипольным 

облучателем 

Increasing the efficiency 

of a mirror parabolic 

antenna with a dipole 

irradiator 

РЭТ-42 Ногай Адольф Сергеевич, 

т.ғ.к., профессор 

33.  Қалекенов 

Дәурен Эрикұлы 

Электр энергиясын 

бақылау жүйесі үшін IoT 

контроллерін жасау 

Разработка IoT 

контроллера для 

системы мониторинга 

электроэнергии 

Development of IoT 

controller for power 

monitoring system 

РЭТ-42 Набиев Наби Козыевич, 

т.ғ.к., доцент 

34.  Қаратай Ерасыл 

Қанатұлы 

Сенсор деректерін оқу 

және сымсыз желі 

арқылы жіберу үшін 

құрылғыларды жобалау 

Проектирование 

устройств для 

считывания данных 

датчиков и отправки по 

беспроводной сети  

Designing devices for 

reading sensor data and 

sending over a wireless 

network 

РЭТ-42 Жармакин Болатхан 

Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

35.  Лекерова Алина 

Бакдаулетовна 

Ұшақ бортындағы жер 

серікті пайдаланатын 

KU-диапазонындағы 

байланыс   

Связь на борту самолета 

с использованием 

спутника в KU- 

диапозоне  

Communication on board 

an aircraft using a 

satellite in the KU-range 

РЭТ-42 Тиянак Айжан 

Такежанқызы, магистр, аға 

оқытушы 

36.  Отарбай 

Қамажай 

Уәлиқызы 

Каспий теңізіндегі 

бұрғылау платформасы 

мен мұнай 

компаниясының 

офисіндегі байланысты 

ұйымдастыру  

Организация связи на 

буровой платформе в 

Каспийском море и 

офисом нефтяной 

компании  

Organization of 

communication on the 

drilling platform in the 

Caspian Sea and the 

office of the oil company 

РЭТ-42 Тиянак Айжан 

Такежанқызы, магистр, аға 

оқытушы 
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37. р Рахимжанов 

Нуржан 

Талгатович 

Дәл уақыт пен 

эталондық жиіліктің 

сигналдарын 

генерациялау және 

жеткізу әдістері мен 

құралдарын зерттеу 

Исследование методов и 

средств формирования и 

доставки сигналов 

точного времени и 

эталонной частоты 

Investigation of methods 

and means of generation 

and delivery of signals of 

precise time and 

reference frequency 

РЭТ-42 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

38.  Төлебай Санжар 

Асқарұлы 

Астанадағы коттедж 

қалашығындағы 

Интернеттің 

технологиясына 

негізделген «Ақылды 

үйді» жобалау 

Проектирование 

«Умного дома» на 

основе  технологии 

интернет вещей в 

коттеджном поселке г. 

Астана 

Designing a «Smart 

home» based on the 

technology of the 

Internet of things in the 

cottage village of Astana 

РЭТ-42 Кожахметов Таир 

Куатбекович 

магистр, аға оқытушы 

39.  Тулумхан 

Гүлден 

Дәулетбекқызы 

Павлодар қаласында 

NGN желісін жобалау 

Проектирование сети 

NGN в г. Павлодаре 

Design of NGN network 

in the city of Pavlodar 

РЭТ-42 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 

40.  Тұрлығұлова 

Әсел Серікқызы 

Семей-Павлодар 

қалалары арасында 

талшықты-оптикалық 

байланыс желісін 

жобалау 

Проектирование 

волоконно-оптической 

линии связи между 

городами Семей-

Павлодар 

Design of the fiber-optic 

communication link 

between the cities of 

Semey-Pavlodar 

РЭТ-42 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 

41.  Умуржанова 

Диана 

Алижановна 

KazSat 2 үшін «КА-Жер» 

бағытында DVB-S 

сигнал жіберуі үшін 

спутниктік байланыс 

желісін есептеу 

Расчет спутниковой 

линии связи для 

передачи DVB-S сигнала 

в направлении  «КА-

Земля» для KazSat 2 

The calculation of 

satellite communication 

line for transmission of 

DVB-S signal in the 

direction of «КА-Earth 

for KazSat 2 

РЭТ-42 Тиянак Айжан 

Такежанқызы, магистр, аға 

оқытушы 

42.  Шокиров Лазиз 

Акбар угли 

Сантиметрлік толқын 

жиілігінің РРЛ 

сигналдарын табиғи 

кедергі арқылы күшейту 

процестерін зерттеу 

Исследование процессов 

усиления сигналов РРЛ 

сантиметрового 

диапазона волн 

естественным 

препятствием 

Investigation of 

amplification processes 

of centimeter wave band 

RRL signals by means of 

natural obstacles 

РЭТ-42 Зуева Әйгерім Еркінқызы, 

магистр, оқытушы 

43.  Эрматова Ойдин 

Хуснитдиновна 

S-диапазонындағы MEO 

спутникті пайдаланып 

ұялы дыбыстық 

байланыс жүйесін 

Проектирование 

системы мобильной 

голосовой связи с 

использованием 

Designing a mobile voice 

communication system 

using satellites MEO in 

the S-band 

РЭТ-42 Тиянак Айжан 

Такежанқызы, магистр, аға 

оқытушы 

https://edu.enu.kz/template.html#/student/31688
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31688
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31688
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31825
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31825
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31433
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31433
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31433
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31427
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31427
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32323
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32323
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32323
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32650
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32650
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31466
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31466


жобалау спутников МЕО в S-

диапазоне 

44.  Айтжанов 

Олжас 

Еслямбекович 

Көліктің жағдайын 

бақылайтын ақпараттық 

жүйені әзірлеу 

Разработка 

информационной 

системы слежения за 

состоянием транспорта 

Development of an 

information system for 

tracking the state of 

transport 

РЭТ-43 Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

45.  Алиханов 

Нұржан 

Алиханұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ үшін «Ақылды 

автотұрақ» жүйесін 

жасау 

Разработка системы 

«Умная парковка» для 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

The development of a 

«Smart Parking» system 

for the ENU named after 

L.N. Gumilev 

РЭТ-43 Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, э.ғ.д., 

т.ғ.к., профессор 

46.  Аяпберген 

Ырысгүл 

Илесқызы 

Астана қаласында 

«Premier Palace» тұрғын 

үй кешенінде GPON 

қатынас желісін жобалау 

Проектирование сети 

доступа GPON в жилом 

комплексе «Premier 

Palace» в г. Астане 

Designing of GPON 

access network at 

residential complex  

«Premier Palace» in 

Astana city 

РЭТ-43 Кожахметов Таир 

Куатбекович 

магистр, аға оқытушы 

47.  Бегалы Ұлбосын 

Қуатбекқызы 

ОҚО Ордабасы 

ауданында 

радиобайланыстың 

радиалды желісін құру 

Построение радиальной 

сети радиосвязи 

Ордабасинского района 

Южно-Казахстанской 

области 

The research of a radial 

territorial radio network 

in the Ordabasy district 

of Sourth-Kazakhstan 

region 

РЭТ-43 Мухамедрахимов Карипола 

Уалиевич, ф.-м.ғ.к., доцент 

Ғылыми кеңесшісі: 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

48.  Жүніс Жанар 

Бекмұратқызы 

Шымкент қаласында 

FTTH технологиясы 

негізінде 

мультисервистік 

желілерін жобалау 

Проектирование 

мультисервисной сети на 

основе технологии FTTH  

в г. Шымкенте 

Design of a multiservice 

network based on FTTH 

technology in Shymkent 

РЭТ-43 Булешова Гульмира 

Кожабаевна, магистр, аға 

оқытушы 

49.  Зейнулла Абай 

Ермекұлы 
ҚР Ка-жиілік 

жолағындағы 

жерсеріктік байланыс 

жүйесін жобалау 

Методика расчета 

системы спутниковой 

связи в Ка-диапазоне 

The designing of the 

satellite communication 

system in Kа frequency 

range in Kazakhstan 

Republic  

РЭТ-43 Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

50.  Корганов 

Динмухамед 

Магжанулы 

Ақмола облысы Қосшы 

ауылында IP-телефон 

желісін  жобалау 

Проектирование сети IP- 

телефонии в ауле Косшы 

Акмолинской области 

Designing of IP-

telephone network in the 

village of Kosshy in 

Akmola region 

РЭТ-43 Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 
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51.  Қалибекова 

Әйгерім 

Жұмағазықызы 

Cу мен электр қуаты 

санағыштарының 

көрсеткіштерін 

автоматты түрде өлшеу 

бойынша жүйені әзірлеу 

Разработка системы по 

автоматическому съему 

показаний счетчиков 

воды и электроэнергии 

The development of 

automatic reading 

indicating of water and 

electric power counter 

РЭТ-43 Кожахметов Таир 

Куатбекович 

магистр, аға оқытушы 

52.  Молдаш Айнұр 

Бауржанқызы 

Сымсыз байланыс 

желілерде қауіпсіздікті 

қамтамасыздандыратын 

механизмдерді зерттеу 

Исследование 

механизмов обеспечения 

безопасности в 

беспроводных сетях 

Research on safety 

providing meсhanisms in 

wireless network 

РЭТ-43 Амирова Ақжібек 

Сейтжановна 

магистр, аға оқытушы 

53.  Мухамбетова 

Сауле 

Маратовна 

Мемлекеттік 

органдардың бірыңғай 

Call Center орталығында  

мәліметтерді жіберудің 

заманауи желісін құру 

Построение современной 

сети передачи данных в 

едином Call Center  

государственных 

органов 

Building a modern data 

network in a single Call 

Center of government 

РЭТ-43 Абдиев Бауыржан 

Сапаралиевич 

магистр, аға оқытушы 

54.  Мұратбекова 

Жанар 

Қуанышқызы 

VoIP технологиясының 

қауіпсіздік деңгейін 

арттыру 

Повышение уровня 

безопасности в 

технологии VoIP 

Increase  the security 

levels of technology 

VoIP 

РЭТ-43 Қансейтова Бақыткүл 

Зиятханқызы, магистр, аға 

оқытушы  

55.  Найзабеков 

Назар 

Найзабекұлы 

ШҚО Ұлан  аудандық 

торабтың  

телекоммуникация 

желілерін жаңарту 

Модернизация сетей 

телекоммуникации 

Уланского районного 

узла  ВКО 

The modernization of 

telecommunication 

network in Ulan district  

center of the West 

Kazakhstan region 

РЭТ-43 Казанбасов Ерзат 

Кабылмажитович, доцент 

м.а. 

Ғылыми кеңесшісі: 

Калиева Самал 

Ахметжановна, магистр, аға 

оқытушы 

56.  Райымбек 

Назерке 

Мұқтарбекқызы 

Қызылорда қаласының 

сол жағалауында CDMA 

технологиясы негізінде  

телефон байланысы 

желісін жобалау 

Проектирование сети 

телефонной связи на 

левобережье 

г. Кызылорды на базе 

CDMA технологий 

Designing a telephone 

network on the left bank 

of Kyzylorda city based 

on CDMA technologies 

РЭТ-43 Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

57.  Рауылов 

Бақдаулет 

Мақсутұлы 

Талдықорған қаласы 

І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу ұлттық 

университетіне 

қауіпсіздік жүйесін 

жобалау 

Проектирование 

системы безопасности 

ЖГУ им. И.Жансугурова 

в г.Талдыкорган 

Designing security 

systems for Zhetysu State 

University named after 

I.Zhansugurov in 

Taldykorgan city 

РЭТ-43 Абдиев Бауыржан 

Сапаралиевич 

магистр, аға оқытушы 

https://edu.enu.kz/template.html#/student/31602
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31602
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31602
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31567
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31567
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31483
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31483
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31483
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31504
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31504
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31504
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31475
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31475
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31475
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31491
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31491
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31491
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31653
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31653
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31653
http://zhgu.edu.kz/


58.  Рахманов 

Азамат Ускан 

угли 

Қалалық автобустардың 

бағыттарын автоматты 

түрде тіркеу жүйесін 

әзірлеу (Астана қаласын 

мысалға ала отырып) 

Разработка системы 

автоматической 

регистрации следования 

маршрутов городских 

автобусов (на примере г. 

Астаны) 

Development of а 

automatic registration of 

the following of the city 

shuttle buses (For 

example Astana city) 

РЭТ-43 Кабылбекова Уткир 

Момыновна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

59.  Сәлімша 

Айгерім 

Қанатқызы 

Түркістан қаласында 

LTE-А технологиясы 

негізінде сымсыз 

байланыс желісін 

ұйымдастыру 

Организация 

беспроводной сети связи 

на базе технологии LTE-

А в г. Туркестане 

Organization a wireless 

communication networks 

based on LTE-А 

technology in city 

Turkestan 

РЭТ-43 Қансейтова Бақыткүл 

Зиятханқызы, магистр, аға 

оқытушы 

60.  Сиргебаева Әсем 

Асілбайқызы 

Шымкент қаласындағы 

«Алекс» ЖШС 

телефондық IP желісін 

жобалау 

Проектирование 

телефонной IP сети в 

ТОО «Алекс» 

в  г. Шымкенте 

Designing of a telephone 

IP network at a LLP 

«Alex» in Shymkent city 

РЭТ-43 Мухамедрахимов Карипола 

Уалиевич, ф.-м.ғ.к., доцент 

Ғылыми кеңесшісі: 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

61.  Сүйінбаева 

Ақсауле 

Сағыніліқызы 

Қызылорда қаласында IP 

TV технологиясын 

қолданып  жергілікті 

байланыс желілерін 

басқару 

Управление местными 

сетями связи с 

использованием 

технологии IP TV в 

г. Кызылорде 

The management of local 

communication networks  

using IP TV technology 

in Kyzylorda city  

РЭТ-43 Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

62.  Тельман 

Айгерим 

Дауренкызы 

Астана қаласы Алматы 

ауданында 

телекоммуникациялық 

желіні жаңарту 

Модернизация 

телекоммуникационной 

сети  Алматинского 

района г. Астаны 

Modernization of 

telecommunication 

network of Almaty 

region of Astana city 

РЭТ-43 Юсупбекова Багила 

Ниязовна, магистр, 

оқытушы 

Ғылыми кеңесшісі: 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

63.  Шами Айбек 

Бекболатұлы 

Қапшағай туристік 

кластерінде байланыс 

желілерін құру 

Построение сети связи в 

туристическом кластере 

Капшагай 

Construction of a 

communication network 

in the tourist cluster 

Kapshagai 

РЭТ-43 Абдиев Бауыржан 

Сапаралиевич 

магистр, аға оқытушы 

64.  Шапбулатова 

Булбул 

Даулетовна 

Тараз қаласындағы 

«Эмират» тұрғын үй 

кешенінде GPON 

Проектирование сети 

доступа на основе 

технологии GPON 

Design of the access 

network based on GPON 

technology  at residential 

РЭТ-43 Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 
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технологиясы негізінде 

қатынас желісін жобалау 

в жилом комплексе 

«Эмират» г. Тараз 

complex «Emirate»   in 

Taraz city 

65.  Абылқайдаров 

Бахыт 

Алматы-Талдықорған-

Семей-Өскемен 

теміржол дәлізінің 

транзиттік көліктік 

дәліздерінің шеңберінде 

жерсеріктік 

мониторингтің пилоттық 

жүйесін құру жобасын 

әзірлеу 

Разработка проекта – 

создание пилотной 

системы спутникового 

мониторинга транспорта 

в рамках транзитных 

транспортных коридоров 

Алматы-Талдыкорган-

Семей-Усть-

Каменогорск 

Project development - 

creation of a pilot system 

of satellite monitoring of 

transport within the 

framework of the transit 

transport corridors 

Almaty-Taldykorgan-

Semey-Ust-

Kamenogorsk 

РЭТ-44 Дюсенев Симбай 

Тулюбаевич., профессор 

м.а. 

66.  Алтынбек Әсел 

Алтынбекқызы 

Қызылорда қаласының 

сол жағалауында GPON 

желісін жобалау 

Проектирование сети 

GPON на левобережье г. 

Кызылорда 

Projecting of the GPON 

stocks on the left bank of 

Kyzylorda 

РЭТ-44 Абишев Мейрхан 

Джаксылыкович,  

э.ғ.к., профессор м.а. 

67.  Асығатова 

Назерке 

Дулатқызы 

Өскемен қаласында 

GPON технологиясын 

қолданып кеңжолақты 

рұқсат желісі жобасын 

жасау 

Разработка проекта сети 

широкополосного 

доступа с 

использованием GPON-

технологии в г. Усть-

Каменогорск 

Development of 

broadband network 

project using GPON 

technology in Ust-

Kamenogorsk city. 

РЭТ-44 Абишев Мейрхан 

Джаксылыкович,  

э.ғ.к., профессор м.а. 

68.  Аширбекова 

Мадина 

Ерлановна 

Цифрлық радио және 

теледидар 

станцияларының 

технологиялық 

мазмұнын әзірлеу 

Разработка 

технологического 

контента цифровой 

радиотелевизионной 

станции 

Development of 

technological content of 

the digital broadcasting 

РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

69.  Бақберген Абай 

Бекжанұлы 

Қызылорда-Жалағаш 

учаскесінде талшықты-

оптикалық байланыс 

желісін жобалау 

Проектирование ВОЛС 

на участке Кызылорда-

Жалагаш 

Design of FOCL at the 

site of the Kyzylorda-

Zhalagash 

РЭТ-44 Абишев Мейрхан 

Джаксылыкович,  

э.ғ.к., профессор м.а. 

70.  Балиева 

Арайлым 

Маратовна 

Ақмола облысында 

Қосшы ауылында 

«Ақылды үй» 

технологиясын әзірлеу 

Организация технологии 

«Умный дом» в ауле 

Косшы Акмолинской 

области 

The organization of 

technology the clever 

house in the suburban 

settlement of Kosshi of 

the city of Astana 

РЭТ-44 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 
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71.  Болатбеков 

Нұрасыл 

Өлмесханұлы 

Астана-Қарағанды-

Балқаш-Алматы 

транзиттік көлік 

дәліздерінің шегінде 

көлік қатынасын 

бақылаудың пилоттық 

жүйесін құру жобасын 

жасау 

Разработка проекта – 

создание пилотной 

системы спутникового 

мониторинга транспорта 

в рамках транзитных 

транспортных коридоров 

Астана-Караганда-

Балхаш-Алматы 

Development of the 

project - creation of a 

pilot system of satellite 

monitoring of transport 

within the framework of 

the transit transport 

corridors Astana-

Karaganda-Balkhash-

Almaty 

РЭТ-44 Дюсенев Симбай 

Тулюбаевич., профессор 

м.а. 

72.  Ережеп Мөлдір 

Нұрланқызы 

Оқшауланған 

қақпақшалы биполярлық 

транзистордағы (IGBT) 

радиотехникалық 

құрылғылардың негізгі 

сипаттамалары мен 

параметрлерін зерттеу 

Исследование основных 

характеристик и 

параметров 

радиоустройств на 

биполярных 

транзисторах с 

изолированным затвором 

(IGBT) 

Research of the main 

characteristics and 

parameters of radio 

devices with an 

insulated-gate bipolar 

transistor (IGBT) 

РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

73.  Жаубатыров 

Әділ Қамбарұлы 

Алматы-Тараз-

Шымкент-Қызылорда-

Ақтөбе транзиттік көлік 

дәліздерінің шеңберінде 

жерсеріктік 

мониторингтің пилоттық 

жүйесін құру жобасын 

әзірлеу 

Разработка проекта – 

создание пилотной 

системы спутникового 

мониторинга транспорта 

в рамках транзитных 

транспортных коридоров 

Алматы-Тараз-

Шымкент-Кызылорда-

Актюбинск 

Development of the 

project - creation of a 

pilot system of satellite 

monitoring of transport 

within the framework of 

the transit transport 

corridors Almaty-Taraz-

Shymkent-Kyzylorda-

Aktyubinsk 

РЭТ-44 Дюсенев Симбай 

Тулюбаевич., профессор 

м.а. 

74.  Иманбаева 

Аруна Булатовна 

Жаңартылатын энергия 

көздері негізінде 

радиоэлектрондық 

жабдықтарды электрмен 

жабдықтаудың тиімді 

жүйесін әзірлеу 

Разработка эффективной 

системы 

энергоснабжения 

радиоэлектронной 

аппаратуры на основе 

возобновляемых 

источников энергии 

Development of an 

effective system of 

power supply for radio 

electronic equipment 

based on renewable 

energy sources 

 

РЭТ-44 Ногай Адольф Сергеевич, 

т.ғ.к., профессор 

75.  Ишанов Султан 

Ержанович 

Интернет-провайдерлер 

үшін серверлік 

технологияларды дамыту 

Разработка серверных 

технологий для интернет 

провайдеров 

Development of server 

technologies for internet 

providers 

РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 
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76.  Кеңес Сұлтан 

Сеилханұлы 

Астана қаласы 

«Солнечный город»  

тұрғын-үй кешенінде 

оптикалық қатынас 

желісін енгізу және  

әзірлеу 

Разработка проекта 

модернизации 

оптической сети 

доступа в.Астане 

Development and 

implementation of an 

optical access network in 

the LCD «Solnechnyi 

gorod»in Astana 

РЭТ-44 Абдыкерова Гизат 

Жанарбековна, т.ғ.к., 

доцент 

77.  Кожанова 

Айгерим 

Бакытбековна 

Астана қаласын мысалға 

ала отырып DVB-C2 

трактсінде күшейткішті 

автоматты түрде реттеу 

Автоматическая 

регулировка усиления в 

трактах передачи 

стандартов DVB-С2 на 

примере города Астаны 

Automatic gain control in 

transmission paths of the 

DVB-С2 standards in 

city of Astana 

РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

78.  Құрмамбаев 

Ермек 

Ерболатұлы 

Семей қаласында 

«Ақшың» сауда 

орталығында жергілікті 

Wi-Fi желісін дамыту 

Разработка локальной 

сети Wi-Fi в торговом 

центре «Ақшың» в г. 

Семей 

Development of a local 

network of Wi-Fi in the 

shopping center 

“Akshyn” in the city of 

Semey 

РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

79.  Нигметуллина 

Салтанат 

Нұрлыбайқызы 

Батыс Қазақстан облысы 

Казталов ауданында 

талшықты-оптикалық 

байланыс желісін 

жобалау 

Проектирование сети 

волоконно-оптической 

линии связи 

Казталовского района 

ЗКО 

Design of fiber-optic 

communication lines in 

the territory of West-

Kazakhstan region 

Kaztalov district 

РЭТ-44 Абишев Мейрхан 

Джаксылыкович,  

э.ғ.к., профессор м.а. 

80.  Рымбеков 

Рамазан 

Айтбекұлы 

KazEOSat-1, KazEOSat-2 

ЖҚЗ жерсеріктерден 

қуат ағынының 

тығыздығын өлшеу 

жүйесін жобалау 

Проектирование 

системы измерений 

плотности потока 

мощности от спутников 

ДЗЗ KazEOSat-1, 

KazEOSat-2 

Design of measuring 

system of density of a 

stream of power of the 

RSE (Remote Sensing of 

Earth) KazEOSat-1, 

KazEOSat-2 

РЭТ-44 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

81. i Сагиева Сабина 

Умирбаевна 

Астана қаласының 

маңындағы күн 

түрлендіргіштерін 

пайдаланудың 

ерекшеліктерін зерттеу 

Исследование 

особенностей 

применения солнечных 

преобразователей в 

пригороде г.  Астаны 

Investigation of the 

peculiarities of using a 

solar converter in the 

suburbs of Astana 

РЭТ-44 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

82.  Сарсенбаев 

Амир Маратович 

5G стандартының 

сымсыз 

технологияларын 

аппараттық 

Аппаратное обеспечение 

беспроводных 

технологий стандарта 5G 

Hardware for wireless 

technology of 5G 

standard 

РЭТ-44 Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, э.ғ.д., 

т.ғ.к., профессор 

Ғылыми кеңесшісі: 
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қамтамасыздандыру Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

83.  Туралин Арман 

Сагинтаевич 

Төмен орбиталдық 

ғарыштық 

аппараттарының 

кабельдік жүйелерінің 

сипаттамаларын зерттеу 

Исследование 

характеристик 

кабельных систем 

низкоорбитальных 

космических аппаратов 

Analysis of features of 

cable systems of space 

apparatuses 

РЭТ-44 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

84.  Халелов Руслан 

Ардакович 

Мәліметтерді жіберудің 

аса  кеңжолақты жүйесін 

зерттеу 

Исследование 

сверхширокополосных 

систем передачи данных 

Analysis of ultra-

wideband data link 

systems 

РЭТ-44 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

85.  Хисамутдинов 

Рафаэль 

Мергалиевич 

Қатты тұрмыстық 

қалдықтар 

контейнерлерін 

қашықтықтан басқару 

интеллектуалдық 

жүйесін әзірлеу 

Разработка 

интеллектуальной 

системы дистанционного 

управления 

контейнерами твердых 

бытовых отходов 

Development of 

intellectual system of 

remote control of 

containers of Municipal 

solid waste 

РЭТ-44 Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, э.ғ.д., 

т.ғ.к., профессор 

Ғылыми кеңесшісі: 

Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

86.  Айкебаева 

Арайлым 

Рашидқызы 

Семей қаласында 4G 

қызметтерін ұсыну 

арқылы желіні жаңғырту 

Модернизация сети с 

предоставлением услуг 

4G в г. Семей 

Modernization of the 

network with the 

provision of 4G services 

in the city of Semey 

РЭТ-45 Мухамедрахимов Карипола 

Уалиевич, ф.-м.ғ.к., доцент 

Ғылыми кеңесшісі: 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

87.  Әбдікерім 

Дінмұхамед 

Ерғалиұлы 

Arduino 

микроконтроллер 

негізінде квадракоптер 

үшін акселерометрге 

арналған бағдарлама 

жасау 

Разработка программы 

акселерометра для 

квадрокоптера на базе 

микроконтроллера 

Arduino 

Development of 

accelerometer program 

for quadrocopter based 

on Arduino 

microcontroller 

РЭТ-45 Мусаханов Досымхан  

Абитханович, магистр, аға 

оқытушы 

88.  Әбдірахманов 

Батыржан 

Нурбайұлы 

ЖҚЗ Ғарыштың 

түсірілімдегі 

мәліметтерді алдын ала 

өңдеудегі әдістерді 

зерттеу 

Исследование методов 

предварительной 

обработки данных 

космических снимков 

ДЗЗ 

Investigation of methods 

of preliminary processing 

of space images of 

remote sensing 

РЭТ-45 Кабылбекова Уткир 

Момыновна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

89.  Әбілқасенов Жезқазған қаласында Проектирование сети Designing of  the WiMax РЭТ-45 Кузеков Асхат Сайпиевич, 
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Дәурен 

Жетпесбесұлы 

WiMAX желісін жобалау WiMAX в г.Жезказгане  network in the  of  

Zhezkazgan 

э.ғ.к., профессор м.а. 

90.  Әскербек Абзал 

Бақтиярұлы 

Радио жасау 

құралдарындағы 

еталдардың бояу мен 

лак-боя қалындығын 

өлшеу үшін цифрлық 

құрылғы жасау 

Разработка цифрового 

измерителя толщины 

лакокрасочного 

покрытия на  металлах в 

радиоприборостроении 

Development of a digital 

measuring device for the 

thickness of metal 

paintwork in radio 

equipment 

РЭТ-45 Мусаханов Досымхан 

Абитханович, магистр, аға 

оқытушы 

91.  Бахытова 

Айгерим 

Маратқызы 

Жоғары дәлдікті  

жерсеріктік  навигацияға 

арналған  навигациялық  

құрылғылар  жүйесін  

зерттеу 

Исследование систем 

навигационного 

оборудования  для  

высокоточной  

спутниковой   навигации 

Research  of  navigation   

equipment  systems  for  

high-precision  satellite  

navigation 

РЭТ-45 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

92.  Бисенбаева 

Гульдаурен 

Ерболаткызы 

B2B , B2G , B2C ғарыш 

суреттерін тарату 

Распространение 

космических снимков 

B2B , B2G , B2C 

Distribution f images of 

space B2B , B2G , B2C 

РЭТ-45 Куатбаева Айдар 

Шакирович, доцент 

Ғылыми кеңесшісі: 

Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, э.ғ.д., 

т.ғ.к., профессор 

93.  Дәулет Әсем 

Нұрлыбекқызы 

IEEE 802.4 (ZigBee) 

стандарты негізінде 

компаниялар 

офистарында қауіпсіздік 

жүйесін құру 

Разработка систем 

безопасности в офисах 

компаний на базе 

стандарта IEEE 802.4 

(ZigBee) 

Development of security 

systems in the offices of 

companies based on the 

standard IEEE 802.4  

(ZigBee) 

РЭТ-45 Корганбаева Луиза 

Нурсериковна, магистр, аға 

оқытушы 

94.  Дүйсенбиева 

Айкөркем 

Еркиновна 

Жоғары дәлдікті 

ғаламдық жалпылама 

ауа-райы 

навигациясының 

міндеттерін зерттеу 

Исследование задач 

всепогодной 

высокоточной навигации 

Research tasks of all-

weather high-precision 

navigation 

 

РЭТ-45 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

95.  Елшинбекова 

Бахыт 

Серібайқызы 

«MEGA Silk Way» ойын-

сауық орталығында                  

Wi-Fi желісін жобалау 

Проектирование сети 

Wi-Fi в торгово-

развлекательном центре 

«MEGA Silk Way» 

Designing a Wi-Fi 

network in the shopping 

and entertainment center 

«MEGA Silk Way» 

РЭТ-45 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 

96.  Есентемір 

Ерболат 

Дулатұлы 

5G мобильді байланыс 

желісін енгізу мен 

дамуындағы мәселелерді 

Исследование проблем 

развития и внедрения 

сети сотовой связи 5G 

Exploration of problems 

of development and 

introduction of 5G 

РЭТ-45 Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 
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зерттеу mobile network 

97.  Жақыпбаев 

Арман Едігеұлы 

Талшықты-оптикалық 

байланыс желілерін 

басқару әдістері мен 

тәсілдері 

 

Методы и способы 

контроля волоконно-

оптических линий связи 

Methods and ways of 

control of fiber-optic 

communication lines 

 

РЭТ-45 Мухамедрахимов Карипола 

Уалиевич, ф.-м.ғ.к., доцент 

Ғылыми кеңесшісі: 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

98.  Жолдас Гулдана 

Сәбітқызы 

Сарыағаш ауданында 

ADSL технологиясының 

негізінде абоненттік 

рұқсат желісін жобалау 

Проектирование сети 

абонентского доступа на 

базе ADSL технологии в 

районе Сарыагаш 

Desing of a network of 

subscriber access on the 

basis of ADSL 

technology in the area 

Saryagash. 

РЭТ-45 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 

99.  Қалижан 

Жандос 

Еркінұлы 

Көкшетау қаласында 

LTE Advanced 

технологиясы негізінде 

байланыс желісін 

ұйымдастыру 

Организация сети связи 

на базе технологии LTE 

Advanced в г. Кокшетау 

Organization of a 

communication network 

based on LTE in the city 

of Kokshetau 

РЭТ-45 Булешова Гульмира 

Кожабаевна, магистр, аға 

оқытушы 

100.  Лесбек Әлібек 

Болатбекұлы 

Байланыс каналдары 

өткізу қабілеттілігінің 

арттыру жолдарын 

зерттеу 

Исследование способов 

увеличения пропускной 

способности каналов 

связи 

Investigation of ways to 

increase the capacity of 

communication channels 

РЭТ-45 Кабылбекова Уткир 

Момыновна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

101.  Примбек Айбек 

Батырбекұлы 

ОҚО Ленгер қаласы 

«Достық» сауда үйінде 

Zigbee технологиясы 

негізінде рұқсат желі 

жобасын құру 

Проектирование сети 

точек доступа на базе 

технологии Zigbee в  ПК 

«Достык» г. Ленгера  

ЮКО 

Designing a network of 

access points based on 

ZigBee tehnology in 

«Dostyk» in Lenger city 

РЭТ-45 Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 

102.  Рахмаш Дана 

Талгатқызы 

LabVIEW платформасы 

көмегімен NI USRP 

АЖЖ– жабдығы 

базасында қабылдау-

тарату құрылғысы 

бойынша зертханалық 

жұмыстардың циклін 

жасау 

Разработка цикла 

лабораторных работ по 

приемопередающим 

устройствам на базе 

СВЧ-оборудования NI 

USRP при помощи 

платформы LabVIEW 

Development of set of 

laboratory sessions on 

transmitter-receiver 

devices based on NI 

USRP RF hardware 

using LabView platform 

РЭТ-45 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 
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103.  Таубаев 

Темирхан 

Туреханұлы 

Спутниктік байланыс 

жүйесінде шудың пайда 

болу көздерін және 

сигналдың әлсіреуін 

төмендету мақсатында 

зерттеу 

Исследование 

источников 

возникновения шумов и 

ослабления сигнала в 

спутниковой системе 

связи с целью их 

снижения 

Investigation of the 

sources of noise 

generation and signal 

attenuation in the satellite 

communication system 

with the aim of their 

acquisition 

РЭТ-45 Кабылбекова Уткир 

Момыновна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

104.  Турашов Назир 

Умирзакугли 

Радиорелейлік байланыс 

станция үшін қуат 

шығыс күшейткішінің 

біртұтас блогын жасау 

Разработка 

унифицированного блока 

выходного усилителя 

мощности для станции 

радиорелейной связи 

Development of a unified 

block of the output 

power amplifier for a 

radio relay station 

РЭТ-45 Куатбаева Айдар 

Шакирович, доцент 

105.  Уалиева Камила 

Кайратовна 

Астана қаласындағы 

«Үркер» тұрғын 

ауданында IP-TV желісін 

жобалау 

Проектирование сети IP-

TV в жилом массиве 

«Уркер»  г. Астаны 

Designing of IP-TV 

network in the housing 

area  «Urker» in the city 

of Astana 

РЭТ-45 Мухамедрахимов Карипола 

Уалиевич, ф.-м.ғ.к., доцент 

Ғылыми кеңесшісі: 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

106.  Шекенова 

Жулдызай 

Тулипбергеновн

а 

Кокшетау қаласындағы 

«Васильковский ГОК» 

АҚ өнеркәсіптік 

аймағында  DECT 

стандартының 

технологиялық байланыс 

жобасын жасау 

Разработка проекта 

технологической связи 

стандарта DECT  

промышленной зоны АО 

«Васильковский ГОК» в 

г. Кокшетау 

Development of the 

project of technological 

communication of DECT 

standard of industrial 

zone of JSC 

"Vasilkovskii GOK" in 

Kokshetau 

РЭТ-45 Корганбаева Луиза 

Нурсериковна, магистр, аға 

оқытушы 

107.  Абдуллин Болат 

Талгатович 

Теледидарлық 

сигналдарды цифрлық 

өңдеу кезінде кванттық 

нүктелерді қолдану 

Использование  

квантовых точек при 

цифровой обработке 

телевизионных сигналов 

The study of quantium 

dots in the digital 

processing of television 

signals 

РЭТ-46 Кабылбекова Уткир 

Момыновна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

108.  Адылбеков 

Мадияр 

Маратович 

Көкшетау қаласында 

«Транстелеком» АҚ 

филиалында 

корпоративтік желілерді 

оңтайландыру 

Оптимизация 

корпоративной сети 

филиала АО 

«Транстелеком» в г. 

Кокшетау 

Optimization of the 

corporate network of the 

branch of JSC 

"Transtelecom" in 

Kokshetau 

РЭТ-46 Абдыкерова Гизат 

Жанарбековна, т.ғ.к., 

доцент 

109.  Алдамбергенова 

Анара 

Сымсыз байланыс 

желілерінде жиіліктік 

Распределение 

частотных ресурсов в 

Resource sharing in 

wireless network 

РЭТ-46 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 
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Ғалымқызы ресурстарды бөлу беспроводных сетях 

связи 

110.  Атажанова 

Дилафруз 

Сабирқызы 

Кентау қаласы 49-шағын 

ауданында GPON 

технологиясын 

пайдалана отырып 

желіні жобалау 

Проектирование сети 

GPON в микрорайоне 49  

г. Кентау 

Designing of a network 

using GPON technology 

in microdistrict 49 in 

Kentau 

РЭТ-46 Толегенова Арай 

Сарсенгалиевна, т.ғ.к., 

доцент 

111.  Әшімхан 

Мухамметәлі 

Бақытханұлы 

Астана қаласы «Keruen 

city» ойын-сауық 

орталығында 

корпоративтік желіні 

жаңарту 

Модернизация 

корпоративной сети в 

ТРЦ «Keruen city» 

г.Астаны 

Modernization of the 

corporate network in the 

SEC "Keruen city" in 

Astana 

РЭТ-46 Толегенова Арай 

Сарсенгалиевна, т.ғ.к., 

доцент 

112.  Балгожина 

Жания 

Туребековна 

Медицина саласындағы  

IOT технологиясын 

жобалау 

Проектирование IOT 

технологии в медицине 

Designing IOT 

technology in medicine 

РЭТ-46 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 

113.  Банияшимов 

Әзрет-Әли 

Қасымханұлы 

Сымсыз байланыс 

желілеріндегі 

ресурстарды бөлу 

Распределение ресурсов 

в беспроводных сетях 

связи 

Distribution of resources 

in wireless 

communication networks 

РЭТ-46 Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, э.ғ.д., 

т.ғ.к., профессор 

114.  Жүнүс Айғаным 

Әнуарбекқызы 

Радиоқабылдауыш 

антенналарға арналған 

қуат күшейткіштерді 

әзірлеу 

Разработка усилителя 

мощности для 

радиоприемных 

антеннах 

Development of the 

amplifier power for the 

radio-receiving antennas 

РЭТ-46 Ногай Адольф Сергеевич, 

т.ғ.к., профессор 

115.  Исмаилова 

Гульмира 

Ерлановна 

АТМ желілік технология 

негізінде 

телекоммуникациялық 

қызметтерді құру 

Разработка 

телекоммуникационных 

услуг на базе сетевой 

технологии АТМ 

Development of 

telecommunication 

services based on ATM 

network technology 

РЭТ-46 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 

116.  Қабдығали 

Исатай 

Ғабиденұлы 

Ақтөбе қаласында НИМ 

корпоративтік желісін 

жаңарту 

Модернизация 

корпоративной сети 

НИШ в г.Актобе 

Modernization of 

corporate network of NIS 

in Aktobe 

РЭТ-46 Қансейтова Бақытгүл 

Зиятханқызы, магистр, аға 

оқытушы 

117.  Қалыбаев 

Қайратжан 

Жамбылұлы 

ОҚО  Кентау қаласында 

DVB-T2 цифрлық  

телевидения  желісін 

жаңарту  

Модернизация сети 

цифрового телевидения 

DVB-T2 в г. Кентау 

Южно-Казахстанской 

области 

Modification of DVB-T2 

standart digitaltelevision 

in Kentau city SKO 

РЭТ-46 Юсупбекова Багила 

Ниязовна, магистр, 

оқытушы 

118.  Мауленов 

Жансеит 

Астана  қаласы 

мысалында көп қабатты 

Решение проблемных 

вопросов мобильных 

The solution to the 

problematic issues of 

РЭТ-46 Зуева Әйгерім Еркінқызы, 

магистр, оқытушы 
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Бахытжанович ғимараттарда ұялы 

байланыс  жүйесінің 

мәселелерін шешу 

систем связи в условиях 

многоэтажной застройки 

на примере г. Астаны 

mobile communications 

systems in terms of high-

rise buildings on the 

example of Astana city 

119.  Молдабеков 

Адиль 

Бейбутович 

Желілік телефонияны 

пайдаланатын 

корпоративтік байланыс 

жүйесі 

Корпоративная система 

связи с использованием 

сетевой телефонии 

Corporate 

communication system 

using network telephony 

РЭТ-46 Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, э.ғ.д., 

т.ғ.к., профессор 

120.  Муканова 

Камилла 

Кайратовна 

Ауа-райы жағдайларын 

мониториг жүйесіне 

контроллер жасау. 

Разработка контроллера 

для системы 

мониторинга погодных 

условий 

The development of a 

controller for a weather 

monitoring system 

 

РЭТ-46 Набиев Наби Козыевич, 

т.ғ.к., доцент 

121.  Мусин Фархат 

Ерболович 

Астана қаласы 

«Элигатэ» тұрғын үй 

кешенінде GPON 

технологиясын 

пайдаланып кең жолақты 

байланыс желісі 

жобасын жасау 

Разработка проекта сети 

широкополосного 

доступа с 

использованием 

технологии  GPON в ЖК 

«Эгалитэ» г.Астаны 

Development of 

broadband network 

project using GPON 

technology in «Egalite» 

Astana city 

РЭТ-46 Тукушев Нурбахыт 

Батырханович, магистр, аға 

оқытушы 

122.  Мұстахимов 

Аслан Мұратұлы 

Алматы қаласы 

«Метрополитен» КМК 

мәліметтерді жіберу 

желісін жаңарту 

Модернизация сети 

передачи данных в КГП 

«Метрополитен» 

г.Алматы  

Modernization of data 

transmission network in 

KGP «Metropolitan» 

Almaty city 

РЭТ-46 Тукушев Нурбахыт 

Батырханович, магистр, аға 

оқытушы 

123.  Сагнаев Даурен 

Жуматаевич 

Ақмола облысында 

DVB-H бағдарламасын 

енгізудің ерекшеліктері 

Особенности внедрения 

стандарта DVB-H для 

Акмолинской области 

Features of DVB-H 

implementation for 

Akmola region 

РЭТ-46 Куатбаева Айдар 

Шакирович, доцент 

124.  Салаидинова 

Гавхар 

Алимханқызы 

«Corporate Business 

Systems» ЖШС Asterisc 

негізінде корпоративтік  

желісін жобалау 

Проектирование 

корпоративных сетей на 

базе Asterisc в ТОО 

«Corporate Business 

Systems» 

Design of corporate 

networks based on 

Asterisk in "Corporate 

Business Systems" LLP 

in Astana 

РЭТ-46 Толегенова Арай 

Сарсенгалиевна, т.ғ.к., 

доцент 

125.  Советкажиев 

Алишер 

Ермекович 

Миллиметрлік толқын 

диапазонында қуат 

күшейткішін әзірлеу 

Разработка усилителей 

мощности в 

миллиметровом 

диапазоне волн 

Development of power 

amplifiers in millimetric 

wave range 

РЭТ-46 Сагындыков Ержан 

Курманбекович, профессор 

м.а. 
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126.  Социалов Рауан 

Сапаргалиевич 

Астана қаласындағы 

қамтылмаған аудандарда 

WCDMA ұялы байланыс 

технологиясының  

негізінде сымсыз 

байланыс желісін 

ұйымдастыру және 

зерттеу  

Исследование и 

организация 

беспроводной сети на 

базе сотовой технологии 

WCDMA в 

неохваченных районах г. 

Астаны 

Research and 

organization of a wireless 

network based on 

WCDMA cellular 

technology in unreached 

regions of Astana 

РЭТ-46 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 

127.  Тусупов Алмас 

Кайратулы 

Астана қаласындағы күн 

қондырғыларының 

конструктивті-

технологиялық 

ерекшеліктерін зерттеу 

Исследование 

конструтивно-

технологических 

особенностей солнечных 

преобразователей с 

целью применения их в 

г. Астане 

The research of 

constructive-

technological features of 

solar converters for the 

purpose of their 

application in the city of 

Astana 

РЭТ-46 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

128.  Ұзақ Меруерт 

Қанатқызы 

Микроэлектрондық  

құрылғылар үшін 

гибридті аккумуляторлар 

және 

суперконденсаторлар 

көздерін әзірлеу 

Разработка гибрид 

аккумуляторов  и 

суперконденсаторов 

источников питания для 

микроэлектронных 

устройств 

Development of power 

hybrid batteries and 

supercapacitorssources 

for microelectronics 

devices 

РЭТ-46 Ногай Адольф Сергеевич, 

т.ғ.к., профессор 

129.  Әбдіраман 

Назгүл 

Кенжебекқызы 

ARDUINO 

микроконтроллері  

арқылы басқарылатын  

инновациялы 

технологиясының  

табиғи-жасанды   көзі 

Кавитационный 

источник 

инновационных 

технологий, 

управляемый 

микроконтроллером 

ARDUINO 

Cavitation source of 

innovative technologies, 

controlled by 

microcontroller 

ARDUINO 

РЭТ-47 Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

философия ғ.д., профессор 

130.  Байділдә 

Жадыра 

Полатбекқызы 

Изотроптық ортадағы 

поляризациялық 

потенциалдың электрлік 

диполін есептеу 

Расчет 

поляризационного 

потенциала 

электрического диполя в 

изотропной среде 

Calculation of the 

polarization potential of 

an electric dipole is an 

isotopic medium 

РЭТ-47 Канымгазиева Ильмира 

Айдосовна,  ф.-м.ғ.к., 

профессор м.а. 

131.  Бейсенбаев 

Еркебұлан 

Мұхтарұлы 

Сарыағаш және 

Шымкент қалалары 

арасында 4G ұялы 

Проектирование сети 

сотовой связи 4G между 

городами Сарыагаш и 

Design of 4G network 

between the cities of 

Saryagash and Shymkent 

РЭТ-47 Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 
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байланыс желісін 

жобалау 

Шымкент 

132.  Иманғабасов 

Ернар 

Темірбекұлы 

Семей қаласы «ҚТЖ» 

АҚ бөлімшелерінде 

талшықты-оптикалық 

байланыс желісін қайта 

құру 

Реконструкция 

волоконно-оптической 

линии связи в 

отделениях АО «КТЖ» 

на Семейской дистанции 

пути 

Reconstruction fiber 

optic lines in "JSC 

"KTZ" along Semey area 

РЭТ-47 Жантлесова Асемгуль 

Бейсембаевна, т.ғ.к., PhD, 

доцент м.а. 

133.  Койшыбаева 

Асель 

Махамбетовна 

LED технологиясы 

негізінде тұрмыстық 

индикаторларды 

жобалау әдістемесін 

әзірлеу 

Разработка методики 

проектирования бытовых 

индикаторов на основе 

LED технологии 

The elaboration of a 

methodology for 

preparing household 

indicators based on the 

LED technology 

РЭТ-47 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

134.  Кудайбергенова 

Алтыншаш 

Аманжоловна 

Аса жоғары жиілікті 

диапазондағы 

толқынөткізгіштердің 

электромагниттік өрісін 

зерттеу 

Исследование 

электромагнитного поля 

волноводов в диапазоне 

СВЧ 

Studying of the 

electromagnetic field of 

waveguides in a 

microwave range 

РЭТ-47 Канымгазиева Ильмира 

Айдосовна,  ф.-м.ғ.к., 

профессор м.а. 

135.  Қаиркен 

Жамбыл 

Оразұлы 

Ақмола облысы, 

Бұланды ауданы 

аумағында (Журавлевка-

Макинск) талшықты 

оптикалық байланыс  

желісін жобалау 

Проектирование ВОЛС  

на участке (Журавлевка - 

Макинск) 

Буландынского района 

Акмолинской области 

Designing fiber optic link 

for Zhuravlevka-Makinsk 

area, Bulandy district, 

Akmola region 

РЭТ-47 Жантлесова Асемгуль 

Бейсембаевна, т.ғ.к., PhD, 

доцент м.а. 

136.  Қожабергенова 

Жанерке 

Болатқызы 

Ақпараттық қауіпсіздікті 

жоғарылату мақсатымен 

«Қазгермұнай БК» ЖШС 

корпоративтік желісін 

жаңарту 

Модернизация 

корпоративной сети ТОО 

«СП Казгермунай» с 

целью повышения 

информационной 

безопасности 

The modernization of the 

corporate network of JV 

"Kazgermunai" LLP with 

a view to improving 

information security 

РЭТ-47 Казанбасов Ерзат 

Кабылмажитович, доцент 

м.а. 

Ғылыми кеңесшісі: 

Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, э.ғ.д., 

т.ғ.к., профессор 

137.  Налшыбек Асхат 

Бағдатұлы 

GPON технологиясын 

қолданып Арыс қаласы 

«Көктем» шағын 

ауданының телефон 

желілерін жобалау 

Использование GPON 

технологии в 

проектировании 

телефонной сети 

микрорайона «Көктем» в 

To use  GPON 

technology for 

establishing telephone 

networks in a small 

region of the city Arys 

РЭТ-47 Корганбаева Луиза 

Нурсериковна, магистр, аға 

оқытушы 
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г. Арыс 

138.  Намисбеков 

Нурлибек 

Нуржанович 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ үшін Agile жүйесі 

негізінде интернет 

желісіне 

аутентификациялау, 

авторизациялау және 

қатынасты бақылау 

жүйесін 

конфигурациялау 

Конфигурирование 

системы 

аутентификации, 

авторизации и учета 

(контроля) доступа к 

сети интернет на базе 

системы Agile для ЕНУ 

им.Гумилева 

Configuring the system 

of authentication, 

authorization and 

accounting (control) of 

access to the Internet on 

the basis of the Agile 

system for the ENU 

named after Gumilev 

РЭТ-47 Кузеков Асхат Сайпиевич, 

э.ғ.к., профессор м.а. 

139.  Нурпеисов 

Батыржан 

Олегович 

Петропавл қаласы 

«Рахмет» сауда үйінде 

корпоративтік байланыс 

желісін ұйымдастыру 

Организация 

корпоративной сети 

связи для ТЦ «Рахмет» в 

г. Петропавловске 

Organisation cooperative 

network connection for 

"Рахмет" in Petropavl 

РЭТ-47 Жантлесова Асемгуль 

Бейсембаевна, т.ғ.к., PhD, 

доцент м.а. 

140.  Садвокасова 

Махаббат 

Канатовна 

СҚО Петропавл қаласы 

«Оқушылар Сарайы» 

мекемесінде IEEE 802.11 

стандарт (Wi-Fi) желісін 

жобалау 

Проектирование сети 

стандарта IEEE 802.11 

(Wi-Fi) во Дворце 

школьников   

г. Петропавловска 

Designing standard 

network IEEE 802.11 

(Wi-Fi) at Palace of 

Schoolchildren in 

Petropavlovsk 

РЭТ-47 Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 

141.  Салқынбек 

Жәнібек 

Сағатбекұлы 

Түркістан қаласы №2 

шағын ауданына  NGN 

желісін жобалау 

Проектирование сетей 

NGN в микрорайоне №2 

г. Туркестане 

Designing of NGN 

network in the №2 

microdistrict of 

Turkestan city 

РЭТ-47 Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 

142.  Сарсенбаев 

Бекзат 

Копбосынович 

ОҚО Сарыағаш ауданы 

Жібек-Жолы ауылы 

А.Иманов атындағы орта 

мектепте сымсыз 

қатынасты жобалау 

Проектирование 

беспроводного доступа   

в средней школе им. А. 

Иманова ЮКО 

Сарагашский район село 

Жибек-Жолы 

Design of wireless access 

in the secondary school 

named after A.I. Imanov 

South Kazakhstan Oblast 

Saragash district Zhibek-

Zholy village 

РЭТ-47 Толегенова Арай 

Сарсенгалиевна, т.ғ.к., 

доцент 

143.  Сейлханова 

Арайлым 

Жанатқызы 

Тұрмыстық 

аппаратурада 

қолданылатын күн 

энергиясының 

түрлендіргіштерінің 

техникалық-

құрылымдық 

Исследование 

конструктивно-

технологических 

особенностей солнечных 

преобразователей, 

применяемых в бытовой 

аппаратуре 

The researching of the 

constructive-

technological features of 

solar transducers for 

using in household 

equipment 

РЭТ-47 Бурамбаева Нурсауле 

Аманжоловна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 
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ерекшеліктерін зерттеу 

144.  Смаилова Аяжан 

Санабековна 

EWSD коммутация 

жүйесінің негізінде 

Көкшетау қаласының 

телефондық желісін 

жаңарту 

Модернизация 

телефонной сети в г. 

Кокшетау по основе 

системы коммутации 

EWSD 

Ways of upgrading the 

telephone network in the 

city of Kokshetau based 

on the EWSD switching 

system 

РЭТ-47 Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

145.  Толеутаева 

Рауана Абаевна 

«ҚТЖ» ҰҚ» АҚ 

Павлодар-Май 

учаскесінде жоғары 

жылдамдықты деректер 

жіберу желісін жобалау  

Проектирование 

высокоскоростной сети 

передачи данных на 

участке Павлодар-

Майское АО «НК 

«КТЖ» 

Designing of a high-

speed data transmission 

network on the Pavlodar-

Mayskoye JSC JSC 

"NC" KTZh" 

РЭТ-47 Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 

146.  Тұрсын Дана 

Ербол-қызы 

Оптикалық жүйелер 

желісіндегі 

толқынөткізгіштердің 

толқындық кедергісін 

есептеу 

Расчет волнового 

сопротивления 

волноводов в оптических 

системах связи 

Calculation of the wave 

impedance of 

waveguides in optical 

communication systems 

РЭТ-47 Канымгазиева Ильмира 

Айдосовна,  ф.-м.ғ.к., 

профессор м.а. 

147.  Уатбаев Максат 

Нурланович 

Arduino негізінде 

мүмкіндігі шектеулі 

жандарға арналған 

«ақылды киім» құру 

Разработка «Умной 

одежды» для людей с 

ограниченными 

возможностями на базе 

Arduino 

Development of "Smart 

Clothes" for people with 

disabilities based on 

Arduino 

РЭТ-47 Жармакин Болатхан 

Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

148.  Шалғынбай 

Бексұлтан 

Алдашбайұлы 

Ақтөбе  қаласында 

қозғалмалы объектілер 

мониторигінің 

навигациялы-

телекоммуникациялық 

жүйесін әзірлеу 

Разработка 

навигационно-

телекоммуникационной 

системы мониторинга 

подвижных объектов  в 

г. Актобе 

Development of 

navigation 

telecommunication 

system of monitoring for 

mobile objects in the city 

Aktobe 

РЭТ-47 Ахметбаев Даурен 

Садыкович, т.ғ.д., 

профессор 

Ғылыми кеңесшісі: 

Токашева Мирамгуль 

Сериковна, аға оқытушы, 

магистр 

149.  Шырын 

Бексұлтан 

Андасұлы 

«KazTransCom» АҚ 

Астана қалалық 

байланыс желісін 

IP/MPLS теxнологиясы 

базасында қайта құру 

жобасы 

Проект реконструкции 

столичной сети связи АО 

«KazTransCom» на базе 

IP/ MPLS технологий 

Project of reconstruction 

of the metropolitan 

communication network 

of JSC "KazTransCom" 

on the basis of IP / 

MPLS technologies 

РЭТ-47 Абдиев Бауыржан 

Сапаралиевич 

магистр, аға оқытушы 

150.  Әділбек Айжан Сарыағаш қаласында Проектирование сети Designing an access РЭТ- Абишев Мейрхан 
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Жеңісқызы GPON технологиясын 

қолданып қатынас 

желісін жобалау 

доступа в г. Сарыагаш с 

использованием 

технологии GPON 

network in the city of 

Saryagash using GPON 

technology 

49 Джаксылыкович,  

э.ғ.к., профессор м.а. 

151.  Әшірбай 

Мейірхан 

Нұржәлиұлы 

Астана қаласындағы 

«Қазақстан Халық банкі» 

АҚ  корпоративтік 

желісін жобалау 

Проектирование 

корпоративной сети АО 

«Народный Банк 

Казахстана» в г. Астане 

Designing of the 

corporate network of 

«Halyk Bank of 

Kazakhstan» in the city 

of Astana 

РЭТ- 

49 

Раимбеков  Сайлаухан 

Газизович, э.ғ.д., профессор 

152.  Бекжанова 

Гульден 

Ардаковна 

Астана қаласындағы 

«Зеленый Квартал» 

тұрғын-үй кешенінде 

интернет арқылы бұлтты 

бейнебақылау жүйесін 

жобалау 

Проектирование 

системы облачного 

видеонаблюдения через 

интернет в ЖК «Зеленый 

квартал» г. Астаны 

Designing a cloud-based 

video surveillance 

system via Internet in 

residential Green Square 

in Astana 

РЭТ- 

49 

Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 

153.  Еркін Гүлдана 

Еркінқызы 

Конструкциялардың 

күйін бақылау үшін 

контроллерді әзірлеу

  

Разработка контроллера 

для мониторинга 

состояния конструкций 

Development of a 

controller for monitoring 

the state of structures 

РЭТ- 

49 

Набиев Наби Козыевич, 

т.ғ.к., доцент 

154.  Ермеков Фархат 

Русланович 

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

№1, №5 оқу 

корпустарында АС6605 

қатынау контроллері 

және AP5030DN сымсыз 

қатынау нүктесі 

негізінде сымсыз  желіні 

жобалау 

Проектирование 

беспроводной сети ЕНУ 

им.Гумилева для 

учебных корпусов №1, 

№5 на основе 

контроллера доступа 

АС6605 и беспроводной 

точки доступа 

AP5030DN 

Designing a wireless 

network ENU named 

after Gumilyov for 

educational buildings  

№1, №5 on the basis of 

the access controller 

AC6605 and wireless 

access point AP5030DN 

РЭТ- 

49 

Раимбеков  Сайлаухан 

Газизович, э.ғ.д., профессор 

155.  Ершорина Алма 

Мейрамқызы 

Кибернетикалық 

нысандардың M2M/ 

D2D/ V2V желілік 

технологиялық 

жаңғырмаларға 

түрленуін негіздеу 

Обоснование 

трансформации 

кибернетических 

объектов в 

технологические сетевые 

инновации M2M/ D2D/ 

V2V 

Substantiation of 

transformation 

Cybernetic objects in 

technological network 

innovations M2M/ D2D/ 

V2V 

РЭТ- 

49 

Ахметбаев Даурен 

Садыкович, т.ғ.д., 

профессор 

Ғылыми кеңесшісі: 

Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

философия ғ.д., профессор 
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156.  Жолдасғали 

Шыңғыс 

Ерланұлы 

ШҚО Үржар ауданы, 

Қарабұлақ ауылы 

әкімшілігіне WIMAX 

теxнологиясының 

негізінде сымсыз желіні 

жобалау 

 

Проектирование 

беспроводной сети на 

основе технологии 

WiMAX в акимате села 

Карабулак Урджарского 

района ВКО 

Designing a wireless 

network based on 

WiMAX technology in 

akimat of Karabulak 

village, Urdzhar district, 

East Kazakhstan region 

РЭТ- 

49 

Ахметбаев Даурен 

Садыкович, т.ғ.д., 

профессор 

Ғылыми кеңесшісі: 

Токашева Мирамгуль 

Сериковна, аға оқытушы, 

магистр 

157.  Жусупов 

Алишер 

Абдухамитович 

Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ 

үшін Esight жүйесінің 

сервері негізінде желілік 

құрылғылар үшін 

басқару және  желінің 

мониторинг жүйесін 

конфигурациялау 

Конфигурирование 

системы мониторинга 

сети и управления для 

сетевых оборудований 

на базе сервера системы 

Esight для ЕНУ 

им.Гумилева 

Configuring a network 

monitoring and 

management system for 

network equipment based 

on the Esight server for 

ENU named after 

Gumilev 

РЭТ- 

49 

Жантлесова Асемгуль 

Бейсембаевна, т.ғ.к., PhD, 

доцент м.а. 

158.  Зейлан 

Еркебұлан 

Нұрланұлы 

ОҚО Сарыағаш қаласы 

әкімдігінің 

корпоративтік желісінің 

қауіпсіздік жүйесін 

жаңарту 

Модернизация 

корпоративной сети 

акимата г. Сарыагаш 

ЮКО 

Modernization a security 

system of the corporate 

network of the akimat of 

the city of Saryagash 

SKO 

РЭТ- 

49 

Раимбеков  Сайлаухан 

Газизович, э.ғ.д., профессор 

159.  Карбаева Аида 

Батырхановна 

Smart Parking жүйесіне 

арналған контроллерді 

әзірлеу 

Разработка контроллер 

для системы Smart 

Parking 

Development of a 

controller for the Smart 

Parking system 

РЭТ- 

49 

Набиев Наби Козыевич, 

т.ғ.к., доцент 

160.  Көшкінбай 

Жазира 

Нұрлыбекқызы 

Оптикалық 

талшықтардағы 

электромагниттік 

толқындардың таралу 

процесін зерттеу және 

оларды қазіргі жағдайда 

практика жүзінде 

қолдану 

Исследование процессов 

распространения 

электромагнитных волн 

в волоконных световодах 

и их практическое 

применение в 

современных условиях 

The exploration of the 

processes of 

electromagnetic waves 

propagation in fiber 

light-guides and their 

practical application in 

modern conditions. 

РЭТ- 

49 

Канымгазиева Ильмира 

Айдосовна,  ф.-м.ғ.к., 

профессор м.а. 

161.  Қожанов Бағдат 

Қуатұлы 

Астана қаласындағы 

Юго-Восточный 

ауданында GPON 

технологиясын жобалау 

Проектирование 

технологии GPON в 

микрорайоне  Юго-

Восточный г. Астаны 

Designing of GPON 

technology in the micro 

district Southeast of 

Astana сity 

РЭТ- 

49 

Тукушев Нурбахыт 

Батырханович, магистр, аға 

оқытушы 

162.  Қуандық Бейбіт 

Дәулетұлы 

Ақмола облсы, Зеренді 

ауданына  NGN 

Проектирование 

технологии NGN в 

Designing of NGN 

technology in 

РЭТ- 

49 

Раимбеков  Сайлаухан 

Газизович, э.ғ.д., профессор 
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технологиясын жобалау Зерендинском районе 

Акмолинской области 

Zerendinsky district of 

Akmola region 

163.  Мендибаева 

Жанар 

Сагинбековна 

Батыс Қазақстан облысы 

мемлекеттік кірістер 

департаментінің 

ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін 

корпоративтік желісін 

тексеру 

Тестирование  

корпоративной сети 

департамента   

государственных  

доходов Западно-

Казахстанской области 

на  информационную 

безопасность 

Testing the corporate 

network of the State 

Revenue Department of 

the West Kazakhstan 

region for information 

security 

РЭТ- 

49 

Казанбасов Ерзат 

Кабылмажитович, доцент 

м.а. 

Ғылыми кеңесшісі: 

Сеилов Шахмаран 

Журсинбекович, э.ғ.д., 

т.ғ.к., профессор 

164.  Мірсәлі 

Жанарыс 

Ерболұлы 

Ауытқу кезінде 

сигналды ұялы байланыс 

желісінде датчик арқылы 

жіберетін құрылғыны 

жобалау   

Проектирование 

устройства с передачей 

сигнала по сетям 

мобильной связи от 

датчика опрокидывания 

Designing a device with 

signal transmission over 

mobile communication 

networks from the 

rollover sensor 

РЭТ- 

49 

Жармакин Болатхан 

Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

165.  Нәжкен Айдана 

Есімқызы 

«Ақылды үйдің» 

қауіпсіздік жүйесін 

әзірлеу 

Разработка системы 

безопасности «Умного 

дома» 

Development of  a 

security system for 

"Smart home" 

РЭТ- 

49 

Шарипов Бахыт 

Жаппарович, п.ғ.д., 

профессор м.а. 

166.  Оразалы Ақерке 

Айтуғанқызы 

Астана қаласы «Зеленый 

квартал» тұрғын-үй 

кешенінде «Ақылды үй» 

жобасын әзірлеу 

Разработка проекта 

«Умный дом» в ЖК 

«Зеленый Квартал»  

г. Астаны 

Development of the 

project "Smart Home" in 

the residential complex 

"Green Quarter" of the 

city of Astana 

РЭТ- 

49 

Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 

167.  Оразхан Айбота Су деңгейін бақылау 

жүйесі үшін контроллер 

әзірлеу 

Разработка контроллера 

для системы 

мониторинга уровня 

воды 

Development of  a 

controller for a water 

level monitoring system 

РЭТ- 

49 

Набиев Наби Козыевич, 

т.ғ.к., доцент 

168.  Өмірбай Нұртаза 

Қолғанатұлы 

ATmega328 

микроконтроллері 

базасында қауіпсіздік 

жүйесін жобалау 

Разработка системы 

безопасности на базе 

микроконтроллера 

ATmega 328 

Development of a 

security system based on 

the ATmega 328 

microcontroller 

РЭТ- 

49 

Амирова Ақжібек 

Сейтжановна 

магистр, аға оқытушы 

169.  Садабай Айхан 

Шаукатқызы 

Сымсыз сенсорлық 

байланыс 

желілерін(СЖЖ) 

қоршаған ортаның 

мониторингі үшін 

Использование 

беспроводных 

сенсорных сетей (БСС) 

для мониторинга 

окружающей среды 

Use of wireless sensor 

networks (WSN) for 

environmental 

monitoring. 

РЭТ- 

49 

Шарипов Бахыт 

Жаппарович, п.ғ.д., 

профессор м.а. 

https://edu.enu.kz/template.html#/student/31626
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31626
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31626
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31476
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31476
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31476
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31670
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31670
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32013
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32013
https://edu.enu.kz/template.html#/student/32304
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31500
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31500
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31554
https://edu.enu.kz/template.html#/student/31554


қолдану 

170.  Тілеулі Шұғыла 

Тілеутайқызы 

Аягөз қаласында GPON 

технологиясын қолданып 

қатынас желісін жобалау 

Проектирование сети 

доступа в г. Аягоз с 

использованием 

технологии GPON 

Designing an access 

network in the city of 

Ayagoz using GPON 

technology 

РЭТ- 

49 

Абишев Мейрхан 

Джаксылыкович,  

э.ғ.к., профессор м.а. 

171.  Хснуллин 

Айдын 

Сайфоллаұлы 

ШҚО Зайсан қаласында 

GPON технологиясын 

қолданып қатынас 

желісін жобалау 

Проектирование сети 

доступа в г. Зайсан ВКО 

с использованием 

технологии GPON 

Designing an access 

network in the city of 

Zaysan in the East 

Kazakhstan region using 

GPON technology 

РЭТ- 

49 

Раимбеков  Сайлаухан 

Газизович, э.ғ.д., профессор 

172.  Аманқосов 

Нұрбол 

Еркінұлы 

Asterisk IP ATC негізінде 

корпоративтік желі 

жобасын жасау 

Разработка проекта 

корпоративной сети на 

базе IP ATC Asterisk 

Development of project 

of corporation network 

based on the IP ATS 

Asterisk 

РЭТ-

49/1 

Булешова Гульмира 

Кожабаевна, магистр, аға 

оқытушы 

173.  Бахитжан 

Нурмухамед 

Бахитжанұлы 

«Ақылды үй» климат-

бақылау мониторингі 

жүйесін жобалау 

Проектирование 

системы мониторинга 

климат-контроля 

«Умный дом» 

Designing of the systems 

of monitoring of climate-

control of «Smart house» 

РЭТ-

49/1 

Юсупбекова Багила 

Ниязовна, магистр, 

оқытушы 

Ғылыми кеңесші: 

Жармакин Болатхан 

Кайкенович 

магистр,  аға оқытушы 

174.  Беймбетова 

Луиза 

Беимбетқызы 

Объектілер ғимаратқа 

кіру үшін автоматты 

тану құрылғысын 

жобалау 

Проектирование 

устройства 

автоматического 

распознавания объектов 

для доступа в помещение 

Designing a device for 

automatic recognition of 

objects for access to the 

premises 

РЭТ-

49/1 

Жармакин Болатхан 

Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

175.  Богембаев 

Нурперзент 

Рамазанулы 

LabVIEW ауани 

аспабына 

айналдырылған Никола 

Тесланың электр 

энергиясын өңдейтін һәм 

тасымалдайтын 

қондырғысы 

Установка Николы Тесла 

для выработки и 

транспортировки 

электроэнергии на 

основе LabVIEW 

Installation of Nikola 

Tesla for generating and 

transporting of electricity  

in the virtual instrument 

LabVIEW 

РЭТ-

49/1 

Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

философия ғ.д., профессор 

176.  Жолдасов Елнур 

Талпинугли 

ҚР темір жолдарында 

Wi-Fi техналогиясын 

енгізуді зерттеу 

Исследование внедрения 

технологии Wi-Fi на 

железных дорогах РК 

Research the 

implementation of Wi-Fi 

technology at the 

РЭТ-

49/1 

Ғылыми кеңесші:  

Шоганова Инкар, магистр, 

оқытушы 
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railways of the Republic 

of Kazakhstan  

177.  Жораханов 

Нұркен 

Әбдіжәлілұлы 

Бағдарламаланатын 

басқаруымен 

жылжымалы құрылғыны 

жобалау («Ақылды 

автокөлік») 

Проектирование 

подвижного устройства с 

программным 

управлением («Умный 

автомобиль») 

Design of a mobile 

device with software 

control («Smart car») 

РЭТ-

49/1 

Жармакин Болатхан 

Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

178.  Лайыков 

Бауыржан 

Канатович 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ физика-техникалық 

факультеті үшін 

ақпараттық тақтаны 

әзірлеу 

Разработка 

ннформационного табло  

физико-технического 

факультета ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

Development of 

information board for the 

Faculty of Physics and 

Technology of 

L.N.Gumilev Eurasion 

National Uiversity 

РЭТ-

49/1 

Наурызбаев Асқар 

Ергембаевич,  ф.-м.ғ.к., 

доцент 

179.  Мусина Дана 

Октябрькызы 

Мобильді телефонға 

арналған NI LabVIEW 

Modulation Toolkit ауани 

аспабы түрінде жасалған 

радио-қабылдағыш 

Радиоприёмник для 

мобильного телефона, 

разработанная в виде  

виртуального прибора NI 

LabVIEW Modulation 

Toolkit 

Radio Receiver for 

mobile phone, designed 

as a Virtual instrument 

NI LabVIEW 

Modulation Toolkit 

РЭТ-

49/1 

Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

философия ғ.д., профессор 

180.  Мұқанғали 

Темірхан 

Талғатұлы 

NI LabVIEW Modulation 

Toolkit ауани аспабы 

түрінде жасалған 

ақылды-қалашықтың 

АБЖ жобалау 

Проектирование САУ 

умного- 

городка, основываясь на 

технологии 

виртуального прибора 

NI LabVIEW Modulation 

Toolkit 

Designing ACS for 

smart- 

town, based on the 

technology 

of the Virtual 

Instruments NI 

LabVIEW Modulation 

Toolkit 

РЭТ-

49/1 

Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

философия ғ.д., профессор 

181.  Мырзалиева 

Ақерке 

Қалдыбекқызы 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ студенттер үйіне 

IEEE802.3 база 

стандартында ISDN 

қызметін қамтамасыз ету 

Предоставление ISDN 

услуг на базе стандарта 

IEEE 802.3 в 

студенческом доме ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева 

Providing ISDN services 

based on standard IEEE 

802.3 in the student 

house of Eurasian 

Nationality University 

named after 

L.N.Gumilyov 

РЭТ-

49/1 

Кабылбекова Уткир 

Момыновна, т.ғ.к., 

профессор м.а. 

Ғылыми кеңесшісі: 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

182.  Наурызова Ішкі алгоритм көмегімен Проектирование Designing a mobile РЭТ- Жармакин Болатхан 
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Айгерим 

Болатбековна 

жер үсті мониторингі 

үшін жылжымалы 

құрылғыны жобалау 

подвижного устройства 

для мониторинга 

местности по 

встроенному алгоритму 

device for terrain 

monitoring using the 

built-in algorithm 

49/1 Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

183.  Нурден Айдана 

Женісбекқызы 

Астана қаласындағы 

«Арт Строй 2» 

орталығының бірлескен 

желілерін оңтайландыру 

Оптимизация 

кооперативной сети ТОО 

Арт-строй-2 в г. Астане 

Optimization of 

corporation network in 

LLP «Art-stroi-2» in the 

city Astana 

РЭТ-

49/1 

Ахметбаев Даурен 

Садыкович, т.ғ.д., 

профессор 

Ғылыми кеңесшісі: 

Токашева Мирамгуль 

Сериковна, аға оқытушы, 

магистр 

184.  Нұрманова 

Алина 

Жоламанқызы 

Л.Н.Гумилев атындағы 

ЕҰУ IEEE 802.11b/g 

стандарты негізінде 

Интернет-қызметтерді 

ұсыну жылдамдығын 

және шуылға 

қарсылықты жоғарылату 

жолдарын зерттеу 

Исследование путей 

увеличения скорости и 

помехозащищенности 

предоставления 

Интернет-услуг на базе 

стандарта IEEE 802.11b/g 

в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

Research of ways to 

increase the speed and 

noise immunity of 

providing Internet 

services based on the 

IEEE 802.11b / g 

standard at the ENU 

named after 

L.N.Gumilyov 

РЭТ-

49/1 

Мухамедрахимова Галия 

Исатаевна , п.ғ.к., 

профессор м.а. 

185.  Рахымбеков 

Нұрислам 

Бауыржанұлы 

Пластикалық карталар 

көмегімен гардероб 

жұмысын 

автоматтандыру үшін 

құрылғыны жобалау 

Проектирование 

устройства для 

автоматизации работы 

гардероба с помощью 

пластиковых карт 

Designing a device to 

automate the work of the 

wardrobe with the help 

of plastic cards 

РЭТ-

49/1 

Жармакин Болатхан 

Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

186.  Садуов 

Жаркынбек 

Нурпеис угли 

Ақмола облысы Макинск 

қаласында кең жолақты 

қатынау қызметтерін 

ұйымдастыру 

Организация услуг 

широкополосного 

доступа в г. Макинске, 

Акмолинской области 

Organization of 

broadband access 

services in the city 

Makinsk of Akmola 

region 

РЭТ-

49/1 

Шоганова Инкар, магистр, 

оқытушы 

187.  Салханов 

Избаскан 

Туралханович 

KazEOSat-1 және  

KazEOSat-2 мысалында 

жерді қашықтықтан 

бақылау жерсерігінің 

радиоарналарын есептеу 

Расчет радиоканалов 

спутников ДЗЗ на 

примере  KazEOSat-1 и 

KazEOSat-2 

Calculation of radio 

channels of remote 

sensing of the Earth 

using the example of 

KazEOSat-1 and 

KazEOSat-2  

РЭТ-

49/1 

Сыздыков Арман 

Базарбаевич, магистр, аға 

оқытушы 
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188.  Сансызбай 

Нұрболат 

Қанатұлы 

Мобильдік байланыс 

желілері бойынша 

сигналды жіберу арқылы 

жылжымалы объектінің 

кеңістігінде позицияны 

анықтауға арналған 

құрылғыны жобалау 

Проектирование 

устройства для 

определения положения 

в пространстве 

движущегося объекта с 

передачей сигнала по 

сетям мобильной связи 

Designing a device for 

determining the position 

in the space of a moving 

object with signal 

transmission over mobile 

communication networks 

РЭТ-

49/1 

Жармакин Болатхан 

Кайкенович, магистр, аға 

оқытушы 

189.  Сатыбалды 

Асқар 

Сейфуллаұлы 

Ранк-Хилш құбырына 

негізделген ARDUINO 

микроконтроллерімен 

басқарылатын теңіз-

мұхит суын мини-

тұщыландырғыш 

Мини-опреснитель 

морской и океанической 

воды на базе трубы 

Ранка-Хильша, 

управляемый 

микроконтроллером 

ARDUINO 

Mini-desalter for sea and 

ocean water based on the 

Rank-Hilsh pipe, 

controlled by ARDUINO 

microcontroller 

РЭТ-

49/1 

Әубәкір Дәуренбек 

Әзенұлы, ф.-м.ғ.к., 

философия ғ.д., профессор 

190.  Сенбай Тоғжан 

Сенбайқызы 

Смартфон көмегімен 

IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

технологиясының 

параметрлерін бағалау 

Оценка параметров 

технологии IEEE 802.11 

(Wi-Fi) с помощью 

смартфона 

Evaluation of parameters 

of technology IEEE 

802.11 (Wi-Fi) using a 

smartphone 

РЭТ-

49/1 

Токашева Мирамгуль 

Сериковна, аға оқытушы, 

магистр 

191.  Сухан 

Рафсанжан 

Сенсекұлы 

Ақмола облысының 

Степняк қаласында LTE 

Advanced 

технолгиясымен сымсыз 

байланыс желісін 

ұйымдастыру 

Организация 

беспроводного доступа в 

г. Степняке, 

Акмолинской области с 

использованием 

технологии LTE 

Advanced 

Organization of wireless 

access services in the city 

Stepnyak of Akmola 

region 

РЭТ-

49/1 

Шоганова Инкар, магистр, 

оқытушы 

192.  Таттығалиева 

Диана 

Болатбекқызы 

Алматы облысы Алакөл 

ауданының Бескөл 

ауылында телефондық 

желіні жаңарту 

Модернизация 

телефонной сети в селе 

Бесколь Алакольского 

района Алматинской 

области 

Modernization of the 

telephone network in the 

village Beskol of destrict 

Alakol of Almaty region 

РЭТ-

49/1 

Токашева Мирамгуль 

Сериковна, аға оқытушы, 

магистр 

193.  Тугелбаев 

Султан 

Абдухаликович 

Ташкент қаласындағы 

«IPOTEKA BANK» 

корпоративтік желісінде 

VPN тунельдендіру 

арқылы желілік 

қауіпсіздік жобасын 

Разработка проекта 

сетевой безопасности 

путем туннелирования 

VPN в корпоративной 

сети IPOTEKA BANK в 

г. Ташкенте 

Development of the 

project of network 

security by tunneling 

VPN in the corporate 

network of IPOTEKA 

BANK in Tashkent 

РЭТ-

49/1 

Токашева Мирамгуль 

Сериковна, аға оқытушы, 

магистр 
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жасау 

             

 

                    Кафедра меңгерушісі                                                                   Ш.Ж.Сеилов         

                    

 

          Факультет деканы                                                                       А.Т.Акылбеков  
 


