
 № Студенттің ТАЖ Топ Тақырып атауы (ағылшын тілінде) Тақырып атауы (қазақ тілінде) Тақырып атауы (орыс тілінде) Жетекші Жұмыс түрі

1 Көкен Қазыбек Ерболұлы BD-2001 Data analysis algorithm using a neural 
network

Нейрондық желінің көмегімен 
деректерді талдау алгоритмі

Алгоритм анализа данных с 
использованием нейронной сети

Таимова Л. Жеке

2 Аханов Асқар Махсатұлы BD-2001 Design and development of a system for 
automatically filling out applications based 
on the analysis of text data

Мəтіндік деректерді талдау негізінде 
автоматты түрде қосымшаларды 
толтыру жүйесін жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для автоматического заполнения 
заявок на основе анализа текстовых 
данных

Абдикенов Б.Б. Кешенді

3 Мусанова Анель Нурмуратовна BD-2001 Designing and executing a cross-sectional 
study of gaming and mobility behavior: 
demographic, sociocultural and 
psychological factors.

Ойын жəне мобильді мінез-құлықты 
кросс-зерттеуді əзірлеу жəне жүргізу: 
демографиялық, əлеуметтік-мəдени 
жəне психологиялық факторлар.

Разработка и проведение 
перекрестного исследования игрового 
и мобильного поведения: 
демографические, социокультурные и 
психологические факторы.

Жалғас А.Б. Кешенді

4 Гаврилко Александр Дмитриевич BD-2001 Detection of damaged vertebrae in the 
cervical region through deep learning

Терең оқыту арқылы мойын 
аймағындағы зақымдалған 
омыртқаларды анықтау

Обнаружение поврежденных 
позвонков в шейном отделе с помощью 
глубокого обучения

Жалғас А.Б. Кешенді

5 Дүйсенов Аян Ерғалиұлы BD-2001 Detection of damaged vertebrae in the 
cervical region through deep learning

Терең оқыту арқылы мойын 
аймағындағы зақымдалған 
омыртқаларды анықтау

Обнаружение поврежденных 
позвонков в шейном отделе с помощью 
глубокого обучения

Жалғас А.Б. Кешенді

6 Қудайберген Сəт Берікұлы BD-2001 Determining the user's gender by request 
behavior

Пайдаланушы жынысын сұрақ сұрау 
əдеті бойынша анықтау

Определение пола пользователя по 
запросному поведению

Таимова Л. Жеке

7 Жакашов Мухамедали Бакытбекулы BD-2001 Development of application for the 
cylindrical heat problems with moving 
boundary using Deep Learning

Терең оқытуды қолдана отырып, 
жылжымалы шекарасы бар цилиндрлік 
жылу өткізгіштік есептерін шешуге 
арналған қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для 
цилиндрических задач 
теплопроводности с подвижной 
границой с использованием глубокого 
обучения

Касабек С. А. Жеке

8 Əбілбеков Адал Нұрланұлы BD-2001 Development of Kazakh speech synthesis 
technique based on HMM

HMM-ге негізделген қазақша сөйлеу 
синтезінің техникасын дамыту

Разработка техники синтеза казахской 
речи на основе HMM

Minsoo Hahn Кешенді

9 Айтпаев Арлан Талгатович BD-2001 Development of method for recognizing 
voice control commands based on a 
convolutional neural network

Конволюциялық нейрондық желі 
негізінде дауыстық командаларды тану 
əдісін құру

Разработка метода распознавания 
голосовых команд управления на 
основе сверточной нейронной сети

Таимова Л. Жеке

10 Шəріпбек Мансұр Əмірбекұлы BD-2001 Development of real-time human 
identification method using neural 
networks

Нейрондық желілерді қолдана отырып, 
адамның нақты уақытындағы 
сəйкестендіру əдісін құру

Разработка метода идентификация 
человека в реальном времени с 
использованием нейронных сетей

Таимова Л. Жеке

11 Абдираманов Алтынбек Хамитулы BD-2001 Flower Recognition system using ML Машиналық оқытудың көмегімен 
гүлдерді тану жүйесі

Система распознавания цветов с 
использованием машинного обучения

Жалғас А.Б. Кешенді

12 Ануарова Аружан Арыстенбековна BD-2001 Hand gestures recognition system for 
managing the web application interface

Веб-қосымшалар интерфейсін 
басқаруға арналған қол қимылдарын 
тану жүйесі

Система распознавания жестов рук для 
управления интерфейсом веб-
приложения

Белощицкая С. В. Кешенді

13 Бакибаева Жанель Маратқызы BD-2001 Hand gestures recognition system for 
managing the web application interface

Веб-қосымшалар интерфейсін 
басқаруға арналған қол қимылдарын 
тану жүйесі

Система распознавания жестов рук для 
управления интерфейсом веб-
приложения

Белощицкая С. В. Кешенді

14 Тынымбай Дильназ Дауренкызы BD-2001 Hand gestures recognition system for 
managing the web application interface

Веб-қосымшалар интерфейсін 
басқаруға арналған қол қимылдарын 
тану жүйесі

Система распознавания жестов рук для 
управления интерфейсом веб-
приложения

Белощицкая С. В. Кешенді

15 Мусина Аружан Нурлановна BD-2001 Implementing machine learning for smart 
farming

Ауыл шаруашылығын ақылды жүргізу 
үшін машиналық оқытуды енгізу

Внедрение машинного обучения для 
умного ведения сельского хозяйства

Жалғас А.Б. Кешенді

16 Көшер Сұлтанбек Сейтжаппарұлы BD-2001 Intelligent system development of a 
student attendance monitoring based on 
face recognition algorithms

Бетті тану алгоритмдері негізінде 
студенттердің сабаққа қатысуын 
бақылаудың 
интеллектуалды жүйесін жасау

Разработка интеллектуальной системы 
контроля посещаемости студентов на 
основе алгоритмов распознавания лиц

Иманкулов Т. С. Кешенді

17 Садр Ғаламат Еренұлы BD-2001 Using deep learning for measuring traffic 
flow in city

Қаладағы көлік қозғалысын өлшеу 
үшін тереңдетілген оқытуды қолдану

Использование глубокого обучения для 
измерения транспортного потока в 
городе

Жалғас А.Б. Жеке

18 Мəулен Айзада Ерболқызы BD-2002 Analysis and recognition of sound 
recording with different emotional coloring

Əртүрлі эмоциямен айтылған 
дыбыстық жазуларды талдау жəне тану

Анализ и распознавание звуковых 
файлов с различной эмоциональной 
окраской

Муканова Б. Г. Жеке

19 Айту Шыңғыс Жақсылықұлы BD-2002 Design and development of a system for 
muzzle recognition and weight estimation 
of a cattle

Ірі қара малдың бетін тану жəне 
малдың салмағын анықтау жүйесін 
жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для распознавания морды и 
определения веса КРС

Абдикенов Б.Б. Кешенді

20 Жəліш Жасұлан Убайдуллаұлы BD-2002 Design and development of a system for 
muzzle recognition and weight estimation 
of a cattle

Ірі қара малдың бетін тану жəне 
малдың салмағын анықтау жүйесін 
жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для распознавания морды и 
определения веса КРС

Абдикенов Б.Б. Кешенді

21 Секербек Дария Қайратқызы BD-2002 Design and development of a system for 
muzzle recognition and weight estimation 
of a cattle

Ірі қара малдың бетін тану жəне 
малдың салмағын анықтау жүйесін 
жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для распознавания морды и 
определения веса КРС

Абдикенов Б.Б. Кешенді

22 Бавархан Есбол Суендэгұлы BD-2002 Design and development of an integrated 
system for accounting and analysis of 
incidents of violation of the rules of 
academic honesty

Академиялық адалдық ережелерін 
бұзған оқиғаларды есепке алу жəне 
талдаудың интеграцияланған жүйесін 
жобалау жəне əзірлеу

Проектирование и разработка 
интегрированной системы учета и 
анализа инцидентов нарушения правил 
академической честности

Кумалаков Б. А. Жеке

23 Мирас Гаухар Дарханқызы BD-2002 Designing a Machine Learning Solution to 
enhance the efficiency of Secondary 
Education Management

Машиналық оқытуды қолдану арқылы 
орта білімді басқару тиімділігін 
арттыруға арналған жүйені жобалау

Разработка решения для повышения 
эффективности управления средним 
образованием с использованием 
машинного обучения

Зуева Ə.Е. Кешенді

24 Сайлаубек Санжар Дарханұлы BD-2002 Design and development of an intellectual 
messenger to determine the human 
psychotype

Адам психотипін анықтау үшін 
интеллектуалды хабаршыларды 
жобалау жəне дамыту

Дизайн и разработка 
интеллектуального мессенджера для 
определения психотипа человека

Жантилеуов Э.Б. Жеке

25 Амангельдинова Камила Темирболатовна BD-2002 Developing machine learning algorithms 
for weather prediction and climate analyses

Ауа-райын болжау жəне климатты 
талдау үшін машиналық оқыту 
алгоритмдерін əзірлеу

Разработка алгоритмов машинного 
обучения для прогнозирования погоды 
и анализа климата

Жалғас А.Б. Кешенді
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26 Хабиев Жангирхан Кайратович BD-2002 Developing machine learning algorithms 
for weather prediction and climate analyses

Ауа-райын болжау жəне климатты 
талдау үшін машиналық оқыту 
алгоритмдерін əзірлеу

Разработка алгоритмов машинного 
обучения для прогнозирования погоды 
и анализа климата

Жалғас А.Б. Кешенді

27 Төлеген Ақниет Бауыржанұлы BD-2002 Development and improvement of smart 
traffic light systems in megacities

Магеполистағы ақылды бағдаршам 
жүйелерін дамыту жəне жетілдіру

Разработка и улучшение систем умного 
светофора в мегаполисах

Сергазиев М. Ж. Кешенді

28 Алимбаева Амина Қайратқызы BD-2002 Development of a conceptual framework 
for analyzing the economic impact of 
COVID-19 to tourism

COVID-19-ның туризмге 
экономикалық əсерін талдаудың 
тұжырымдамалық негізін əзірлеу

Разработка концептуальной основы для 
анализа экономического воздействия 
COVID-19 на туризм

Жалғас А.Б. Жеке

29 Карпов Евгений Александрович BD-2002 Development of an algorithm for 
identifying online stores and marketplaces 
using open sources on the Internet

Интернеттегі ашық дереккөздерді 
пайдалана отырып, интернет-дүкендер 
мен маркетплейстерді анықтау 
алгоритмін əзірлеу

Разработка алгоритма идентификации 
интернет-магазинов и маркетплейсов с 
использованием открытых источников 
в сети Интернет

Кумалаков Б. А. Кешенді

30 Нұрсейт Ардақ Асқатқызы BD-2002 Development of an algorithm for 
identifying online stores and marketplaces 
using open sources on the Internet

Интернеттегі ашық дереккөздерді 
пайдалана отырып, интернет-дүкендер 
мен маркетплейстерді анықтау 
алгоритмін əзірлеу

Разработка алгоритма идентификации 
интернет-магазинов и маркетплейсов с 
использованием открытых источников 
в сети Интернет

Кумалаков Б. А. Кешенді

31 Сейсенбекқызы Арайлым BD-2002 Development of an algorithm for 
identifying online stores and marketplaces 
using open sources on the Internet

Интернеттегі ашық дереккөздерді 
пайдалана отырып, интернет-дүкендер 
мен маркетплейстерді анықтау 
алгоритмін əзірлеу

Разработка алгоритма идентификации 
интернет-магазинов и маркетплейсов с 
использованием открытых источников 
в сети Интернет

Кумалаков Б. А. Кешенді

32 Көптлеуов Айбек Əділұлы BD-2002 Development of application for the Stefan 
problems with two free boundaries using 
Deep Learning

Терең оқытуды қолдана отырып, екі 
шекарасы бар Стефан есептерін 
шешуге арналған қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для проблем 
Стефана с двумя свободными 
границами с использованием 
глубокого обучения

Касабек С. А. Жеке

33 Арас Алихан Сагатулы BD-2002 Development of text recognition method 
from image

Суреттен мəтінді тану əдісін құру Разработка метода распознавания 
текста из изображения

Таимова Л. Кешенді

34 Курманбекулы Ерсултан BD-2002 Development of text recognition method 
from image

Суреттен мəтінді тану əдісін құру Разработка метода распознавания 
текста из изображения

Таимова Л. Кешенді

35 Марат Айсая BD-2002 Development of text recognition method 
from image

Суреттен мəтінді тану əдісін құру Разработка метода распознавания 
текста из изображения

Таимова Л. Кешенді

36 Орынбаев Нұрсерік Ерболұлы BD-2003 Design and development of a system for 
eye movement coordinate detection

Көз қозғалысы координаттарын 
анықтау жүйесін жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для определения координат движений 
глаз

Абдикенов Б.Б. Кешенді

37 Рашит Əлішер Қанышұлы BD-2003 Design and development of a system for 
eye movement coordinate detection

Көз қозғалысы координаттарын 
анықтау жүйесін жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для определения координат движений 
глаз

Абдикенов Б.Б. Кешенді

38 Бертысбаев Санжар Айдынович BD-2003 Design and development of a system for 
face recogntion with anti-spoofing

Антиспуфингі бар бетті анықтау 
жүйесін жобалау жəне əзірлеу

Проектирование и разработка системы 
для распознования лица с 
антиспуфингом.

Абдикенов Б.Б. Кешенді

39 Кайржанов Мурат Кайратович BD-2003 Design and development of a system for 
face recogntion with anti-spoofing

Антиспуфингі бар бетті анықтау 
жүйесін жобалау жəне əзірлеу

Проектирование и разработка системы 
для распознования лица с 
антиспуфингом.

Абдикенов Б.Б. Кешенді

40 Қалибаев Абзал Бауржанұлы BD-2003 Development of a module for predicting 
the price of confectionery products based 
on data analysis from a web service

Веб сервист деректерін талдау алқылы 
кондитерлік өнімдердің бағаларын 
болжау модулін құрастыру

Разработка модуля по предсказанию 
цены кондитерских изделий на основе 
анализа данных с веб-сервиса

Нургожина А. Кешенді

41 Садық Санжар Бақытұлы BD-2003 Development of a module for predicting 
the price of confectionery products based 
on data analysis from a web service

Веб сервист деректерін талдау алқылы 
кондитерлік өнімдердің бағаларын 
болжау модулін құрастыру

Разработка модуля по предсказанию 
цены кондитерских изделий на основе 
анализа данных с веб-сервиса

Нургожина А. Кешенді

42 Жумажанова Дильназ Маулетовна BD-2003 Development of a tourism management 
system for planning a visit to the city of 
Astana

Астана қаласына баруды жоспарлау 
үшін туризмді басқару жүйесін əзірлеу

Разработка туристической системы 
управления планирования визита в 
город Астана

Едилхан Д. Кешенді

43 Нұрболатқызы Мерей BD-2003 Development of a tourism management 
system for planning a visit to the city of 
Astana

Астана қаласына баруды жоспарлау 
үшін туризмді басқару жүйесін əзірлеу

Разработка туристической системы 
управления планирования визита в 
город Астана

Едилхан Д. Кешенді

44 Примкулов Алпамыс Кайратович BD-2003 Development of a tourism management 
system for planning a visit to the city of 
Astana

Астана қаласына баруды жоспарлау 
үшін туризмді басқару жүйесін əзірлеу

Разработка туристической системы 
управления планирования визита в 
город Астана

Едилхан Д. Кешенді

45 Абишев Айбек Адильбекович BD-2003 Development of platform for 
communication between investors and 
start-up projects

Инвесторлар мен бастаушы жобаларды 
байланыстыруға арналған 
платформаны əзірлеу

Разработка платформы для связи 
инвесторов и начинающих проектов

Жантилеуов Э.Б. Жеке

46 Мунбаева Іңкəр Сарсенбайқызы BD-2003 Implementing machine learning for smart 
farming

Ауыл шаруашылығын ақылды жүргізу 
үшін машиналық оқытуды енгізу

Внедрение машинного обучения для 
умного ведения сельского хозяйства

Жалғас А.Б. Кешенді

47 Дəуренұлы Дінмұхамед BD-2003 Intelligent image-based system for 
estimating a person's age

Суреттерден адамның жасын бағалау 
зияткерлік жүйесі

Интеллектуальная система оценки 
возраста человека по изображениям

Белощицкая С. В. Кешенді

48 Кусаинова Амина Ерланқызы BD-2003 Intelligent image-based system for 
estimating a person's age

Суреттерден адамның жасын бағалау 
зияткерлік жүйесі

Интеллектуальная система оценки 
возраста человека по изображениям

Белощицкая С. В. Кешенді

49 Сауленова Аружан Саматқызы BD-2003 Intelligent image-based system for 
estimating a person's age

Суреттерден адамның жасын бағалау 
зияткерлік жүйесі

Интеллектуальная система оценки 
возраста человека по изображениям

Белощицкая С. В. Кешенді

50 Есенгелді Нұрдəулет Ералыұлы BD-2003 Intelligent system development of a 
student attendance monitoring based on 
face recognition algorithms

Бетті тану алгоритмдері негізінде 
студенттердің сабаққа қатысуын 
бақылаудың 
интеллектуалды жүйесін жасау

Разработка интеллектуальной системы 
контроля посещаемости студентов на 
основе алгоритмов распознавания лиц

Иманкулов Т. С. Кешенді

51 Бисембаев Абзал Ерсаинұлы BD-2003 Rain (thunderstorm) forecasting system in 
the regions of Kazakhstan based on 
meteorological data

Метеорологиялық деректер негізінде 
Қазақстан облыстарында жаңбырды 
(найзағайды) болжау жүйесі

Система прогнозирования 
дождя(грозы) в областях Казахстана на 
основе метеорологических данных

Нурахов Е. С. Кешенді

52 Мұстафин Қуанышбек Ринатұлы BD-2003 Rain (thunderstorm) forecasting system in 
the regions of Kazakhstan based on 
meteorological data

Метеорологиялық деректер негізінде 
Қазақстан облыстарында жаңбырды 
(найзағайды) болжау жүйесі

Система прогнозирования 
дождя(грозы) в областях Казахстана на 
основе метеорологических данных

Нурахов Е. С. Кешенді

53 Алиев Дамир Русланович BD-2004 Design and development of a system for a 
breast cancer recognition based on 
medical images

Медициналық суреттер негізінде сүт 
безі қатерлі ісігін анықтау жүйесін 
жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для распознования рака молочной 
железы на основе медицинских 
снимков

Абдикенов Б.Б. Кешенді



54 Тасжан Алуа Бейбітханқызы BD-2004 Design and development of a system for a 
breast cancer recognition based on 
medical images

Медициналық суреттер негізінде сүт 
безі қатерлі ісігін анықтау жүйесін 
жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для распознования рака молочной 
железы на основе медицинских 
снимков

Абдикенов Б.Б. Кешенді

55 Игенов Темірлан Ескендірұлы BD-2004 Design and development of a system for 
automatically filling out applications based 
on the analysis of text data

Мəтіндік деректерді талдау негізінде 
автоматты түрде қосымшаларды 
толтыру жүйесін жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для автоматического заполнения 
заявок на основе анализа текстовых 
данных

Абдикенов Б.Б. Кешенді

56 Əлмахан Ырысбек Əуезханұлы BD-2004 Designing a Machine Learning Solution to 
enhance the efficiency of Secondary 
Education Management

Машиналық оқытуды қолдану арқылы 
орта білімді басқару тиімділігін 
арттыруға арналған жүйені жобалау

Разработка решения для повышения 
эффективности управления средним 
образованием с использованием 
машинного обучения

Зуева Ə.Е. Кешенді

57 Шутенов Батырхан Тлекұлы BD-2004 Designing a Machine Learning Solution to 
enhance the efficiency of Secondary 
Education Management

Машиналық оқытуды қолдану арқылы 
орта білімді басқару тиімділігін 
арттыруға арналған жүйені жобалау

Разработка решения для повышения 
эффективности управления средним 
образованием с использованием 
машинного обучения

Зуева Ə.Е. Кешенді

58 Əбдірешов Жандос Ерланұлы BD-2004 Designing and executing a cross-sectional 
study of gaming and mobility behavior: 
demographic, sociocultural and 
psychological factors.

Ойын жəне мобильді мінез-құлықты 
кросс-зерттеуді əзірлеу жəне жүргізу: 
демографиялық, əлеуметтік-мəдени 
жəне психологиялық факторлар.

Разработка и проведение 
перекрестного исследования игрового 
и мобильного поведения: 
демографические, социокультурные и 
психологические факторы.

Жалғас А.Б. Кешенді

59 Қуанышова Зейнеп Махсатқызы BD-2004 Detection of insults and sarcasm in 
Kazakh texts

Қазақша мəтіндердегі мысқыл жəне 
қорлық сөздерін анықтау

Обнаружение оскорблений в текстах 
на казахском языке

Алимжанов Е. С. Кешенді

60 Абзалбеков Нурлан Багдатович BD-2004 Development of a mobile GIS app 
"Abzur" to support the activities of the 
population, based on crowdsourcing

Краудсорсинг негізінде халықтың 
белсенді өмір салтын қолдау үшін 
«Абзур» мобильді ГАЖ қосымшасын 
əзірлеу

Разработка мобильного ГИС-
приложения "Абзур" для поддержки 
активностей населения на основе 
краудсорсинга

Нугуманова А. Б. Жеке

61 Бекетай Нұрдəулет Қанатұлы BD-2004 Development of a recommendatory system 
for users of social networks using machine 
learning methods.

Машиналарды оқыту əдістерін қолдана 
отырып, əлеуметтік желілерді 
пайдаланушылар үшін ұсынымдық 
жүйені əзірлеу.

Разработка рекомендательной системы 
для пользователей социальных сетей с 
использованием методов машинного 
обучения.

Нурахов Е. С. Кешенді

62 Жамбатыров Тамерлан Кайратович BD-2004 Development of a recommendatory system 
for users of social networks using machine 
learning methods.

Машиналарды оқыту əдістерін қолдана 
отырып, əлеуметтік желілерді 
пайдаланушылар үшін ұсынымдық 
жүйені əзірлеу.

Разработка рекомендательной системы 
для пользователей социальных сетей с 
использованием методов машинного 
обучения.

Нурахов Е. С. Кешенді

63 Калиев Заманбек Куралбайулы BD-2004 Development of a recommendatory system 
for users of social networks using machine 
learning methods.

Машиналарды оқыту əдістерін қолдана 
отырып, əлеуметтік желілерді 
пайдаланушылар үшін ұсынымдық 
жүйені əзірлеу.

Разработка рекомендательной системы 
для пользователей социальных сетей с 
использованием методов машинного 
обучения.

Нурахов Е. С. Кешенді

64 Айсагалиев Султан Муратович BD-2004 Development of an intelligent system for 
collecting, processing and analyzing open 
city data in the Smart City concept

Smart City тұжырымдамасында ашық 
қала деректерін жинау, өңдеу жəне 
талдаудың интеллектуалды жүйесін 
дамыту

Разработка интеллектуальный системы 
сбора, обработки и анализа открытых 
городских данных в концепте Smart 
City

Едилхан Д. Кешенді

65 Құдайберген Ұлпан Төлепбергенқызы BD-2004 Development of informational system for 
autonomous automobile navigation using 
Deep Reinforcement Learning in virtual 
environment

Бекітіп терең оқытуды қолдану арқылы 
автомобильдің виртуалды ортада 
автоматты қозғалысының ақпараттық 
жүйесін құру

Разработка информационной системы 
автоматической навигации автомобиля 
с использованием глубокого обучения 
с подкреплением в виртуальной среде

Тұрар О. Н. Кешенді

66 Хаджидурсуноглы Султан Хазретович BD-2004 Development of informational system for 
autonomous automobile navigation using 
Deep Reinforcement Learning in virtual 
environment

Бекітіп терең оқытуды қолдану арқылы 
автомобильдің виртуалды ортада 
автоматты қозғалысының ақпараттық 
жүйесін құру

Разработка информационной системы 
автоматической навигации автомобиля 
с использованием глубокого обучения 
с подкреплением в виртуальной среде

Тұрар О. Н. Кешенді

67 Эдгенова Еркежан Наурзбаевна BD-2004 Development of informational system for 
autonomous automobile navigation using 
Deep Reinforcement Learning in virtual 
environment

Бекітіп терең оқытуды қолдану арқылы 
автомобильдің виртуалды ортада 
автоматты қозғалысының ақпараттық 
жүйесін құру

Разработка информационной системы 
автоматической навигации автомобиля 
с использованием глубокого обучения 
с подкреплением в виртуальной среде

Тұрар О. Н. Кешенді

68 Абдиев Адилет Жандосович BD-2004 Development of Kazakh speech synthesis 
technique based on HMM

HMM-ге негізделген қазақша сөйлеу 
синтезінің техникасын дамыту

Разработка техники синтеза казахской 
речи на основе HMM

Minsoo Hahn Кешенді

69 Мырзақасым Айдана Мақсұтқызы BD-2004 Intellectual text clustering of short texts: 
survey and comparison of exisiting 
methods

Қысқа мəтіндердің интеллектуалды 
мəтіндік кластерленуі: сауалнама жəне 
қолданыстағы əдістерді салыстыру

Интеллектуальная текстовая 
кластеризация коротких текстов: обзор 
и сравнение существующих методов

Алтыбай А. Кешенді

70 Тергембаева Аяжан Ержанқызы BD-2004 Intellectual text clustering of short texts: 
survey and comparison of exisiting 
methods

Қысқа мəтіндердің интеллектуалды 
мəтіндік кластерленуі: сауалнама жəне 
қолданыстағы əдістерді салыстыру

Интеллектуальная текстовая 
кластеризация коротких текстов: обзор 
и сравнение существующих методов

Алтыбай А. Кешенді

71 Нұрсұлтан Толғанай BD-2004 License plate recognition using neural 
networks

Нейрондық желілерді пайдаланатын 
көлік құралдарын тану

Распознавание номеров автомобилей с 
использованием нейронных сетей

Таимова Л. Жеке

72 Манакаева Аделия Канатовна BD-2005 Detecting and analysis of offensive content 
in social network

Əлеуметтік жүйеде жəбірлеуші 
мазмуұнды анықтау жəне сараптау

Выявление и анализ оскорбительного 
контента в социальной сети

Алшынов Ш. Қ. Жеке

73 Мирам Əділхан Мəуленұлы BD-2005 Development and application of neural 
network for sign langugage translation

Сурдо тілінен аудару үшін нейрондық 
желіні əзірлеу жəне қолдану

Разработка и применение нейронной 
сети для перевода с языка жестов

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

74 Болатов Бекзат Талғатұлы BD-2005 Development and improvement of smart 
traffic light systems in megacities

Магеполистағы ақылды бағдаршам 
жүйелерін дамыту жəне жетілдіру

Разработка и улучшение систем умного 
светофора в мегаполисах

Сергазиев М. Ж. Кешенді

75 Серғазы Əділет Дəулетұлы BD-2005 Development of an application of scanning 
of commodity checks based on text 
recognition methods (OCR).

Мəтінді тану əдістеріне негізделген 
тауарлық тексерулерді сканерлеуді 
қолдану (OCR).

Разработка приложения сканирования 
товарных чеков на основе методов 
распознавания текста (OCR).

Нурахов Е. С. Жеке



76 Айдарханов Алихан Ерқанатұлы BD-2005 Development of application for image 
generation based on text description using 
Style GAN

StyleGAN көмегімен мəтін 
сипаттамасы негізінде кескінді 
қалыптастыруға арналған қолданбаны 
əзірлеу

Разработка приложения для генерации 
изображений на основе описания 
текста с использованием StyleGan

Тұрар О. Н. Жеке

77 Нұғметұллина Назгүл Жандосқызы BD-2005 Digital marketing using machine learning 
methods

Машиналық оқыту əдістерін 
қолданатын сандық маркетинг

Цифровой маркетинг с 
использованием методов машинного 
обучения

Жайлаубек А.Б. Жеке

78 Затов Дарын Даулатович BD-2005 Facial acne detection using computer 
vision with subsequent treatment 
recommendations

Компьютерлік көру арқылы беттегі 
безеулерді анықтау жəне қажетті 
ұсыныстар

Обнаружение акне на лице с помощью 
компьютерного зрения и дальнейшие 
рекомендации

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

79 Нурмуллаева Дильназ Ардаковна BD-2005 Facial acne detection using computer 
vision with subsequent treatment 
recommendations

Компьютерлік көру арқылы беттегі 
безеулерді анықтау жəне қажетті 
ұсыныстар

Обнаружение акне на лице с помощью 
компьютерного зрения и дальнейшие 
рекомендации

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

80 Ермахан Айым Ғазизқызы BD-2005 Flower Recognition system using ML Машиналық оқытудың көмегімен 
гүлдерді тану жүйесі

Система распознавания цветов с 
использованием машинного обучения

Жалғас А.Б. Кешенді

81 Балабаев Жанибек Ескабылович BD-2005 Intelligent lung disease recognition system 
based on X-rays using machine learning

Машиналық оқытуды қолдана отырып, 
рентгенге негізделген өкпе ауруларын 
танудың интеллектуалды жүйесі

Интеллектуальная система 
распознавания заболеваний легких на 
основе рентгеновских снимков с 
применением машинного обучения

Белощицкая С. В. Кешенді

82 Қажымұрат Асанəлі Шораұлы BD-2005 Intelligent lung disease recognition system 
based on X-rays using machine learning

Машиналық оқытуды қолдана отырып, 
рентгенге негізделген өкпе ауруларын 
танудың интеллектуалды жүйесі

Интеллектуальная система 
распознавания заболеваний легких на 
основе рентгеновских снимков с 
применением машинного обучения

Белощицкая С. В. Кешенді

83 Мекенбай Нұрислам Шадиярұлы BD-2005 Intelligent system development of a 
student attendance monitoring based on 
face recognition algorithms

Бетті тану алгоритмдері негізінде 
студенттердің сабаққа қатысуын 
бақылаудың 
интеллектуалды жүйесін жасау

Разработка интеллектуальной системы 
контроля посещаемости студентов на 
основе алгоритмов распознавания лиц

Иманкулов Т. С. Кешенді

84 Кенже Данияр Талғатұлы BD-2005 Recognition of actions based on video 
image processing

Бейне кескінді өңдеуге негізделген 
əрекеттерді тану

Распознавание действий на основе 
обработки видеоизображения

Нурахов Е. С. Жеке

85 Бекқалиев Жарқын Қайырбекұлы BD-2005 Research and development of methods for 
creating productivity maps of agricultural 
lands, based on UAVs data

ҰАО-мен алынған мəліметтер негізінде 
ауыл шаруашылығы алқаптарының 
өнімділік картасын құру əдістерін 
зерттеу жəне əзірлеу

Исследование и разработка методов 
построения карт продуктивности 
сельскохозяйственных полей на основе 
данных, полученных БПЛА

Нугуманова А. Б. Кешенді

86 Жардемов Айбат Нуртаевич BD-2005 Research and development of methods for 
creating productivity maps of agricultural 
lands, based on UAVs data

ҰАО-мен алынған мəліметтер негізінде 
ауыл шаруашылығы алқаптарының 
өнімділік картасын құру əдістерін 
зерттеу жəне əзірлеу

Исследование и разработка методов 
построения карт продуктивности 
сельскохозяйственных полей на основе 
данных, полученных БПЛА

Нугуманова А. Б. Кешенді

87 Алиев Алишер Еркеболатұлы BD-2005 Use of deep learning algorithms in speaker 
recognition for applications

Өтінімдерді динамикті тануда терең 
оқыту алгоритмдерін қолдану

Использование алгоритмов глубокого 
обучения в распознавании спикеров 
для приложений

Жайлаубек А.Б. Кешенді

88 Байжигитова Марьям Қайратқызы BD-2005 Use of deep learning algorithms in speaker 
recognition for applications

Өтінімдерді динамикті тануда терең 
оқыту алгоритмдерін қолдану

Использование алгоритмов глубокого 
обучения в распознавании спикеров 
для приложений

Жайлаубек А.Б. Кешенді

89 Кұмарбек Мөлдір BD-2005 Use of deep learning algorithms in speaker 
recognition for applications

Өтінімдерді динамикті тануда терең 
оқыту алгоритмдерін қолдану

Использование алгоритмов глубокого 
обучения в распознавании спикеров 
для приложений

Жайлаубек А.Б. Кешенді

90 Аманжолов Арсен Сəкенұлы BD-2006 Credit Scoring system using machine 
learning algorithms

Машиналық оқыту алгоритмдерін 
қолданатын Credit Scoring жүйесі

Система кредитного скоринга с 
использованием алгоритмов 
машинного обучения

Алтыбай А. Кешенді

91 Қасымова Анар Амантайқызы BD-2006 Credit Scoring system using machine 
learning algorithms

Машиналық оқыту алгоритмдерін 
қолданатын Credit Scoring жүйесі

Система кредитного скоринга с 
использованием алгоритмов 
машинного обучения

Алтыбай А. Кешенді

92 Совет Санжар Нуркенович BD-2006 Credit Scoring system using machine 
learning algorithms

Машиналық оқыту алгоритмдерін 
қолданатын Credit Scoring жүйесі

Система кредитного скоринга с 
использованием алгоритмов 
машинного обучения

Алтыбай А. Кешенді

93 Асқарбек Ақжүрек BD-2006 Design and development of a system for 
wagon UIC numbers recognition

Вагондардың нөмерлік белгілерін 
анықтау жүйесін жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для распознования номерных знаков 
вагонов

Абдикенов Б.Б. Кешенді

94 Оразалы Мерей Жанаткызы BD-2006 Design and development of a system for 
wagon UIC numbers recognition

Вагондардың нөмерлік белгілерін 
анықтау жүйесін жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для распознования номерных знаков 
вагонов

Абдикенов Б.Б. Кешенді

95 Омар Əділхан Олжасұлы BD-2006 Design and development of an integrated 
system for the collection, processing and 
analysis of students' complaints and 
response to them

Студенттердің шағымдарын жинау, 
өңдеу жəне талдаудың 
интеграцияланған жүйесін жобалау 
жəне əзірлеу

Проектирование и разработка 
интегрированной системы по сбору, 
обработке и анализу жалоб 
обучающихся и реагирования на них

Кумалаков Б. А. Жеке

96 Науханова Жанел Қанатқызы BD-2006 Design and research of DL model of stock 
trading simulation

Биржалық сауданы симуляциялайтын 
DL-моделін құрастыру жəне зерттеу

Проектирование и исследование DL-
модели симуляции биржевых торгов

Айдаров К. А. Жеке

97 Амангельдиева Жұлдыз Қайратқызы BD-2006 Development and application of neural 
network for sign langugage translation

Сурдо тілінен аудару үшін нейрондық 
желіні əзірлеу жəне қолдану

Разработка и применение нейронной 
сети для перевода с языка жестов

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

98 Мағаданов Бекдəулет Елемесұлы BD-2006 Development and application of neural 
network for sign langugage translation

Сурдо тілінен аудару үшін нейрондық 
желіні əзірлеу жəне қолдану

Разработка и применение нейронной 
сети для перевода с языка жестов

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

99 Алибеков Алишер Абзалович BD-2006 Development of a system for forecasting 
price dynamics on the stock market

Қор нарығындағы баға динамикасын 
болжау жүйесін əзірлеу

Разработка системы прогнозирования 
динамики цен на фондовом рынке

Белощицкая С. В. Кешенді

100 Бекетаев Мирас Нурболатұлы BD-2006 Development of a system for forecasting 
price dynamics on the stock market

Қор нарығындағы баға динамикасын 
болжау жүйесін əзірлеу

Разработка системы прогнозирования 
динамики цен на фондовом рынке

Белощицкая С. В. Кешенді

101 Тен Камилла Владимировна BD-2006 Development of a system for forecasting 
price dynamics on the stock market

Қор нарығындағы баға динамикасын 
болжау жүйесін əзірлеу

Разработка системы прогнозирования 
динамики цен на фондовом рынке

Белощицкая С. В. Кешенді

102 Бекжан Жания Уалиханқызы BD-2006 Learning data analytics to improve the 
quality of assignments and tests

Тапсырмалар мен сынақтардың 
сапасын жақсарту үшін білім беру 
мəліметтерін талдау

Аналитика учебных данных для 
улучшения качества заданий и тестов

Алимжанов Е. С. Кешенді



103 Дүйсет Айгерім Сабырбекқызы BD-2006 Learning data analytics to improve the 
quality of assignments and tests

Тапсырмалар мен сынақтардың 
сапасын жақсарту үшін білім беру 
мəліметтерін талдау

Аналитика учебных данных для 
улучшения качества заданий и тестов

Алимжанов Е. С. Кешенді

104 Тасбулатова Амина Данияровна BD-2006 Learning data analytics to improve the 
quality of assignments and tests

Тапсырмалар мен сынақтардың 
сапасын жақсарту үшін білім беру 
мəліметтерін талдау

Аналитика учебных данных для 
улучшения качества заданий и тестов

Алимжанов Е. С. Кешенді

105 Ұйқас Олжас Дарханұлы BD-2006 Research and development of methods for 
creating productivity maps of agricultural 
lands, based on UAVs data

ҰАО-мен алынған мəліметтер негізінде 
ауыл шаруашылығы алқаптарының 
өнімділік картасын құру əдістерін 
зерттеу жəне əзірлеу

Исследование и разработка методов 
построения карт продуктивности 
сельскохозяйственных полей на основе 
данных, полученных БПЛА

Нугуманова А. Б. Кешенді

106 Уразалин Каирбек Ондасынович BD-2007 Analysis of defects in digitized speech Цифрланған сөйлеудегі ақауларды 
талдау

Анализ дефектов в оцифрованной речи Муканова Б. Г. Жеке

107 Умбетов Қазыбек Тореханұлы BD-2007 Contextual question answering system in 
Kazakh

Қазақ тіліндегі контексттік сұрақ-
жауап жүйесі

Контекстная вопросно-ответная 
система на казахском языке

Алимжанов Е. С. Жеке

108 Тахырова Сымбат Азаматқызы BD-2007 Cryptocurrency exchange rate forecasting 
system

Криптовалюта бағамын болжау жүйесі Система прогнозирования курса 
криптовалют

Белощицкая С. В. Жеке

109 Дүйсехан Аяжан Алмасқызы BD-2007 Detection of insults and sarcasm in 
Kazakh texts

Қазақша мəтіндердегі мысқыл жəне 
қорлық сөздерін анықтау

Обнаружение оскорблений в текстах 
на казахском языке

Алимжанов Е. С. Кешенді

110 Медетбек Бағнұр Нұржанұлы BD-2007 Development of an information system for 
forecasting residential prices

Тұрғын үй бағаларын болжау 
ақпараттық жүйесін құру

Разработка информационной системы 
по прогнозированию цен на жилую 
недвижимость

Сергазиев М. Ж. Жеке

111 Науанова Аида Ерлановна BD-2007 Development of an intelligent system for 
collecting, processing and analyzing open 
city data in the Smart City concept

Smart City тұжырымдамасында ашық 
қала деректерін жинау, өңдеу жəне 
талдаудың интеллектуалды жүйесін 
дамыту

Разработка интеллектуальный системы 
сбора, обработки и анализа открытых 
городских данных в концепте Smart 
City

Едилхан Д. Кешенді

112 Нұртазина Лаура Бауыржанқызы BD-2007 Development of an intelligent system for 
collecting, processing and analyzing open 
city data in the Smart City concept

Smart City тұжырымдамасында ашық 
қала деректерін жинау, өңдеу жəне 
талдаудың интеллектуалды жүйесін 
дамыту

Разработка интеллектуальный системы 
сбора, обработки и анализа открытых 
городских данных в концепте Smart 
City

Едилхан Д. Кешенді

113 Мурзагалиев Алихан Жасуланович BD-2007 Development of informational system for 
forecasting of sales

Сауда сату көлемін болжау ақпараттық 
жүйесін құру

Разработка информационной системы 
по прогнозированию продаж

Сергазиев М. Ж. Кешенді

114 Шалғынбай Рахат Бағдатұлы BD-2007 Development of informational system for 
forecasting of sales

Сауда сату көлемін болжау ақпараттық 
жүйесін құру

Разработка информационной системы 
по прогнозированию продаж

Сергазиев М. Ж. Кешенді

115 Коныртаев Зеин Галымович BD-2007 Emotion recognition module for the Bank's 
customer service quality analysis system

Банк клиенттеріне қызмет көрсету 
сапасын талдау жүйесіне арналған 
эмоцияны тану модулі

Программный модуль распознавания 
эмоций для системы анализа качества 
обслуживания клиентов банка

Белощицкая С. В. Жеке

116 Жұбан Əли Жамбылұлы BD-2007 Forecasting the sports competitions results 
with a neural network system

Спорттық жарыстардың нəтижелерін 
нейрондық желі жүйесі арқылы болжау

Система нейросетевого 
прогнозирования результатов 
спортивных соревнований

Белощицкая С. В. Кешенді

117 Масхутов Хаким Ильгизович BD-2007 Forecasting the sports competitions results 
with a neural network system

Спорттық жарыстардың нəтижелерін 
нейрондық желі жүйесі арқылы болжау

Система нейросетевого 
прогнозирования результатов 
спортивных соревнований

Белощицкая С. В. Кешенді

118 Оңғар Алишер Төлегенұлы BD-2007 Forecasting the sports competitions results 
with a neural network system

Спорттық жарыстардың нəтижелерін 
нейрондық желі жүйесі арқылы болжау

Система нейросетевого 
прогнозирования результатов 
спортивных соревнований

Белощицкая С. В. Кешенді

119 Кенжебаев Алдияр Қанатұлы BD-2007 Intelligent plagiarism detection system in 
musical works

Музыкалық шығармалардағы 
плагиатты анықтаудың 
интеллектуалды жүйесі

Интеллектуальная система 
обнаружения плагиата в музыкальных 
произведениях

Белощицкая С. В. Кешенді

120 Төлегенов Мұхамбет Ибрайымбекұлы BD-2007 Intelligent plagiarism detection system in 
musical works

Музыкалық шығармалардағы 
плагиатты анықтаудың 
интеллектуалды жүйесі

Интеллектуальная система 
обнаружения плагиата в музыкальных 
произведениях

Белощицкая С. В. Кешенді

121 Бахттыева Альбина Саматовна BD-2007 Sentiment analysis of messages in Kazakh Қазақ тіліндегі хабарламалардың 
реңкілігін талдау

Анализ тональности сообщений на 
казахском язык

Алимжанов Е. С. Кешенді

122 Гребенюк Даяна Витальевна BD-2007 Sentiment analysis of messages in Kazakh Қазақ тіліндегі хабарламалардың 
реңкілігін талдау

Анализ тональности сообщений на 
казахском язык

Алимжанов Е. С. Кешенді

123 Асайын Еркегүл Жеңісқызы BD-2008 Analysis and classification of the sound of 
musical instruments

Музыкалық аспаптар дыбысын талдау 
жəне классификациялау

Анализ и классификация звучания 
музыкальных инструментов

Муканова Б. Г. Кешенді

124 Лескен Асылнұр BD-2008 Analysis and classification of the sound of 
musical instruments

Музыкалық аспаптар дыбысын талдау 
жəне классификациялау

Анализ и классификация звучания 
музыкальных инструментов

Муканова Б. Г. Кешенді

125 Онаева Алуа Ерланқызы BD-2008 Analysis and classification of the sound of 
musical instruments

Музыкалық аспаптар дыбысын талдау 
жəне классификациялау

Анализ и классификация звучания 
музыкальных инструментов

Муканова Б. Г. Кешенді

126 Кумарханов Нуржан Ризаханович BD-2008 Application of AI-based no-code 
platforms for rapid prototyping of 
hypotheses

Гипотезаларды жылдам прототиптеуге 
AI-негізделген no-code 
платформаларын қолдану

Применение AI-основанных no-code 
платформ для быстрой 
прототипизации гипотез

Айдаров К. А. Жеке

127 Қуанғали Бағдат Талғатұлы BD-2008 Application of Deep Learning for scoring 
the probability of SME bankruptcy

ОКБ банкротқа ұшырау ықтималдығын 
бағалауға терең оқыту əдістерін қолдану

Применение методов глубокого 
обучения для скоринга вероятности 
банкротства МСБ

Айдаров К. А. Жеке

128 Айбекқызы Айболсын BD-2008 Classification and recognition of voices of 
different speakers

Əртүрлі дикторлардың дауыстарын 
классификациялау жəне тану

Классификация и распознавание 
голосов разных дикторов

Муканова Б. Г. Кешенді

129 Газизова Мадина Амангелдиновна BD-2008 Classification and recognition of voices of 
different speakers

Əртүрлі дикторлардың дауыстарын 
классификациялау жəне тану

Классификация и распознавание 
голосов разных дикторов

Муканова Б. Г. Кешенді

130 Якубов Амир Фахритдинович BD-2008 Clustering user profiles based on their 
interests

Пайдаланушы профильдерін олардың 
қызығушылықтары негізінде кластерлеу

Кластеризация профилей 
пользователей на основе их интересов

Алтыбай А. Жеке

131 Абенова Бұлбұл Нұрдəулетқызы BD-2008 Detection and Classification of 
Gastrointestinal Diseases using Machine 
Learning

Машиналық оқытуды қолдана отырып 
асқазан-ішек ауруларын анықтау жəне 
жіктеу

Выявление и классификация 
желудочно-кишечных заболеваний с 
использованием машинного обучения

Жалғас А.Б. Жеке

132 Жаңабай Рахат Ержанұлы BD-2008 Development of application for optimal 
choosing of drugs for cancer using deep 
learning

Терең оқуды қолданып қатерлі ісікке 
арналған дəрілерді оңтайлы таңдау 
қолданбасын құру

Разработка приложения для 
оптимального выбора лекарств против 
рака с использованием глубокого 
обучения

Жайлаубек А.Б. Кешенді

133 Тумабекова Аружан Сабыровна BD-2008 Development of application for optimal 
choosing of drugs for cancer using deep 
learning

Терең оқуды қолданып қатерлі ісікке 
арналған дəрілерді оңтайлы таңдау 
қолданбасын құру

Разработка приложения для 
оптимального выбора лекарств против 
рака с использованием глубокого 
обучения

Жайлаубек А.Б. Кешенді



134 Сыдық Аяжан Сансызбайқызы BD-2008 Development of Service for Prediction of 
Employee Assessment by Employer based 
on Data Science methods

Data Science əдістеріне негізделген 
жұмыс берушінің қызметкерлерді 
бағалауын болжау қызметін дамыту

Разработка сервиса прогнозирования 
оценки сотрудников работодателем на 
основе методов Data Science

Жайлаубек А.Б. Жеке

135 Жанібек Өміржан Мұратұлы BD-2008 Forecasting oil production using 
regression algorithms

Регрессия алгоритмдерін қолдана 
отырып, мұнай өндіруді болжау

Прогнозирование добычи нефти с 
применением алгоритмов регресии

Иманкулов Т. С. Жеке

136 Бəйдіш Тоғжан Ғазизқызы BD-2008 Recognizing emotions from facial 
expressions

Эмоцияларды бет əлпеті бойынша тану Распознавание эмоций по выражению 
лица

Таимова Л. Жеке

137 Али Диас Ғалымжанұлы BD-2008 Rain (thunderstorm) forecasting system in 
the regions of Kazakhstan based on 
meteorological data

Метеорологиялық деректер негізінде 
Қазақстан облыстарында жаңбырды 
(найзағайды) болжау жүйесі

Система прогнозирования 
дождя(грозы) в областях Казахстана на 
основе метеорологических данных

Нурахов Е. С. Кешенді

138 Əбдіжəлел Айбат Айтуғанұлы BD-2008 Research and development of a set of tools 
for digital adaptation using face 
verification.

Бетті тексеруді қолдана отырып, 
сандық бейімделу құралдар жинағын 
зерттеу жəне əзірлеу.

Исследование и разработка набора 
инструментов для цифровой адаптации 
с использованием проверки лица.

Амиргалиев Б.Е. Жеке

139 Сарсенов Дамир Сунгатович BD-2008 Research and development of methods for 
aspect-oriented sentiment analysis of 
Twitter data with hashtag Astana

Astana хэштегі бойынша Twitter-де 
аспектілі-бағытталған көңіл-күйді 
талдау əдістерін зерттеу жəне əзірлеу

Исследование и разработка методов 
аспектно-ориентированного сентимент-
анализа на основе Твиттера по хештегу 
Астана

Нугуманова А. Б. Жеке

140 Дюсен Алдияр Маратұлы CS-2001 Anti-Debugging Bypass Method for 
Malware Investigation

Зиянды бағдарламаларды тергеу үшін 
күйін келтіруден қорғауды айналып өту 
əдісі

Изучение метода обхода защиты от 
отладки для расследования 
вредоносных программ

Амиржанов У.Т. Кешенді

141 Ибагали Азамат Кайратдинұлы CS-2001 Anti-Debugging Bypass Method for 
Malware Investigation

Зиянды бағдарламаларды тергеу үшін 
күйін келтіруден қорғауды айналып өту 
əдісі

Изучение метода обхода защиты от 
отладки для расследования 
вредоносных программ

Амиржанов У.Т. Кешенді

142 Мейрамгалиев Темирлан Даниярулы CS-2001 Anti-Debugging Bypass Method for 
Malware Investigation

Зиянды бағдарламаларды тергеу үшін 
күйін келтіруден қорғауды айналып өту 
əдісі

Изучение методаобхода защиты от 
отладки для расследования 
вредоносных программ

Амиржанов У.Т. Кешенді

143 Абдубаев Рахат Асқарұлы CS-2001 Building a model of security threats of 
credit organization information. 

Кредиттік ұйымның ақпарат 
қауіпсіздігіне қатер моделін құру.

Построение модели угроз безопасности 
информации кредитной организации.

Бейсекеев К. А. Кешенді

144 Маулетханов Ерасыл Ержанұлы CS-2001 Building a model of security threats of 
credit organization information. 

Кредиттік ұйымның ақпарат 
қауіпсіздігіне қатер моделін құру.

Построение модели угроз безопасности 
информации кредитной организации.

Бейсекеев К. А. Кешенді

145 Жақсылық Əлиасқар Əбдіғаппарұлы CS-2001 Development of detection methods for 
cyber attacks in corporate networks

Корпоративтік желілерде 
кибершабуылдарды анықтау əдістерін 
əзірлеу

 Разработка методов обнаружения 
кибератак в корпоративных сетях (в 
качестве объекта выбираем компанию 
или предприятие)

Алдашева Л. С. Кешенді

146 Айбатов Эрнест Айбатович CS-2001 Implementation of security operation 
center (SOC) with open-source solutions 

Оpen source шешімдерді пайдалана 
отырып, ақпараттық қауіпсіздік 
мониторингі орталығын (SOC) құру

Построение центра мониторинга 
информационной безопасности (SOC) 
с использованием open source решений

Əбдіраман Ə. С. Кешенді

147 Нұржанұлы Бекжан CS-2001 Implementation of security operation 
center (SOC) with open-source solutions 

Оpen source шешімдерді пайдалана 
отырып, ақпараттық қауіпсіздік 
мониторингі орталығын (SOC) құру

Построение центра мониторинга 
информационной безопасности (SOC) 
с использованием open source решений

Əбдіраман Ə. С. Кешенді

148 Жантенов Дамир Ермекович CS-2001 Implementation of security operation 
center (SOC) with open-source solutions 

open source шешімдерді пайдалана 
отырып, ақпараттық қауіпсіздік 
мониторингі орталығын (SOC) құру

Построение центра мониторинга 
информационной безопасности (SOC) 
с использованием open source решений

Əбдіраман Ə. С. Кешенді

149 Кадринов Даулет Маулетович CS-2001 Implementation of the SOAR platform in 
the customer's infrastructure

Тапсырыс берушінің 
инфрақұрылымына SOAR 
платформасын автоматты түрде енгізу

Внедрение платформы SOAR в 
инфраструктуре заказчика

Нургалиева Б. Е. Кешенді

150 Қуандық Мадияр Əлібекұлы CS-2001 Implementation of the SOAR platform in 
the customer's infrastructure

Тапсырыс берушінің 
инфрақұрылымына SOAR 
платформасын автоматты түрде енгізу

Внедрение платформы SOAR в 
инфраструктуре заказчика

Нургалиева Б. Е. Кешенді

151 Сапаров Руслан Константинович CS-2001 Implementation of the SOAR platform in 
the customer's infrastructure

Тапсырыс берушінің 
инфрақұрылымына SOAR 
платформасын автоматты түрде енгізу

Внедрение платформы SOAR в 
инфраструктуре заказчика

Нургалиева Б. Е. Кешенді

152 Жұмағалиева Салтанат Аманжанқызы CS-2001 Method of electronic authentication by 
using the QR-code and OTP

QR-код жəне OTP арқылы электронды 
аутентификация əдісі

Метод электронной аутентифиции 
посредством QR-кода и OTP

Əбдіраман Ə. С. Кешенді

153 Малышева Ксения Александровна CS-2001 Method of electronic authentication by 
using the QR-code and OTP

QR-код жəне OTP арқылы электронды 
аутентификация əдісі

Метод электронной аутентифиции 
посредством QR-кода и OTP

Əбдіраман Ə. С. Кешенді

154 Егінбай Асылхан Мұхтарұлы CS-2001 Research of the state policy in the field of 
information (cyber defense) security of 
state bodies

Мемлекеттік органдардың ақпараттық 
(киберқорғаныс) қауіпсіздігі 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
зерделеу

Изучение государственной политики в 
области информационной 
(киберзащиты) безопасности 
государственных органов

Адалиев Н. К. Кешенді

155 Əлімхан Айбек Қайратұлы CS-2001 Research of the state policy in the field of 
information (cyber defense) security of 
state bodies

Мемлекеттік органдардың ақпараттық 
(киберқорғаныс) қауіпсіздігі 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
зерделеу

Изучение государственной политики в 
области информационной 
(киберзащиты) безопасности 
государственных органов

Адалиев Н. К. Кешенді

156 Дюсембаева Диана Канатовна CS-2001 Secure Hash Algorithm (SHA): 
discovered vulnerabilities and 
modifications

Secure Hash Algorithm (SHA): 
анықталған осалдықтар мен 
модификациялар

Алгоритм безопасного хеширования 
(SHA): обнаруженные уязвимости и 
модификации

Байсалов Е. Р. Кешенді

157 Сабитов Санат Сагитович CS-2001 Secure Hash Algorithm (SHA): 
discovered vulnerabilities and 
modifications

Secure Hash Algorithm (SHA): 
анықталған осалдықтар мен 
модификациялар

Алгоритм безопасного хеширования 
(SHA): обнаруженные уязвимости и 
модификации

Байсалов Е. Р. Кешенді

158 Химелден Аружан Орынбасарқызы CS-2001 Secure Hash Algorithm (SHA): 
discovered vulnerabilities and 
modifications

Secure Hash Algorithm (SHA): 
анықталған осалдықтар мен 
модификациялар

Алгоритм безопасного хеширования 
(SHA): обнаруженные уязвимости и 
модификации

Байсалов Е. Р. Кешенді

159 Изгараев Райбек Давидулы CS-2001 Study of securely design methods 
websites based on authorization while 
developing a university library web 
application (in Python).

Университет кітапханасының веб-
қосымшасын əзірлеу кезінде 
авторизацияға негізделген веб-
сайттарды жобалаудың қауіпсіз 
əдістерін зерттеу (Python тілінде).

Изучение методов безопасного 
проектирования веб-сайтов на основе 
авторизации при разработке веб-
приложения университетской 
библиотеки (на Python).

Абитова Г. А. Жеке



160 Садуакас Жəнібек Аблайханұлы CS-2002 Analysis and implementation of 
information security in enterprises based 
on modern threats

Қазіргі заманғы қатерлерді ескере 
отырып, кəсіпорындарда ақпараттық 
қауіпсіздікті талдау жəне енгізу

Анализ и внедрение информационной 
безопасности на предприятиях на 
основе современных угроз

Ергалиев Ф. О. Кешенді

161 Керім Аружан Ғалымжанқызы CS-2002 Analysis and implementation of 
information security in enterprises based 
on modern threats

Қазіргі заманғы қатерлерді ескере 
отырып, кəсіпорындарда ақпараттық 
қауіпсіздікті талдау жəне енгізу

Анализ и внедрение информационной 
безопасности на предприятиях на 
основе современных угроз

Ергалиев Ф. О. Кешенді

162 Омбаева Алема Кажмухамбетовна CS-2002 Analysis and implementation of 
information security in enterprises based 
on modern threats

Қазіргі заманғы қатерлерді ескере 
отырып, кəсіпорындарда ақпараттық 
қауіпсіздікті талдау жəне енгізу

Анализ и внедрение информационной 
безопасности на предприятиях на 
основе современных угроз

Ергалиев Ф. О. Кешенді

163 Маратова Жасмина Талгатовна CS-2002 Cybersecurity for Critical Infrastructures: 
Attack and Defense Modeling

Маңызды инфрақұрылымдар үшін 
киберқауіпсіздік: шабуылдар мен 
қорғанысты модельдеу

Кибербезопасность для критических 
инфраструктур: Моделирование атак и 
защиты

Темирбек А.М. Жеке

164 Тулабоев Комрон Сорбонзод CS-2002 Development of detection methods for 
cyber attacks in corporate networks

Корпоративтік желілерде 
кибершабуылдарды анықтау əдістерін 
əзірлеу

 Разработка методов обнаружения 
кибератак в корпоративных сетях (в 
качестве объекта выбираем компанию 
или предприятие)

Алдашева Л. С. Кешенді

165 Кабдушев Кайрат Аянович CS-2002 Operative response system to 
informational security incidents

Ақпараттық қауіпсіздік инциденттеріне 
жедел түрде жауап беру жүйесі

Система Оперативного Реагирование 
на Информационные Атаки и 
Проведения Контрмер

Аймухамбетов О. К. Кешенді

166 Қайратұлы Нұржан CS-2002 Operative response system to 
informational security incidents

Ақпараттық қауіпсіздік инциденттеріне 
жедел түрде жауап беру жүйесі

Система Оперативного Реагирование 
на Информационные Атаки и 
Проведения Контрмер

Аймухамбетов О. К. Кешенді

167 Нуров Арнур Арыстанович CS-2002 Operative response system to 
informational security incidents

Ақпараттық қауіпсіздік инциденттеріне 
жедел түрде жауап беру жүйесі

Система Оперативного Реагирование 
на Информационные Атаки и 
Проведения Контрмер

Аймухамбетов О. К. Кешенді

168 Қуандық Тимур Мұратханұлы CS-2002 Research of methods of protection 
methods against cyber attacks

Кибершабуылдан қорғау əдістерін 
үйрену

Изучение методов защиты от кибератак Алдашева Л. С. Кешенді

169 Мажит Бекзат Əлібекұлы CS-2002 Research of methods of protection 
methods against cyber attacks

Кибершабуылдан қорғау əдістерін 
үйрену

Изучение методов защиты от кибератак Алдашева Л. С. Кешенді

170 Утебаев Мирлан Галымжанович CS-2002 Research of methods of protection 
methods against cyber attacks

Кибершабуылдан қорғау əдістерін 
үйрену

Изучение  методов защиты от 
кибератак

Алдашева Л. С. Кешенді

171 Қонысбай Нұрбереке Ерболқызы CS-2002 Study of an automated method for 
identifying information security incidents

Ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін 
анықтаудың автоматтандырылған 
əдісін зерттеу

Изучение метода автоматизированного 
выявления инцидентов 
информационной безопасности

Əзибек Б. Б. Кешенді

172 Молдаханова Əйгерім Жəлелқызы CS-2002 Study of an automated method for 
identifying information security incidents

Ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін 
анықтаудың автоматтандырылған 
əдісін зерттеу

Изучение метода автоматизированного 
выявления инцидентов 
информационной безопасности

Əзибек Б. Б. Кешенді

173 Ғарифулла Жəңгір Жайықұлы CS-2002 Study of Security System Design Methods 
on Personal Blog Website Development 
(in Python)

Жеке блог веб-сайттарын əзірлеуде 
қауіпсіздік жүйесін жобалау əдістерін 
зерттеу (Python тілінде)

Изучение методов проектирования 
системы безопасности при разработке 
вебсайта "Персональный блог" (на 
Python)

Абитова Г. А. Жеке

174 Бекбосын Ибраһим Бауыржанұлы CS-2002 The method of leak protection for VPN 
mobile users.

Vpn мобильді пайдаланушылары үшін 
ағып кетуден қорғаудың тəсілдері.

Изучение методов защиты от утечек 
для мобильных пользователей VPN.

Бейсекеев К. А. Жеке

175 Советова Алуа Болатқызы CS-2003 Advanced Encryption Standard (AES): 
theoretical analysis and/or software 
implementation

Жетілдірілген шифрлау стандарты 
(AES): теориялық талдау жəне/немесе 
бағдарламалық іске асыру

Advanced Encryption Standard (AES): 
теоретический анализ и/или 
программная реализация

Байсалов Е. Р. Кешенді

176 Сугуров Хамза Жарасұлы CS-2003 Advanced Encryption Standard (AES): 
theoretical analysis and/or software 
implementation

Жетілдірілген шифрлау стандарты 
(AES): теориялық талдау жəне/немесе 
бағдарламалық іске асыру

Advanced Encryption Standard (AES): 
теоретический анализ и/или 
программная реализация

Байсалов Е. Р. Кешенді

177 Чегедекова Іңкəр Шорманқызы CS-2003 Analysis of information security methods 
in cloud computing with varying degrees 
of confidentiality

Бұлттағы ақпараттық қауіпсіздік 
əдістерін талдау əр түрлі құпиялылық 
дəрежесіндегі есептеулер

Анализ методов информационной 
безопасности в облачных вычислениях 
при различной степени 
конфиденциальности

Хайрошева К.Б. Жеке

178 Ерболұлы Темірлан CS-2003 Automation of the process of identifying 
information security incidents in enterprise 
based on a SIEM system 

SIEM жүйесі негізінде кəсіпорындағы 
ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін 
анықтау процесін автоматтандыру

Автоматизация процесса выявления 
инцидентов информационной 
безопасности на предприятии на 
основе SIEM-системы

Ергалиев Ф. О. Кешенді

179 Əуесхан Бекнұр Мұратұлы CS-2003 Automation of the process of identifying 
information security incidents in enterprise 
based on a SIEM system 

SIEM жүйесі негізінде кəсіпорындағы 
ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін 
анықтау процесін автоматтандыру

Автоматизация процесса выявления 
инцидентов информационной 
безопасности на предприятии на 
основе SIEM-системы

Ергалиев Ф. О. Кешенді

180 Төлебай Айдос Бахтиярұлы CS-2003 Automation of the process of identifying 
information security incidents in enterprise 
based on a SIEM system 

SIEM жүйесі негізінде кəсіпорындағы 
ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін 
анықтау процесін автоматтандыру

Автоматизация процесса выявления 
инцидентов информационной 
безопасности на предприятии на 
основе SIEM-системы

Ергалиев Ф. О. Кешенді

181 Замадинова Фатима Мнапасовна CS-2003 Developing the method of protecting 
websites from scanning and chaotic 
intensive queries

 Сайттарды сканерлеуден жəне ретсіз 
қарқынды сұраулардан қорғау əдісін 
əзірлеу

Разработка метода защиты сайтов от 
сканирования и хаотичных 
интеенсивных запросов

Əзибек Б. Б. Жеке

182 Есенаман Сəндібек Мұратұлы CS-2003 Development of a personal data protection 
system at the enterprise.

Кəсіпорында дербес деректерді қорғау 
жүйесін əзірлеу.

Разработка системы защиты 
персональных данных на предприятии.

Бейсекеев К. А. Жеке

183 Данияров Рахат Ардақұлы CS-2003 Keylogger Malware Analysis Keylogger зиянды бағдарламаларын 
талдау

Анализ вредоносных программ 
кейлоггеров

Асмаганбетова К.К. Кешенді

184 Зайтметов Раушанбек Юсупжанович CS-2003 Keylogger Malware Analysis Keylogger зиянды бағдарламаларын 
талдау

Анализ вредоносных программ 
кейлоггеров

Асмаганбетова К.К. Кешенді

185 Борангазиев Алишер Айдарович CS-2003 Learning methods for ensuring the 
security of customer data when developing 
web-applications in Python

Python-да веб-қосымшаларды əзірлеу 
кезінде тұтынушы деректерін қорғау 
жолын үйрену

Изучение методов обеспечения 
безопасности данных клиентов при 
празработке веб-приложений на Python

Ергалиев Ф. О. Кешенді



186 Жапаров Динмухамед Жапарович CS-2003 Learning methods for ensuring the 
security of customer data when developing 
web-applications in Python

Python-да веб-қосымшаларды əзірлеу 
кезінде тұтынушы деректерін қорғау 
жолын үйрену

Изучение методов обеспечения 
безопасности данных клиентов при 
празработке веб-приложений на Python

Ергалиев Ф. О. Кешенді

187 Канат Айдахар CS-2003 Learning methods for ensuring the 
security of customer data when developing 
web-applications in Python

Python-да веб-қосымшаларды əзірлеу 
кезінде тұтынушы деректерін қорғау 
жолын үйрену

Изучение методов обеспечения 
безопасности данных клиентов при 
празработке веб-приложений на Python

Ергалиев Ф. О. Кешенді

188 Саякулова Зарина Дарханқызы CS-2003 Methods of developing secure website and 
protection against DDOS attacks 

 Қауіпсіз веб-сайтты əзірлеу жəне 
DDOS шабуылдарынан қорғау əдістері

Анализ методов разработки 
безопасного сайта и защиты от DDOS-
атак

Əзибек Б. Б. Кешенді

189 Тажибаев Мади Қайратұлы CS-2003 Methods of developing secure website and 
protection against DDOS attacks 

 Қауіпсіз веб-сайтты əзірлеу жəне 
DDOS шабуылдарынан қорғау əдістері

Анализ методов разработки 
безопасного сайта и защиты от DDOS-
атак

Əзибек Б. Б. Кешенді

190 Абдулла Ерасыл Саматұлы CS-2003 Study of security methods for protecting 
user data on designing server-side web 
applications (in Python)

Серверлік веб-қосымшаларды жобалау 
кезінде пайдаланушы деректерін 
қорғаудың қауіпсіздік əдістерін зерттеу 
(Python тілінде)

Изучение методов обеспечения 
безопасности пользовательских 
данных при проектировании 
серверных веб-приложений (на Python)

Абитова Г. А. Кешенді

191 Нам Кирилл Андреевич CS-2003 Study of security methods for protecting 
user data on designing server-side web 
applications (in Python)

Серверлік веб-қосымшаларды жобалау 
кезінде пайдаланушы деректерін 
қорғаудың қауіпсіздік əдістерін зерттеу 
(Python тілінде)

Изучение методов обеспечения 
безопасности пользовательских 
данных при проектировании 
серверных веб-приложений (на Python)

Абитова Г. А. Кешенді

192 Сериков Бекзат Бауыржанович CS-2003 Study of security methods for protecting 
user data on designing server-side web 
applications (in Python)

Серверлік веб-қосымшаларды жобалау 
кезінде пайдаланушы деректерін 
қорғаудың қауіпсіздік əдістерін зерттеу 
(Python тілінде)

Изучение методов обеспечения 
безопасности пользовательских 
данных при проектировании 
серверных веб-приложений (на Python)

Абитова Г. А. Кешенді

597 Қадырова Назира Қанатқызы MT-2001 Creation a design of multifunctional 
mobile application AITU Mobile

AITU Mobile көпфункционалды 
мобильді қосымшасының дизайнын 
жасау

Создание дизайна 
многофункционального мобильного 
приложения AITU Mobile

Абсаттар Е.Б. Кешенді

194 Кискина Аружан Мирланкызы CS-2004 Conducting attacks on the Active 
Directory and methods of detecting and 
protecting against them

Active Directory-ге шабуыл жасау жəне 
оларды анықтау жəне олардан қорғау 
тəсілдері

Исследование методов обнаружения 
атак на Active Directory и защиты от 
них 

Шери М. С. Кешенді

195 Мақашева Гүлім Ерланқызы CS-2004 Conducting attacks on the Active 
Directory and methods of detecting and 
protecting against them

Active Directory-ге шабуыл жасау жəне 
оларды анықтау жəне олардан қорғау 
тəсілдері

Исследование методов обнаружения 
атак на Active Directory и защиты от 
них 

Шери М. С. Кешенді

196 Аманбаев Бекжан Болатович CS-2004 Detection of modern attacks in real time 
based on threat intelligence and 
monitoring of security event logs

Қауіптерді талдау жəне қауіпсіздік 
оқиғалары журналдарын бақылау 
негізінде нақты уақыттағы заманауи 
шабуылдарды анықтау

Обнаружение современных атак в 
режиме реального времени на основе 
аналитики угроз и мониторинга 
журналов событий безопасности

Шери М. С. Кешенді

197 Жасхайратов Арсен Алмазович CS-2004 Detection of modern attacks in real time 
based on threat intelligence and 
monitoring of security event logs

Қауіптерді талдау жəне қауіпсіздік 
оқиғалары журналдарын бақылау 
негізінде нақты уақыттағы заманауи 
шабуылдарды анықтау

Обнаружение современных атак в 
режиме реального времени на основе 
аналитики угроз и мониторинга 
журналов событий безопасности

Шери М. С. Кешенді

198 Тостикбаев Алмаз Тасқынұлы CS-2004 Detection of modern attacks in real time 
based on threat intelligence and 
monitoring of security event logs

Қауіптерді талдау жəне қауіпсіздік 
оқиғалары журналдарын бақылау 
негізінде нақты уақыттағы заманауи 
шабуылдарды анықтау

Обнаружение современных атак в 
режиме реального времени на основе 
аналитики угроз и мониторинга 
журналов событий безопасности

Шери М. С. Кешенді

199 Бақыт Нұрмұхаммед Мейрамұлы CS-2004 Development of automated security tool in 
Database Security Scanning (in python)

Деректер базасының қауіпсіздігін 
сканерлеу кезінде автоматтандырылған 
қосымшаны əзірлеу

Разработка автоматизированного 
приложения при сканировании 
безопасности базы данных

Асмаганбетова К.К. Кешенді

200 Есенбеков Нұртілек Серікбайұлы CS-2004 Development of automated security tool in 
Database Security Scanning (in python)

Деректер базасының қауіпсіздігін 
сканерлеу кезінде автоматтандырылған 
қосымшаны əзірлеу

Разработка автоматизированного 
приложения при сканировании 
безопасности базы данных

Асмаганбетова К.К. Кешенді

201 Сапаргалиев Асыл Алмасұлы CS-2004 Development of automated security tool in 
Database Security Scanning (in python)

Деректер базасының қауіпсіздігін 
сканерлеу кезінде автоматтандырылған 
қосымшаны əзірлеу

Разработка автоматизированного 
приложения при сканировании 
безопасности базы данных

Асмаганбетова К.К. Кешенді

202 Жолдыбай Аслан Талғатұлы CS-2004 Implementation of Electronic Digital 
Signature and Blockchain technologies 
into the Marketplace

Сауда алаңының қауіпсіздік жүйесіне 
электрондық цифрлық қолтаңба жəне 
блокчейн технологияларын енгізу

Внедрение технологий Блокчейна и 
Электронной Цифровой Подписи в 
систему безопасности торговой 
площадки

Асмаганбетова К.К. Кешенді

203 Қабыкен Алдияр Серікұлы CS-2004 Implementation of Electronic Digital 
Signature and Blockchain technologies 
into the Marketplace

Сауда алаңының қауіпсіздік жүйесіне 
электрондық цифрлық қолтаңба жəне 
блокчейн технологияларын енгізу

Внедрение технологий Блокчейна и 
Электронной Цифровой Подписи в 
систему безопасности торговой 
площадки

Асмаганбетова К.К. Кешенді

204 Хамза Данияр Жомартұлы CS-2004 Implementation of Electronic Digital 
Signature and Blockchain technologies 
into the Marketplace

Сауда алаңының қауіпсіздік жүйесіне 
электрондық цифрлық қолтаңба жəне 
блокчейн технологияларын енгізу

Внедрение технологий Блокчейна и 
Электронной Цифровой Подписи в 
систему безопасности торговой 
площадки

Асмаганбетова К.К. Кешенді

205 Құрманбек Сағыныш Нұрхатқызы CS-2004 Development of Interactive Application 
Security Testing (IAST) (Hybrid Tools)

Қолданба қауіпсіздігінің интерактивті 
тестілеуін əзірлеу (гибридті құралдар)

Разработка интерактивного 
тестирования безопасности 
приложений (IAST) (Hybrid Tools)

Асмаганбетова К.К. Кешенді

206 Сон Дмитрий Владиславович CS-2004 Development of Interactive Application 
Security Testing (IAST) (Hybrid Tools)

Қолданба қауіпсіздігінің интерактивті 
тестілеуін əзірлеу (гибридті құралдар)

Разработка интерактивного 
тестирования безопасности 
приложений (IAST) (Hybrid Tools)

Асмаганбетова К.К. Кешенді

207 Уразалин Диас Бауыржанұлы CS-2004 Investigation of methods for ensuring the 
security of the IPv6 network protocol

IPv6 желілік протоколының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету əдістерін 
зерттеу

Исследование методов обеспечения 
безопасности сетевого протокола IPv6

Шери М. С. Жеке

208 Дүйсенбай Шерхан Дидарұлы CS-2004 Methods and technologies of interception 
and analysis of network traffic

Желілік трафикті ұстау жəне талдау 
əдістері мен технологиялары

Изучение методов и технологий 
перехвата и анализа сетевого трафика

Шери М. С. Жеке

209 Женисова Дильназ Данияровна CS-2004 Security breaches and security 
maintenance technologies of remote 
working

Қауіпсіздікті бұзу жəне қашықтан 
жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету технологиясы

Анализ нарушений безопасности и 
технологий обеспечения безопасности 
удаленной работы

Шери М. С. Кешенді



210 Жұмабек Əдемі Ерланқызы CS-2004 Security breaches and security 
maintenance technologies of remote 
working

Қауіпсіздікті бұзу жəне қашықтан 
жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету технологиясы

Анализ нарушений безопасности и 
технологий обеспечения безопасности 
удаленной работы

Шери М. С. Кешенді

211 Қарабалаев Нұртілеу Айтқалиұлы CS-2005  Security analysis of web applications 
based on modeling network attacks

Желілік шабуылдарды модельдеуге 
негізделген веб-қосымшалардың 
қауіпсіздік талдауы

Анализ защищенности веб-
приложений на основе моделирования 
сетевых атак

Əзибек Б. Б. Кешенді

212 Уразов Кайсар Арманулы CS-2005  Security analysis of web applications 
based on modeling network attacks

Желілік шабуылдарды модельдеуге 
негізделген веб-қосымшалардың 
қауіпсіздік талдауы

Анализ защищенности веб-
приложений на основе моделирования 
сетевых атак

Əзибек Б. Б. Кешенді

213 Сламбек Əлімхан Созақбайұлы CS-2005 Сreating a sandbox for malware analysis 
based on open source programs

Ашық бастапқы бағдарламаларға 
негізделген зиянды бағдарламаларды 
талдау үшін оқшауланған орта құру

Создание изолированной среды для 
анализа вредоносных программ на 
основе программ с открытым 
исходным кодом

Шери М. С. Жеке

214 Абсадыков Данияр Бахытович CS-2005 Creating a custom Windows OS 
distribution for forensic analysis of disks 
based on open source programs

Ашық бастапқы бағдарламаларға 
негізделген дискілерді 
криминалистикалық талдау үшін 
Windows ОЖ-нің Жеке дистрибутивін 
құру

Создание пользовательского 
дистрибутива ОС Windows для 
криминалистического анализа дисков 
на основе программ с открытым 
исходным кодом

Шери М. С. Кешенді

215 Жақсылық Бақдəулет Жантуреұлы CS-2005 Creating a custom Windows OS 
distribution for forensic analysis of disks 
based on open source programs

Ашық бастапқы бағдарламаларға 
негізделген дискілерді 
криминалистикалық талдау үшін 
Windows ОЖ-нің Жеке дистрибутивін 
құру

Создание пользовательского 
дистрибутива ОС Windows для 
криминалистического анализа дисков 
на основе программ с открытым 
исходным кодом

Шери М. С. Кешенді

216 Куракбаев Айболат Бахытулы CS-2005 Creating a custom Windows OS 
distribution for forensic analysis of disks 
based on open source programs

Ашық бастапқы бағдарламаларға 
негізделген дискілерді 
криминалистикалық талдау үшін 
Windows ОЖ-нің Жеке дистрибутивін 
құру

Создание пользовательского 
дистрибутива ОС Windows для 
криминалистического анализа дисков 
на основе программ с открытым 
исходным кодом

Шери М. С. Кешенді

217 Ахметов Алибек Маратович CS-2005 Development of cybertraining platform for 
students

Студенттерге арналған кибертренинг 
платформасын əзірлеу

Разработка платформы кибертренинга 
для студентов

Алдашева Л. С. Кешенді

218 Қалыбек Досжан Рахымжанұлы CS-2005 Development of protection methods from 
SQL Injection 

 SQL инъекциясынан қорғау əдістерін 
əзірлеу

Разработка методов защиты от SQL-
инъекций

Алдашева Л. С. Жеке

219 Авид Арайлым Ризабекқызы CS-2005 Development of the fundamental 
foundations of integrated information 
security in the implementation of the threat 
of an attempt to access a remote system

Қашықтықтағы жүйеге қол жеткізу 
əрекеті қаупін жүзеге асыру кезінде 
ақпараттық қауіпсіздіктің 
интеграцияланған іргелі негіздерін 
əзірлеу

Разработка принципиальных основ 
комплексного обеспечения 
информационной безопасности при 
реализации угрозы попытки доступа в 
удаленную систему

Саринова А. Ж. Жеке

220 Жоломан Еламан Зинетулаұлы CS-2005 Development of web application for 
cybertraining platform for students

Студенттерге арналған кибертренинг 
платформасына арналған веб-
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб-приложения для 
платформы кибертренинга для 
студентов

Алдашева Л. С. Кешенді

221 Зұлпыхар Азамат Нұрланұлы CS-2005 Development of web application for 
cybertraining platform for students

Студенттерге арналған кибертренинг 
платформасына арналған веб-
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб-приложения для 
платформы кибертренинга для 
студентов

Алдашева Л. С. Кешенді

222 Асқаров Əмір Қуанышұлы CS-2005 Introduction of an intrusion detection 
system on the example of complex 
information systems/as well as 

Күрделі Ақпараттық жүйелер 
мысалында интрузияны анықтау 
жүйесін енгізу

Внедрение системы обнаружения 
вторжений на примере ложных 
информационных систем/атак

Адалиев Н. К. Жеке

223 Мұқаш Ильяс Серікбекұлы CS-2005 Methods of conducting attacks and 
protection against them on cloud services

Бұлтты қызметтерде шабуылдарды 
жүргізу жəне олардан қорғау əдістері

Исследование методов и технологий 
защиты от угроз информационной 
безопасности на облачные сервисы

Шери М. С. Кешенді

224 Ұзақбай Гауһар Серікқызы CS-2005 Methods of conducting attacks and 
protection against them on cloud services

Бұлтты қызметтерде шабуылдарды 
жүргізу жəне олардан қорғау əдістері

Исследование методов и технологий 
защиты от угроз информационной 
безопасности на облачные сервисы

Шери М. С. Кешенді

225 Сакенова Дайяна Мейрамовна CS-2005 Secure authentication: preventing feasible 
client-server endorsement backdoor 

Қауіпсіз аутентификация: мүмкін 
клиент-сервер «қара кіреберістердің» 
алдын алу

Изучение безопасной аутентификации: 
предотвращение возможных клиент-
серверных «черных входов»

Əзибек Б. Б. Кешенді

226 Мешітбаева Арайлым Болатқызы CS-2006 Analysis of Cyber Incidents in enterprises 
using Splunk Enterprise

Splunk Enterprise көмегімен 
кəсіпорындардағы кибер оқиғаларды 
талдау

Анализ кибер инцидентов в 
предприятиях с использованием Splunk 
Enterprise

Амиржанов У.Т. Кешенді

227 Бектрумов Тамерлан Рустемович CS-2006 Analysis of protection methods against 
cyberbullying

Кибербуллингтен қорғау əдістерін 
талдау

 Анализ методов защиты от 
кибербуллинга

Алдашева Л. С. Кешенді

228 Туленов Бейбарыс Кенжебаевич CS-2006 Analysis of protection methods against 
cyberbullying

Кибербуллингтен қорғау əдістерін 
талдау

 Анализ методов защиты от 
кибербуллинга

Алдашева Л. С. Кешенді

229 Хамзаев Эмир Ризаевич CS-2006 Analysis of protection methods against 
cyberbullying

Кибербуллингтен қорғау əдістерін 
талдау

 Анализ методов защиты от 
кибербуллинга

Алдашева Л. С. Кешенді

230 Əкімжан Əлімхан Нұрланұлы CS-2006 Asset recovery of the virtual assets 
(national and International)

Виртуалды активтерді қалпына келтіру 
(ұлттық жəне халықаралық)

Востановление  виртуальных активов 
(национальных и международных)

Адалиев Н. К. Кешенді

231 Мараджапов Закир Баходирович CS-2006 Asset recovery of the virtual assets 
(national and International)

Виртуалды активтерді қалпына келтіру 
(ұлттық жəне халықаралық)

Востановление виртуальных активов 
(национальных и международных)

Адалиев Н. К. Кешенді

232 Жұмабеков Айбек Оразбекұлы CS-2006 Automation and information security of 
the Service Desk system

Service Desk жүйесін автоматтандыру 
жəне ақпараттық қауіпсіздік

Aвтоматизация и обеспечение 
информационной безопасности 
системы Service Desk

Ергалиев Ф. О. Жеке

233 Оспан Мариям Бералықызы CS-2006 Building a Security Operation Center with 
Threat Intelligence platform

Threat Intelligence платформасы бар 
қауіпсіздік операциялық орталығын 
құру

Создание операционного центра 
информационной безопасности с 
платформой Threat Intelligence

Нургалиева Б. Е. Жеке

234 Сагандыков Расул Мураткалиулы CS-2006 Development of a tool for scanning web 
applications for vulnerabilities

Веб-қосымшаларды осалдықтарға 
сканерлеу құралын əзірлеу

Разработка инструмента для 
сканирования веб-приложений на 
наличие уязвимостей

Ахмет Т. М. Кешенді

235 Житенов Рустам Рыспбайулы CS-2006 Development of web application for 
cybertraining platform for students

Студенттерге арналған кибертренинг 
платформасына арналған веб-
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб-приложения для 
платформы кибертренинга для 
студентов

Алдашева Л. С. Кешенді

236 Абдуллин Арсен Талгатович CS-2006 Integration of honeypot in the IT 
infrastructure of companie

Honeypot-ты компаниялардың ат 
инфрақұрылымына біріктіру

Интеграция honeypot в ИТ-
инфраструктуру компаний

Амиржанов У.Т. Кешенді

237 Нурбатуров Сырым Канатұлы CS-2006 Integration of honeypot in the IT 
infrastructure of companie

Honeypot-ты компаниялардың ат 
инфрақұрылымына біріктіру

Интеграция honeypot в ИТ-
инфраструктуру компаний

Амиржанов У.Т. Кешенді



238 Дүйсембай Əділжан Қалымжанұлы CS-2006 Secure authentication: preventing feasible 
client-server endorsement backdoor 

Қауіпсіз аутентификация: мүмкін 
клиент-сервер «қара кіреберістердің» 
алдын алу

Изучение безопасной аутентификации: 
предотвращение возможных клиент-
серверных «черных входов»

Əзибек Б. Б. Кешенді

239 Мамбедиев Асан Риветович CS-2006 Social Engineering in Today's Realities: 
An Overview of Methods, Consequences 
and Remedies

Бүгінгі шындықтағы əлеуметтік 
инженерия: əдістерге, салдарларға 
жəне емдеу əдістеріне шолу

Социальная инженерия в современных 
реалиях: обзор методов, последствий и 
средств защиты

Амиржанов У.Т. Кешенді

240 Омарова Дильназ Арманкызы CS-2006 Social Engineering in Today's Realities: 
An Overview of Methods, Consequences 
and Remedies

Бүгінгі шындықтағы əлеуметтік 
инженерия: əдістерге, салдарларға 
жəне емдеу əдістеріне шолу

Социальная инженерия в современных 
реалиях: обзор методов, последствий и 
средств защиты

Амиржанов У.Т. Кешенді

241 Ануарбеков Дархан Султанбекович CS-2006 The concept of security policy and access 
control systems for local area networks.

Қауіпсіздік саясаты жəне жергілікті 
желілерге қол жеткізуді басқару 
жүйелері туралы түсінік.

Разработка концепции о политике 
безопасности и системах контроля 
доступа для локальных сетей.

Саринова А. Ж. Кешенді

242 Жүнісбеков Айдар Жарқынұлы CS-2006 The concept of security policy and access 
control systems for local area networks.

Қауіпсіздік саясаты жəне жергілікті 
желілерге қол жеткізуді басқару 
жүйелері туралы түсінік.

Разработка концепции о политике 
безопасности и системах контроля 
доступа для локальных сетей.

Саринова А. Ж. Кешенді

243 Серік Дарқан Серікұлы CS-2006 The concept of security policy and access 
control systems for local area networks.

Қауіпсіздік саясаты жəне жергілікті 
желілерге қол жеткізуді басқару 
жүйелері туралы түсінік.

Разработка концепции о политике 
безопасности и системах контроля 
доступа для локальных сетей.

Саринова А. Ж. Кешенді

244 Казгильдинов Темирлан Маратович CS-2007 Analyzing malware behavior using reverse 
engineering techniques

Реверс инженерия əдістерін қолдана 
отырып зиянды бағдарламаның 
əрекетін талдау

Анализ поведения вредоносных 
программ с использованием методов 
реверс инжиниринга

Нургалиева Б. Е. Кешенді

245 Қабдрахман Артур Жұмабекұлы CS-2007 Analyzing malware behavior using reverse 
engineering techniques

Реверс инженерия əдістерін қолдана 
отырып зиянды бағдарламаның 
əрекетін талдау

Анализ поведения вредоносных 
программ с использованием методов 
реверс инжиниринга

Нургалиева Б. Е. Кешенді

246 Сағынғали Айдын Мұратұлы CS-2007 Analyzing malware behavior using reverse 
engineering techniques

Реверс инженерия əдістерін қолдана 
отырып зиянды бағдарламаның 
əрекетін талдау

Анализ поведения вредоносных 
программ с использованием методов 
реверс инжиниринга

Нургалиева Б. Е. Кешенді

247 Тажибаев Темірлан Алексейұлы CS-2007 Asset recovery of the virtual assets 
(national and International)

Виртуалды активтерді қалпына келтіру 
(ұлттық жəне халықаралық)

Востановление виртуальных активов 
(национальных и международных)

Адалиев Н. К. Кешенді

248 Жарлықасым Тамерлан Эрмэгұлы CS-2007 Development of a method for detailed 
analysis of spyware

 Шпиондық бағдарламаларды толық 
талдау əдісін əзірлеу

Разработка метода детального анализа 
шпионских программ

Иманберді Ə. А. Жеке

249 Сарыбаев Аманкельды Танирбердыұлы CS-2007 Development of a tool for scanning web 
applications for vulnerabilities

Веб-қосымшаларды осалдықтарға 
сканерлеу құралын əзірлеу

Разработка инструмента для 
сканирования веб-приложений на 
наличие уязвимостей

Ахмет Т. М. Кешенді

250 Совет Адильжан Советулы CS-2007 Development of a tool for scanning web 
applications for vulnerabilities

Веб-қосымшаларды осалдықтарға 
сканерлеу құралын əзірлеу

Разработка инструмента для 
сканирования веб-приложений на 
наличие уязвимостей

Ахмет Т. М. Кешенді

251 Панов Азамат Саматұлы CS-2007 Development of a trace detection method 
in computer forensics

Компьютерлік криминалистикада 
сандық іздерді анықтау əдісін əзірлеу

Разработка метода обнаружения 
цифровых следов в компьютерной 
криминалистике

Иманберді Ə. А. Жеке

252 Мубарак Мади Серикулы CS-2007 Evaluation of the effectiveness of 
information security tools and methods at 
the enterprise.

Кəсіпорындағы ақпаратты қорғау 
құралдары мен əдістерінің тиімділігін 
бағалау.

Оценка эффективности средств и 
методов защиты информации на 
предприятии.

Саринова А. Ж. Жеке

253 Əлиқызы Махаббат CS-2007 Methods of protection of data in Smart 
Grids

Smart Grid жүйесінде деректерді қорғау 
əдістері үйрену

Изучение методов защиты данных в 
Smart Grids

Əзибек Б. Б. Кешенді

254 Жоламан Анель Ерланқызы CS-2007 Methods of protection of data in Smart 
Grids

Smart Grid жүйесінде деректерді қорғау 
əдістері үйрену

Изучение методов защиты данных в 
Smart Grids

Əзибек Б. Б. Кешенді

255 Абдрахманов Бақдаулет Нұрланұлы CS-2007 Testing web resources for CSRF  
vulnerability

CSRF осалдықтары үшін веб-
ресурстарды сынау

Тестирование веб-ресурсов на наличие 
уязвимости CSRF

Иманберді Ə. А. Кешенді

256 Манап Алмас Дəуренұлы CS-2007 Testing web resources for CSRF  
vulnerability

CSRF осалдықтары үшін веб-
ресурстарды сынау

Тестирование веб-ресурсов на наличие 
уязвимости CSRF

Иманберді Ə. А. Кешенді

257 Нағызханов Бауыржан Қайратұлы CS-2007 Testing web resources for CSRF  
vulnerability

CSRF осалдықтары үшін веб-
ресурстарды сынау

Тестирование веб-ресурсов на наличие 
уязвимости CSRF

Иманберді Ə. А. Кешенді

258 Мейірман Алуа Əскербекқызы CS-2007 The cybersecurity improvement methods 
at critical infrastructure sectors 

Маңызды инфрақұрылым 
секторларындағы киберқауіпсіздікті 
жетілдіру əдістері

Методы повышения 
кибербезопасности в критических 
секторах инфраструктуры

Ергалиев Ф. О. Жеке

259 Қүрманғали Биболат Камалұлы CS-2007 Use of DLP-systems as a tool for ensuring 
the information security of the company

DLP жүйелерін компанияның 
ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету құралы ретінде қолдану

Применение DLP-систем как 
инструмента обеспечения 
информационной безопасности 
компании)

Амиржанов У.Т. Жеке

260 Хамитова Кəмила Жəнібекқызы CS-2007 Web application security analysis based on 
network attack simulation

Желілік шабуылды модельдеуге 
негізделген веб-бағдарлама 
қауіпсіздігін талдау

Анализ защищённости web-
приложения на основе моделирования 
сетевых атак

Ергалиев Ф. О. Жеке

261 Абдусамат Дінмұхаммед Бахытұлы CS-2008 (Digital) investigation of the crimes with 
virtual assets

(Цифрлық) қылмысты тергеуді қолдану 
виртуалды активтер

(Цифровое) расследование 
преступлений с использованием 
виртуальных активов

Адалиев Н. К. Кешенді

262 Букинова Амина Арманқызы CS-2008 (Digital) investigation of the crimes with 
virtual assets

(Цифрлық) қылмысты тергеуді қолдану 
виртуалды активтер

(Цифровое) расследование 
преступлений с использованием 
виртуальных активов

Адалиев Н. К. Кешенді

263 Орынғалиев Нурали Асқарұлы CS-2008 (Digital) investigation of the crimes with 
virtual assets

(Цифрлық) қылмысты тергеуді қолдану 
виртуалды активтер

(Цифровое) расследование 
преступлений с использованием 
виртуальных активов

Адалиев Н. К. Кешенді

264 Өтеген Нұрай Нұржасқызы CS-2008 A study on penetration testing process and 
tools using Kali Linux

Kali Linux көмегімен енуді тестілеу 
процесі мен құралдарын зерттеу

Исследование процесса и 
инструментов тестирования на 
проникновение с использованием Kali 
Linux

Алдашева Л. С. Жеке

265 Жунусов Айдар Маратович CS-2008 Building a typical model of actions of an 
attacker implementing remote attacks 

Қашықтағы шабуылдарды жүзеге 
асыратын шабуылдаушы əрекеттерінің 
типтік үлгісін құру)

Построение типовой модели действий 
злоумышленника, реализующего 
удаленные атаки)

Амиржанов У.Т. Кешенді

266 Мерекеев Əбілқайыр Азаматұлы CS-2008 Building a typical model of actions of an 
attacker implementing remote attacks 

Қашықтағы шабуылдарды жүзеге 
асыратын шабуылдаушы əрекеттерінің 
типтік үлгісін құру)

Построение типовой модели действий 
злоумышленника, реализующего 
удаленные атаки)

Амиржанов У.Т. Кешенді

267 Алхабай Бақгелді Асқарұлы CS-2008 Creation of an educational platform on 
robotics and methods of its protection in 
cyberspace.

Робототехника бойынша білім беру 
платформасын құру жəне оны 
киберкеңістікте қорғау əдістері.

Создание образовательной платформы 
по робототехнике и методы его защиты 
в киберпространстве.

Темирбек А.М. Кешенді

268 Аманжол Ерасыл Сабитұлы CS-2008 Development a method for automating 
manual pentesting processes

 Қолмен тестілеу процестерін 
автоматтандыру əдісін əзірлеу

Разработка метода автоматизации 
процессов ручного пентестирования

Иманберді Ə. А. Кешенді



269 Жұлдызбекұлы Нұрсұлтан CS-2008 Development a method for automating 
manual pentesting processes

 Қолмен тестілеу процестерін 
автоматтандыру əдісін əзірлеу

Разработка метода автоматизации 
процессов ручного пентестирования

Иманберді Ə. А. Кешенді

270 Тəжі Əділ Жанатұлы CS-2008 Development a method for automating 
manual pentesting processes

Қолмен тестілеу процестерін 
автоматтандыру əдісін əзірлеу

Разработка метода автоматизации 
процессов ручного пентестирования

Иманберді Ə. А. Кешенді

271 Данабек Сұлтан Саянұлы CS-2008 Ensuring Secure Coding Standards in Java 
based Frameworks with SonarQube 

 Sonarqube көмегімен Java негізіндегі 
шеңберлерде қауіпсіз кодтау 
стандарттарын қамтамасыз ету

Обеспечение безопасных стандартов 
кодирования в фреймворках на базе 
Java с помощью SonarQube

Майлыбаева Г. Жеке

272 Абдыкапаров Данияр Маратович CS-2008 Implementation of the security operations 
center (SOC) in the enterprise 

Кəсіпорында күзет операциялық 
орталығын (СОК) енгізу

Внедрение центра управления 
безопасностью (SOC) на предприятии

Амиржанов У.Т. Кешенді

273 Байтанатов Батырбек Болатович CS-2008 Implementation of the security operations 
center (SOC) in the enterprise 

Кəсіпорында күзет операциялық 
орталығын (СОК) енгізу

Внедрение центра управления 
безопасностью (SOC) на предприятии

Амиржанов У.Т. Кешенді

274 Нурбазарова Еркежан Бейбутовна CS-2008 Implementation of the security operations 
center (SOC) in the enterprise 

Кəсіпорында күзет операциялық 
орталығын (СОК) енгізу

Внедрение центра управления 
безопасностью (SOC) на предприятии

Амиржанов У.Т. Кешенді

275 Сарсенбаев Диас Советович CS-2008 JWT Methods Implementation Spring 
Boot, Spring Security  

 Spring Boot, Spring Security -де JWT 
əдістерін енгізу

 Методы внедрения JWT на Spring 
Boot, Spring Security 

Майлыбаева Г. Жеке

276 Таженов Елдос Кадыржанович CS-2008 Web resource vulnerability testing  Веб-ресурстың осалдығын тексеру Тестирование уязвимости веб-ресурса Иманберді Ə. А. Жеке

277 Пак Диас Юрьевич CS-2008 Creating a secure blockchain wallet, 
taking into account modern realities

Заманауи шындықтарды ескере 
отырып, қауіпсіз блокчейн əмиянды 
құру

Создание безопасного блокчейн 
кошелька с учетом современных реалии

Макатов А.К. Кешенді

278 Ахмет Дидар Мадиярқызы CS-2009  Analysis of available methods and 
algorithms for detecting digital evidence in 
the Windows operating system 

Windows операциялық жүйесінде 
цифрлық дəлелдемелерді анықтаудың 
қолжетімді əдістері мен алгоритмдерін 
талдау 

Анализ имеющихся методов и 
алгоритмов обнаружения цифровых 
доказательств в операционной системе 
Windows

Сағадат Н.Б. Кешенді

279 Тастанбек Диана Бауыржанқызы CS-2009  Analysis of available methods and 
algorithms for detecting digital evidence in 
the Windows operating system 

Windows операциялық жүйесінде 
цифрлық дəлелдемелерді анықтаудың 
қолжетімді əдістері мен алгоритмдерін 
талдау 

Анализ имеющихся методов и 
алгоритмов обнаружения цифровых 
доказательств в операционной системе 
Windows

Сағадат Н.Б. Кешенді

280 Райымбеков Нурислан Нуржанулы CS-2009  Detecting information security threats 
using open-source SIEM system.

 Ашық бастапқы SIEM жүйесін 
пайдалану арқылы ақпараттық 
қауіпсіздік қатерлерін анықтау.

 Обнаружение угроз информационной 
безопасности с использованием SIEM-
системы с открытым исходным кодом.

Октяброва Б. С. Жеке

281 Есенгулов Алихан Мейрамович CS-2009 Analysis of digital evidence using digital 
forensics

Цифрлық криминалистиканың 
көмегімен цифрлық дəлелдемелерді 
талдау

Анализ цифровых доказательств с 
использованием цифровой 
криминалистики

Əбдіраман Ə. С. Кешенді

282 Камерцель Илья Евгеньевич CS-2009 Analysis of digital evidence using digital 
forensics

Цифрлық криминалистиканың 
көмегімен цифрлық дəлелдемелерді 
талдау

Анализ цифровых доказательств с 
использованием цифровой 
криминалистики

Əбдіраман Ə. С. Кешенді

283 Мочалов Тимур Александрович CS-2009 Analysis of digital evidence using digital 
forensics

Цифрлық криминалистиканың 
көмегімен цифрлық дəлелдемелерді 
талдау

Анализ цифровых доказательств с 
использованием цифровой 
криминалистики

Əбдіраман Ə. С. Кешенді

284 Серік Едіге Еркебұланұлы CS-2009 BadUSB device development Badusb құрылғысын əзірлеу Разработка устройства BadUSB Завгородний А.В. Кешенді
285 Чагиров Санжар Амирович CS-2009 Cross platform mobile password manager Кросс-платформалық мобильді пароль 

менеджерін дамыту
Разработка кроссплатформенного 
мобильного менеджера паролей

Асмаганбетова К.К. Кешенді

286 Абдиманат Рахат Айтжанұлы CS-2009 Development of a method for 
automatically scanning CNC servers for 
malware

CnC серверлерін зиянды бағдарламаға 
автоматты түрде сканерлеу əдісін 
əзірлеу

Разработка метода автоматического 
сканирования серверов ЧПУ на 
наличие вредоносных программ

Иманберді Ə. А. Кешенді

287 Жанұзақ Али Аралұлы CS-2009 Development of a method for 
automatically scanning CNC servers for 
malware

CnC серверлерін зиянды бағдарламаға 
автоматты түрде сканерлеу əдісін 
əзірлеу

Разработка метода автоматического 
сканирования серверов ЧПУ на 
наличие вредоносных программ

Иманберді Ə. А. Кешенді

288 Сабитов Нурбол Олжасұлы CS-2009 Development of a method for 
automatically scanning CNC servers for 
malware

CnC серверлерін зиянды бағдарламаға 
автоматты түрде сканерлеу əдісін 
əзірлеу

Разработка метода автоматического 
сканирования серверов ЧПУ на 
наличие вредоносных программ

Иманберді Ə. А. Кешенді

289 Дарменов Бекжан Алишерулы CS-2009 Development of cybertraining platform for 
students

Студенттерге арналған кибертренинг 
платформасын əзірлеу

Разработка платформы кибертренинга 
для студентов

Алдашева Л. С. Кешенді

290 Сапиулла Рахымжан Талғатұлы CS-2009 Development of cybertraining platform for 
students

Студенттерге арналған кибертренинг 
платформасын əзірлеу

Разработка платформы кибертренинга 
для студентов

Алдашева Л. С. Кешенді

291 Пернебаев Санжар Серикұлы CS-2009 Forensic methods for detecting digital 
banking vulnerabilities

Цифрлық банкинг осалдықтарын 
анықтаудың криминалистикалық 
əдістері

Криминалистические методы 
обнаружения уязвимостей цифрового 
банкинга

Асмаганбетова К.К. Кешенді

292 Шүйішбаев Нұруддин Мақсатұлы CS-2009 Forensic methods for detecting digital 
banking vulnerabilities

Цифрлық банкинг осалдықтарын 
анықтаудың криминалистикалық 
əдістері

Криминалистические методы 
обнаружения уязвимостей цифрового 
банкинга

Асмаганбетова К.К. Кешенді

293 Тұрсын Біржан Ержанұлы CS-2009 Study a method protection of CSRF for 
design of web applications using Django 
and Python

Django жəне Python көмегімен веб-
қосымшаларды жобалау үшін CSRF 
əдісін қорғауды зерттеңіз

Изучениие метода защиты CSRF при 
разработке веб-приложений с 
использованием Django и Python

Абитова Г. А. Кешенді

294 Шевченко Данил Владимирович CS-2009 Study a method protection of CSRF for 
design of web applications using Django 
and Python

Django жəне Python көмегімен веб-
қосымшаларды жобалау үшін CSRF 
əдісін қорғауды зерттеңіз

Изучениие метода защиты CSRF при 
разработке веб-приложений с 
использованием Django и Python

Абитова Г. А. Кешенді

295 Абыл Алихан Серікұлы CS-2010  Analysis of methods of protection against 
DDOS attacks in iot devices

Iot құрылғыларындағы DDOS 
шабуылдарынан қорғау əдістерін талдау

Анализ методов защиты от DDOS-
атаки в iot устройства

Əзибек Б. Б. Кешенді

296 Дауылбай Ануарбек Артурұлы CS-2010  Analysis of methods of protection against 
DDOS attacks in iot devices

Iot құрылғыларындағы DDOS 
шабуылдарынан қорғау əдістерін талдау

Анализ методов защиты от DDOS-
атаки в iot устройства

Əзибек Б. Б. Кешенді

297 Зайлагиев Мади Арманович CS-2010  Analysis of methods of protection against 
DDOS attacks in iot devices

Iot құрылғыларындағы DDOS 
шабуылдарынан қорғау əдістерін талдау

Анализ методов защиты от DDOS-
атаки в iot устройства

Əзибек Б. Б. Кешенді

298 Темирбаева Айым Болатовна CS-2010 Analysis of Cyber Incidents in enterprises 
using Splunk Enterprise

Splunk Enterprise көмегімен 
кəсіпорындардағы кибер оқиғаларды 
талдау

Анализ кибер инцидентов в 
предприятиях с использованием Splunk 
Enterprise

Амиржанов У.Т. Кешенді

299 Есқожа Сырым Серікұлы CS-2010 Creation of an educational platform on 
robotics and methods of its protection in 
cyberspace.

Робототехника бойынша білім беру 
платформасын құру жəне оны 
киберкеңістікте қорғау əдістері.

Создание образовательной платформы 
по робототехнике и методы его защиты 
в киберпространстве.

Темирбек А.М. Кешенді



300 Омирзакулы Бауыржан CS-2010 Development of a messenger with date 
encryption

Деректерді шифрлаумен мессенджерді 
əзірлеу

Разработка мессенджера с 
шифрованием данных

Кулбаева Л.Н. Жеке

301 Төреқұл Али Серікжанұлы CS-2010 Development of a set of protective 
measures to ensure the information 
security of databases

Деректер қорының ақпараттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 
қорғау шараларының кешенін əзірлеу

Разработка комплекса защитных мер 
по обеспечению информационной 
безопасности баз данных

Амиржанов У.Т. Жеке

302 Мырзабек Ермек Айдосұлы CS-2010 Development of Cross-site scripting 
vulnerability scanning tool (based on 
Python)

Сайтаралық сценарийлердің 
осалдықтарын сканерлеу құралын 
əзірлеу (Python негізінде)

Разработка инструмента сканирования 
уязвимостей межсайтового скриптинга 
(на основе Python)

Кулмуратова А.Н. Жеке

303 Оспанқұлов Айдар Қайратұлы CS-2010 Ensuring and configuring SIEM security 
classes with cloud services and 
applications in enterprises

Кəсіпорындардағы бұлттық 
қызметтермен жəне қолданбалармен 
SIEM қауіпсіздік сыныптарын 
қамтамасыз ету жəне конфигурациялау

Обеспечение и настройка классов 
безопасности SIEM с облачными 
сервисами и приложениями на 
предприятиях

Амиржанов У.Т. Жеке

304 Абдурахманов Ихтияр Бахтиярович CS-2010 Secure Innovation Retake Platform Қауіпсіз инновацияларды қайта 
қабылдау платформасы

Разработка безопасной платформы для 
пересдачи экзаменационных сессии

Əзибек Б. Б. Кешенді

305 Бітімханов Батырхан Бейбітұлы CS-2010 Secure Innovation Retake Platform Қауіпсіз инновацияларды қайта 
қабылдау платформасы

Разработка безопасной платформы для 
пересдачи экзаменационных сессии

Əзибек Б. Б. Кешенді

306 Темірғали Дінмұхамед Ержанұлы CS-2010 Secure Innovation Retake Platform Қауіпсіз инновацияларды қайта 
қабылдау платформасы

Разработка безопасной платформы для 
пересдачи экзаменационных сессии

Əзибек Б. Б. Кешенді

307 Жұмағалиев Тəжімұрат Қайырханұлы CS-2010 Testing for resource vulnerabilities with 
access control issues

Қол жеткізуді басқару мəселелерімен 
ресурс осалдықтарын тестілеу

Тестирование на уязвимости ресурсов 
с проблемами контроля доступа

Ахмет Т. М. Кешенді

308 Нұрмұханбетов Нұртілеу Еркінбекұлы CS-2010 Testing for resource vulnerabilities with 
access control issues

Қол жеткізуді басқару мəселелерімен 
ресурс осалдықтарын тестілеу

Тестирование на уязвимости ресурсов 
с проблемами контроля доступа

Ахмет Т. М. Кешенді

309 Пернебек Мадина Ержанқызы CS-2010 Testing for resource vulnerabilities with 
access control issues

Қол жеткізуді басқару мəселелерімен 
ресурс осалдықтарын тестілеу

Тестирование на уязвимости ресурсов 
с проблемами контроля доступа

Ахмет Т. М. Кешенді

310 Берік Əлішер Ержанұлы CS-2010 Using computer accounts to obtain 
unauthorized privileges on a domain 
controller

Домен контроллерінде рұқсат 
етілмеген артықшылықтарды алу үшін 
компьютер тіркелгілерін пайдалану

Использование учетных записей 
компьютеров для получения 
непревегилированных полномочий в 
контроллере домена

Ергалиев Ф. О. Жеке

311 Серік Əнуар Жанболатұлы CS-2011 Data Encryption Standard (DES): 
theoretical analysis and/or software 
implementation

Деректерді шифрлау стандарты (DES): 
теориялық талдау жəне/немесе 
бағдарламалық іске асыру

Стандарт шифрования данных (DES): 
теоретический анализ и/или 
программная реализация

Байсалов Е. Р. Жеке

312 Абдулла Рамазан Ерболұлы CS-2011 Development of a method for bypassing 
application protection from dynamic 
analysis

Динамикалық талдаудан қолданбаны 
қорғауды айналып өту əдісін əзірлеу

Разработка метода обхода защиты 
приложения от динамического анализа

Иманберді Ə. А. Кешенді

313 Ерболатов Али Нурланович CS-2011 Development of a method for bypassing 
application protection from dynamic 
analysis

Динамикалық талдаудан қолданбаны 
қорғауды айналып өту əдісін əзірлеу

Разработка метода обхода защиты 
приложения от динамического анализа

Иманберді Ə. А. Кешенді

314 Нурланұлы Сағындық CS-2011 Development of a method for bypassing 
application protection from dynamic 
analysis

Динамикалық талдаудан қолданбаны 
қорғауды айналып өту əдісін əзірлеу

Разработка метода обхода защиты 
приложения от динамического анализа

Иманберді Ə. А. Кешенді

315 Рахимжанов Ерасыл Еркінұлы CS-2011 Development of an automatic unpacking 
packed files

Оралған файлдарға арналған 
автоматты декомпрессия əдісін əзірлеу

Разработка метода автоматической 
распаковки упакованных файлов

Жалгасбаев Еркебулан Жеке

316 Бектурова Аделия Айдаралиевна CS-2011 Development of ransomware analysis 
algorithm

Ransomware бағдарламасын анализ 
алгоритмін əзірлеу

Разработка алгоритма анализа 
программы вымогателя

Жалгасбаев Еркебулан Кешенді

317 Құрсабаева Қаламқас Арманқызы CS-2011 Development of ransomware analysis 
algorithm

Ransomware бағдарламасын анализ 
алгоритмін əзірлеу

Разработка алгоритма анализа 
программы вымогателя

Жалгасбаев Еркебулан Кешенді

318 Саламатқызы Жанар CS-2011 Effectiveness evaluation of information 
security tools and methods at the enterprisе

Кəсіпорындағы ақпаратты қорғау 
құралдары мен əдістерінің тиімділігін 
бағалау

Оценка эффективности средств и 
методов защиты информации на 
предприятии

Ергалиев Ф. О. Жеке

319 Досыбеков Арон Азатулы CS-2011 Static analysis of packaged malware Бумаланған зиянды бағдарламаларды 
статикалық талдау

Статический анализ упакованного 
вредоносного ПО

Жалгасбаев Еркебулан Кешенді

320 Ергалиев Əмір Дулатұлы CS-2011 Static analysis of packaged malware Бумаланған зиянды бағдарламаларды 
статикалық талдау

Статический анализ упакованного 
вредоносного ПО

Жалгасбаев Еркебулан Кешенді

321 Хайдар Шахмардан Мейрамбекұлы CS-2011 Static analysis of packaged malware Бумаланған зиянды бағдарламаларды 
статикалық талдау

Статический анализ упакованного 
вредоносного ПО

Жалгасбаев Еркебулан Кешенді

322 Брюханов Руслан Александрович CS-2011 Study of secret sharing schemes Құпия бөлісу сұлбаларын зерттеу Изучение схем разделения секретов Байсалов Е. Р. Жеке
323 Дуйсенов Ерасыл Берикулы CS-2011 Testing for resource vulnerabilities with 

business logic problems
Бизнес-логика проблемалары бар 
ресурстардың осалдығын тексеру

Тестирование на наличие уязвимостей 
ресурсов с проблемами бизнес-логики

Ахмет Т. М. Кешенді

324 Дюсембеков Нурлан Аскербекович CS-2011 Testing for resource vulnerabilities with 
business logic problems

Бизнес-логика проблемалары бар 
ресурстардың осалдығын тексеру

Тестирование на наличие уязвимостей 
ресурсов с проблемами бизнес-логики

Ахмет Т. М. Кешенді

325 Татибек Мəди Жанболатұлы CS-2011 Testing for resource vulnerabilities with 
business logic problems

Бизнес-логика проблемалары бар 
ресурстардың осалдығын тексеру

Тестирование на наличие уязвимостей 
ресурсов с проблемами бизнес-логики

Ахмет Т. М. Кешенді

326 Ғалым Тамерлан Талғатұлы CS-2011 Web Resource Authentication 
Vulnerability Testing

Веб-ресурстың аутентификациясының 
осалдығын тексеру

Тестирование уязвимости на проверку 
подлинности Веб-ресурса

Жалгасбаев Еркебулан Кешенді

327 Уваев Дамир Ерланұлы CS-2011 Web Resource Authentication 
Vulnerability Testing

Веб-ресурстың аутентификациясының 
осалдығын тексеру

Тестирование уязвимости на проверку 
подлинности Веб-ресурса

Жалгасбаев Еркебулан Кешенді

328 Уюкбай Иманас Жақсылықұлы CS-2011 Web Resource Authentication 
Vulnerability Testing

Веб-ресурстың аутентификациясының 
осалдығын тексеру

Тестирование уязвимости на проверку 
подлинности Веб-ресурса

Жалгасбаев Еркебулан Кешенді

329 Өжетов Арсен Нұрланұлы CS-2011 Creating an OQY home library as part of 
digitalization

Цифрландыру аясында OQY үй 
кітапханасын құру

Создание домашней библиотеки OQY 
в рамках цифровизации

Макатов А.К. Кешенді

330 Киргизбаева Кымбат Кимельханкызы DJ-2001 A comparative analysis of women
representation in mass media

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы
əйелдер бейнесіне салыстырмалы
талдау

Сравнительный анализ репрезентации
женщин в средствах массовой
информации

Слəмғажы А. Кешенді

331 Көпжасар Мерей Нүркенқызы DJ-2001 A comparative analysis of women
representation in mass media

Бұқаралық ақпарат құралдарындағы
əйелдер бейнесіне салыстырмалы
талдау

Сравнительный анализ репрезентации
женщин в средствах массовой
информации

Слəмғажы А. Кешенді



332 Арыстан Сабина Ардаккызы DJ-2001 Analysis of Coverage of the 
Environmental Problems in Kazakhstan’s 
Media Space

Қазақстандық медиа кеңістігінде 
экологиялық мəселелерді жария етуді 
талдау

Анализ освещения экологических 
проблем в казахстанском 
медиапространстве

Петров Б.С. Кешенді

333 Уалиханова Аружан Махсаткызы DJ-2001 Analysis of Coverage of the 
Environmental Problems in Kazakhstan’s 
Media Space

Қазақстандық медиа кеңістігінде 
экологиялық мəселелерді жария етуді 
талдау

Анализ освещения экологических 
проблем в казахстанском 
медиапространстве

Петров Б.С. Кешенді

334 Серикова Дайана Сериковна DJ-2001 Analysis of Podcasting as a New Direction 
of Kazakhstani Journalism

Подкастингті қазақстандық 
журналистиканың жаңа бағыты ретінде 
талдау

Анализ подкастинга как нового 
направления казахстанской 
журналистики 

Петров Б.С. Кешенді

335 Куспеков Ашим Саматович DJ-2001 Analysis of functioning of mass media in 
the context of freedom of speech

Сөз бостандығы контекстінде 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
жұмыс істеуін талдау

Анализ функционирования средств 
массовой информации в контексте 
свободы слова

Петров Б.С. Жеке

336 Арман Тоғжан DJ-2001 Analysis of Transformation of Traditional 
Media in the Digital Environment

Дəстүрлі медианың цифрлық ортадағы 
трансформациясын талдау

Анализ трансформации традиционных 
медиа в цифровой среде

Петров Б.С. Жеке

337 Жуман Дильнур Бағдатқызы DJ-2001 Influence of social media on prevalence of 
eating disorders among adolescents

Əлеуметтік медианың жасөспірімдер 
арасында тамақтану бұзылыстарының 
таралуына əсері 

Влияние социальных сетей на 
распространенность расстройств 
пищевого поведения среди подростков

Шакенова Ш. Кешенді

338 Онербай Анель Алтынбекқызы DJ-2001 Influence of social media on prevalence of 
eating disorders among adolescents

Əлеуметтік медианың жасөспірімдер 
арасында тамақтану бұзылыстарының 
таралуына əсері 

Влияние социальных сетей на 
распространенность расстройств 
пищевого поведения среди подростков

Шакенова Ш. Кешенді

339 Таманбай Ақжан Ғалымжанқызы DJ-2001 Influence of social media on prevalence of 
eating disorders among adolescents

Əлеуметтік медианың жасөспірімдер 
арасында тамақтану бұзылыстарының 
таралуына əсері 

Влияние социальных сетей на 
распространенность расстройств 
пищевого поведения среди подростков

Шакенова Ш. Кешенді

340 Кемелова Фатима Маратовна DJ-2001 Coverage of the orphan children’s
problem in the Kazakh Media

Қазақстандық медиада жетім балалар
проблемасының жариялануы

Освещение проблемы детей сирот в
Казахстанских медиа

Шакенова Ш. Кешенді

341 Мəулет Мөлдір Мұратқызы DJ-2001 Coverage of the orphan children’s
problem in the Kazakh Media

Қазақстандық медиада жетім балалар
проблемасының жариялануы

Освещение проблемы детей сирот в
Казахстанских медиа

Шакенова Ш. Кешенді

342 Есенжолова Махаббат Есенжолкызы DJ-2001 The impact of cinematography on the role
of parents and the development of
adolescents

Кинематографияның ата-аналар рөліне
жəне жасөспірімдердің дамуына əсері

Влияние кинематографии на роль
родителей и развитие подростков

Слəмғажы А. Кешенді

343 Ахметова Фатима Ардаққызы DJ-2001 Popularization of the Kazakh language in 
the media space

Медиа кеңістікте қазақ тілінің 
танымалдылығын арттыру

Популяризация казахского языка в 
медиапространстве.

Слəмғажы А. Кешенді

344 Аманкелді Айнагүл Алтынбекқызы DJ-2001 Studying the image of a Businesswoman 
in Modern Media of Kazakhstan

Қазақстандағы заманауи БАҚ-тағы 
іскер əйел бейнесін зерттеу

Изучение образа бизнесвумен в 
современных медиа Казахстана

Петров Б.С. Кешенді

345 Жасуланова Аллара Дулатовна DJ-2001 Studying the image of a Businesswoman 
in Modern Media of Kazakhstan

Қазақстандағы заманауи БАҚ-тағы 
іскер əйел бейнесін зерттеу

Изучение образа бизнесвумен в 
современных медиа Казахстана

Петров Б.С. Кешенді

346 Тасболатов Жасұлан Ерғалиұлы DJ-2001 The impact of political and economic 
changes in the world on the mental health 
of citizens of the Republic of Kazakhstan

Əлемдегі саяси жəне экономикалық 
өзгерістердің Қазақстан Республикасы 
азаматтарының психикалық 
денсаулығына əсері

Влияние политических и 
экономических изменений в мире на 
ментальное здоровье граждан 
Республики Казахстан

Шакенова Ш. Жеке

347 Казаку Павел Иванович DJ-2001 Popularization of the Kazakh language in 
the media space

Медиа кеңістікте қазақ тілінің 
танымалдылығын арттыру

Популяризация казахского языка в 
медиапространстве.

Слəмғажы А. Кешенді

348 Сейдагалиева Шантима Бегимбетовна DJ-2001 Popularization of the Kazakh language in 
the media space

Медиа кеңістікте қазақ тілінің 
танымалдылығын арттыру

Популяризация казахского языка в 
медиапространстве.

Слəмғажы А. Кешенді

349 Гайниева Назгуль Дуйсенбаевна DJ-2001 The problem of gender inequality in mass 
media and its impact on the worldview of 
youth in Kazakhstan

БАҚ-тағы гендерлік теңсіздік мəселесі 
жəне оның Қазақстан жастарының 
дүниетанымына əсері

Проблема гендерного неравенства в 
СМИ и ее влияние на мировоззрение 
молодежи Казахстана

Слəмғажы А. Жеке

350 Зейнолла Аружан Жеңісбекқызы DJ-2002 A new implementation to the field of
journalism: VR journalism

Журналистика саласының жаңа
бағытын енгізу: VR журналистика

Внедрение нового направления в сфере
журналистики: VR Журналистика

Шакенова Ш. Кешенді

351 Омарова Ұлжан Ибрахимқызы DJ-2002 A new implementation to the field of
journalism: VR journalism

Журналистика саласының жаңа
бағытын енгізу: VR журналистика

Внедрение нового направления в сфере
журналистики: VR Журналистика

Шакенова Ш. Кешенді

352 Асхаткызы Айгерим DJ-2002 Analysis of coverage of the problem of
drug use in the media of Kazakhstan

Қазақстанның БАҚ-та есірткі тұтыну
мəселелерін жариялауды талдау

Анализ освещения проблемы
наркопотребления в СМИ Казахстана

Петров Б.С. Кешенді

353 Капанова Жанель Ерболатовна DJ-2002 Analysis of coverage of the problem of
drug use in the media of Kazakhstan

Қазақстанның БАҚ-та есірткі тұтыну
мəселелерін жариялауды талдау

Анализ освещения проблемы
наркопотребления в СМИ Казахстана

Петров Б.С. Кешенді

354 Кульчинова Аружан Куанбековна DJ-2002 Analysis of coverage of the problem of
drug use in the media of Kazakhstan

Қазақстанның БАҚ-та есірткі тұтыну
мəселелерін жариялауды талдау

Анализ освещения проблемы
наркопотребления в СМИ Казахстана

Петров Б.С. Кешенді

355 Асылтас Аружан Мақсатқызы DJ-2002 Analysis of Podcasting as a New Direction 
of Kazakhstani Journalism

Подкастингті қазақстандық 
журналистиканың жаңа бағыты ретінде 
талдау

Анализ подкастинга как нового 
направления казахстанской 
журналистики 

Петров Б.С. Кешенді

356 Жантемірова Айжан Нұржанқызы DJ-2002 Analysis of Methods of manipulation of 
public consciousness by modern media

Қазіргі бұқаралық ақпарат 
құралдарының қоғамдық сананы 
манипуляциялау əдістерін талдау

Анализ методов манипуляции 
общественным сознанием 
современными СМИ

Петров Б.С. Жеке

357 Тулешева Амина Бакытжановна DJ-2002 Creating the prototype of the SOS 
application 

SOS қосымшасының прототипін жасау Создание прототипа приложения SOS Тулемисова М. Кешенді

358 Райхан Алтын Ерланқызы DJ-2002 The influence of social networks on self-
esteem of modern girls

Қазіргі қыздардың өзін өзі бағалауына
əлеуметтік желілердің əсері

Влияние социальных сетей на
самооценку современных девушек

Шакенова Ш. Кешенді

359 Тулегенова Аяжан Бауыржанқызы DJ-2002 The influence of social networks on self-
esteem of modern girls

Қазіргі қыздардың өзін өзі бағалауына
əлеуметтік желілердің əсері

Влияние социальных сетей на
самооценку современных девушек

Шакенова Ш. Кешенді

360 Асарбаева Айдана Женисбайқызы DJ-2002 The negative impact of mass media on the 
psychological state of adolescents

Бұқаралық ақпарат құралдарының 
жасөспірімдердің психологиясына кері 
əсері

Негативное влияние СМИ на 
психологическое состояние подростков

Слəмғажы А. Кешенді

361 Болат Сағида Улғатқызы DJ-2002 The negative impact of mass media on the 
psychological state of adolescents

Бұқаралық ақпарат құралдарының 
жасөспірімдердің психологиясына кері 
əсері

Негативное влияние СМИ на 
психологическое состояние подростков

Слəмғажы А. Кешенді

362 Куанышева Мадина Русланқызы DJ-2002 The negative impact of mass media on the 
psychological state of adolescents

Бұқаралық ақпарат құралдарының 
жасөспірімдердің психологиясына кері 
əсері

Негативное влияние СМИ на 
психологическое состояние подростков

Слəмғажы А. Кешенді



363 Алимбай Алем Алимбайұлы IA-2001 Automated System Design for Regulating 
the Gas Supply from the Gas Piston Unit 
to the Gas Turbine

Газ поршенді қондырғыдан газ 
турбинасына газ беруді реттеудің 
автоматтандыру жүйесін əзірлеу.

Разработка системы автоматизации 
регулирования подачи газа от 
газопоршневой установки к газовой 
турбине.

Рзаева Л. Кешенді

364 Жəдігер Бекарыс Жарқынбекұлы IA-2001 Automated System Design for Regulating 
the Gas Supply from the Gas Piston Unit 
to the Gas Turbine

Газ поршенді қондырғыдан газ 
турбинасына газ беруді реттеудің 
автоматтандыру жүйесін əзірлеу.

Разработка системы автоматизации 
регулирования подачи газа от 
газопоршневой установки к газовой 
турбине.

Рзаева Л. Кешенді

365 Наурзбаева Камила Болатбековна IA-2001 Automated Control System Design for the 
Lifting Mechanical Process on the Car 
Assembly Line

Автоматтандырылған басқару жүйесін 
жобалау вагондарды құрастыру 
желісіндегі көтеру механикалық 
процессі

Разработка автоматизированной 
системы управления подъемно-
механическим процессом на линии 
сборки автомобилей

Кусдавлетов С.А. Жеке

366 Жексенбі Алуа Алдабайқызы IA-2001 Computer Vision-based Robotic System 
Design for Garbage Sorting

Қалдықтарды сұрыптау үшін 
компьютерлік көру негізінде роботтық 
жүйе жобалау

Проектирование роботизированной 
системы на основе компьютерного 
зрения для процесса сортировки мусора

Кусдавлетов С.А. Кешенді

367 Мекеш Сағымбай Айдынұлы IA-2001 Computer Vision-based Robotic System 
Design for Garbage Sorting

Қалдықтарды сұрыптау үшін 
компьютерлік көру негізінде роботтық 
жүйе жобалау

Проектирование роботизированной 
системы на основе компьютерного 
зрения для процесса сортировки мусора

Кусдавлетов С.А. Кешенді

368 Кадрешев Туремурат Маратович IA-2001 Design and Implementation of a WiFi 
Based Home Automation System

Wi-Fi негізінде үйді автоматтандыру 
жүйесін əзірлеу жəне енгізу

Разработка и внедрение системы 
домашней автоматизации на базе Wi-Fi

Завгородний А.В. Кешенді

369 Аманбай Еркебулан IA-2001 Designing an optimal wind generator with 
a PITCH control system

PITCH басқару жүйесі бар оңтайлы 
жел генераторын жобалау

Проектирование оптимального 
ветрогенератора с системой 
управления PITCH

Рзаева Л. Кешенді

370 Жəумітов Азамат Оразбекұлы IA-2001 Designing an optimal wind generator with 
a PITCH control system

PITCH басқару жүйесі бар оңтайлы 
жел генераторын жобалау

Проектирование оптимального 
ветрогенератора с системой 
управления PITCH

Рзаева Л. Кешенді

371 Бушанов Ерсайын Ерланұлы IA-2001 Multivariable Control System Design for 
Quadruple – Tank Process

Төрт кеңдік технологиялық процесті 
басқаруға арналған көп өлшемді 
жобалау жүйесі

Проектирование многомерной системы 
управления для четырёх ёмкостного 
технологического процесса

Кусдавлетов С.А. Жеке

372 Амангелді Арыстан Талғатұлы IA-2001 Optimal Control System Design for Flight 
Stabilization of the Quadrotor Unmanned 
Aerial Vehicle

Quadrotor ұшқышсыз ұшу 
аппараттының ұшу процесін 
тұрактаңдыру оптималды басқару 
жүйесін дамыту

Разработка системы оптимального 
управления стабилизацией полета 
беспилотного летательного аппарата 
Quadrotor

Кусдавлетов С.А. Жеке

373 Беркин Кайнар Айтжанович IA-2001 Robotics Education Kits (Development of 
training laboratory complex for robotics 
based on the use of computer vision)

Компьютерлік көру негізіндегі 
робототехника бойынша оқу 
жинақтары (Компьютерлік көруді 
қолдану негізінде робототехника 
бойынша оқу зертханалық кешенін 
жасау)

Образовательные наборы по 
робототехнике на основе 
компьютерного зрения (Разработка 
учебно-лабораторного комплекса по 
робототехнике на основе 
использования компьютерного зрения)

Қожахмет Қ. Кешенді

374 Нусупов Мирас Ерниязұлы IA-2001 Robotics Education Kits (Development of 
training laboratory complex for robotics 
based on the use of computer vision)

Компьютерлік көру негізіндегі 
робототехника бойынша оқу 
жинақтары (Компьютерлік көруді 
қолдану негізінде робототехника 
бойынша оқу зертханалық кешенін 
жасау)

Образовательные наборы по 
робототехнике на основе 
компьютерного зрения (Разработка 
учебно-лабораторного комплекса по 
робототехнике на основе 
использования компьютерного зрения)

Қожахмет Қ. Кешенді

375 Таипов Санжар Тимурұлы IA-2001 Robotics Education Kits (Development of 
training laboratory complex for robotics 
based on the use of computer vision)

Компьютерлік көру негізіндегі 
робототехника бойынша оқу 
жинақтары (Компьютерлік көруді 
қолдану негізінде робототехника 
бойынша оқу зертханалық кешенін 
жасау)

Образовательные наборы по 
робототехнике на основе 
компьютерного зрения (Разработка 
учебно-лабораторного комплекса по 
робототехнике на основе 
использования компьютерного зрения)

Қожахмет Қ. Кешенді

376 Герцен Ян Игоревич IA-2001 Visual Target Tracking Control System 
Design for Quadrotor Using Computer 
Vision

Computer Vision көмегімен квадроторға 
арналған визуалды мақсатты бақылау 
жүйесін жобалау

Проектирование системы визуального 
сопровождения целей для 
квадрокоптера с использованием 
компьютерного зрения

Рзаева Л. Кешенді

377 Аманжаев Биғали Аманбекұлы IA-2002 Control System Design for Asynchronous 
Generator for Mini Hydroelectric Power 
Station

Шағын су электр станциясының 
асинхронды генераторын басқару 
жүйесін əзірлеу

Разработка системы управления 
асинхронным генератором для Мини 
ГЭС

Рзаева Л. Кешенді

378 Мырзахметов Бақтыбай Қанатұлы IA-2002 Control System Design for Asynchronous 
Generator for Mini Hydroelectric Power 
Station

Шағын су электр станциясының 
асинхронды генераторын басқару 
жүйесін əзірлеу

Разработка системы управления 
асинхронным генератором для Мини 
ГЭС

Рзаева Л. Кешенді

379 Сыдык Арна Айдарулы IA-2002 Control System Design for Asynchronous 
Generator for Mini Hydroelectric Power 
Station

Шағын су электр станциясының 
асинхронды генераторын басқару 
жүйесін əзірлеу

Разработка системы управления 
асинхронным генератором для Мини 
ГЭС

Рзаева Л. Кешенді

380 Доспанова Асем Бакытовна IA-2002 Control System Design for Autonomous 
Mobile Robot with Reactive Navigation

Реактивті навигациясы бар автономды 
мобильді робот үшін басқару жүйесін 
құрастыру

Разработка системы управления для 
автономного мобильного робота с 
реактивной навигацией

Кусдавлетов С.А. Жеке

381 Рахимбаев Темирлан Сембекович IA-2002 Differential-Drive Robot Motion Control 
System Design with Path Following

Траектория бойынша дифференциалды 
жетегі бар роботтың қозғалысын 
басқару жүйесін əзірлеу

Разработка системы управления 
движением робота с 
дифференциальным приводом для 
следования траектории

Кусдавлетов С.А. Кешенді

382 Сапарғали Абдулла Асқарұлы IA-2002 Differential-Drive Robot Motion Control 
System Design with Path Following

Траектория бойынша дифференциалды 
жетегі бар роботтың қозғалысын 
басқару жүйесін əзірлеу

Разработка системы управления 
движением робота с 
дифференциальным приводом для 
следования траектории

Кусдавлетов С.А. Кешенді

383 Болатов Ерасыл Талгатович IA-2002 Intelligent Lane Detection System Design 
via Computer Vision

Computer Vision көмегімен жолақты 
анықтаудың интеллектуалды жүйесін 
жобалау

Разработка интеллектуальной системы 
обнаружения полос движения на 
основе применения компьютерного 
зрения

Рзаева Л. Жеке

384 Нуртай Райымбек IA-2002 Mobile Application Development for 
Heart Rate Variability Tracking and 
Attack Prediction via Machine Learning 
Algorithm

Жүрек соғу жиілігінің өзгермелілігін 
бақылауға жəне машиналық оқыту 
алгоритмі негізінде инфарктты 
болжауға арналған мобильді 
қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для мониторинга вариабильности 
сердечного ритма и предсказания 
сердечного приступа на основе 
алгоритма машинного обучения

Рзаева Л. Жеке



385 Нұрмағанбет Нұрасыл Асхатұлы IA-2002 Soil Moisture Model Identification for 
Irrigation Systems with Predictive Control

Болжау арқылы басқарылатын суару 
жүйелері үшін топырақ 
ылғалдылығының үлгісін анықтау

Идентификация модели влажности 
почвы для систем орошения с 
управлением на основе 
прогнозирующих моделей

Кусдавлетов С.А. Кешенді

386 Тұратбек Ерлан Семетейұлы IA-2002 Soil Moisture Model Identification for 
Irrigation Systems with Predictive Control

Болжау арқылы басқарылатын суару 
жүйелері үшін топырақ 
ылғалдылығының үлгісін анықтау

Идентификация модели влажности 
почвы для систем орошения с 
управлением на основе 
прогнозирующих моделей

Кусдавлетов С.А. Кешенді

387 Микряков Андрей Денисович IA-2002 Visual Target Tracking Control System 
Design for Quadrotor Using Computer 
Vision

Computer Vision көмегімен квадроторға 
арналған визуалды мақсатты бақылау 
жүйесін жобалау

Проектирование системы визуального 
сопровождения целей для 
квадрокоптера с использованием 
компьютерного зрения

Рзаева Л. Кешенді

388 Нурсултан Манат Серикулы IA-2002 Visual Target Tracking Control System 
Design for Quadrotor Using Computer 
Vision

Computer Vision көмегімен квадроторға 
арналған визуалды мақсатты бақылау 
жүйесін жобалау

Проектирование системы визуального 
сопровождения целей для 
квадрокоптера с использованием 
компьютерного зрения

Рзаева Л. Кешенді

389 Амангелді Мағжан Айтмұратұлы IA-2002 Voice-to-Text Recognition System Design 
for IoT Applications

Заттар ғаламторына арналған ауызша 
сөйлеу жазбаша түріне аударма 
жүйесін жобалау

Проектирование системы 
распознавания голоса в текст для 
приложений интернета вещей

Кусдавлетов С.А. Жеке

390 Сейтбаев Райымбек Абилкаирұлы IT-2001 Development of "Online guidebook" web-
service for students

Студенттерге арналған "Online 
анықтама" веб-сервисін əзірлеу

Разработка веб-сервиса для студентов 
"Online справочник - путеводитель"

Солтан Г. Ж. Кешенді

391 Аскаркызы Жадыра IT-2001 Development of a board game "Togyz 
kumalak" with implementation of 
blockchain technologies

Блокчейн технологиясын енгізу 
арқылы "Тоғыз құмалақ" үстел ойынын 
əзірлеу

Разработка настольной игры "Тогыз 
кумалак" с внедрением блокчейн 
технологии

Аманбек Е.Е. Кешенді

392 Жазбекова Ұлпан Əбдіқадырқызы IT-2001 Development of a board game "Togyz 
kumalak" with implementation of 
blockchain technologies

Блокчейн технологиясын енгізу 
арқылы "Тоғыз құмалақ" үстел ойынын 
əзірлеу

Разработка настольной игры "Тогыз 
кумалак" с внедрением блокчейн 
технологии

Аманбек Е.Е. Кешенді

393 Балтабай Султан Куанышбекұлы IT-2001 Development of an application for car 
wash

Көлік жууға арналған қосымшаны 
əзірлеу

Разработка приложения для автомойки Орынбек А.С. Кешенді

394 Бахытжанов Санжар Талгатұлы IT-2001 Development of an application for car 
wash

Көлік жууға арналған қосымшаны 
əзірлеу

Разработка приложения для автомойки Орынбек А.С. Кешенді

395 Əбіш Əбілқайыр Қайырбекұлы IT-2001 Development of an application for car 
wash

Көлік жууға арналған қосымшаны 
əзірлеу

Разработка приложения для автомойки Орынбек А.С. Кешенді

396 Ниязбеков Айбек Муратулы IT-2001 Development of an educational platform 
for teaching blockchain technologies in 
kazakh and russian languages

Қазақ жəне орыс тілдерінде блокчейн 
технологияларын оқытуға арналған 
білім беру платформасын əзірлеу

Разработка образовательной 
платформы для обучения блокчейн 
технологий на казахском и русском 
языках

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

397 Темиржанов Мейрам Сопы Толеуханович IT-2001 Development of an educational platform 
for teaching blockchain technologies in 
kazakh and russian languages

Қазақ жəне орыс тілдерінде блокчейн 
технологияларын оқытуға арналған 
білім беру платформасын əзірлеу

Разработка образовательной 
платформы для обучения блокчейн 
технологий на казахском и русском 
языках

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

398 Шотпаев Адлет Ертаевич IT-2001 Development of an educational platform 
for teaching blockchain technologies in 
kazakh and russian languages

Қазақ жəне орыс тілдерінде блокчейн 
технологияларын оқытуға арналған 
білім беру платформасын əзірлеу

Разработка образовательной 
платформы для обучения блокчейн 
технологий на казахском и русском 
языках

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

399 Аппазов Ержан Əуезханұлы IT-2001 Development of an integrated system of 
monitoring the mental state of employees

Қызметкерлердің психикалық 
жағдайын бақылаудың интеграциялық 
жүйесін əзірлеу

Разработка интеграционной системы 
контроля ментального состояния 
сотрудников

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

400 Жантлеуов Махмут Сайынович IT-2001 Development of an integrated system of 
monitoring the mental state of employees

Қызметкерлердің психикалық 
жағдайын бақылаудың интеграциялық 
жүйесін əзірлеу

Разработка интеграционной системы 
контроля ментального состояния 
сотрудников

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

401 Курбаналиев Омар Абдирашитұлы IT-2001 Development of an integrated system of 
monitoring the mental state of employees

Қызметкерлердің психикалық 
жағдайын бақылаудың интеграциялық 
жүйесін əзірлеу

Разработка интеграционной системы 
контроля ментального состояния 
сотрудников

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

402 Рахман Шəрбат Əділбекқызы IT-2001 Development of decentralized exchange 
dApp

Орталықтандырылмаған алмасу үшін 
dApp əзірлеу

Разработка dApp для 
децентрализованного обмена

Аманбек Е.Е. Кешенді

403 Тоқтыбай Əділет Нақыпбекұлы IT-2001 Development of decentralized exchange 
dApp

Орталықтандырылмаған алмасу үшін 
dApp əзірлеу

Разработка dApp для 
децентрализованного обмена

Аманбек Е.Е. Кешенді

404 Халамагамедова Аминат Хаджимуратовна IT-2001 Development of decentralized exchange 
dApp

Орталықтандырылмаған алмасу үшін 
dApp əзірлеу

Разработка dApp для 
децентрализованного обмена

Аманбек Е.Е. Кешенді

405 Бактыгалиев Дамир Алтынбекұлы IT-2001 Development of NFT auction NFT аукционын əзірлеу Разработка NFT аукциона Мукатаев Т.С. Кешенді
406 Тасеменов Максат Суиндикович IT-2001 Development of service for driving 

behavior analysis
Көлік жүргізу тəртібін талдау қызметін 
құру

Разработка сервиса для анализа 
поведения водителей

Амиргалиев Б.Е. Жеке

407 Мадиарова Рауана Ануаровна IT-2002 Decentralized music streaming platform Орталықтандырылмаған музыкалық 
ағындық платформа

Децентрализованная платформа для 
стриминга музыки

Балтабай М. Кешенді

408 Мұратбек Аружан IT-2002 Decentralized music streaming platform Орталықтандырылмаған музыкалық 
ағындық платформа

Децентрализованная платформа для 
стриминга музыки

Балтабай М. Кешенді

409 Сапарбекқызы Оралай IT-2002 Decentralized music streaming platform Орталықтандырылмаған музыкалық 
ағындық платформа

Децентрализованная платформа для 
стриминга музыки

Балтабай М. Кешенді

410 Ермек Санжар Асқарбекұлы IT-2002 Developing "baigecode" platform for 
preparing for technical interviews

Техникалық сұхбатқа дайындық 
"baigecode" платформасын дайындау

Разработка платформы "baigecode" для 
подготовки к техническим интервью

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

411 Исалиев Ақжол Аскерұлы IT-2002 Developing "baigecode" platform for 
preparing for technical interviews

Техникалық сұхбатқа дайындық 
"baigecode" платформасын дайындау

Разработка платформы "baigecode" для 
подготовки к техническим интервью

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

412 Советбеков Талғат Бекұлы IT-2002 Developing "baigecode" platform for 
preparing for technical interviews

Техникалық сұхбатқа дайындық 
"baigecode" платформасын дайындау

Разработка платформы "baigecode" для 
подготовки к техническим интервью

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

413 Сүйерқұл Нұрмұхаммед Смайлұлы IT-2002 Development of "Online guidebook" web-
service for students

Студенттерге арналған "Online 
анықтама" веб-сервисін əзірлеу

Разработка веб-сервиса для студентов 
"Online справочник - путеводитель"

Солтан Г. Ж. Кешенді

414 Валихан Қуаныш Тореханұлы IT-2002 Development of a web application for 
educational center

Білім беру орталықтары үшін веб-
қосымша əзірлеу

Разработка веб-приложения для 
образовательных центров

Орынбек А.С. Кешенді

415 Тлеубердиев Алдияр Сайранович IT-2002 Development of a web application for 
educational center

Білім беру орталықтары үшін веб-
қосымша əзірлеу

Разработка веб-приложения для 
образовательных центров

Орынбек А.С. Кешенді

416 Чиндалиев Искандер Бахытбекович IT-2002 Development of a web application for 
educational center

Білім беру орталықтары үшін веб-
қосымша əзірлеу

Разработка веб-приложения для 
образовательных центров

Орынбек А.С. Кешенді



417 Балкияева Амира Талғатқызы IT-2002 Development of a web application for the 
formation and approval of the teacher's 
individual plan at LLC Astana IT 
University

Astana IT University ЖШС-де 
оқытушының Жеке жоспарын 
қалыптастыру жəне келісу үшін веб 
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб приложения для 
формирования и согласования 
индивидуального плана преподавателя 
в TOO Astana IT University

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

418 Айсина Нəзира Жұбанқызы IT-2002 Development of application for vehicle 
renting

Көлік құралдарын жалға алуға 
арналған қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для аренды 
транспортных средств

Аймухамбетов О. К. Кешенді

419 Жани Шадияр Сəндібекұлы IT-2002 Development of turn based strategy 
multiplayer game

Кезектік стратегиялық мультиплеер 
ойынын əзірлеу

Разработка пошаговой стратегической 
мультиплеерной игры

Аманбек Е.Е. Кешенді

420 Қайырболды Мағжан Ерболатұлы IT-2002 Development of turn based strategy 
multiplayer game

Кезектік стратегиялық мультиплеер 
ойынын əзірлеу

Разработка пошаговой стратегической 
мультиплеерной игры

Аманбек Е.Е. Кешенді

421 Темиргалиев Дамир Арманович IT-2002 Development of turn based strategy 
multiplayer game

Кезектік стратегиялық мультиплеер 
ойынын əзірлеу

Разработка пошаговой стратегической 
мультиплеерной игры

Аманбек Е.Е. Кешенді

422 Болатбекова Ельназ Болатбековна IT-2002 Mobile application for learning kazakh 
language

Қазақ тілін меңгеруге арналған 
мобильді қосымша

Мобильное приложение для изучения 
казахского языка

Калпаков Е.Н. Кешенді

423 Демеш Əділет Маратұлы IT-2003 Automation of the information system for 
managing the booking of author's tours

Авторлық турларды брондауды 
басқарудың ақпараттық жүйесін 
автоматтандыру

Автоматизация информационной 
системы по управлению 
бронированием авторских туров

Байжаксынов Д. Жеке

424 Кусаинов Алдияр Нариманович IT-2003 Developing 2D game to explore history of 
Kazakhstan

Қазақстан тарихын зерттеу үшін 2D 
ойынын əзірлеу

Разработка 2D игры для изучения 
истории Казахстана

Орынбек А.С. Кешенді

425 Қуатов Махамбет Болатұлы IT-2003 Developing 2D game to explore history of 
Kazakhstan

Қазақстан тарихын зерттеу үшін 2D 
ойынын əзірлеу

Разработка 2D игры для изучения 
истории Казахстана

Орынбек А.С. Кешенді

426 Дарбаева Гүлсезім Тұрарқызы IT-2003 Development and visualization of heating 
main load on the map using machine 
learning methods

Машиналық оқыту əдістерін қолдана 
отырып, картада негізгі жылыту 
жүктемесін əзірлеу жəне 
визуализациялау

Разработка и визуализация 
загруженности тепломагистрали на 
карте с использованием методов 
машинного обучения

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

427 Тлеужанов Сырым Нұрланұлы IT-2003 Development and visualization of heating 
main load on the map using machine 
learning methods

Машиналық оқыту əдістерін қолдана 
отырып, картада негізгі жылыту 
жүктемесін əзірлеу жəне 
визуализациялау

Разработка и визуализация 
загруженности тепломагистрали на 
карте с использованием методов 
машинного обучения

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

428 Шора Əсел Нұрболқызы IT-2003 Development and visualization of heating 
main load on the map using machine 
learning methods

Машиналық оқыту əдістерін қолдана 
отырып, картада негізгі жылыту 
жүктемесін əзірлеу жəне 
визуализациялау

Разработка и визуализация 
загруженности тепломагистрали на 
карте с использованием методов 
машинного обучения

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

429 Қадырбек Дəурен Əділбекұлы IT-2003 Development of a cloud platform for 
preparing for postgraduate education with 
a personalized system of 
recommendations and gamification

Жекелендірілген ұсыныс жүйесі мен 
геймификациясы бар жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімге дайындалу 
үшін бұлтты платформаны əзірлеу

Разработка облачной платформы для 
подготовки к послевузовскому 
образованию с персонализированной 
системой рекомендаций и 
геймификации

Тойымбетова М.Б. Кешенді

430 Отарбаев Думан Муратұлы IT-2003 Development of a cloud platform for 
preparing for postgraduate education with 
a personalized system of 
recommendations and gamification

Жекелендірілген ұсыныс жүйесі мен 
геймификациясы бар жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімге дайындалу 
үшін бұлтты платформаны əзірлеу

Разработка облачной платформы для 
подготовки к послевузовскому 
образованию с персонализированной 
системой рекомендаций и 
геймификации

Тойымбетова М.Б. Кешенді

431 Умбетов Елжан Бауржанұлы IT-2003 Development of a cloud platform for 
preparing for postgraduate education with 
a personalized system of 
recommendations and gamification

Жекелендірілген ұсыныс жүйесі мен 
геймификациясы бар жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімге дайындалу 
үшін бұлтты платформаны əзірлеу

Разработка облачной платформы для 
подготовки к послевузовскому 
образованию с персонализированной 
системой рекомендаций и 
геймификации

Тойымбетова М.Б. Кешенді

432 Əлімбеков Мағжан Бақытбекұлы IT-2003 Development of a platform for controlling 
mesh Wi-Fi system in the "Smart house" 
concept

"Ақылды үй" тұжырымдамасында 
торлы Wi-Fi жүйесін басқаруға 
арналған платформаны əзірлеу

Разработка платформы для управления 
сетчатой системой Wi-Fi в концепции 
"Умный дом"

Тойымбетова М.Б. Кешенді

433 Тоқтамыс Досан Жəнібекұлы IT-2003 Development of a platform for controlling 
mesh Wi-Fi system in the "Smart house" 
concept

"Ақылды үй" тұжырымдамасында 
торлы Wi-Fi жүйесін басқаруға 
арналған платформаны əзірлеу

Разработка платформы для управления 
сетчатой системой Wi-Fi в концепции 
"Умный дом"

Тойымбетова М.Б. Кешенді

434 Аскетаева Анель Ериковна IT-2003 Development of an assistant system for 
AITU students and teachers

AITU студенттері мен мұғалімдерге 
көмекші жүйені жасау

Разработка системы помощника 
студентам и преподавателям AITU

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

435 Таңатар Нұрсұлтан Ас-саладинұлы IT-2003 Development of an assistant system for 
AITU students and teachers

AITU студенттері мен мұғалімдерге 
көмекші жүйені жасау

Разработка системы помощника 
студентам и преподавателям AITU

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

436 Туракбаев Дастан Каирович IT-2003 Development of an assistant system for 
AITU students and teachers

AITU студенттері мен мұғалімдерге 
көмекші жүйені жасау

Разработка системы помощника 
студентам и преподавателям AITU

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

437 Саркытбаев Ерасыл Болатович IT-2003 Development of an educational computer 
game on the Unity platform

Unity платформасында білім беретін 
компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка образовательной 
компьютерной игры на платформе 
Unity

Жантилеуов Э.Б. Жеке

438 Ізтұрған Нұрғиса Бердəулетұлы IT-2003 Platform implementation for choosing IT 
professions among applicants

Талапкерлер үшін IT мамандықтарын 
таңдау платформасын əзірлеу

Разработка платформы по выбору IT 
профессий для абитуриентов

Сейтенов А.С. Кешенді

439 Кемелхан Əділет Болатұлы IT-2003 Platform implementation for choosing IT 
professions among applicants

Талапкерлер үшін IT мамандықтарын 
таңдау платформасын əзірлеу

Разработка платформы по выбору IT 
профессий для абитуриентов

Сейтенов А.С. Кешенді

440 Куланов Алмас Кульмагамбетулы IT-2003 Platform implementation for choosing IT 
professions among applicants

Талапкерлер үшін IT мамандықтарын 
таңдау платформасын əзірлеу

Разработка платформы по выбору IT 
профессий для абитуриентов

Сейтенов А.С. Кешенді

441 Хайрулла Аяна Алмазқызы IT-2003 Security breaches and security 
maintenance technologies of remote 
working

Қауіпсіздікті бұзу жəне қашықтан 
жұмыс істеу қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету технологиясы

Анализ нарушений безопасности и 
технологий обеспечения безопасности 
удаленной работы

Шери М. С. Кешенді

442 Қалибек Ерен Толқынұлы IT-2004  Development of a service for 
commercialization of housing

Тұрғын үй-жайларды 
коммерцияландыру қызметін құру

Разработка программного обеспечения 
для коммерциализации жилищных 
помещений

Кəрімжан Н.Б. Кешенді

443 Қошкарбаев Санжар Сеилбекұлы IT-2004  Development of a service for 
commercialization of housing

Тұрғын үй-жайларды 
коммерцияландыру қызметін құру

Разработка программного обеспечения 
для коммерциализации жилищных 
помещений

Кəрімжан Н.Б. Кешенді

444 Алимжанов Альтаир Бауыржанович IT-2004 Authentication system for academic 
certificates based on blockchain 
technology and NFT

Блокчейн технологиясы мен NFT 
негізінде академиялық 
сертификаттардың аутентификация 
жүйесі

Система подлинности академических 
сертификатов на базе технологии 
блокчейн и NFT

Аманбек Е.Е. Кешенді



445 Байкадамова Данель Шынгысовна IT-2004 Authentication system for academic 
certificates based on blockchain 
technology and NFT

Блокчейн технологиясы мен NFT 
негізінде академиялық 
сертификаттардың аутентификация 
жүйесі

Система подлинности академических 
сертификатов на базе технологии 
блокчейн и NFT

Аманбек Е.Е. Кешенді

446 Жошин Абылай Нурланович IT-2004 Authentication system for academic 
certificates based on blockchain 
technology and NFT

Блокчейн технологиясы мен NFT 
негізінде академиялық 
сертификаттардың аутентификация 
жүйесі

Система подлинности академических 
сертификатов на базе технологии 
блокчейн и NFT

Аманбек Е.Е. Кешенді

447 Бухин Алдияр Мадиярович IT-2004 Creation of an information resource for an 
online edition

Интернет-басылымның ақпараттық 
ресурсын құру

Создание информационного ресурса 
для интернет издания

Сахипов А.А. Жеке

448 Пак Владислав Евгеньевич IT-2004 Development of a computer game in the 
«Shooter» and «Roguelike» genres on the 
Unity platform

Unity платформасында «Шутер» жəне 
«Roguelike» жанрларында 
компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанрах «Шутер» и «Roguelike» на 
платформе Unity

Оразбеков Е.Е. Кешенді

449 Расулұлы Ұлан IT-2004 Development of a computer game in the 
«Shooter» and «Roguelike» genres on the 
Unity platform

Unity платформасында «Шутер» жəне 
«Roguelike» жанрларында 
компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанрах «Шутер» и «Roguelike» на 
платформе Unity

Оразбеков Е.Е. Кешенді

450 Адал Сандуғаш IT-2004 Development of a multimedia educational 
resource for the "Computer science" course

"Информатика" курсына 
мультимедиялық білім беру ресурсын 
əзірлеу

Разработка мультимедийного 
образовательного ресурса по курсу 
"Информатика"

Ермаганбетова М.А. Жеке

451 Самарханов Тамерлан Қанатұлы IT-2004 Development of an online art store with 
payment system integration

Төлем жүйесі интеграциясы бар 
интернет-өнер дүкенін дамыту

Разработка интернет магазина картин с 
интеграцией платежной системы

Сахипов А.А. Кешенді

452 Сансызбаев Мағжан Ғалымжанұлы IT-2004 Development of an online art store with 
payment system integration

Төлем жүйесі интеграциясы бар 
интернет-өнер дүкенін дамыту

Разработка интернет магазина картин с 
интеграцией платежной системы

Сахипов А.А. Кешенді

453 Базаркулова Айгерім Сейтжанқызы IT-2004 Development of an online game for a 
group of friends

Достар тобына арналған онлайн ойын 
əзірлеу

Разработка онлайн игры для компании 
друзей

Кəрімжан Н.Б. Жеке

454 Маликайдар Нұрсаид Амантайұлы IT-2004 Development of dashboard for driver 
monitoring

Жүргізушіні бақылау үшін бақылаудың 
цифрлық тақтасын əзірлеу

Разработка электронной доски для 
мониторинга водителей

Амиргалиев Б.Е. Кешенді

455 Нұрғали Ерасыл Қанышұлы IT-2004 Development of dashboard for driver 
monitoring

Жүргізушіні бақылау үшін бақылаудың 
цифрлық тақтасын əзірлеу

Разработка электронной доски для 
мониторинга водителей

Амиргалиев Б.Е. Кешенді

456 Аманова Аружан Серікқызы IT-2004 Development of decentralized voting 
system

Орталықтандырылмаған дауыс беру 
жүйесін əзірлеу

Разработка децентрализованной 
системы голосования

Аманбек Е.Е. Кешенді

457 Əбуов Мейрамбек Жұмабекұлы IT-2004 Development of decentralized voting 
system

Орталықтандырылмаған дауыс беру 
жүйесін əзірлеу

Разработка децентрализованной 
системы голосования

Аманбек Е.Е. Кешенді

458 Бекжігіт Санжар Амангелдіұлы IT-2004 File sharing system using QR codes QR код арқылы файлмен бөлісу жуйесі Система обмена файлами с 
использованием QR кодов

Балтабай М. Кешенді

459 Болатбеков Мейрбек Мейрамбекұлы IT-2004 File sharing system using QR codes QR код арқылы файлмен бөлісу жуйесі Система обмена файлами с 
использованием QR кодов

Балтабай М. Кешенді

460 Сағындық Нұрдəулет Нұрланұлы IT-2004 File sharing system using QR codes QR код арқылы файлмен бөлісу жуйесі Система обмена файлами с 
использованием QR кодов

Балтабай М. Кешенді

461 Жолдасбай Мухаммед-али Ерболұлы IT-2004 Implementation of the OPEN API system 
for varoius mobile apps implemented on 
different platforms

Түрлі платформада жүзеге асырылған 
əртүрлі мобильді қосымшалар үшін 
OPEN API жүйесін енгізу

Реализация системы OPEN API для 
различных мобильных приложений, 
реализованных на разных платформах

Сейтенов А.С. Жеке

462 Айдарханова Томирис Жанатқызы ITM-2001 A new approach to estimating the cost of 
the software development process

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 
əзірлеу процесінің құнын бағалаудың 
жаңа тəсілі

Новый подход к оцениванию 
стоимости процесса разработки 
программного обеспечения

Макатов А.К. Кешенді

463 Мухамадиева Дильназ Канагатовна ITM-2001 A new approach to estimating the cost of 
the software development process

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 
əзірлеу процесінің құнын бағалаудың 
жаңа тəсілі

Новый подход к оцениванию 
стоимости процесса разработки 
программного обеспечения

Макатов А.К. Кешенді

464 Сейсембекова Джамиля Абаевна ITM-2001 A new approach to estimating the cost of 
the software development process

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 
əзірлеу процесінің құнын бағалаудың 
жаңа тəсілі

Новый подход к оцениванию 
стоимости процесса разработки 
программного обеспечения

Макатов А.К. Кешенді

465 Нұрдаулет Мария Мұхитқызы ITM-2001 Automation of Astana IT University career 
and employment center processes

Astana IT 
University мансап жəне жұмыспен қамту
 орталығының процестерін  
автоматтандыру

Автоматизация процессов центра 
карьеры и трудоустройства Astana IT 
University

Ибадильдин Н.А. Кешенді

466 Тоқсанбай Сəния Ержанқызы ITM-2001 Automation of Astana IT University career 
and employment center processes

Astana IT 
University мансап жəне жұмыспен қамту
 орталығының процестерін  
автоматтандыру

Автоматизация процессов центра 
карьеры и трудоустройства Astana IT 
University

Ибадильдин Н.А. Кешенді

467 Нұралы Батырхан Нұрланұлы ITM-2001 Designing a Machine Learning Solution to 
enhance the efficiency of Secondary 
Education Management

Машиналық оқытуды қолдану арқылы 
орта білімді басқару тиімділігін 
арттыруға арналған жүйені жобалау

Разработка решения для повышения 
эффективности управления средним 
образованием с использованием 
машинного обучения

Зуева Ə.Е. Кешенді

468 Курмышев Асқан Қуатұлы ITM-2001 Design and Implementation of E-
Commerce Site for Online Shopping

Онлайн сатып алу үшін электрондық 
коммерция сайтын жобалау жəне енгізу

Дизайн и реализация сайта 
электронной коммерции для онлайн-
покупок

Тулемисова М. Жеке

469 Жақсылық Асылзат Абулқасымқызы ITM-2001 Development of a catalog of performance 
metrics and compliance with ITSM 
processes.

ITSM процестерінің тиімділігі мен 
сəйкестік көрсеткіштерінің каталогын 
əзірлеу.

Разработка каталога метрик 
эффективности и соблюдения 
процессов ITSM.

Игбаев С.Б. Кешенді

470 Ляшева Дина Канатовна ITM-2001 Development of a catalog of performance 
metrics and compliance with ITSM 
processes.

ITSM процестерінің тиімділігі мен 
сəйкестік көрсеткіштерінің каталогын 
əзірлеу.

Разработка каталога метрик 
эффективности и соблюдения 
процессов ITSM.

Игбаев С.Б. Кешенді

471 Нурмахамедова Аружан Ғалымқызы ITM-2001 Development of a catalog of performance 
metrics and compliance with ITSM 
processes.

ITSM процестерінің тиімділігі мен 
сəйкестік көрсеткіштерінің каталогын 
əзірлеу.

Разработка каталога метрик 
эффективности и соблюдения 
процессов ITSM.

Игбаев С.Б. Кешенді

472 Деткин Евгений Николаевич ITM-2001 Development of a platform of intellectual 
labor workers capital assessment using IT 
as an example.

IT мысалында зияткерлік еңбек 
қызметкерлерінің капиталын бағалау 
платформасын əзірлеу.

Разработка платформы для оценки 
капитала работников 
интеллектуального труда на примере 
IT.

Игбаев С.Б. Кешенді

473 Қыдырбай Қасымхан Ақанұлы ITM-2001 Development of a platform of intellectual 
labor workers capital assessment using IT 
as an example.

IT мысалында зияткерлік еңбек 
қызметкерлерінің капиталын бағалау 
платформасын əзірлеу.

Разработка платформы для оценки 
капитала работников 
интеллектуального труда на примере 
IT.

Игбаев С.Б. Кешенді

474 Бисимбеков Дархан Ченгисович ITM-2001 Integration of databases on a single 
platform for the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігі үшін бірыңғай 
платформада деректер базасын 
интеграциялау

Интеграция баз данных на единой 
платформе для Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан

Ибадильдин Н.А. Кешенді



475 Рахымтай Алуа Бекзатқызы ITM-2001 The Impact of Change on Organizational 
Efficiency: The case of "Crocos" LLP

Өзгерістердің ұйымдық тиімділікке 
əсері: "Crocos” ЖШС мысалында 

Влияние изменений на 
организационную эффективность: на 
примере ТОО "Crocos"

Дюсенов М.М. Жеке

476 Амангелді Шұғыла Ерланқызы ITM-2001 Use of information technologies in e-
government infrastructure

Электрондық үкімет 
инфрақұрылымында ақпараттық 
технологияларды пайдалану

Использование информационных 
технологий в инфраструктуре 
электронного правительства

Туркебаева К.Т. Кешенді

477 Сапарғалиева Гүлназ Мəдиқызы ITM-2001 Use of information technologies in e-
government infrastructure

Электрондық үкімет 
инфрақұрылымында ақпараттық 
технологияларды пайдалану

Использование информационных 
технологий в инфраструктуре 
электронного правительства

Туркебаева К.Т. Кешенді

478 Карасартов Темирлан Жумаханович ITM-2001 Framework of responsive website 
prototype for the development of tourism 
in Mangystau region

Маңғыстау облысындағы туризмді 
дамыту үшін адаптивті вебсайт 
прототипінің фреймворкы

Фреймворк прототипа адаптивного 
вебсайта для развития туризма в 
Мангистауской области

Мейрманова А.М. Кешенді

479 Ахметкерей Бексұлтан Тілеужанұлы ITM-2001 Legal design: application of a process 
approach to the preparation of IT 
documentation

Legal design: IT құжаттамасын 
дайындауға процестік тəсілді қолдану

Legal design: применение процессного 
подхода к подготовке IT документации

Макатов А.К. Кешенді

480 Смагулова Алима Бекболатовна ITM-2002 Business plan development for a new 
service project "E-tamak" in Kazakhstan

Қазақстандағы «E-tamak» жаңа 
сервистік жобасының бизнес-
жоспарын əзірлеу

Разработка бизнес плана для нового 
сервис-проекта «E-tamak» в Казахстане

Койтанова А.Ж. Жеке

481 Мұратбеков Елназ Дəулетұлы ITM-2002 Developing digital apartment rental 
agreement for the residential real estate 
market in Kazakhstan

Қазақстандағы жылжымайтын мүлік 
нарығы үшін пəтерді жалға алудың 
цифрлық келісімшартын дайындау

Разработка цифрового договора аренды 
квартиры для рынка жилой 
недвижимости в Казахстане

Ибадильдин Н.А. Кешенді

482 Алимова Жанель Торекелдыкызы ITM-2002 Developing integrated business continuity 
plan for Astana IT University educational 
system

Astana IT Univeristy білім беру жүйесі 
үшін бизнес үздіксіздігінің кешенді 
жоспарын əзірлеу

Разработка интегрированного плана 
непрерывности бизнеса для системы 
образования Astana IT University

Ибадильдин Н.А. Кешенді

483 Кожанова Арайлым Алмасбековна ITM-2002 Developing integrated business continuity 
plan for Astana IT University educational 
system

Astana IT Univeristy білім беру жүйесі 
үшін бизнес үздіксіздігінің кешенді 
жоспарын əзірлеу

Разработка интегрированного плана 
непрерывности бизнеса для системы 
образования Astana IT University

Ибадильдин Н.А. Кешенді

484 Жарқынбек Альрами Нұрболұлы ITM-2002 Development of a business transformation 
framework using ITSM practices

ITSM тəжірибесін пайдалана отырып, 
бизнесті трансформациялау 
құрылымын əзірлеу

Разработка фреймворка бизнес 
трансформации с использованием 
практик ITSM

Абаканова Э.А. Кешенді

485 Искакова Камила Айбековна ITM-2002 Development of a business transformation 
framework using ITSM practices

ITSM тəжірибесін пайдалана отырып, 
бизнесті трансформациялау 
құрылымын əзірлеу

Разработка фреймворка бизнес 
трансформации с использованием 
практик ITSM

Абаканова Э.А. Кешенді

486 Касенова Анеля Сергеевна ITM-2002 Development of a business transformation 
framework using ITSM practices

ITSM тəжірибесін пайдалана отырып, 
бизнесті трансформациялау 
құрылымын əзірлеу

Разработка фреймворка бизнес 
трансформации с использованием 
практик ITSM

Абаканова Э.А. Кешенді

487 Калыкулова Алия Муратовна ITM-2002 Development of a system for assessing the 
impact of the organizational culture on the 
enterprise performance

Ұйымдық мəдениеттің кəсіпорын 
жұмысына əсерін бағалау жүйесін 
əзірлеу

Разработка системы оценивания 
влияния организационной культуры на 
деятельность предприятия

Ибадильдин Н.А. Кешенді

488 Рүстемова Жұлдыз Сəкенқызы ITM-2002 Development of a system for assessing the 
impact of the organizational culture on the 
enterprise performance

Ұйымдық мəдениеттің кəсіпорын 
жұмысына əсерін бағалау жүйесін 
əзірлеу

Разработка системы оценивания 
влияния организационной культуры на 
деятельность предприятия

Ибадильдин Н.А. Кешенді

489 Тынысова Назира Ертаевна ITM-2002 Development of a system for assessing the 
impact of the organizational culture on the 
enterprise performance

Ұйымдық мəдениеттің кəсіпорын 
жұмысына əсерін бағалау жүйесін 
əзірлеу

Разработка системы оценивания 
влияния организационной культуры на 
деятельность предприятия

Ибадильдин Н.А. Кешенді

490 Тлегенова Аружан Бериковна ITM-2002 Impact analysis of Social Media 
Marketing on consumer’s purchase 
decisions in case of mobile banking in 
Kazakhstan

Қазақстандағы мобильді банкинг 
мысалында əлеуметтік медиа 
маркетингінің тұтынушылардың сатып 
алу шешімдеріне əсерін талдау

Анализ влияния маркетинга в 
социальных сетях на решения 
потребителей о покупке на примере 
мобильного банкинга в Казахстане

Насанбекова С.Т. Кешенді

491 Хабиева Софья Махсатовна ITM-2002 Impact analysis of Social Media 
Marketing on consumer’s purchase 
decisions in case of mobile banking in 
Kazakhstan

Қазақстандағы мобильді банкинг 
мысалында əлеуметтік медиа 
маркетингінің тұтынушылардың сатып 
алу шешімдеріне əсерін талдау

Анализ влияния маркетинга в 
социальных сетях на решения 
потребителей о покупке на примере 
мобильного банкинга в Казахстане

Насанбекова С.Т. Кешенді

492 Омертаев Алибек Маратович ITM-2002 Improvement of the corporate strategy of 
the enterprise as a factor of increasing the 
efficiency of activities (on a specific 
example)

Кəсіпорынның корпоративтік 
стратегиясын жетілдіру өнімділікті 
арттыру факторы ретінде (нақты мысал 
бойынша)

Совершенствование корпоративной 
стратегии предприятия как фактор 
повышения эффективности 
деятельности (на конкретном примере)

Куангалиева Т.К. Жеке

493 Бағашаров Диас Қанатұлы ITM-2002 Improving the risk management system in 
IT companies (on a specific example).

IT компаниялардағы тəуекелдерді 
басқару жүйесін жетілдіру (нақты 
мысал бойынша).

Совершенствование системы 
управления рисками в ИТ-компаниях 
(на конкретном примере).

Куангалиева Т.К. Кешенді

494 Жангалиева Асем Жуламановна ITM-2002 Management of strategic changes in the 
implementation of IT projects in 
Kazakhstan

Қазақстанда IT-жобаларды іске асыру 
кезіндегі стратегиялық өзгерістерді 
басқару

Управление стратегическими 
изменениями по  внедрению IT-
проектов в Казахстане

Койтанова А.Ж. Жеке

495 Жанабаева Жулдыз Бахтияркызы ITM-2002 Tools and mechanisms for improving 
business performance as a means of 
increasing of competitiveness

Бəсекеге қабілеттілікті арттыру құралы 
ретінде кəсіпорынды басқаруды 
жетілдіру құралдары мен механизмдері

Инструменты и механизмы 
совершенствования управления 
предприятием как средство повышения 
конкурентоспособности

Искакова Д.Е. Жеке

496 Сейілбек Ғабит Тұрарұлы ITM-2002 Study of business risks within the 
organization

Ұйым ішіндегі іскерлік тəуекелдерді 
зерттеу

Исследование бизнес-рисков внутри 
организации

Макатов А.К. Кешенді

497 Сағындықова Жібек Маратқызы ITM-2003 Analysis and assessment of the degree of 
risk in the company (on a specific 
example).

Компаниядағы тəуекел дəрежесін 
талдау жəне бағалау (нақты мысал 
бойынша).

Анализ и оценка степени риска в 
компании (на конкретном примере).

Куангалиева Т.К. Кешенді

498 Отжан Ахмед Алматұлы ITM-2003 The impact of IT solutions on customer 
interaction on the example of LLP 
"Keramin-Astana"

«Керамин-Астана» ЖШС мысалында
тұтынушылармен өзара əрекеттесуге
АТ шешімдерінің əсері

Влияние ИТ-решений на 
взаимодействие с клиентами на 
примере ТОО «Керамин-Астана»

Куангалиева Т.К. Кешенді

499 Тасжанов Ескендір Қайратұлы ITM-2003 The impact of IT solutions on customer 
interaction on the example of LLP 
"Keramin-Astana"

«Керамин-Астана» ЖШС мысалында
тұтынушылармен өзара əрекеттесуге
АТ шешімдерінің əсері

Влияние ИТ-решений на 
взаимодействие с клиентами на 
примере ТОО «Керамин-Астана»

Куангалиева Т.К. Кешенді



500 Байдильдина Аяжан Халдыбековна ITM-2003 Developing integrated business continuity 
plan for Astana IT University educational 
system

Astana IT Univeristy білім беру жүйесі 
үшін бизнес үздіксіздігінің кешенді 
жоспарын əзірлеу

Разработка интегрированного плана 
непрерывности бизнеса для системы 
образования Astana IT University

Ибадильдин Н.А. Кешенді

501 Кубанычбекова Молдур Жылдызбековна ITM-2003 Developing a framework for quality 
measurement in technological startups

Технологиялық стартаптардың 
сапасын бағалау құрылымын əзірлеу

Разработка системы измерения 
качества технологических стартапов

Зуева Ə.Е. Жеке

502 Садуакас Айжан Жаналыққызы ITM-2003 Development of metrics for the 
effectiveness of de-bureaucratization of 
state bodies

Мемлекеттік органдарды 
дебюрократизациялау тиімділігінің 
көрсеткіштерін əзірлеу

Разработка метрик эффективности 
дебюрократизации государственных 
органов

Игбаев С.Б. Кешенді

503 Щукина Карина Артуровна ITM-2003 Development of metrics for the 
effectiveness of de-bureaucratization of 
state bodies

Мемлекеттік органдарды 
дебюрократизациялау тиімділігінің 
көрсеткіштерін əзірлеу

Разработка метрик эффективности 
дебюрократизации государственных 
органов

Игбаев С.Б. Кешенді

504 Бейбіт Данира Талғатқызы ITM-2003 Evaluating the influence of disruptive 
technologies for the selection and sale of 
real estate in Kazakhstan 

Қазақстандағы жылжымайтын мүлікті 
таңдау мен сатудағы деструктивті 
технологиялардың əсерін бағалау

Оценка влияния прорывных 
технологий на подбор и продажу 
недвижимости в Казахстане

Зуева Ə.Е. Жеке

505 Раушанбекова Майра Талгаткызы ITM-2003 Human resource management system 
improvement model

Адам ресурстарын басқару жүйесін 
жетілдіру моделі

Модель совершенствования системы 
управления человеческими ресурсами

Куангалиева Т.К. Кешенді

506 Маханова Альбина Нұрболқызы ITM-2003 Human resource management system 
improvement model

Адам ресурстарын басқару жүйесін 
жетілдіру моделі

Модель совершенствования системы 
управления человеческими ресурсами

Куангалиева Т.К. Кешенді

507 Нусуп Назым Нурболкызы ITM-2003 Improving the risk management system in 
IT companies (on a specific example).

IT компаниялардағы тəуекелдерді 
басқару жүйесін жетілдіру (нақты 
мысал бойынша).

Совершенствование системы 
управления рисками в ИТ-компаниях 
(на конкретном примере).

Куангалиева Т.К. Кешенді

508 Басаров Бектас Маликович ITM-2003 Modernization of logistics company 
processes through digitalization

Цифрландыру арқылы компанияның 
логистикалық процестерін жаңғырту

Цифровая модернизация 
логистической компании  

Есимова Ш.А. Жеке

509 Сагидуллаева Таңсу Мұхтарқызы ITM-2003 Research on effective strategies for risk 
management in banking system

Банк жүйесіндегі тəуекелдерді 
басқарудың тиімді стратегияларын 
зерттеу

Исследование эффективных стратегий 
для управления рисками в банковской 
системе

Есимова Ш.А. Кешенді

510 Шеркешбаева Аружан Асланбековна ITM-2003 Research on effective strategies for risk 
management in banking system

Банк жүйесіндегі тəуекелдерді 
басқарудың тиімді стратегияларын 
зерттеу

Исследование эффективных стратегий 
для управления рисками в банковской 
системе

Есимова Ш.А. Кешенді

511 Дюсенбай Қажыбек Ержанұлы ITM-2003 The use of information system for 
management of pandemic

Пандемияны басқарудың ақпараттық 
жүйесін пайдалану

Использование информационной 
системы для управления пандемией

Асанова Т.С. Кешенді

512 Жанатқызы Ділназ ITM-2003 The use of information system for 
management of pandemic

Пандемияны басқарудың ақпараттық 
жүйесін пайдалану

Использование информационной 
системы для управления пандемией

Асанова Т.С. Кешенді

513 Асан Айым Саматқызы ITM-2004 Analysis and assessment of the degree of 
risk in the company (on a specific 
example).

Компаниядағы тəуекел дəрежесін 
талдау жəне бағалау (нақты мысал 
бойынша).

Анализ и оценка степени риска в 
компании (на конкретном примере).

Куангалиева Т.К. Кешенді

514 Саденова Дильназ Махсутовна ITM-2004 Analysis and improvement of the
organizational structure of enterprise 
management (on a specific example)

Кəсіпорынды басқарудың ұйымдық 
құрылымын талдау жəне жетілдіру 
(нақты мысалда)

Анализ и совершенствование 
организационной структуры 
управления предприятием (на 
конкретном примере)

Куангалиева Т.К. Кешенді

515 Салимова Балжан Ерболкызы ITM-2004 Analysis and improvement of the
organizational structure of enterprise 
management (on a specific example)

Кəсіпорынды басқарудың ұйымдық 
құрылымын талдау жəне жетілдіру 
(нақты мысалда)

Анализ и совершенствование 
организационной структуры 
управления предприятием (на 
конкретном примере)

Куангалиева Т.К. Кешенді

516 Ерназар Ілияс Серікқалиұлы ITM-2004 Analysis and improvement of the 
organizational structure of enterprise 
management (on a specific example)

Кəсіпорынды басқарудың ұйымдық 
құрылымын талдау жəне жетілдіру 
(нақты мысалда)

Анализ и совершенствование 
организационной структуры 
управления предприятием (на 
конкретном примере)

Куангалиева Т.К. Кешенді

517 Абдуайтова Диана Бөлегенқызы ITM-2004 Automation of HR processes in large 
enterprises of the Republic of Kazakhstan.

Қазақстан Республикасының ірі 
кəсіпорындарында кадрлық 
процестерді автоматтандыру.

Автоматизация кадровых процессов на 
крупных предприятиях Республики 
Казахстан.

Ибадильдин Н.А. Кешенді

518 Жақсыгелді Лейла Балғабайқызы ITM-2004 Automation of HR processes in large 
enterprises of the Republic of Kazakhstan.

Қазақстан Республикасының ірі 
кəсіпорындарында кадрлық 
процестерді автоматтандыру.

Автоматизация кадровых процессов на 
крупных предприятиях Республики 
Казахстан.

Ибадильдин Н.А. Кешенді

519 Найманбаева Аяжан Асетовна ITM-2004 Automation of HR processes in large 
enterprises of the Republic of Kazakhstan.

Қазақстан Республикасының ірі 
кəсіпорындарында кадрлық 
процестерді автоматтандыру.

Автоматизация кадровых процессов на 
крупных предприятиях Республики 
Казахстан.

Ибадильдин Н.А. Кешенді

520 Халымбетова Қымбат Сапарғалиқызы ITM-2004 Development of a platform of intellectual 
labor workers capital assessment using IT 
as an example.

IT мысалында зияткерлік еңбек 
қызметкерлерінің капиталын бағалау 
платформасын əзірлеу.

Разработка платформы для оценки 
капитала работников 
интеллектуального труда на примере 
IT.

Игбаев С.Б. Кешенді

521 Аптарбек Аружан Ақжанқызы ITM-2004 Identification and assessment of the main 
risks associated with projects in the 
Kazakhstani environment of technology 
start-ups

Технологиялық стартаптардың 
қазақстандық ортасындағы 
жобалармен байланысты негізгі 
тəуекелдерді анықтау жəне бағалау

Выявление и оценка основных рисков, 
связанных с проектами, в 
казахстанской среде технологических 
стартапов

Ибадильдин Н.А. Кешенді

522 Тогузова Əлия Асанқызы ITM-2004 Identification and assessment of the main 
risks associated with projects in the 
Kazakhstani environment of technology 
start-ups

Технологиялық стартаптардың 
қазақстандық ортасындағы 
жобалармен байланысты негізгі 
тəуекелдерді анықтау жəне бағалау

Выявление и оценка основных рисков, 
связанных с проектами, в 
казахстанской среде технологических 
стартапов

Ибадильдин Н.А. Кешенді

523 Абдрахманов Алихан Кадрбекович ITM-2004 Improving the methods of assessing 
human resources as the main factor in the 
company's competitiveness

Компанияның бəсекеге қабілеттілігінің 
негізгі факторы ретінде адам 
ресурстарын бағалау əдістерін жетілдіру

Совершенствование методов оценки 
человеческих ресурсов как основного 
фактора конкурентоспособности 
компании

Куангалиева Т.К. Кешенді

524 Зейнуллин Тамирлан Назымбекович ITM-2004 Improving the methods of assessing 
human resources as the main factor in the 
company's competitiveness

Компанияның бəсекеге қабілеттілігінің 
негізгі факторы ретінде адам 
ресурстарын бағалау əдістерін жетілдіру

Совершенствование методов оценки 
человеческих ресурсов как основного 
фактора конкурентоспособности 
компании

Куангалиева Т.К. Кешенді

525 Жұмахан Аяулым Мақсұтханқызы ITM-2004 Using digital marketing tools to promote 
the organization: Astana IT University 
case study

Цифрлық маркетинг құралдарын 
пайдалана отырып, ұйымды алға 
дамыту: Astana IT University кейс 
зерттеу

Использование инструментов 
цифрового маркетинга для 
продвижения организации: Astana IT 
University кейс исследование

Асанова Т.С. Кешенді



526 Разиева Сурайё Дильмураткызы ITM-2004 Using digital marketing tools to promote 
the organization: Astana IT University 
case study

Цифрлық маркетинг құралдарын 
пайдалана отырып, ұйымды алға 
дамыту: Astana IT University кейс 
зерттеу

Использование инструментов 
цифрового маркетинга для 
продвижения организации: Astana IT 
University кейс исследование

Асанова Т.С. Кешенді

527 Уалиева Аяжан Жанатқызы ITM-2004 Using digital marketing tools to promote 
the organization: Astana IT University 
case study

Цифрлық маркетинг құралдарын 
пайдалана отырып, ұйымды алға 
дамыту: Astana IT University кейс 
зерттеу

Использование инструментов 
цифрового маркетинга для 
продвижения организации: Astana IT 
University кейс исследование

Асанова Т.С. Кешенді

528 Каскин Даниял Тлегенович ITM-2005 Creating a secure blockchain wallet, 
taking into account modern realities

Заманауи шындықтарды ескере 
отырып, қауіпсіз блокчейн əмиянды 
құру

Создание безопасного блокчейн 
кошелька с учетом современных реалии

Макатов А.К. Кешенді

529 Жақсыбай Бек Бағдатұлы ITM-2005 Developing digital apartment rental 
agreement for the residential real estate 
market in Kazakhstan

Қазақстандағы жылжымайтын мүлік 
нарығы үшін пəтерді жалға алудың 
цифрлық келісімшартын дайындау

Разработка цифрового договора аренды 
квартиры для рынка жилой 
недвижимости в Казахстане

Ибадильдин Н.А. Кешенді

530 Қалқаман Бақытжан Нұржанұлы ITM-2005 Developing digital apartment rental 
agreement for the residential real estate 
market in Kazakhstan

Қазақстандағы жылжымайтын мүлік 
нарығы үшін пəтерді жалға алудың 
цифрлық келісімшартын дайындау

Разработка цифрового договора аренды 
квартиры для рынка жилой 
недвижимости в Казахстане

Ибадильдин Н.А. Кешенді

531 Бикситова Алина Тимуровна ITM-2005 Development of a model for assessing the 
level of maturity of IT processes

IT процестерінің жетілу деңгейін 
бағалау моделін əзірлеу

Разработка модели оценки уровня 
зрелости IT-процессов

Игбаев С.Б. Кешенді

532 Медетбек Арайлым Ардаққызы ITM-2005 Development of a model for assessing the 
level of maturity of IT processes

IT процестерінің жетілу деңгейін 
бағалау моделін əзірлеу

Разработка модели оценки уровня 
зрелости IT-процессов

Игбаев С.Б. Кешенді

533 Изгликов Абылайхан Батырханович ITM-2005 Evaluation of the effectiveness of the 
implementation of IT solutions in the field 
of marketing services

Маркетингтік қызмет көрсету 
саласында АТ шешімдерін енгізу 
тиімділігін бағалау

Оценка эффективности внедрения IT 
решений в сфере маркетинговых услуг 

Искакова Д.Е. Жеке

534 Жұмахан Сая Бауыржанқызы ITM-2005 Introducing digital technologies as the 
basis for automating enterprise business 
processes.

Кəсіпорындағы бизнес-процестерді 
автоматтандырудың негізі ретінде 
цифрлық технологияларды енгізу

Внедрение цифровых технологий как 
основа автоматизации бизнес - 
процессов на предприятии

Мукалиева М.Н. Кешенді

535 Секенова Камила Алданқызы ITM-2005 Introducing digital technologies as the 
basis for automating enterprise business 
processes.

Кəсіпорындағы бизнес-процестерді 
автоматтандырудың негізі ретінде 
цифрлық технологияларды енгізу

Внедрение цифровых технологий как 
основа автоматизации бизнес - 
процессов на предприятии

Мукалиева М.Н. Кешенді

536 Садыкова Айым Канатовна ITM-2005 Investigation of the impact of rapid 
digitalization on enterprise risk profiles.

Кəсіпорынның тəуекел профильдеріне 
жылдам цифрландырудың əсерін 
зерттеу.

Исследование влияния быстрой 
цифровизации на профили рисков 
предприятия.

Игбаев С.Б. Кешенді

537 Үмбетеева Əмина Мəлікқызы ITM-2005 Investigation of the impact of rapid 
digitalization on enterprise risk profiles.

Кəсіпорынның тəуекел профильдеріне 
жылдам цифрландырудың əсерін 
зерттеу.

Исследование влияния быстрой 
цифровизации на профили рисков 
предприятия.

Игбаев С.Б. Кешенді

538 Байзакова Аружан Байзаккызы ITM-2005 The employer brand in human resource 
management system of an IT organization

IT ұйымның адами ресурстарын 
басқару жүйесіндегі жұмыс берушінің 
бренді

Бренд работодателя в системе 
управления человеческими ресурсами 
IT организации

Койтанова А.Ж. Жеке

539 Ахметова Аружан Оралбековна ITM-2005 The use of information systems as a basis 
for increasing the effectiveness of media 
organization management

Ақпараттық жүйелерді пайдалану 
медиа ұйымды басқарудың тиімділігін 
арттырудың негізі ретінде

Использование информационных 
систем, как основа повышения 
эффективности управления медиа 
организацией

Мукалиева М.Н. Жеке

540 Балабекова Малика Нуржановна ITM-2005 Development of horror game based on 
Kazakh folklore

Қазақ фольклоры негізінде хоррор-
ойынын дамыту

Разработка хоррор-игры на основе 
казахского фольклора

Макатов А.К. Кешенді

541 Каримбаева Айнур Ихтиеровна ITM-2005 Development of horror game based on 
Kazakh folklore

Қазақ фольклоры негізінде хоррор-
ойынын дамыту

Разработка хоррор-игры на основе 
казахского фольклора

Макатов А.К. Кешенді

542 Итегулов Елжан Маратович ITM-2006 Organization of psychological and legal 
support and integration of various types of 
assistance to reduce the level of psycho-
physical violence in Kazakhstan and 
rehabilitate victims of violence through the 
Support For Women application

Support for Women қосымшасы арқылы 
Қазақстандағы психофизикалық 
зорлық-зомбылық деңгейін төмендету 
жəне зорлық-зомбылық құрбандарын 
оңалту үшін психологиялық-құқықтық 
қолдауды жəне əртүрлі көмек түрлерін 
біріктіруді ұйымдастыру

Организация психолого-юридического 
сопровождения и интеграция 
разнообразных видов помощи для 
снижения уровня психо-физического 
насилия в Казахстане и реабилитации 
жертв насилия посредством 
приложения Support for Women

Асанова Т.С. Кешенді

543 Ізтілеу Сұңқар Бердіұлы ITM-2006 Organization of psychological and legal 
support and integration of various types of 
assistance to reduce the level of psycho-
physical violence in Kazakhstan and 
rehabilitate victims of violence through the 
Support For Women application

Support for Women қосымшасы арқылы 
Қазақстандағы психофизикалық 
зорлық-зомбылық деңгейін төмендету 
жəне зорлық-зомбылық құрбандарын 
оңалту үшін психологиялық-құқықтық 
қолдауды жəне əртүрлі көмек түрлерін 
біріктіруді ұйымдастыру

Организация психолого-юридического 
сопровождения и интеграция 
разнообразных видов помощи для 
снижения уровня психо-физического 
насилия в Казахстане и реабилитации 
жертв насилия посредством 
приложения Support for Women

Асанова Т.С. Кешенді

544 Тұрар Нұрдəулет Серікұлы ITM-2006 Agile methodology as an effective tool of 
human resources management

Agile əдістеме адам ресурстарын 
басқарудың тиімді құралы ретінде

Аgile методология как эффективный 
инструмент управления человеческими 
ресурсами

Мукалиева М.Н. Жеке

545 Ізтілеу Бүркіт Бердіұлы ITM-2006 Analysis and evaluation of educational 
programs of universities in Kazakhstan: 
digital component

Қазақстан университеттерінің білім 
беру бағдарламаларын талдау жəне 
бағалау: цифрлық компонент

Анализ и оценка образовательных 
программ вузов Казахстана: цифровая 
составляющая

Есимова Ш.А. Жеке

546 Бек Назерке Мақсатқызы ITM-2006 Assessment of the risk of innovative 
activity of an organization (on a specific 
example)

Ұйымның инновациялық қызметінің 
тəуекелін бағалау (нақты мысалда)

Оценка риска инновационной 
деятельности организации (на 
конкретном примере)

Куангалиева Т.К. Кешенді

547 Марлен Томирис Бақбергенқызы ITM-2006 Assessment of the risk of innovative 
activity of an organization (on a specific 
example)

Ұйымның инновациялық қызметінің 
тəуекелін бағалау (нақты мысалда)

Оценка риска инновационной 
деятельности организации (на 
конкретном примере)

Куангалиева Т.К. Кешенді

548 Саленова Жанерке Жумакановна ITM-2006 Assessment of the risk of innovative 
activity of an organization (on a specific 
example)

Ұйымның инновациялық қызметінің 
тəуекелін бағалау (нақты мысалда)

Оценка риска инновационной 
деятельности организации (на 
конкретном примере)

Куангалиева Т.К. Кешенді

549 Касабекова Аружан Тимурқызы ITM-2006 Automation of business processes in the 
confectionery industry through the eCake 
platform

eCake платформасы арқылы 
кондитерлік саладағы бизнес 
процестерді автоматтандыру

Автоматизация бизнес процессов в 
кондитерской отрасли  посредством 
eCake платформы

Мукалиева М.Н. Жеке

550 Адильханова Аруна Рустемовна ITM-2006 Development of a Goal-Oriented Digital 
Platform for Personal Investment Planning 
to Optimize Investment Instruments

Инвестициялық құралдарды 
оңтайландыру үшін жеке 
инвестицияларды жоспарлауға 
арналған мақсатқа бағытталған 
цифрлық платформа əзірлеу

Разработка цифровой платформы для 
планирования личных инвестиций 
посредством оптимизации 
инвестиционных инструментов

Нургужина А.М. Кешенді



551 Қалабаев Əділет Жомартұлы ITM-2006 Development of a Goal-Oriented Digital 
Platform for Personal Investment Planning 
to Optimize Investment Instruments

Инвестициялық құралдарды 
оңтайландыру үшін жеке 
инвестицияларды жоспарлауға 
арналған мақсатқа бағытталған 
цифрлық платформа əзірлеу

Разработка цифровой платформы для 
планирования личных инвестиций 
посредством оптимизации 
инвестиционных инструментов

Нургужина А.М. Кешенді

552 Омаров Темирхан Рустемулы ITM-2006 Development of a Goal-Oriented Digital 
Platform for Personal Investment Planning 
to Optimize Investment Instruments

Инвестициялық құралдарды 
оңтайландыру үшін жеке 
инвестицияларды жоспарлауға 
арналған мақсатқа бағытталған 
цифрлық платформа əзірлеу

Разработка цифровой платформы для 
планирования личных инвестиций 
посредством оптимизации 
инвестиционных инструментов

Нургужина А.М. Кешенді

553 Жақытай Дарига Ержанқызы ITM-2006 Research of methods for improving the 
management of online education of school 
teachers on the example of the Smart 
Ustaz platform

Smart Ustaz платформасының 
мысалында мектеп мұғалімдерінің 
онлайн білім беруді басқаруды 
жетілдіру əдістерін зерттеу

Исследование методов 
совершенствования управления онлайн 
образования школьных педагогов на 
примере платформы Smart Ustaz

Туркебаева К.Т. Кешенді

554 Тлектесова Тамина Муслимовна ITM-2006 Research of methods for improving the 
management of online education of school 
teachers on the example of the Smart 
Ustaz platform

Smart Ustaz платформасының 
мысалында мектеп мұғалімдерінің 
онлайн білім беруді басқаруды 
жетілдіру əдістерін зерттеу

Исследование методов 
совершенствования управления онлайн 
образования школьных педагогов на 
примере платформы Smart Ustaz

Туркебаева К.Т. Кешенді

555 Абдугалиева Айдана Жанатовна ITM-2006 Risk assessment and its impact on the 
decision-making process

Тəуекелді бағалау жəне оның шешім 
қабылдау процесіне əсері

Оценка рисков и ее влияние на процесс 
принятия решений

Ешенкулова Г.И. Кешенді

556 Данебекова Қарқара Алсейтқызы ITM-2006 Risk assessment and its impact on the 
decision-making process

Тəуекелді бағалау жəне оның шешім 
қабылдау процесіне əсері

Оценка рисков и ее влияние на процесс 
принятия решений

Ешенкулова Г.И. Кешенді

557 Рахимбекова Айсулу Дархановна ITM-2006 Risk assessment and its impact on the 
decision-making process

Тəуекелді бағалау жəне оның шешім 
қабылдау процесіне əсері

Оценка рисков и ее влияние на процесс 
принятия решений

Ешенкулова Г.И. Кешенді

558 Сүлеймен Меруерт Мұхтарқызы ITM-2006 Ways of development of Startup projects 
in Kazakhstan under conditions of digital 
transformation

Цифрлық трансформация жағдайында 
Қазақстандағы Startup жобаларды 
дамыту жолдары

Пути развития Startup проектов в 
Казахстане в условиях цифровой 
трансформации

Мукалиева М.Н. Жеке

598 Сағынғалиев Қуанышбек Нұрбекұлы MT-2001 Creation a design of multifunctional 
mobile application AITU Mobile

AITU Mobile көпфункционалды 
мобильді қосымшасының дизайнын 
жасау

Создание дизайна 
многофункционального мобильного 
приложения AITU Mobile

Абсаттар Е.Б. Кешенді

560 Ізімғалиев Ерназ Мирамбекұлы ITM-2006 Legal design: application of a process 
approach to the preparation of IT 
documentation

Legal design: IT құжаттамасын 
дайындауға процестік тəсілді қолдану

Legal design: применение процессного 
подхода к подготовке IT документации

Макатов А.К. Кешенді

561 Кульдиков Бахтияр Маратович ITM-2006 Legal design: application of a process 
approach to the preparation of IT 
documentation

Legal design: IT құжаттамасын 
дайындауға процестік тəсілді қолдану

Legal design: применение процессного 
подхода к подготовке IT документации

Макатов А.К. Кешенді

562 Хайролла Талшын Жанатқызы ITM-2007 E-commerce development in the market of 
Kazakhstan: issues and impact.

Қазақстан нарығындағы электрондық 
коммерцияның дамуы: мəселелері жəне 
əсері.

Развитие электронной коммерции на 
рынке Казахстана: проблемы и 
влияние.

Асанова Т.С. Жеке

563 Кузеубаева Аружан Жанболатовна ITM-2007 A Hybrid project Management approach 
for development of web application for 
measuring traffic in city

Қаладағы көлік көзғалысын өлшеуге 
арналған веб қосымшаны əзірлеу үшін 
қоспалы жоба басқару тəсілі

Комплексный подход управления 
проектом для разработки веб-
приложения для измерения 
транспортного потока в городе

Борашова Ш.М. Жеке

564 Əмірқұл Еңлік Нышанқызы ITM-2007 Assessment of the security of information 
technologies used in banking

Банк қызметінде қолданылатын 
ақпараттық 
технологиялардың қауіпсіздігін бағалау

Оценка безопасности применяемых 
информационных технологий 
в банковской деятельности

Туркебаева К.Т. Кешенді

565 Қиясбек Қуралай ITM-2007 Assessment of the security of information 
technologies used in banking

Банк қызметінде қолданылатын 
ақпараттық 
технологиялардың қауіпсіздігін бағалау

Оценка безопасности применяемых 
информационных технологий 
в банковской деятельности

Туркебаева К.Т. Кешенді

566 Бекмырзаев Еркебулан Галымжанович ITM-2007 Evaluating the impact of Scrum 
methodologies for improving the product 
development in IT startups

АТ-стартаптардағы өнімді əзірлеуді 
жақсарту үшін Scrum əдістемелерінің 
əсерін бағалау

Оценка влияния методологий Scrum на 
улучшение разработки продуктов в ИТ-
стартапах

Зуева Ə.Е. Кешенді

567 Бердыгалиева Аянат Асетовна ITM-2007 Evaluating the impact of Scrum 
methodologies for improving the product 
development in IT startups

АТ-стартаптардағы өнімді əзірлеуді 
жақсарту үшін Scrum əдістемелерінің 
əсерін бағалау

Оценка влияния методологий Scrum на 
улучшение разработки продуктов в ИТ-
стартапах

Зуева Ə.Е. Кешенді

568 Егінбай Аяжан Ерікқызы ITM-2007 Evaluating the impact of Scrum 
methodologies for improving the product 
development in IT startups

АТ-стартаптардағы өнімді əзірлеуді 
жақсарту үшін Scrum əдістемелерінің 
əсерін бағалау

Оценка влияния методологий Scrum на 
улучшение разработки продуктов в ИТ-
стартапах

Зуева Ə.Е. Кешенді

569 Ахмадиев Ерасыл Саятович ITM-2007 Management of IT processes on the 
example of MC "Meyirim"

"Мейірім" МО мысалында IT 
процестерді басқару

Управление IT процессами на примере 
МЦ "Мейірім"

Койтанова А.Ж. Кешенді

570 Əуесхан Ғалымжан Арманұлы ITM-2007 Management of IT processes on the 
example of MC "Meyirim"

"Мейірім" МО мысалында IT 
процестерді басқару

Управление IT процессами на примере 
МЦ "Мейірім"

Койтанова А.Ж. Кешенді

571 Нурпеисов Ернар Русланович ITM-2007 Management of IT processes on the 
example of MC "Meyirim"

"Мейірім" МО мысалында IT 
процестерді басқару

Управление IT процессами на примере 
МЦ "Мейірім"

Койтанова А.Ж. Кешенді

572 Дауменова Надира Нуржановна ITM-2007 Project implementation risk assessment  in 
"Transtelekom" JSC

"Транстелеком" АҚ жобаны іске асыру 
тəуекелдерін бағалау

Оценка рисков внедрения проектов в 
АО "Транстелеком"

Койтанова А.Ж. Жеке

573 Бекбулат Аяужан Нурланкызы ITM-2007 Research of communications in the field of 
cybersecurity

Киберқауіпсіздік коммуникацияларын 
зерттеу

Исследование коммуникаций в области 
кибербезопасности

Игбаев С.Б. Жеке

574 Курбаниязова Жасмин Айболатқызы ITM-2007 Service asset and configuration 
management in JSC "National Company 
"KazMunayGas"

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» 
АҚ сервистік активтерін жəне 
конфигурациясын басқару

Управление сервисными активами и 
конфигурацией в АО «Национальная 
компания «КазМунайГаз»

Игбаев С.Б. Кешенді

575 Қуанышева Дана Саматқызы ITM-2007 Service asset and configuration 
management in JSC "National Company 
"KazMunayGas"

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» 
АҚ сервистік активтерін жəне 
конфигурациясын басқару

Управление сервисными активами и 
конфигурацией в АО «Национальная 
компания «КазМунайГаз»

Игбаев С.Б. Кешенді

576 Талғат Ален Талғатұлы ITM-2007 Service asset and configuration 
management in JSC "National Company 
"KazMunayGas"

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» 
АҚ сервистік активтерін жəне 
конфигурациясын басқару

Управление сервисными активами и 
конфигурацией в АО «Национальная 
компания «КазМунайГаз»

Игбаев С.Б. Кешенді

577 Омарова Асем Канатовна ITM-2008 Organization of psychological and legal 
support and integration of various types of 
assistance to reduce the level of psycho-
physical violence in Kazakhstan and 
rehabilitate victims of violence through the 
Support For Women application

Support for Women қосымшасы арқылы 
Қазақстандағы психофизикалық 
зорлық-зомбылық деңгейін төмендету 
жəне зорлық-зомбылық құрбандарын 
оңалту үшін психологиялық-құқықтық 
қолдауды жəне əртүрлі көмек түрлерін 
біріктіруді ұйымдастыру

Организация психолого-юридического 
сопровождения и интеграция 
разнообразных видов помощи для 
снижения уровня психо-физического 
насилия в Казахстане и реабилитации 
жертв насилия посредством 
приложения Support for Women

Асанова Т.С. Кешенді



578 Кариев Алишер Қанатұлы ITM-2008 Development of a website in the form of a 
marketplace based on blockchain 
technology: methods of protecting and 
facilitating user actions

Блокчейн технологиясына негізделген 
нарық түрінде веб-сайтты əзірлеу: 
пайдаланушылардың əрекеттерін 
қорғау жəне жеңілдету əдістері

Разработка веб-сайта в виде торговой 
площадки на основе технологии 
блокчейн: методы защиты и 
облегчения действий пользователей

Асанова Т.С. Кешенді

579 Сейдегалиев Фархад Мирасович ITM-2008 Development of a website in the form of a 
marketplace based on blockchain 
technology: methods of protecting and 
facilitating user actions

Блокчейн технологиясына негізделген 
нарық түрінде веб-сайтты əзірлеу: 
пайдаланушылардың əрекеттерін 
қорғау жəне жеңілдету əдістері

Разработка веб-сайта в виде торговой 
площадки на основе технологии 
блокчейн: методы защиты и 
облегчения действий пользователей

Асанова Т.С. Кешенді

580 Зинекенов Жанабек Нұрлыбекұлы ITM-2008 Automation of Astana IT University career 
and employment center processes

Astana IT 
University мансап жəне жұмыспен қамту
 орталығының процестерін  
автоматтандыру

Автоматизация процессов центра 
карьеры и трудоустройства Astana IT 
University

Ибадильдин Н.А. Кешенді

581 Абишева Асем Тулендыевна ITM-2008 Entrepreneurial Marketing in Kazakstan 
Software Development Process: 
Establishing Effective Guideline.

Қазақстандағы бағдарламалық 
қамтамасыз етуді əзірлеу үдерісіндегі 
кəсіпкерлік маркетинг: тиімді 
көшбасшылықты орнату.

Предпринимательский маркетинг в 
процессе разработки программного 
обеспечения в Казахстане: Создание 
эффективного руководства.

Тулемисова М. Кешенді

582 Жанболатова Айханым Жанболатқызы ITM-2008 Entrepreneurial Marketing in Kazakstan 
Software Development Process: 
Establishing Effective Guideline.

Қазақстандағы бағдарламалық 
қамтамасыз етуді əзірлеу үдерісіндегі 
кəсіпкерлік маркетинг: тиімді 
көшбасшылықты орнату.

Предпринимательский маркетинг в 
процессе разработки программного 
обеспечения в Казахстане: Создание 
эффективного руководства.

Тулемисова М. Кешенді

583 Сансызбай Азамат Жақияұлы ITM-2008 Identification and assessment of the main 
risks associated with projects in the 
Kazakhstani environment of technology 
start-ups

Технологиялық стартаптардың 
қазақстандық ортасындағы 
жобалармен байланысты негізгі 
тəуекелдерді анықтау жəне бағалау

Выявление и оценка основных рисков, 
связанных с проектами, в 
казахстанской среде технологических 
стартапов

Ибадильдин Н.А. Кешенді

584 Аскаркызы Бинура ITM-2008 Integrated methodology of digital 
transformation based on Experience 
management

Тəжірибені басқаруға негізделген 
интеграцияланған цифрлық 
трансформация əдістемесі

Интегрированная методика проведения 
цифровой трансформации на основе 
Управления опытом

Игбаев С.Б. Кешенді

585 Ертай Баянсұлу Ертайқызы ITM-2008 Integrated methodology of digital 
transformation based on Experience 
management

Тəжірибені басқаруға негізделген 
интеграцияланған цифрлық 
трансформация əдістемесі

Интегрированная методика проведения 
цифровой трансформации на основе 
Управления опытом

Игбаев С.Б. Кешенді

586 Мукина Даяна Сатпековна ITM-2008 Integrated methodology of digital 
transformation based on Experience 
management

Тəжірибені басқаруға негізделген 
интеграцияланған цифрлық 
трансформация əдістемесі

Интегрированная методика проведения 
цифровой трансформации на основе 
Управления опытом

Игбаев С.Б. Кешенді

587 Абдрахманова Замира Саяновна ITM-2008 Integration of databases on a single 
platform for the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігі үшін бірыңғай 
платформада деректер базасын 
интеграциялау

Интеграция баз данных на единой 
платформе для Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан

Ибадильдин Н.А. Кешенді

588 Сарыбекова Назерке Алтынбекқызы ITM-2008 Integration of databases on a single 
platform for the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігі үшін бірыңғай 
платформада деректер базасын 
интеграциялау

Интеграция баз данных на единой 
платформе для Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан

Ибадильдин Н.А. Кешенді

589 Тулегенов Мухамедали Ерканатович ITM-2008 Modernization of census processes using 
modern mobile and Internet technologies

Заманауи мобильді жəне интернет-
технологияларды пайдалана отырып, 
санақ процестерін жаңғырту

Модернизация процессов проведения 
переписи населения с использованием 
современных мобильных и Интернет-
технологий

Алданғарқызы Ə. Жеке

590 Мұқаметқалиева Фариза Болатқызы ITM-2008 Online customer experience management 
in Kazakhstani banking sector

Қазақстандық банк секторындағы 
онлайн клиенттік тəжірибені басқару

Управление опытом онлайн клиентов в 
казахстанском банковском секторе

Ибадильдин Н.А. Кешенді

591 Сарсенбек Назым Бауржанқызы ITM-2008 Online customer experience management 
in Kazakhstani banking sector

Қазақстандық банк секторындағы 
онлайн клиенттік тəжірибені басқару

Управление опытом онлайн клиентов в 
казахстанском банковском секторе

Ибадильдин Н.А. Кешенді

592 Хавхай Арайлым Эралиқызы ITM-2008 Online customer experience management 
in Kazakhstani banking sector

Қазақстандық банк секторындағы 
онлайн клиенттік тəжірибені басқару

Управление опытом онлайн клиентов в 
казахстанском банковском секторе

Ибадильдин Н.А. Кешенді

593 Талапбай Ерзат Сакенұлы ITM-2008 Study of business risks within the 
organization

Ұйым ішіндегі іскерлік тəуекелдерді 
зерттеу

Исследование бизнес-рисков внутри 
организации

Макатов А.К. Кешенді

594 Тұрарова Жансая Əділбекқызы MT-2001 Analysis of digital marketing tools for 
business and service promotion on the 
example of beauty salons in Astana

Астана қаласының сұлулық 
салондарының мысалында бизнес пен 
қызмет көрсету саласын ілгерілету 
үшін цифрлық маркетинг құралдарын 
талдау

Анализ инструментов цифрового 
маркетинга для продвижения бизнеса и 
сферы услуг на примере салонов 
красоты города Астаны

Ибраева Д. Кешенді

595 Табилов Нурмахан Берикулы MT-2001 Analysis of media coverage in Kazakhstan
topics of danger and harm of financial
pyramids.

Қазақстанның медиа саласындағы
қаржы пирамидаларының қауіптілігі
мен зияны тақырыбының жариялауын
талдау

Анализ освещения в медиа сфере
Казахстана темы опасности и вреда
финансовых пирамид. 

Сарсембаева А.Н. Кешенді

596 Кузбаева Еркежан Ибраймовна MT-2001 Creating the prototype of the SOS 
application 

SOS қосымшасының прототипін жасау Создание прототипа приложения SOS Тулемисова М. Кешенді

630 Аманбек Садықбек Жеңісбекұлы MT-2003 Creation of a video on the impact of digital 
technologies on the development of 
education in Kazakhstan using 3D 
animation

3D анимацияны пайдалана отырып 
Қазақстанда білім беру саласын 
дамытуға цифрлық технологиялардың 
əсері туралы бейнеролик жасау

Создание видеоролика о влиянии 
цифровых технологий на развитие 
сферы образования в Казахстане с 
использованием 3D анимации

Абсаттар Е.Б. Кешенді

631 Сабитов Адилбек Нурланулы MT-2003 Creation of a video on the impact of digital 
technologies on the development of 
education in Kazakhstan using 3D 
animation

3D анимацияны пайдалана отырып 
Қазақстанда білім беру саласын 
дамытуға цифрлық технологиялардың 
əсері туралы бейнеролик жасау

Создание видеоролика о влиянии 
цифровых технологий на развитие 
сферы образования в Казахстане с 
использованием 3D анимации

Абсаттар Е.Б. Кешенді

599 Қаһарман Аяла Сəкенқызы MT-2001 Design of an application finding 
entertainment in your city

Сіздің қалаңыздағы ойын-сауықты 
табуға арналған қолданба дизайны

Дизайн приложения по поиску 
развлечений в твоем городе

Тулемисова М. Жеке

600 Газиз Аида Абылкайырқызы MT-2001 Development of an application for 
searching and selecting boutiques of 
flowers

Гүлдер бутиктерін іздеу жəне таңдауға 
арналған қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для поиска и 
выбора цветочных бутиков

Тулемисова М. Жеке

601 Киясов Санжар Бауыржанұлы MT-2001 Development of website solution for
manga sellers (the Japanese comics)

Манга (жапон комикстері)
сатушыларына арналған вебсайт
шешімін əзірлеу

Разработка вебсайт решения для
продавцов манги (японских комиксов)

Мейрманова А.М. Кешенді



602 Нургалиева Малика Кайратовна MT-2001 Development of website solution for
manga sellers (the Japanese comics)

Манга (жапон комикстері)
сатушыларына арналған вебсайт
шешімін əзірлеу

Разработка вебсайт решения для
продавцов манги (японских комиксов)

Мейрманова А.М. Кешенді

603 Джуманиязова Əдемі Райымбекқызы MT-2001 Identifying and evaluating the major
project related risks in Kazakhstan
technology startup environment

Қазақстандық стартаптар ортасындағы
жобаға байланысты негізгі
тəуекелдерді анықтау жəне бағалау

Выявление и оценка основных рисков,
связанных с проектом, в среде
казахстанских технологических
стартапов

Мейрманова А.М. Кешенді

604 Кайрула Мəдина Серікқызы MT-2001 Identifying and evaluating the major
project related risks in Kazakhstan
technology startup environment

Қазақстандық стартаптар ортасындағы
жобаға байланысты негізгі
тəуекелдерді анықтау жəне бағалау

Выявление и оценка основных рисков,
связанных с проектом, в среде
казахстанских технологических
стартапов

Мейрманова А.М. Кешенді

605 Болат Дамир Ерланулы MT-2001 Research of small format media content as 
a means of promoting Kazakhstani 
musicians on Youtube and TikTok 
platforms.

Youtube жəне TikTok 
платформаларында қазақстандық 
музыканттарды ілгерілету құралы 
ретінде шағын форматтағы медиа 
контентті зерттеу.

Исследование медиа контента малых 
форматов как средств продвижения 
казахстанских музыкантов на 
платформах Youtube и TikTok.

Ибраева Д. Кешенді

606 Скежанов Арман Айыпұлы MT-2001 Research of small format media content as 
a means of promoting Kazakhstani 
musicians on Youtube and TikTok 
platforms.

Youtube жəне TikTok 
платформаларында қазақстандық 
музыканттарды ілгерілету құралы 
ретінде шағын форматтағы медиа 
контентті зерттеу.

Исследование медиа контента малых 
форматов как средств продвижения 
казахстанских музыкантов на 
платформах Youtube и TikTok.

Ибраева Д. Кешенді

607 Бахова Аружан Жұмабекқызы MT-2001 Research of the peculiarities of the 
production of Kazakh documentary films 
on the YouTube platform in the period 
2015-2022

2015-2022 жылдар кезеңінде Youtube 
платформасында Қазақстандық деректі 
фильм өндірісінің ерекшеліктерін 
зерттеу»

Исследование особенностей 
производства Казахстанского 
документального кино на платформе 
YouTube в период за 2015-2022 годов

Ибраева Д. Жеке

608 Қанапия Дəулет Ерланұлы MT-2001 Study of the problems of development of 
the video game industry in Kazakhstan

Қазақстандағы бейне ойын 
индустриясының даму мəселелерін 
зерттеу

Изучение проблем развития индустрии 
видеоигр в Казахстане

Ибраева Д. Кешенді

609 Сапенова Аида Сериковна MT-2001 Study of the problems of development of 
the video game industry in Kazakhstan

Қазақстандағы бейне ойын 
индустриясының даму мəселелерін 
зерттеу

Изучение проблем развития индустрии 
видеоигр в Казахстане

Ибраева Д. Кешенді

610 Яцкевич Артём Сергеевич MT-2001 Study of the problems of development of 
the video game industry in Kazakhstan

Қазақстандағы бейне ойын 
индустриясының даму мəселелерін 
зерттеу

Изучение проблем развития индустрии 
видеоигр в Казахстане

Ибраева Д. Кешенді

611 Шаметов Арман Ералыұлы MT-2001 The impact of Product Placement on 
Brand Awareness

Product Placement əдісінің
жарнамалық түрдегі брендтің
танылуына əсері

Влияние Product Placement на 
узнаваемость бренда

Абаканова Э.А. Кешенді

612 Ахсам Минара Саятқызы MT-2002 Designing and developing the front end of 
a website for creating events and finding 
like-minded people

Іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
пікірлес адамдарды іздеу үшін вебсайт 
интерфейсін жобалау жəне əзірлеу

Разработка дизайна и интерфейса 
вебсайта для создание мероприятий и  
для поиска единомышленников

Абсаттар Е.Б. Кешенді

613 Ертаев Ансар Куандыкович MT-2002 Development and creation of a user 
interface for a platform to search for 
startups throughout Kazakhstan

Қазақстан бойынша стартаптарды іздеу 
платформасын əзірлеу жəне 
пайдаланушы интерфейсін жасау

Разработка и создание 
пользовательского интерфейса для 
платформы по поиску стартапов по 
всему Казахстану

Макатов А.К. Кешенді

614 Жарденбай Қуаныш Жанболұлы MT-2002 Development and creation of a user 
interface for a platform to search for 
startups throughout Kazakhstan

Қазақстан бойынша стартаптарды іздеу 
платформасын əзірлеу жəне 
пайдаланушы интерфейсін жасау

Разработка и создание 
пользовательского интерфейса для 
платформы по поиску стартапов по 
всему Казахстану

Макатов А.К. Кешенді

615 Ташева Лаура Арманқызы MT-2002 Designing and developing the front end of 
a website for creating events and finding 
like-minded people

Іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
пікірлес адамдарды іздеу үшін вебсайт 
интерфейсін жобалау жəне əзірлеу

Разработка дизайна и интерфейса 
вебсайта для создание мероприятий и  
для поиска единомышленников

Абсаттар Е.Б. Кешенді

616 Жахангер Диас Ғабитұлы MT-2002 Development and creation of a user 
interface for a platform to search for 
startups throughout Kazakhstan

Қазақстан бойынша стартаптарды іздеу 
платформасын əзірлеу жəне 
пайдаланушы интерфейсін жасау

Разработка и создание 
пользовательского интерфейса для 
платформы по поиску стартапов по 
всему Казахстану

Макатов А.К. Кешенді

617 Хамитов Санжар Арманұлы MT-2002 Designing and developing the front end of 
a website for creating events and finding 
like-minded people

Іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
пікірлес адамдарды іздеу үшін вебсайт 
интерфейсін жобалау жəне əзірлеу

Разработка дизайна и интерфейса 
вебсайта для создание мероприятий и  
для поиска единомышленников

Абсаттар Е.Б. Кешенді

618 Қонай Аружан Исатайқызы MT-2002 Application of modern media technologies 
in the development of Kazakh culture in 
the youth society

Жастар қоғамында қазақ мəдениетін 
дамытуда заманауи медиа 
технологияларды қолдану

Применение современных медиа 
технологии в развитии казахской 
культуры в молодежном обществе

Əбсадык А. М. Кешенді

619 Умбетова Алия Суюнбекқызы MT-2002 Application of modern media technologies 
in the development of Kazakh culture in 
the youth society

Жастар қоғамында қазақ мəдениетін 
дамытуда заманауи медиа 
технологияларды қолдану

Применение современных медиа 
технологии в развитии казахской 
культуры в молодежном обществе

Əбсадык А. М. Кешенді

620 Сатыбалды Балнұр Ғаниқызы MT-2002 Creating a cartoon that teaches children 
traditional Kazakh games

Балаларға қазақтың дəстүрлі 
ойындарын үйрететін мультфильм 
жасау

Создание мультфильма, обучающего 
детей традиционным казахским играм

Əбсадык А. М. Кешенді

621 Бакенова Арайлым Аскаровна MT-2002 Development of mobile app and website 
applications focused on familiarizing users 
with Kazakh media industry works

Пайдаланушыларды қазақстандық 
медиа индустрияның жұмыстарымен 
таныстыруға бағытталған мобильді 
қосымша мен веб-сайтты əзірлеу

Разработка мобильного приложения и 
вебсайта, ориентированных на 
ознакомление пользователей с 
работами Казахстанской 
медиаиндустрии

Абсаттар Е.Б. Кешенді

622 Енсебаева Салтанат Муратовна MT-2002 Development of mobile app and website 
applications focused on familiarizing users 
with Kazakh media industry works

Пайдаланушыларды қазақстандық 
медиа индустрияның жұмыстарымен 
таныстыруға бағытталған мобильді 
қосымша мен веб-сайтты əзірлеу

Разработка мобильного приложения и 
вебсайта, ориентированных на 
ознакомление пользователей с 
работами Казахстанской 
медиаиндустрии

Абсаттар Е.Б. Кешенді

623 Рысханова Еркежан Назбекқызы MT-2002 Development of mobile app and website 
applications focused on familiarizing users 
with Kazakh media industry works

Пайдаланушыларды қазақстандық 
медиа индустрияның жұмыстарымен 
таныстыруға бағытталған мобильді 
қосымша мен веб-сайтты əзірлеу

Разработка мобильного приложения и 
вебсайта, ориентированных на 
ознакомление пользователей с 
работами Казахстанской 
медиаиндустрии

Абсаттар Е.Б. Кешенді

624 Ғалымов Махамбет Серікұлы MT-2002 Research of small format media content as 
a means of promoting Kazakhstani 
musicians on Youtube and TikTok 
platforms.

Youtube жəне TikTok 
платформаларында қазақстандық 
музыканттарды ілгерілету құралы 
ретінде шағын форматтағы медиа 
контентті зерттеу.

Исследование медиа контента малых 
форматов как средств продвижения 
казахстанских музыкантов на 
платформах Youtube и TikTok.

Ибраева Д. Кешенді



625 Аманкулова Эльдана Аскаровна MT-2002 Analysis of coverage in the media sphere
of Kazakhstan on the topic of online
pedophilia and dangers for children

Қазақстанның медиа саласында онлайн-
педофилия жəне балалар үшін
қауіптілік тақырыбының жариялауын
талдау

Анализ освещения в медиа сфере
Казахстана темы онлайн-педофилии и
опасности для детей

Сарсембаева А.Н. Кешенді

626 Амантай Нұр Ерболұлы MT-2002 Analysis of coverage in the media sphere
of Kazakhstan on the topic of online
pedophilia and dangers for children

Қазақстанның медиа саласында онлайн-
педофилия жəне балалар үшін
қауіптілік тақырыбының жариялауын
талдау

Анализ освещения в медиа сфере
Казахстана темы онлайн-педофилии и
опасности для детей

Сарсембаева А.Н. Кешенді

627 Ахметхан Алуа Қайроллақызы MT-2002 Analysis of coverage in the media sphere
of Kazakhstan on the topic of online
pedophilia and dangers for children

Қазақстанның медиа саласында онлайн-
педофилия жəне балалар үшін
қауіптілік тақырыбының жариялауын
талдау

Анализ освещения в медиа сфере
Казахстана темы онлайн-педофилии и
опасности для детей

Сарсембаева А.Н. Кешенді

628 Сəрсенбаева Динара Жақсығалиқызы MT-2002 Analysis of coverage the changing level of 
Caspian Sea problem in media space of 
Kazakhstan 

Қазақстанның медиа саласында 
Каспий теңізінің деңгейінің төмендеуі 
мəселесіне талдау жүргізу

Анализ освещения в медиа 
пространстве Казахстана темы 
обмеления Каспийского моря

Сарсембаева А.Н. Кешенді

629 Қанағат Мерей Еркінқызы MT-2003 Promotion of Kazakhstani music on 
TikTok and other social medias 

TikTok жəне басқа əлеуметтік желілер 
арқылы қазақстандық музыканы таныту

Продвижение казахстанской музыки 
через TikTok и другие социальные сети

Слəмғажы А. Кешенді

701 Ахмет Ілияс Асқарұлы MT-2007 Development of the game-application as a
tool of the formation of patriotic feelings

Патриоттық сезімді қалыптастыру
құралы ретінде қосымша-ойынды
əзірлеу

Разработка приложения-игры как
средство формирования патриотизма

Абсаттар Е.Б. Кешенді

702 Манов Батырхан Мұратұлы MT-2007 Development of the game-application as a
tool of the formation of patriotic feelings

Патриоттық сезімді қалыптастыру
құралы ретінде қосымша-ойынды
əзірлеу

Разработка приложения-игры как
средство формирования патриотизма

Абсаттар Е.Б. Кешенді

632 Курбанова Медина Маулетовна MT-2003 Analysis of coverage in the media sphere 
of Kazakhstan of the topics of gender 
inequality and problems of employment of 
women in the IT field

Қазақстанның медиа саласында 
гендерлік теңсіздік тақырыптарын 
жəне IT-саласындағы əйелдерді 
жұмысқа орналастыру проблемаларын 
жариялауды талдау

Анализ освещения в медиа сфере 
Казахстана тем гендерного 
неравенства и проблем 
трудоустройства женщин в IT сфере

Сарсембаева А.Н. Кешенді

633 Ли Александра Вадимовна MT-2003 Analysis of coverage in the media sphere 
of Kazakhstan of the topics of gender 
inequality and problems of employment of 
women in the IT field

Қазақстанның медиа саласында 
гендерлік теңсіздік тақырыптарын 
жəне IT-саласындағы əйелдерді 
жұмысқа орналастыру проблемаларын 
жариялауды талдау

Анализ освещения в медиа сфере 
Казахстана тем гендерного 
неравенства и проблем 
трудоустройства женщин в IT сфере

Сарсембаева А.Н. Кешенді

634 Махамбетова Ақжан Асқарқызы MT-2003 Analysis of coverage in the media sphere 
of Kazakhstan of the topics of gender 
inequality and problems of employment of 
women in the IT field

Қазақстанның медиа саласында 
гендерлік теңсіздік тақырыптарын 
жəне IT-саласындағы əйелдерді 
жұмысқа орналастыру проблемаларын 
жариялауды талдау

Анализ освещения в медиа сфере 
Казахстана тем гендерного 
неравенства и проблем 
трудоустройства женщин в IT сфере

Сарсембаева А.Н. Кешенді

635 Бақтыбай Ақжүніс Əлімжанқызы MT-2003 Creating a prototype of a marketplace for 
finding specialists in the field of nutrition

Тамақтану саласындағы мамандарды  
іздеуге арналған маркетплейсінің 
прототипін жасау

Создание прототипа маркетплейса для 
поиска специалистов в сфере питания

Тулемисова М. Кешенді

636 Куаныш Аймира Азаматкызы MT-2003 Creating a prototype of a marketplace for 
finding specialists in the field of nutrition

Тамақтану саласындағы мамандарды  
іздеуге арналған маркетплейсінің 
прототипін жасау

Создание прототипа маркетплейса для 
поиска специалистов в сфере питания

Тулемисова М. Кешенді

637 Қазыбек Əнел Арманқызы MT-2003 Creating an animated media project 
“Make Qazaq music great again” using 
“Blender 3D”and “FlipClip”

«Blender 3D» жəне «FlipClip» 
көмегімен «Қазақ музыкасын қайтадан 
керемет ет» анимациялық медиа 
жобасын жасау

Создание анимационного медиа 
проекта “Сделать казахскую музыку 
снова великой” с использованием 
“Blender 3D” и “FlipClip”

Шакенова Ш. Жеке

638 Кадыркулова Шолпан Бекбулатқызы MT-2003 Design and development of a system for 
automatically filling out applications based 
on the analysis of text data

Мəтіндік деректерді талдау негізінде 
автоматты түрде қосымшаларды 
толтыру жүйесін жобалау жəне құру

Проектирование и разработка системы 
для автоматического заполнения 
заявок на основе анализа текстовых 
данных

Абдикенов Б.Б. Кешенді

639 Кульчимбаева Камилла Муратовна MT-2003 The impact of social media on adolescent 
education.

Əлеуметтік медианың жасөспірімдер 
тəрбиесіне əсері.

Влияние социальных сетей на 
образование подростков.

Тулемисова Ж. Кешенді

640 Самсаденов Жанəділ Асхатулы MT-2003 The impact of social media on adolescent 
education.

Əлеуметтік медианың жасөспірімдер 
тəрбиесіне əсері.

Влияние социальных сетей на 
образование подростков.

Тулемисова Ж. Кешенді

641 Əбдірахман Аружан Рахимжанқызы MT-2003 Using media tools to create comics based 
on Kazakhstani folklore

Қазақстандық фольклорға негізделген 
комикстер жасау үшін медиа 
құралдарды пайдалану

Использование медиа инструментов 
для создания комиксов основанных на 
казахстанском фольклоре

Айдарбеков А.У. Кешенді

642 Жарданбеков Нұрсұлтан Жанатбекұлы MT-2003 Analysis of media coverage in Kazakhstan
topics of danger and harm of financial
pyramids.

Қазақстанның медиа саласындағы
қаржы пирамидаларының қауіптілігі
мен зияны тақырыбының жариялауын
талдау

Анализ освещения в медиа сфере
Казахстана темы опасности и вреда
финансовых пирамид. 

Сарсембаева А.Н. Кешенді

643 Рахымова Нұрдана Нұрдаулетқызы MT-2003 Impact of blockchain technology on media 
industry

Блокчейн технологиясының медиа 
индустрияға əсері

Влияние технологии блокчейн на 
медиаиндустрию

Мейрманова А.М. Кешенді

644 Шакиева Алима Рүстемқызы MT-2003 Impact of blockchain technology on media 
industry

Блокчейн технологиясының медиа 
индустрияға əсері

Влияние технологии блокчейн на 
медиаиндустрию

Мейрманова А.М. Кешенді

645 Бердикеев Темирлан Сейсенович MT-2004 Promotion of Kazakhstani music on 
TikTok and other social medias 

TikTok жəне басқа əлеуметтік желілер 
арқылы қазақстандық музыканы таныту

Продвижение казахстанской музыки 
через TikTok и другие социальные сети

Слəмғажы А. Кешенді

646 Қабдоллаева Аида Азаматқызы MT-2004 Analysis of digital marketing tools for 
business and service promotion on the 
example of beauty salons in Astana

Астана қаласының сұлулық 
салондарының мысалында бизнес пен 
қызмет көрсету саласын ілгерілету 
үшін цифрлық маркетинг құралдарын 
талдау

Анализ инструментов цифрового 
маркетинга для продвижения бизнеса и 
сферы услуг на примере салонов 
красоты города Астаны

Ибраева Д. Кешенді

647 Ұзақбай Ақбота Дауренқызы MT-2004 Creating a cartoon that teaches children 
traditional Kazakh games

Балаларға қазақтың дəстүрлі 
ойындарын үйрететін мультфильм 
жасау

Создание мультфильма, обучающего 
детей традиционным казахским играм

Əбсадык А. М. Кешенді

648 Науқанова Нұрсəуле Исламқызы MT-2004 Creating a prototype of platform for 
assessing the activities of the teaching staff 
and corruption risks at the universities of 
Kazakhstan

Қазақстан университеттерінде 
профессорлық-оқытушылық құрамның 
қызметін жəне сыбайлас жемқорлық 
тəуекелдерін бағалау платформасының 
прототипін құру

Создание прототипа платформы для 
оценки деятельности ППС и 
коррупционных рисков в вузах 
Казахстана

Есимова Ш.А. Кешенді

649 Сайлау Фариза MT-2004 Creating a prototype of platform for 
assessing the activities of the teaching staff 
and corruption risks at the universities of 
Kazakhstan

Қазақстан университеттерінде 
профессорлық-оқытушылық құрамның 
қызметін жəне сыбайлас жемқорлық 
тəуекелдерін бағалау платформасының 
прототипін құру

Создание прототипа платформы для 
оценки деятельности ППС и 
коррупционных рисков в вузах 
Казахстана

Есимова Ш.А. Кешенді



650 Шыныбаева Адиля Амангельдиевна MT-2004 Creating a prototype of a mobile 
application for learning the Kazakh 
language using media elements

Медиа элементтерін қолдана отырып, 
қазақ тілін үйрену үшін мобильді 
қосымшасының прототипін құру

Создание прототипа мобильного 
приложения для изучения казахского 
языка с использованием медиа 
элементов

Айдарбеков А.У. Жеке

651 Өтеген Айтулы Бақытқызы MT-2004 Creating of web-platform for Kazakhstani 
 creative-industry freelancers 

Қазақстандық креатив 
индустриясындағы фрилансерлерге 
арналған веб-платформа жасау

Создание веб-платформы для 
казахстанских фрилансеров из 
креативной индустрии

Насанбекова С.Т. Кешенді

652 Айдарқызы Айдана MT-2004 Creation of a prototype of a furniture 
designer website based on the results of a 
study on the impact of web technologies 
on the development of SMEs

ШОБ-ты дамытуға веб-
технологиялардың əсері туралы зерттеу 
нəтижелері бойынша жиһаз 
құрастырушы сайттың прототипін 
жасау

Создание прототипа сайта-
конструктора мебели на основе 
результатов исследовании по влиянию 
веб-технологий на развитие МСБ

Əбсадык А. М. Кешенді

653 Берикұлы Ерік MT-2004 Creation of a prototype of a furniture 
designer website based on the results of a 
study on the impact of web technologies 
on the development of SMEs

ШОБ-ты дамытуға веб-
технологиялардың əсері туралы зерттеу 
нəтижелері бойынша жиһаз 
құрастырушы сайттың прототипін 
жасау

Создание прототипа сайта-
конструктора мебели на основе 
результатов исследовании по влиянию 
веб-технологий на развитие МСБ

Əбсадык А. М. Кешенді

654 Елтаева Анеля Ерболовна MT-2004 Creation of a prototype of a furniture 
designer website based on the results of a 
study on the impact of web technologies 
on the development of SMEs

ШОБ-ты дамытуға веб-
технологиялардың əсері туралы зерттеу 
нəтижелері бойынша жиһаз 
құрастырушы сайттың прототипін 
жасау

Создание прототипа сайта-
конструктора мебели на основе 
результатов исследовании по влиянию 
веб-технологий на развитие МСБ

Əбсадык А. М. Кешенді

655 Копжанова Дамиля Маратқызы MT-2004 Creation of the concept of a platform for 
publishing and viewing kazakh comics in 
media format

Медиа форматта қазақ комикстерін 
басып шығару жəне көру 
платформасының тұжырымдамасын 
құру

Создание концепции платформы для 
публикации и просмотра 
казахстанских комиксов в медиа 
формате

Айбатбек А. Кешенді

656 Биязбаев Дамир Аккуанович MT-2004 Development of iOS mobile applicaton for 
‘Jas Ventures’

iOS үшін ‘Jas Ventures’ мобильді 
қосымшасын əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
‘Jas Ventures’ для iOS

Асанова Н.Н. Кешенді

657 Байдəулет Əдел Бақытжанқызы MT-2004 Research of marketing and distribution of 
Kazakhstani feature films made with the 
support of the State Center for the Support 
of National Cinema (SCSNC) for 2022

2022 жылы Ұлттық Киноны Қолдау 
Мемлекеттік Орталығы (ҰКҚМО) 
қолдауымен түсірілген қазақстандық 
көркем толық метражды фильмдердің 
маркетинг пен дистрибуциясын зерттеу

Исследование маркетинга и 
дистрибуции казахстанских 
художественных полнометражных 
фильмов снятых при поддержке 
ГЦПНК за 2022 года

Ибраева Д. Кешенді

658 Габбасова Аида Оралбековна MT-2004 Research of marketing and distribution of 
Kazakhstani feature films made with the 
support of the State Center for the Support 
of National Cinema (SCSNC) for 2022

2022 жылы Ұлттық Киноны Қолдау 
Мемлекеттік Орталығы (ҰКҚМО) 
қолдауымен түсірілген қазақстандық 
көркем толық метражды фильмдердің 
маркетинг пен дистрибуциясын зерттеу

Исследование маркетинга и 
дистрибуции казахстанских 
художественных полнометражных 
фильмов снятых при поддержке 
ГЦПНК за 2022 года

Ибраева Д. Кешенді

659 Жумадилов Айтуар Саятович MT-2004 Research of marketing and distribution of 
Kazakhstani feature films made with the 
support of the State Center for the Support 
of National Cinema (SCSNC) for 2022

2022 жылы Ұлттық Киноны Қолдау 
Мемлекеттік Орталығы (ҰКҚМО) 
қолдауымен түсірілген қазақстандық 
көркем толық метражды фильмдердің 
маркетинг пен дистрибуциясын зерттеу

Исследование маркетинга и 
дистрибуции казахстанских 
художественных полнометражных 
фильмов снятых при поддержке 
ГЦПНК за 2022 года

Ибраева Д. Кешенді

722 Абдрахманова Нургуль Айдархановна MT-2008 Creation of a documentary about the 
improvement of animation for children in 
the Kazakh language

Балаларға арналған анимацияларды 
жақсарту жайлы қазақ тілінде 
документалды фильм жасау

Создание документального фильма об 
улучшении анимации для детей на 
казахском языке

Борашова Ш.М. Кешенді

661 Бисеува Динара Алиевна MT-2004 The study of factors affecting the realism 
of 3D visualization of interiors and the 
impact of the realism of visualization on 
business

Интерьердің 3D визуализациясының 
шынайылығына əсер ететін 
факторларды жəне визуализация 
реализмінің бизнеске əсерін зерттеу

Исследование факторов, влияющих на 
реалистичность 3D визуализации 
интерьеров и влияние реалистичности 
визуализации на бизнес

Əбсадык А. М. Жеке

717 Аманов Нұрлан Орынұлы MT-2008 Development of the game-application as a
tool of the formation of patriotic feelings

Патриоттық сезімді қалыптастыру
құралы ретінде қосымша-ойынды
əзірлеу

Разработка приложения-игры как
средство формирования патриотизма

Абсаттар Е.Б. Кешенді

663 Рақымжан Əмина Нұғыманқызы MT-2005 Education system during Covid-19: a 
renewed mission for digital literacy

Covid-19 кезіндегі білім беру жүйесі: 
жаңартылған цифрлық сауаттылық 
миссиясы

Система образования во время Covid-
19: обновленная миссия по цифровой 
грамотности

Слəмғажы А. Жеке

664 Майданов Мирас Майданұлы MT-2005 The impact of cinematography on the role
of parents and the development of
adolescents

Кинематографияның ата-аналар рөліне
жəне жасөспірімдердің дамуына əсері

Влияние кинематографии на роль
родителей и развитие подростков

Слəмғажы А. Кешенді

665 Манап Еркебулан Ерланулы MT-2005 Creating a comic book on Krita about the 
adverse effects of drug addiction for 
young generation

Krita-да нашақорлықтың өскелең 
ұрпаққа кері əсері туралы комикс жасау

Создание комикса на Krita о 
неблагоприятных последствиях  
наркомании для молодого поколения

Мейрманова А.М. Кешенді

666 Серік Санжар Ғалымжанұлы MT-2005 Creating a comic book on Krita about the 
adverse effects of drug addiction for 
young generation

Krita-да нашақорлықтың өскелең 
ұрпаққа кері əсері туралы комикс жасау

Создание комикса на Krita о 
неблагоприятных последствиях  
наркомании для молодого поколения

Мейрманова А.М. Кешенді

667 Манап Айдос Темірланұлы MT-2005 Analysis of coverage in the media sphere 
of Kazakhstan of the topic of the influence 
of the music industry on the 
romanticization of drug use on the 
example of Kazakhstani rap artists

Қазақстандық рэп əртістерінің 
мысалында есірткі тұтынуды 
романтизациялауға музыкалық 
индустрияның əсері тақырыбының 
Қазақстанның бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялануын талдау

Анализ освещения в медиа сфере 
Казахстана темы влияния музыкальной 
индустрии на романтизацию 
употребления наркотиков на примере 
казахстанских рэп-исполнителей

Сарсембаева А.Н. Кешенді

668 Шарипова Амира Ердаулетовна MT-2005 Analysis of coverage in the media sphere 
of Kazakhstan of the topic of the influence 
of the music industry on the 
romanticization of drug use on the 
example of Kazakhstani rap artists

Қазақстандық рэп əртістерінің 
мысалында есірткі тұтынуды 
романтизациялауға музыкалық 
индустрияның əсері тақырыбының 
Қазақстанның бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялануын талдау

Анализ освещения в медиа сфере 
Казахстана темы влияния музыкальной 
индустрии на романтизацию 
употребления наркотиков на примере 
казахстанских рэп-исполнителей

Сарсембаева А.Н. Кешенді

669 Дутбаева Айсана Мұратқызы MT-2005 Analysis of implementation of influencer 
marketing in product endorsement for 
companies operating in Kazakhstan

Қазақстандағы компаниялардың өнімді 
жылжыту үшін инфлюенсер маркетинг 
қолдануының талдауы

Анализ применения инфлюенсер 
маркетинга в продвижении продуктов 
компаний, действующих в Казахстане

Насанбекова С.Т. Кешенді

670 Жалгасбаева Сабина Газизовна MT-2005 Analysis of implementation of influencer 
marketing in product endorsement for 
companies operating in Kazakhstan

Қазақстандағы компаниялардың өнімді 
жылжыту үшін инфлюенсер маркетинг 
қолдануының талдауы

Анализ применения инфлюенсер 
маркетинга в продвижении продуктов 
компаний, действующих в Казахстане

Насанбекова С.Т. Кешенді



671 Ашимова Алина Канатовна MT-2005 Analysis of the impact of the social 
network Instagram on coverage and 
attention to the problem of violence 
against women in Kazakhstan

Instagram əлеуметтік желісі арқылы 
Қазақстандағы əйелдерге қатысты 
зорлық-зомбылық мəселесін қамту 
жəне назар аударуға əсерін талдау

Анализ влияния социальной сети 
Instagram на освещение и привлечения 
внимания к проблеме насилия в 
отношении женщин в Казахстане 

Ибраева Д. Кешенді

672 Сантасова Алуа Жанарқызы MT-2005 Analysis of the impact of the social 
network Instagram on coverage and 
attention to the problem of violence 
against women in Kazakhstan

Instagram əлеуметтік желісі арқылы 
Қазақстандағы əйелдерге қатысты 
зорлық-зомбылық мəселесін қамту 
жəне назар аударуға əсерін талдау

Анализ влияния социальной сети 
Instagram на освещение и привлечения 
внимания к проблеме насилия в 
отношении женщин в Казахстане 

Ибраева Д. Кешенді

673 Уалиева Айым Жайыкқызы MT-2005 Analysis of the impact of the social 
network Instagram on coverage and 
attention to the problem of violence 
against women in Kazakhstan

Instagram əлеуметтік желісі арқылы 
Қазақстандағы əйелдерге қатысты 
зорлық-зомбылық мəселесін қамту 
жəне назар аударуға əсерін талдау

Анализ влияния социальной сети 
Instagram на освещение и привлечения 
внимания к проблеме насилия в 
отношении женщин в Казахстане 

Ибраева Д. Кешенді

674 Ондасын Аружан Еркінқызы MT-2005 Creating of web-platform for Kazakhstani 
 creative-industry freelancers 

Қазақстандық креатив 
индустриясындағы фрилансерлерге 
арналған веб-платформа жасау

Создание веб-платформы для 
казахстанских фрилансеров из 
креативной индустрии

Насанбекова С.Т. Кешенді

723 Даирова Аружан Асылханқызы MT-2008 Creation of a documentary about the 
improvement of animation for children in 
the Kazakh language

Балаларға арналған анимацияларды 
жақсарту жайлы қазақ тілінде 
документалды фильм жасау

Создание документального фильма об 
улучшении анимации для детей на 
казахском языке

Борашова Ш.М. Кешенді

724 Əбдіраш Бағдат Оралханұлы MT-2008 Creation of a documentary about the 
improvement of animation for children in 
the Kazakh language

Балаларға арналған анимацияларды 
жақсарту жайлы қазақ тілінде 
документалды фильм жасау

Создание документального фильма об 
улучшении анимации для детей на 
казахском языке

Борашова Ш.М. Кешенді

675 Ізтұрған Сəуле Болатқызы MT-2005 Designing a Career-Oriented Educational 
Portal for Secondary Class Students of 
Public Schools in Kazakhstan: A Study of 
Its Impact on Student Engagement and 
Career Readiness.

Қазақстанның Мемлекеттік 
мектептерінің орта сынып оқушылары 
үшін мансапқа бағдарланған білім беру 
порталының дизайнын əзірлеу: оның 
оқушылардың қызығушылығына жəне 
мансапқа дайындығына əсерін зерттеу

Разработка дизайна карьерно-
ориентированного образовательного 
портала для учащихся средних классов 
государственных школ Казахстана: 
исследование его влияния на 
вовлеченность учащихся и готовность 
к карьере

Борашова Ш.М. Кешенді

676 Қалкенова Сулушаш Мейрамқызы MT-2005 Designing a Career-Oriented Educational 
Portal for Secondary Class Students of 
Public Schools in Kazakhstan: A Study of 
Its Impact on Student Engagement and 
Career Readiness.

Қазақстанның Мемлекеттік 
мектептерінің орта сынып оқушылары 
үшін мансапқа бағдарланған білім беру 
порталының дизайнын əзірлеу: оның 
оқушылардың қызығушылығына жəне 
мансапқа дайындығына əсерін зерттеу

Разработка дизайна карьерно-
ориентированного образовательного 
портала для учащихся средних классов 
государственных школ Казахстана: 
исследование его влияния на 
вовлеченность учащихся и готовность 
к карьере

Борашова Ш.М. Кешенді

679 Ренатұлы Арсен MT-2005 Analysis of the effectiveness of Internet 
resources for information support of 
tourism in Kazakhstan

Қазақстандағы туризмді ақпараттық 
қолдаудың интернет-ресурстарының 
тиімділігін талдау

Анализ эффективности интернет-
ресурсов для информационной 
поддержки туризма в Казахстане

Сарсембаева А.Н. Жеке

680 Нəсір Ақжол MT-2006 Analysis of the impact of the Instagram 
social network on the psychological health 
of people in the age group from 15 to 21 
years in Kazakhstan

Instagram əлеуметтік желісінің 
Қазақстандағы 15 пен 21 жас 
аралығындағы адамдардың 
психологиялық денсаулығына əсерін 
талдау

Анализ влияния социальной сети 
Instagram на психологическое здоровье 
людей в возрастной группе от 15 до 21 
года в Казахстане

Ибраева Д. Кешенді

681 Максатова Асыл Оралбековна MT-2006 Analysis of the manipulative influence of 
the social network TikTok as a formative 
standard of beauty in the perception of 
adolescents in Kazakhstan

Қазақстандағы жасөспірімдердің өз 
келбетін қабылдауындағы сұлулық 
стандарттарының бір түрі ретінде 
TikTok əлеуметтік желісінің 
манипуляциялық əсерін талдау 

Анализ манипулятивного влияния 
социальной сети TikTok как 
образующей стандарты красоты в 
восприятии подростков Казахстана

Ибраева Д. Кешенді

682 Рахметуллина Дарига Асановна MT-2006 Analysis of the manipulative influence of 
the social network TikTok as a formative 
standard of beauty in the perception of 
adolescents in Kazakhstan

Қазақстандағы жасөспірімдердің өз 
келбетін қабылдауындағы сұлулық 
стандарттарының бір түрі ретінде 
TikTok əлеуметтік желісінің 
манипуляциялық əсерін талдау 

Анализ манипулятивного влияния 
социальной сети TikTok как 
образующей стандарты красоты в 
восприятии подростков Казахстана

Ибраева Д. Кешенді

683 Сатқан Аружан Еркінқызы MT-2006 Analysis of the manipulative influence of 
the social network TikTok as a formative 
standard of beauty in the perception of 
adolescents in Kazakhstan

Қазақстандағы жасөспірімдердің өз 
келбетін қабылдауындағы сұлулық 
стандарттарының бір түрі ретінде 
TikTok əлеуметтік желісінің 
манипуляциялық əсерін талдау 

Анализ манипулятивного влияния 
социальной сети TikTok как 
образующей стандарты красоты в 
восприятии подростков Казахстана

Ибраева Д. Кешенді

684 Каирбек Нурбай Талгатулы MT-2006 B2B Marketplace for manufacturers 
located in Kazakhstan

Қазақстандағы өндірушілерге арналған 
B2B Marketplace

B2B Маркетплэйс для Казахстанских 
производителей

Балтабай М. Кешенді

685 Изтелеуов Искандер Темиргалиұлы MT-2006 Design and Development of a QR-based 
Table Reservation and Restaurant 
Management System application using 
CRM for Improved Efficiency and 
Analytics

Тиімділік пен аналитиканы жақсарту 
үшін CRM көмегімен QR 
технологиясына негізделген брондау 
жəне мейрамханаларды басқару 
жүйесінің қосымшасын жобалау жəне 
жасау

Проектирование и разработка 
приложения системы бронирования 
столиков и управления ресторанами на 
основе QR-технологий с 
использованием CRM для повышения 
эффективности и аналитики

Айдарбеков А.У. Кешенді

686 Конарбай Шолпан Гарифуллакызы MT-2006 Design and Development of a QR-based 
Table Reservation and Restaurant 
Management System application using 
CRM for Improved Efficiency and 
Analytics

Тиімділік пен аналитиканы жақсарту 
үшін CRM көмегімен QR 
технологиясына негізделген брондау 
жəне мейрамханаларды басқару 
жүйесінің қосымшасын жобалау жəне 
жасау

Проектирование и разработка 
приложения системы бронирования 
столиков и управления ресторанами на 
основе QR-технологий с 
использованием CRM для повышения 
эффективности и аналитики

Айдарбеков А.У. Кешенді

687 Сəрсенқызы Ақбөбек MT-2006 Design and Development of a QR-based 
Table Reservation and Restaurant 
Management System application using 
CRM for Improved Efficiency and 
Analytics

Тиімділік пен аналитиканы жақсарту 
үшін CRM көмегімен QR 
технологиясына негізделген брондау 
жəне мейрамханаларды басқару 
жүйесінің қосымшасын жобалау жəне 
жасау

Проектирование и разработка 
приложения системы бронирования 
столиков и управления ресторанами на 
основе QR-технологий с 
использованием CRM для повышения 
эффективности и аналитики

Айдарбеков А.У. Кешенді

688 Махамбет Ислам Ержанұлы MT-2006 Designing effective learning system and 
application for school in Kazakhstan 

Қазақстандағы мектепке арналған 
тиімді оқыту жүйесі мен қосымшаның 
дизайны

Дизайн эффективной системы 
обучения и приложения для школы в 
Казахстане

Тулемисова М. Жеке

706 Əліхан Айдын Шынғысханұлы MT-2007 Development of a website and an 
application for booking places in a hostel

Жатақханадағы орындарды брондау
үшін веб сайт пен қосымшаны
əзірлеу

Разработка веб сайта и приложения для 
бронирования мест в хостеле

Борашова Ш.М. Кешенді



707 Зекенова Камиля Рустемовна MT-2007 Development of a website and an 
application for booking places in a hostel

Жатақханадағы орындарды брондау
үшін веб сайт пен қосымшаны
əзірлеу

Разработка веб сайта и приложения для 
бронирования мест в хостеле

Борашова Ш.М. Кешенді

708 Мұхтархан Əлхан Дəуренұлы MT-2007 Development of a website and an 
application for booking places in a hostel

Жатақханадағы орындарды брондау
үшін веб сайт пен қосымшаны
əзірлеу

Разработка веб сайта и приложения для 
бронирования мест в хостеле

Борашова Ш.М. Кешенді

692 Шахимова Рената Муратовна MT-2006 Using media tools to create comics based 
on Kazakhstani folklore

Қазақстандық фольклорға негізделген 
комикстер жасау үшін медиа 
құралдарды пайдалану

Использование медиа инструментов 
для создания комиксов основанных на 
казахстанском фольклоре

Айдарбеков А.У. Кешенді

693 Зейнель Асылұлан Нұркенұлы MT-2006 Mobile application prototyping on iOS
platform for the delivery of meal kits

Азық-түлік пакеттерін жеткізуге
арналған iOS платформасындағы
мобильді қосымшаның прототипі

Прототип мобильного приложения на
платформе iOS для доставки
продуктовых наборов

Мейрманова А.М. Кешенді

694 Мустафина Амина Манарденқызы MT-2006 Mobile application prototyping on iOS
platform for the delivery of meal kits

Азық-түлік пакеттерін жеткізуге
арналған iOS платформасындағы
мобильді қосымшаның прототипі

Прототип мобильного приложения на
платформе iOS для доставки
продуктовых наборов

Мейрманова А.М. Кешенді

718 Гайнелов Ғани Серикұлы MT-2008 Increasing teenagers’ interest in 
discovering folklore through manga 
(comics)

Жасөспірімдердің ұлттық
фольклорге деген
қызығушылықтарын манга(комикс)
арқылы зерттеу

Повышение интереса подростков к 
национальному фольклору через манги 
(комиксы)

Абсаттар Е.Б. Кешенді

696 Алматай Ая Айбекқызы MT-2007 Assessment of e-commerce website 
design on customers’ psychology of choice

Электрондық коммерция вебсайтының 
дизайнын тұтынушылардың таңдау 
психологиясы тұрғысынан бағалау

Оценка дизайна веб-сайта электронной 
коммерции с точки зрения психологии 
выбора клиентов

Мейрманова А.М. Кешенді

697 Бақыт Нұрай Дулатқызы MT-2007 Analysis of coverage in the media sphere 
of Kazakhstan of the topic of easy access 
for children aged 6-12 years to the content 
of the adult gaming industry and its impact 
on their development

Қазақстанның медиа саласында 6-12 
жас аралығындағы балалардың ересек 
ойын индустриясының мазмұнына 
оңай қол жеткізуі тақырыбының 
қамтылуын талдау жəне оның дамуына 
əсері

Анализ освещения в медиа сфере 
Казахстана темы легкого доступа детей 
6-12 лет к контенту игровой индустрии 
для взрослых и его влияния на их 
развитие 

Сарсембаева А.Н. Кешенді

698 Рафаил Асқар Талғатұлы MT-2007 Assessment of e-commerce website 
design on customers’ psychology of choice

Электрондық коммерция вебсайтының 
дизайнын тұтынушылардың таңдау 
психологиясы тұрғысынан бағалау

Оценка дизайна веб-сайта электронной 
коммерции с точки зрения психологии 
выбора клиентов

Мейрманова А.М. Кешенді

699 Кабенова Айым Руслановна MT-2007 Analysis of coverage in the media sphere 
of Kazakhstan of the topic of easy access 
for children aged 6-12 years to the content 
of the adult gaming industry and its impact 
on their development

Қазақстанның медиа саласында 6-12 
жас аралығындағы балалардың ересек 
ойын индустриясының мазмұнына 
оңай қол жеткізуі тақырыбының 
қамтылуын талдау жəне оның дамуына 
əсері

Анализ освещения в медиа сфере 
Казахстана темы легкого доступа детей 
6-12 лет к контенту игровой индустрии 
для взрослых и его влияния на их 
развитие 

Сарсембаева А.Н. Кешенді

700 Метерова Акпанай Махсетовна MT-2007 Analysis of coverage in the media sphere 
of Kazakhstan of the topic of easy access 
for children aged 6-12 years to the content 
of the adult gaming industry and its impact 
on their development

Қазақстанның медиа саласында 6-12 
жас аралығындағы балалардың ересек 
ойын индустриясының мазмұнына 
оңай қол жеткізуі тақырыбының 
қамтылуын талдау жəне оның дамуына 
əсері

Анализ освещения в медиа сфере 
Казахстана темы легкого доступа детей 
6-12 лет к контенту игровой индустрии 
для взрослых и его влияния на их 
развитие 

Сарсембаева А.Н. Кешенді

719 Өтегенов Айдын Даулетқалиұлы MT-2008 Increasing teenagers’ interest in 
discovering folklore through manga 
(comics)

Жасөспірімдердің ұлттық
фольклорге деген
қызығушылықтарын манга(комикс)
арқылы зерттеу

Повышение интереса подростков к 
национальному фольклору через манги 
(комиксы)

Абсаттар Е.Б. Кешенді

559 Нурмаганбетова Лаура Асхаткызы ITM-2006 Remote monitoring of patients diagnosed 
with stroke or heart attack through the 
development of mobile application

Мобильді қосымшаны əзірлеу
арқылы инсульт немесе инфаркт
диагнозы қойылған науқастарды
қашықтан бақылау

Удаленный мониторинг пациентов с 
диагнозом инсульт или инфаркт 
посредством разработки мобильного 
приложения

Абсаттар Е.Б. Кешенді

703 Бақыт Аманнұр Серікжанұлы MT-2007 Framework of responsive website 
prototype for the development of tourism 
in Mangystau region

Маңғыстау облысындағы туризмді 
дамыту үшін адаптивті вебсайт 
прототипінің фреймворкы

Фреймворк прототипа адаптивного 
вебсайта для развития туризма в 
Мангистауской области

Мейрманова А.М. Кешенді

704 Сақтапова Аружан Наурызбекқызы MT-2007 Analysis of coverage the changing level of 
Caspian Sea problem in media space of 
Kazakhstan 

Қазақстанның медиа саласында 
Каспий теңізінің деңгейінің төмендеуі 
мəселесіне талдау жүргізу

Анализ освещения в медиа 
пространстве Казахстана темы 
обмеления Каспийского моря

Сарсембаева А.Н. Кешенді

705 Орумбай Айгерім Искандерқызы MT-2007 Analysis of the impact of the Instagram 
social network on the psychological health 
of people in the age group from 15 to 21 
years in Kazakhstan

Instagram əлеуметтік желісінің 
Қазақстандағы 15 пен 21 жас 
аралығындағы адамдардың 
психологиялық денсаулығына əсерін 
талдау

Анализ влияния социальной сети 
Instagram на психологическое здоровье 
людей в возрастной группе от 15 до 21 
года в Казахстане

Ибраева Д. Кешенді

689 Искандеров Манас Марякович MT-2006 Development of a website to search for a 
higher educational institution in Astana city

Астана қаласындағы жоғары оқу орнын 
іздеуге арналған веб-сайтты əзірлеу

Разработка веб-сайта для поиска 
высшего учебного заведения в городе 
Астана

Борашова Ш.М. Кешенді

690 Қаратаев Мағжан Аханұлы MT-2006 Development of a website to search for a 
higher educational institution in Astana city

Астана қаласындағы жоғары оқу орнын 
іздеуге арналған веб-сайтты əзірлеу

Разработка веб-сайта для поиска 
высшего учебного заведения в городе 
Астана

Борашова Ш.М. Кешенді

721 Сереков Даниал Жолдасбекұлы MT-2008 Development of a website to search for a 
higher educational institution in Astana city

Астана қаласындағы жоғары оқу орнын 
іздеуге арналған веб-сайтты əзірлеу

Разработка веб-сайта для поиска 
высшего учебного заведения в городе 
Астана

Борашова Ш.М. Кешенді

709 Абдыхалық Самат Нұрланұлы MT-2007 Development of NFT auction NFT аукционын əзірлеу Разработка NFT аукциона Мукатаев Т.С. Кешенді
710 Хохнайқызы Алтынгүл MT-2007 The impact of Product Placement on 

Brand Awareness
Product Placement əдісінің
жарнамалық түрдегі брендтің
танылуына əсері

Влияние Product Placement на 
узнаваемость бренда

Абаканова Э.А. Кешенді

711 Сахиев Азиз Маратович MT-2007 Using media tools to create comics based 
on Kazakhstani folklore

Қазақстандық фольклорға негізделген 
комикстер жасау үшін медиа 
құралдарды пайдалану

Использование медиа инструментов 
для создания комиксов основанных на 
казахстанском фольклоре

Айдарбеков А.У. Кешенді

712 Тлеуханов Диас Айдарұлы MT-2008 Creating an OQY home library as part of 
digitalization

Цифрландыру аясында OQY үй 
кітапханасын құру

Создание домашней библиотеки OQY 
в рамках цифровизации

Макатов А.К. Кешенді

713 Абенова Ясмина Баглановна MT-2008 Development and system optimization of a 
B2B website for small and medium-sized 
businesses

Шағын жəне орта бизнеске арналған 
B2B сайтын əзірлеу жəне жүйені 
оңтайландыру

Разработка и системная оптимизация 
B2B сайта для малого и среднего 
бизнеса

Макатов А.К. Кешенді

714 Копжасарова Дана Багытпековна MT-2008 Development and system optimization of a 
B2B website for small and medium-sized 
businesses

Шағын жəне орта бизнеске арналған 
B2B сайтын əзірлеу жəне жүйені 
оңтайландыру

Разработка и системная оптимизация 
B2B сайта для малого и среднего 
бизнеса

Макатов А.К. Кешенді



715 Куйшинова Айдана Амангельдиевна MT-2008 Development and system optimization of a 
B2B website for small and medium-sized 
businesses

Шағын жəне орта бизнеске арналған 
B2B сайтын əзірлеу жəне жүйені 
оңтайландыру

Разработка и системная оптимизация 
B2B сайта для малого и среднего 
бизнеса

Макатов А.К. Кешенді

716 Сейтхан Жарасхан Бауыржанұлы MT-2008 Development of website solution for 
bakery sellers

Нан өнімдері сатушылары үшін 
вебсайт шешімін əзірлеу

Разработка решении вебсайта для 
продавцов хлебобулочных изделий

Мейрманова А.М. Жеке

662 Оспанова Айшабиби Русланқызы MT-2004 Remote monitoring of patients diagnosed 
with stroke or heart attack through the 
development of mobile application

Мобильді қосымшаны əзірлеу
арқылы инсульт немесе инфаркт
диагнозы қойылған науқастарды
қашықтан бақылау

Удаленный мониторинг пациентов с 
диагнозом инсульт или инфаркт 
посредством разработки мобильного 
приложения

Абсаттар Е.Б. Кешенді

193 Сайдикаримов Асанали Фархадович CS-2003 Service of providing the summary of 
literature translated to Kazakh language in 
audio format protected with OWASP 
security standard

OWASP қауіпсіздік стандартымен 
қорғалған аудио форматта қазақ тіліне 
аударылған əдебиеттердің қысқаша 
мазмұнын ұсыну қызметі

Сервис предоставления краткого 
изложения литературы, переведенной 
на казахский язык, в аудиоформате, 
зашищенном стандартом безопасности 
OWASP

Абсаттар Е.Б. Кешенді

695 Мақаш Кəрім Келденұлы MT-2006 Service of providing the summary of 
literature translated to Kazakh language in 
audio format protected with OWASP 
security standard

OWASP қауіпсіздік стандартымен 
қорғалған аудио форматта қазақ тіліне 
аударылған əдебиеттердің қысқаша 
мазмұнын ұсыну қызметі

Сервис предоставления краткого 
изложения литературы, переведенной 
на казахский язык, в аудиоформате, 
зашищенном стандартом безопасности 
OWASP

Абсаттар Е.Б. Кешенді

720 Джаксылыков Ескендір Бахтұлы MT-2008 Analysis of the impact of the Instagram 
social network on the psychological health 
of people in the age group from 15 to 21 
years in Kazakhstan

Instagram əлеуметтік желісінің 
Қазақстандағы 15 пен 21 жас 
аралығындағы адамдардың 
психологиялық денсаулығына əсерін 
талдау

Анализ влияния социальной сети 
Instagram на психологическое здоровье 
людей в возрастной группе от 15 до 21 
года в Казахстане

Ибраева Д. Кешенді

677 Дəулетхан Нұрай Ерланқызы MT-2005 SMM and digital strategies to promote 
startups

SMM жəне digital-стратегияларды  
стартаптарды дамытуға қолдану

SMM и digital-стратегии при 
продвижении стартапов

Борашова Ш.М. Кешенді

678 Омарова Аружан Сеилбековна MT-2005 SMM and digital strategies to promote 
startups

SMM жəне digital-стратегияларды  
стартаптарды дамытуға қолдану

SMM и digital-стратегии при 
продвижении стартапов

Борашова Ш.М. А

660 Акмалиев Бахытбек Бактиярулы MT-2004 The impact of development of digital 
media on the growth of SME’s

Цифрлік медиа дамуының ШОБ-
тың өсіуне ықпалы

Влияние развития цифрового медиа 
на рост МСБ

Борашова Ш.М. Кешенді

691 Доктырбек Диас Кайсарулы MT-2006 The impact of development of digital 
media on the growth of SME’s

Цифрлік медиа дамуының ШОБ-
тың өсіуне ықпалы

Влияние развития цифрового медиа 
на рост МСБ

Борашова Ш.М. Кешенді

725 Сапарбеков Диас Серікұлы MT-2008 Service of providing the summary of 
literature translated to Kazakh language in 
audio format protected with OWASP 
security standard

OWASP қауіпсіздік стандартымен 
қорғалған аудио форматта қазақ тіліне 
аударылған əдебиеттердің қысқаша 
мазмұнын ұсыну қызметі

Сервис предоставления краткого 
изложения литературы, переведенной 
на казахский язык, в аудиоформате, 
зашищенном стандартом безопасности 
OWASP

Абсаттар Е.Б. Кешенді

726 Барлыбаев Нұрмұхаммед Қуанышұлы MT-2008 The impact of environmental protection 
social videos on public perception

Қоршаған ортаны қорғауға арналған 
əлеуметтік бейнероликтердің қоғамдық 
қабылдауға əсері

Влияние социальных видеороликов об 
охране окружающей среды на 
общественное мнение

Ешенкулова Г.И. Кешенді

727 Магзамбаева Айгерім Оринбекқызы MT-2008 The impact of environmental protection 
social videos on public perception

Қоршаған ортаны қорғауға арналған 
əлеуметтік бейнероликтердің қоғамдық 
қабылдауға əсері

Влияние социальных видеороликов об 
охране окружающей среды на 
общественное мнение

Ешенкулова Г.И. Кешенді

728 Мархабай Ермек Əбдімүтəнұлы MT-2008 The impact of environmental protection 
social videos on public perception

Қоршаған ортаны қорғауға арналған 
əлеуметтік бейнероликтердің қоғамдық 
қабылдауға əсері

Влияние социальных видеороликов об 
охране окружающей среды на 
общественное мнение

Ешенкулова Г.И. Кешенді

729 Ермахан Ильяс Хамзатұлы MT-2008 UX/UI design development of the 
application in order to create a community 
of like-minded people with common 
interests

Ортақ мүдделері бар пікірлес адамдар 
қауымдастығын құру мақсатында 
қолданбаның UX/UI дизайнын əзірлеу

Разработка UX/UI дизайна приложения 
с целью создания сообщества 
единомышленников с общими 
интересами

Мейрманова А.М. Жеке

730 Жумабаев Алихан Болатович SE-2001 Development of horror game based on 
Kazakh folklore

Қазақ фольклоры негізінде хоррор-
ойынын дамыту

Разработка хоррор-игры на основе 
казахского фольклора

Макатов А.К. Кешенді

731 Олжабай Батырхан Ержанұлы SE-2001 An approval system for graduate theses Дипломдық жұмыстарды бекітудің 
автоматтандырылған жүйесін əзірлеу

Разработка автоматизированной 
системы для утверждения дипломных 
работ

Сералиев Ж.М. Кешенді

732 Қалназар Саят Нургалиұлы SE-2001 Application development for "Guide for 
cultures and traditions"

"Мəдениет пен дастүрлер гиді" 
қосымшасын əзірлеу

Разработка приложения "Путеводитель 
по культурам и традициям"

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

733 Өндіріс Бибісара Сəбитқызы SE-2001 Build own Web Framework in Go Go-да өзіңіздің веб-құрылымыңызды 
құру

Создание собстевеного веб фреймворка 
на Go

Мукатаев Т.С. Кешенді

734 Амандос Қуаныш Жасұланұлы SE-2001 Creating a team online game for the 
development of critical thinking

Сыни ойлауды дамыту үшін онлайн 
командалық ойынды құрастыру

Создание командной онлайн игры для 
развития критического мышления

Тулебаев Е.Б. Кешенді

735 Баянов Жангир Маратович SE-2001 Creating a team online game for the 
development of critical thinking

Сыни ойлауды дамыту үшін онлайн 
командалық ойынды құрастыру

Создание командной онлайн игры для 
развития критического мышления

Тулебаев Е.Б. Кешенді

736 Игизбаев Айбек Насимуллаұлы SE-2001 Creating a team online game for the 
development of critical thinking

Сыни ойлауды дамыту үшін онлайн 
командалық ойынды құрастыру

Создание командной онлайн игры для 
развития критического мышления

Тулебаев Е.Б. Кешенді

737 Жигербаев Еркебулан Нурлыбайұлы SE-2001 Development of a fundraising web-
application based on blockchain technology

Блокчейн технологиясына негізделген 
қаражат жинауға арналған веб-
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб-приложения для сбора 
средств на основе технологии 
бллокчейн

Икрам М.А. Кешенді

738 Қамза Диас Нұржанұлы SE-2001 Development of a fundraising web-
application based on blockchain technology

Блокчейн технологиясына негізделген 
қаражат жинауға арналған веб-
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб-приложения для сбора 
средств на основе технологии 
бллокчейн

Икрам М.А. Кешенді

739 Талап Аршат Арманұлы SE-2001 Development of a fundraising web-
application based on blockchain technology

Блокчейн технологиясына негізделген 
қаражат жинауға арналған веб-
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб-приложения для сбора 
средств на основе технологии 
бллокчейн

Икрам М.А. Кешенді

740 Марламбеков Думан Дулатович SE-2001 Development of a module for recording 
and evaluating the achievements of 
employees in the Digital University system

Digital University жүйесінде 
қызметкерлердің жетістіктерін есепке 
алу жəне бағалау модулін əзірлеу

Разработка модуля учёта и оценки 
достижений сотрудников в системе 
Digital University

Нурахов Е. С. Жеке

741 Бердимұрат Аигерім Бекболқызы SE-2001 Development of a school rankings system Мектеп рейтингі жүйесін əзірлеу Разработка системы школьных 
рейтингов

Мукатаев Т.С. Кешенді

742 Жаксыбаев Марат Булатович SE-2001 Development of a system for load 
distribution of teaching staff in "Astana IT 
University" LLP

"Astana IT University" ЖШС ПОҚ 
жүктемесін бөлу үшін жүйені əзірлеу

Разработка системы для распределения 
нагрузки ППС в ТОО "Astana IT 
University"

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

743 Үсен Ерасыл Бауыржанұлы SE-2001 Development of a system for load 
distribution of teaching staff in "Astana IT 
University" LLP

"Astana IT University" ЖШС ПОҚ 
жүктемесін бөлу үшін жүйені əзірлеу

Разработка системы для распределения 
нагрузки ППС в ТОО "Astana IT 
University"

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді



744 Нұрбергенов Диас Қуандықұлы SE-2001 Online platform for questions and answers 
of coding solutions for AITU students

AITU студенттеріне арналған кодтау 
шешімдерінің сұрақтары мен 
жауаптарына арналған онлайн 
платформа

Онлайн-платформа для вопросов и 
ответов о решениях кодирования для 
студентов AITU

Хармысов Ч.А. Кешенді

745 Төлебай Арсен Нурланұлы SE-2001 Online platform for questions and answers 
of coding solutions for AITU students

AITU студенттеріне арналған кодтау 
шешімдерінің сұрақтары мен 
жауаптарына арналған онлайн 
платформа

Онлайн-платформа для вопросов и 
ответов о решениях кодирования для 
студентов AITU

Хармысов Ч.А. Кешенді

746 Үсенов Бейбарыс Болатбекұлы SE-2001 Online platform for questions and answers 
of coding solutions for AITU students

AITU студенттеріне арналған кодтау 
шешімдерінің сұрақтары мен 
жауаптарына арналған онлайн 
платформа

Онлайн-платформа для вопросов и 
ответов о решениях кодирования для 
студентов AITU

Хармысов Ч.А. Кешенді

747 Айтқожа Əлия Нұрланқызы SE-2001 Service desk system development Қызмет көрсету жүйесін əзірлеу Разработка системы Service desk Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді
748 Қадырбергенова Нұрайым Берікқызы SE-2001 Service desk system development Қызмет көрсету жүйесін əзірлеу Разработка системы Service desk Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді
749 Косанов Динмухамед Сакенович SE-2002 An approval system for graduate theses Дипломдық жұмыстарды бекітудің 

автоматтандырылған жүйесін əзірлеу
Разработка автоматизированной 
системы для утверждения дипломных 
работ

Сералиев Ж.М. Кешенді

750 Тулегенов Айдархан Бейсембекович SE-2002 An approval system for graduate theses Дипломдық жұмыстарды бекітудің 
автоматтандырылған жүйесін əзірлеу

Разработка автоматизированной 
системы для утверждения дипломных 
работ

Сералиев Ж.М. Кешенді

751 Калмаханов Арыстан Ардакович SE-2002 Creating a model to optimize the routes of 
public transport

Қоғамдық көлікті маршруттауды 
оңтайландыру үшін модель құру

Создание модели для оптимизации 
маршрутизации общественного 
транспорта

Аубакиров С.С. Жеке

752 Асен Мирхат Маратулы SE-2002 Develop social media web application 
using microservices

Микросервистерді пайдалана отырып 
əлеуметтік желіге арналған веб 
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб приложения для 
социальной сети с использованием 
микросервисов

Хаймульдин А.Ғ. Кешенді

753 Садыков Мадихан Нурланович SE-2002 Develop social media web application 
using microservices

Микросервистерді пайдалана отырып 
əлеуметтік желіге арналған веб 
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб приложения для 
социальной сети с использованием 
микросервисов

Хаймульдин А.Ғ. Кешенді

754 Сейдемет Алуа Сакенқызы SE-2002 Develop social media web application 
using microservices

Микросервистерді пайдалана отырып 
əлеуметтік желіге арналған веб 
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб приложения для 
социальной сети с использованием 
микросервисов

Хаймульдин А.Ғ. Кешенді

755 Ожогов Владислав Владимирович SE-2002 Development of a mobile time 
management application

Уақытты басқаруға арналған мобильді 
қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для тайм-менеджмента

Хаймульдин А.Ғ. Жеке

756 Жексенбаев Диас Берікұлы SE-2002 Development of a web application for a 
"Social shelter for animals"

"Жануарларға арналған əлеуметтік 
баспана" web-қосымшасын əзірлеу

Разработка web-приложения 
"Социальный приют для животных"

Солтан Г. Ж. Жеке

757 Изюмников Владимир Николаевич SE-2002 Development of a web application module 
for calculating the integral GPA of the 
student

Білім алушының интегралдық GPA 
есептеу үшін модульдің web-
қосымшасын əзірлеу

Разработка web-приложения модуля 
для расчета интегрального GPA 
обучающегося

Солтан Г. Ж. Кешенді

758 Мухамеджанова Дильназ Канатовна SE-2002 Development of a web application module 
for calculating the integral GPA of the 
student

Білім алушының интегралдық GPA 
есептеу үшін модульдің web-
қосымшасын əзірлеу

Разработка web-приложения модуля 
для расчета интегрального GPA 
обучающегося

Солтан Г. Ж. Кешенді

759 Нұржанов Нұрболат Шыныбекұлы SE-2002 Development of Coffee Management 
System

Кофехананы Басқару Жүйесін Əзірлеу Разработка Системы Управления 
Кофейней

Мукатаев Т.С. Кешенді

760 Ерқанат Абдул-мəди SE-2002 Development of the web application for 
managing the register of regulatory 
documents

Нормативтік құжаттар тізілімін 
басқаруға арналған web-қосымшаны 
əзірлеу

Разработка web-приложения для 
управления реестром нормативных 
документов

Солтан Г. Ж. Кешенді

761 Журунов Габиден Маратович SE-2002 Development of the web application for 
managing the register of regulatory 
documents

Нормативтік құжаттар тізілімін 
басқаруға арналған web-қосымшаны 
əзірлеу

Разработка web-приложения для 
управления реестром нормативных 
документов

Солтан Г. Ж. Кешенді

762 Мухамедрахимов Диас Жакатович SE-2002 Development of the web application for 
managing the register of regulatory 
documents

Нормативтік құжаттар тізілімін 
басқаруға арналған web-қосымшаны 
əзірлеу

Разработка web-приложения для 
управления реестром нормативных 
документов

Солтан Г. Ж. Кешенді

763 Иманғали Алижан Иманғалиұлы SE-2002 Smart health prediction system Ақылды денсаулықты болжау жүйесі Умная система прогнозирования 
здоровья

Балтабай М. Жеке

764 Данияров Саукен Талгатович SE-2002 Stegonographic hiding of files in formatted 
and non-formatted ways

Файлдарды пішімделген жəне 
пішімделмеген тəсілдермен 
стегонографиялық жасыру

Стеганографическое скрытие файлов 
форматным и неформатным способами

Айбатбек А. Кешенді

765 Ермуханбетов Жақсылық Алтынбекұлы SE-2002 Stegonographic hiding of files in formatted 
and non-formatted ways

Файлдарды пішімделген жəне 
пішімделмеген тəсілдермен 
стегонографиялық жасыру

Стеганографическое скрытие файлов 
форматным и неформатным способами

Айбатбек А. Кешенді

766 Алдиярбеков Азиз Нурланович SE-2002 Development of the platform for searching 
industrial practice for students

Студенттерге арналған индустриялық 
тəжірибені іздеуге арналған 
платформаны əзірлеу

Разработка платформы для поиска 
индустриальной практики для 
студентов

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

767 Ануарбеков Адилет Даниярбекович SE-2002 Development of the platform for searching 
industrial practice for students

Студенттерге арналған индустриялық 
тəжірибені іздеуге арналған 
платформаны əзірлеу

Разработка платформы для поиска 
индустриальной практики для 
студентов

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

768 Исадилов Акежан Муратбекович SE-2003 Accounting of employees of the 
organization and their material values: The 
inventory control system

Ұйым қызметкерлері мен олардың 
материалдық құндылықтарының есебі: 
Тауарлы-материалдық құндылықтарды 
бақылау жүйесі

Учет работников организации и их 
материальных ценностей: Система 
инвентарного учета

Сералиев Ж.М. Кешенді

769 Агадилова Каламкас Сайрановна SE-2003 Creation of a Web-application for 
forecasting the cost of computer 
equipment in Kazakhstan

Қазақстандағы компьютерлік 
техниканың құнын болжауға арналған 
Web-қосымшаны құру

Создание Web-приложения для 
прогноза стоимости компьютерной 
техники в Казахстане

Мукатаев Т.С. Кешенді

770 Толеубеков Темірлан Ерланұлы SE-2003 Creation of a Web-application for 
forecasting the cost of computer 
equipment in Kazakhstan

Қазақстандағы компьютерлік 
техниканың құнын болжауға арналған 
Web-қосымшаны құру

Создание Web-приложения для 
прогноза стоимости компьютерной 
техники в Казахстане

Мукатаев Т.С. Кешенді

771 Қалиасқар Райымбек Айдынұлы SE-2003 LuminaDocs: an electronic document 
management system with automated 
document classification

LuminaDocs: автоматтандырылған 
құжат жіктелуі бар электрондық құжат 
айналым жүйесі

LuminaDocs: система электронного 
документооборота с 
автоматизированной классификацией 
документов

Калпаков Е.Н. Кешенді

772 Серікбаев Азат Кенжетайұлы SE-2003 LuminaDocs: an electronic document 
management system with automated 
document classification

LuminaDocs: автоматтандырылған 
құжат жіктелуі бар электрондық құжат 
айналым жүйесі

LuminaDocs: система электронного 
документооборота с 
автоматизированной классификацией 
документов

Калпаков Е.Н. Кешенді

773 Сайранбеков Жанарыс Жандарбекович SE-2003 Development of a self-study corporate 
portal

Өздігі оқу үшін корпоративтік 
порталды əзірлеу

Разработка корпоративного портала 
самостоятельного обучения

Мусина Г.Т. Кешенді

774 Алтынбек Тамерлан Русланұлы SE-2003 Development of a Web-application for 
measuring traffic flow in city

Қаладағы көлік қозғалысын өлшеуге 
арналған Web-қосымшаны əзірлеу

Разработка Web-приложения для 
измерения транспортного потока в 
городе

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

775 Ахмади Нұрбол Кенесқанұлы SE-2003 Development of an e-commerce system 
based on payment gateways

Төлем шлюздері негізінде электрондық 
коммерция жүйесін дамыту

Разработка системы электронной 
коммерции на основе платёжных шлюз

Тулебаев Е.Б. Кешенді



776 Қалық Жалғас Берікұлы SE-2003 Development of an e-commerce system 
based on payment gateways

Төлем шлюздері негізінде электрондық 
коммерция жүйесін дамыту

Разработка системы электронной 
коммерции на основе платёжных шлюз

Тулебаев Е.Б. Кешенді

777 Пулат Мұхаммедəлі Қанатұлы SE-2003 Development of an e-commerce system 
based on payment gateways

Төлем шлюздері негізінде электрондық 
коммерция жүйесін дамыту

Разработка системы электронной 
коммерции на основе платёжных шлюз

Тулебаев Е.Б. Кешенді

778 Амангельдиев Мирас Мерекеұлы SE-2003 Development of an integrated web 
application for planning and calculating 
the teacher's KPI

Мұғалімнің KPI-ын есептеу жəне 
жоспарлауға арналған біріктірілген 
web-қосымшаны əзірлеу

Разработка интегрированного web-
приложения для планирования и 
расчета KPI преподавателя

Солтан Г. Ж. Кешенді

779 Маратов Адилжан Бауыржанович SE-2003 Development of an integrated web 
application for planning and calculating 
the teacher's KPI

Мұғалімнің KPI-ын есептеу жəне 
жоспарлауға арналған біріктірілген 
web-қосымшаны əзірлеу

Разработка интегрированного web-
приложения для планирования и 
расчета KPI преподавателя

Солтан Г. Ж. Кешенді

780 Жұматаев Біржан Болатұлы SE-2003 Development of an integrated web-
application for planning teachers 
individual plan

Мұғалімнің Жеке жоспарын 
дайындауға арналған web-қосымшаны 
əзірлеу

Разработка интегрированного web-
приложения для составления 
индивидуального плана

Солтан Г. Ж. Кешенді

781 Магавин Арыстан Габитович SE-2003 Development of an integrated web-
application for planning teachers 
individual plan

Мұғалімнің Жеке жоспарын 
дайындауға арналған web-қосымшаны 
əзірлеу

Разработка интегрированного web-
приложения для составления 
индивидуального плана

Солтан Г. Ж. Кешенді

782 Мамраев Али Булатбекович SE-2003 Development of an integrated web-
application for planning teachers 
individual plan

Мұғалімнің Жеке жоспарын 
дайындауға арналған web-қосымшаны 
əзірлеу

Разработка интегрированного web-
приложения для составления 
индивидуального плана

Солтан Г. Ж. Кешенді

783 Амангелді Асылжан Нұржанұлы SE-2003 Prediction of cryptocurrency price change Криптовалюта бағасын болжау 
системасы

Система прогнозирования курса 
криптовалюты

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

784 Тұрсынбай Ернар Серікжанұлы SE-2003 Service desk system development Қызмет көрсету жүйесін əзірлеу Разработка системы Service desk Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді
785 Хайдер Имран Али SE-2003 VR game development on the Unity engine Unity қозғалтқышында VR ойынын 

əзірлеу
Разработка VR игры на движке Unity Аманбек Е.Е. Жеке

786 Искаков Ескендір Тимурұлы SE-2004 Application development for "Guide for 
cultures and traditions"

"Мəдениет пен дастүрлер гиді" 
қосымшасын əзірлеу

Разработка приложения "Путеводитель 
по культурам и традициям"

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

787 Базылжанова Айша Кайратовна SE-2004 Development of a family genealogical tree 
program

Отбасылық генеалогиялық ағаш 
бағдарламасын жасау

Разработка программы семейного 
генеалогического древа

Кəрімжан Н.Б. Жеке

788 Мырзакасымов Бекзат Такенұлы SE-2004 Development of a management system in 
the field of medicine

Медицина саласындағы басқару 
жүйесін əзірлеу

Разработка системы управления в 
сфере медицины

Сейтенов А.С. Кешенді

789 Орынбаев Қанат Қайратұлы SE-2004 Development of a management system in 
the field of medicine

Медицина саласындағы басқару 
жүйесін əзірлеу

Разработка системы управления в 
сфере медицины

Сейтенов А.С. Кешенді

790 Садуақас Саида Берікқызы SE-2004 Development of a home financier Үй қаржыгерін дамыту Разработка домашнего финансиста Кəрімжан Н.Б. Жеке
791 Умарова Зухра Мухитқызы SE-2004 Development of a mobile home storage 

system for electronic copies of documents
Құжаттардың электрондық 
көшірмелерін сақтаудың жылжымалы 
үй жүйесін əзірлеу

Разработка мобильной домашней 
системы хранения электронных копий 
документов

Кəрімжан Н.Б. Жеке

792 Айып Абылай Мұхитұлы SE-2004 Development of a search platform 
combining the final work and publications 
of students of universities of Kazakhstan

Қазақстан университеттері 
студенттерінің қорытынды жұмысы 
мен жарияланымдарын біріктіретін 
іздеу платформасын əзірлеу

Разработка поисковой платформы 
объединяющей финальные работы и 
публикации студентов университетов 
Казахстана

Едилхан Д. Кешенді

793 Маратбеков Айдар Айдынулы SE-2004 Development of a search platform 
combining the final work and publications 
of students of universities of Kazakhstan

Қазақстан университеттері 
студенттерінің қорытынды жұмысы 
мен жарияланымдарын біріктіретін 
іздеу платформасын əзірлеу

Разработка поисковой платформы 
объединяющей финальные работы и 
публикации студентов университетов 
Казахстана

Едилхан Д. Кешенді

794 Рүстемов Азамат Сəкенұлы SE-2004 Development of a vehicle tracking system Көлік құралдарын қадағалау жүйесін 
əзірлеу

Разработка системы трекинга 
автотранспорта

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

795 Ілияс Дархан Қайратұлы SE-2004 Development of a Web application for 
students and graduates to find vacancies

Студенттер мен түлектердің бос жұмыс 
орындарын іздеуге арналған Web-
қосымшаны əзірлеу

Разработка Web-приложения для 
поиска студентами и выпускниками 
вакансий

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

796 Идрис Алихан Серикулы SE-2004 Development of a Web-application for 
measuring traffic flow in city

Қаладағы көлік қозғалысын өлшеуге 
арналған Web-қосымшаны əзірлеу

Разработка Web-приложения для 
измерения транспортного потока в 
городе

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

797 Ачилов Алихан Мирзохидович SE-2004 Development of a website in the form of a 
marketplace based on blockchain 
technology: methods of protecting and 
facilitating user actions

Блокчейн технологиясына негізделген 
нарық түрінде веб-сайтты əзірлеу: 
пайдаланушылардың əрекеттерін 
қорғау жəне жеңілдету əдістері

Разработка веб-сайта в виде торговой 
площадки на основе технологии 
блокчейн: методы защиты и 
облегчения действий пользователей

Сейтенов А.С. Кешенді

798 Арысбай Дастан Əділұлы SE-2004 Development of an automated information 
system using cloud IT technologies

Бұлтты IT-технологияларды қолданып, 
автоматтандырылған ақпараттық 
жүйені əзірлеу

Разработка автоматизированной 
информационной системы с 
применением облачных IT-технологий

Мусина Г.Т. Жеке

799 Есіркепов Дəулет Асқарұлы SE-2004 Development of content monetization 
platform

Мазмұнды монетизациялау 
платформасын əзірлеу

Разработка платформы монетизации 
контента

Калпаков Е.Н. Кешенді

800 Сағындық Асылхан Ғабитұлы SE-2004 Mobile app of joint purchases for 
restaurants and establishments

Мейрамханалар мен мекемелерге 
арналган бірлескен сатып алудын 
мобильдік косымшасы

Мобильное приложение совместной 
покупки для ресторанов и заведений

Мукатаев Т.С. Кешенді

801 Канатов Асет Тимурович SE-2004 Mobile application for learning kazakh 
language

Қазақ тілін меңгеруге арналған 
мобильді қосымша

Мобильное приложение для изучения 
казахского языка

Калпаков Е.Н. Кешенді

802 Карибаев Диас Бейбитұлы SE-2004 Mobile application for learning kazakh 
language

Қазақ тілін меңгеруге арналған 
мобильді қосымша

Мобильное приложение для изучения 
казахского языка

Калпаков Е.Н. Кешенді

803 Джакиева Алина Ондагановна SE-2004 The online housing management system: 
A case study at Astana IT University

Жатақхананы басқарудың онлайн 
жүйесі: Astana IT университетіндегі 
кейс-стади

Система онлайн-управления 
общежитием: кейс в Astana IT University

Сералиев Ж.М. Кешенді

804 Жоламанова Сабрина Куандыковна SE-2004 The online housing management system: 
A case study at Astana IT University

Жатақхананы басқарудың онлайн 
жүйесі: Astana IT университетіндегі 
кейс-стади

Система онлайн-управления 
общежитием: кейс в Astana IT University

Сералиев Ж.М. Кешенді

805 Мұхиденов Дияр Қуандықұлы SE-2004 Video game for the education sector in 
major “Mathematics” - «Math 
Adventures»

«Математика» мектеп пəні бойынша 
білім беру саласына арналған «Math 
Adventures» бейне ойыны

Видео-игра «Math Adventures» для 
сферы образования по школьной 
дисциплине «Математика»

Айтмұханбетова Э.А. Жеке

806 Өтеп Олжас Есенейұлы SE-2005 AI application for face skin issues 
recognition

Бет терісі мəселелерін табуға арналған 
AI қосымша

AI Приложение для распознавания 
проблем с кожей лица

Абдикенов Б.Б. Кешенді

807 Акжан Жангир Каиргельдыулы SE-2005 Development of a system for backing up 
user data based on Windows OS

Windows ОЖ негізінде пайдаланушы 
деректерінің сақтық көшірмесін жасау 
жүйесін əзірлеу

Разработка системы резервного 
копирования пользовательских данных 
на базе ОС Windows

Оразбеков Е.Е. Жеке

808 Қыдыров Ернұр Алмасұлы SE-2005 Development of a Web application for 
students and graduates to find vacancies

Студенттер мен түлектердің бос жұмыс 
орындарын іздеуге арналған Web-
қосымшаны əзірлеу

Разработка Web-приложения для 
поиска студентами и выпускниками 
вакансий

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

809 Қуаныш Мақсат Жанатұлы SE-2005 Development of an application for product 
analysis

Өнімді сараптауға арналған 
қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для анализа 
продукта

Алшынов Ш. Қ. Кешенді



810 Руппель Артем Валентинович SE-2005 Development of Android app “Finance 
manager”

«Қаржы менеджері” Android 
қосымшасын əзірлеу

Разработка Android приложения 
«Финансовый менеджер»

Айбатбек А. Жеке

811 Тусупов Альтаир Мажитович SE-2005 Development of web applications for 
automation of scientific practical journal

Ғылыми практикалық журналды 
автоматтандыру үшін веб-қосымша 
əзірлеу

Разработка веб приложения для 
автоматизации научного практического 
журнала

Орынбек А.С. Кешенді

812 Шакизан Əмірхан Берікұлы SE-2005 Development of web applications for 
automation of scientific practical journal

Ғылыми практикалық журналды 
автоматтандыру үшін веб-қосымша 
əзірлеу

Разработка веб приложения для 
автоматизации научного практического 
журнала

Орынбек А.С. Кешенді

813 Дойрашев Тимур Серікұлы SE-2005 Mobile application for medical services Медициналық қызметтерге арналған 
мобильді қосымша

Мобильное приложение для 
медицинских услуг

Хармысов Ч.А. Кешенді

814 Маратов Мақсат Мейржанұлы SE-2005 Mobile application for medical services Медициналық қызметтерге арналған 
мобильді қосымша

Мобильное приложение для 
медицинских услуг

Хармысов Ч.А. Кешенді

815 Акишев Темірлан Қанатұлы SE-2005 Online auction system Онлайн аукцион жүйесі Система онлайн-аукционов Тулебаев Е.Б. Кешенді
816 Ахмадиев Куаныш Бакытбекулы SE-2005 Online auction system Онлайн аукцион жүйесі Система онлайн-аукционов Тулебаев Е.Б. Кешенді
817 Дюсембаев Ильяс Муратович SE-2005 Online booking system for computer clubs Компьютерлік клубтарға арналған 

онлайн брондау жүйесі
Система онлайн-бронирования для 
компьютерных клубов

Мукатаев Т.С. Кешенді

818 Оразбай Мұхтар Нұрболұлы SE-2005 Online booking system for computer clubs Компьютерлік клубтарға арналған 
онлайн брондау жүйесі

Система онлайн-бронирования для 
компьютерных клубов

Мукатаев Т.С. Кешенді

819 Тлеуғалиева Ақбала Жанботақызы SE-2005 Online booking system for computer clubs Компьютерлік клубтарға арналған 
онлайн брондау жүйесі

Система онлайн-бронирования для 
компьютерных клубов

Мукатаев Т.С. Кешенді

820 Искендер Шерхан Кайратұлы SE-2005 Online recruitment service Қызметкерлерді онлайн жалдау сервисі Онлайн сервис по найму сотрудников Тулебаев Е.Б. Кешенді

821 Кенжетаева Аяулым Ерболовна SE-2005 Online recruitment service Қызметкерлерді онлайн жалдау сервисі Онлайн сервис по найму сотрудников Тулебаев Е.Б. Кешенді

822 Госман Елнура Думановна SE-2005 The system of sale and provision of rental 
residential premises to citizens of 
Kazakhstan

Тұрғын үйлерді Қазақстан 
азаматтарына жалға беру жəне сату 
жүйесі

Система продажи и предоставления 
арендных жилых помещений 
гражданам Казахстана

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

823 Бахытбеков Ерсұлтан Бахытбекұлы SE-2005 Using Data mining in the formation of the 
customer's consumer basket on the 
company's website.

Компанияның веб-сайтында 
тұтынушының тұтыну қоржынын 
қалыптастыруда Data mining қолдану

Использование Data mining при 
формировании потребительской 
корзины клиента на сайте компании

Мусина Г.Т. Жеке

824 Мұрат Назерке Нұрболатқызы SE-2006 Build own Web Framework in Go Go-да өзіңіздің веб-құрылымыңызды 
құру

Создание собстевеного веб фреймворка 
на Go

Мукатаев Т.С. Кешенді

825 Мейрамбекұлы Ерзат SE-2006 Classification of electronic documents 
using machine learning algorithms

Машиналық оқыту алгоритмдерін 
қолдану арқылы электрондық 
құжаттарды классификациялау

Классификация электронных 
документов с помощью алгоритмов 
машинного обучения

Сейтенов А.С. Кешенді

826 Нурдаулетов Исламбек Нурдаулетулы SE-2006 Classification of electronic documents 
using machine learning algorithms

Машиналық оқыту алгоритмдерін 
қолдану арқылы электрондық 
құжаттарды классификациялау

Классификация электронных 
документов с помощью алгоритмов 
машинного обучения

Сейтенов А.С. Кешенді

827 Салимгали Мидас Нурымулы SE-2006 Development of a mobile application for 
IELTS preparation

IELTS емтиханына дайындалу 
мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для подготовки к IELTS

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

828 Қалыбаев Шыңғысхан Батыржанұлы SE-2006 Development of a search platform 
combining the final work and publications 
of students of universities of Kazakhstan

Қазақстан университеттері 
студенттерінің қорытынды жұмысы 
мен жарияланымдарын біріктіретін 
іздеу платформасын əзірлеу

Разработка поисковой платформы 
объединяющей финальные работы и 
публикации студентов университетов 
Казахстана

Едилхан Д. Кешенді

829 Шеркешбай Нұрмұхамед Асқарұлы SE-2006 Development of a service for conducting 
live multi-stream broadcasts

Тікелей көп ағынды хабар тарату үшін 
сервисті əзірлеу

Разработка сервиса для проведения 
прямых мультипотоковых вещаний

Калпаков Е.Н. Кешенді

830 Имангалиева Айсара Эргашевна SE-2006 Development of an application for 
cleaning services and cleaning of premises

Тазалық қызметтері мен үй-жайларды 
тазалауға мобильді қосымша əзірлеу

Разработка приложения клининговых 
услуг и уборки помещений

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

831 Канат Амина Ерланқызы SE-2006 Development of an application for 
cleaning services and cleaning of premises

Тазалық қызметтері мен үй-жайларды 
тазалауға мобильді қосымша əзірлеу

Разработка приложения клининговых 
услуг и уборки помещений

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

832 Бекенов Ерасыл Мейрамович SE-2006 Development of an application for pre-
ordering in canteen

Асханаға алдын ала тапсырыс беру 
қосымшасын əзірлеу

Разработка приложения по предзаказу 
для столовой

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

833 Жуманалин Ерлан Бекмуратович SE-2006 Development of an application for pre-
ordering in canteen

Асханаға алдын ала тапсырыс беру 
қосымшасын əзірлеу

Разработка приложения по предзаказу 
для столовой

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

834 Сейдахмет Əсет Дəулетұлы SE-2006 Development of computer game in 
"Roguelike" and "RPG" on the Unity 
platform

Unity платформасында "Roguelike" 
жəне "RPG" жанрында компьютерлік 
ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанре "Roguelike" и "RPG" на 
платформе Unity

Мусина Г.Т. Жеке

835 Қындыбайұлы Ерқуат SE-2006 Development of expenses tracking app Шығыстарды бақылау қолданбасын 
əзірлеу

Разработка приложения для 
отслеживания расходов

Хармысов Ч.А. Кешенді

836 Нұрғалиев Алмас Мухтарұлы SE-2006 Development of web applications for 
automation of scientific practical journal

Ғылыми практикалық журналды 
автоматтандыру үшін веб-қосымша 
əзірлеу

Разработка веб приложения для 
автоматизации научного практического 
журнала

Орынбек А.С. Кешенді

837 Лысечко Руслан Евгеньевич SE-2006 Implementing Social Network Əлеуметтік желіні əзірлеу Реализация социальной сети Мукатаев Т.С. Кешенді
838 Сапаралы Əсел Сəбитқызы SE-2006 Implementing Social Network Əлеуметтік желіні əзірлеу Реализация социальной сети Мукатаев Т.С. Кешенді
839 Сенгербаев Санжар Мухтарұлы SE-2006 Implementing Social Network Əлеуметтік желіні əзірлеу Реализация социальной сети Мукатаев Т.С. Кешенді
840 Евстигнеев Владислав Иванович SE-2006 Infrastructure of digital fiscal receipts and 

universal loyalty system for B2C 
organizations

Цифрлық фискалдық чектердің 
инфрақұрылымы жəне B2C ұйымдары 
үшін əмбебап адалдық жүйесі

Инфраструктура цифровых 
фискальных чеков и универсальная 
система лояльности для B2C 
организаций

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

841 Сергазин Батырхан Нурымович SE-2007 B2B Marketplace for manufacturers 
located in Kazakhstan

Қазақстандағы өндірушілерге арналған 
B2B Marketplace

B2B Маркетплэйс для Казахстанских 
производителей

Балтабай М. Кешенді

842 Каратокачева Асемай Жанибековна SE-2007 Development of a computer game in the 
genre of "Adventure, sandbox" on the 
Unity platform

Unity платформасында "Шытырман 
оқиғалар, құмсалғыш" жанрында 
компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанре "Приключения, песочница" на 
платформе Unity

Оразбеков Е.Е. Кешенді

843 Куатұлы Жан SE-2007 Development of a computer game in the 
genre of "Adventure, sandbox" on the 
Unity platform

Unity платформасында "Шытырман 
оқиғалар, құмсалғыш" жанрында 
компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанре "Приключения, песочница" на 
платформе Unity

Оразбеков Е.Е. Кешенді

844 Оразгалиев Дидар Серикович SE-2007 Development of a computer game in the 
genre of "Adventure, sandbox" on the 
Unity platform

Unity платформасында "Шытырман 
оқиғалар, құмсалғыш" жанрында 
компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанре "Приключения, песочница" на 
платформе Unity

Оразбеков Е.Е. Кешенді

845 Кенжебек Аңсаған Арғынұлы SE-2007 Development of a mobile application for 
IELTS preparation

IELTS емтиханына дайындалу 
мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для подготовки к IELTS

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

846 Сабыров Ерхан Касымбекович SE-2007 Development of a mobile application for 
IELTS preparation

IELTS емтиханына дайындалу 
мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для подготовки к IELTS

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

847 Ермаханқызы Дариға SE-2007 Development of a mobile device status 
dashboard

Мобильді құрылғы күйінің бақылау 
тақтасын əзірлеу

Разработка мониторинговой панели 
состояния мобильных устройств

Оразбеков Е.Е. Кешенді



848 Каримов Диас Маратович SE-2007 Development of a mobile application for 
choosing a restaurant according to taste 
preferences

Дəмдік талғамға сəйкес мейрамханы 
таңдауға арналған мобильді 
қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для выбора ресторана по вкусовым 
предпочтениям

Асанова Н.Н. Жеке

849 Ержан Ернар Аянұлы SE-2007 Development of a school rankings system Мектеп рейтингі жүйесін əзірлеу Разработка системы школьных 
рейтингов

Мукатаев Т.С. Кешенді

850 Орынбасар Ертілек Ерболұлы SE-2007 Development of a visit registration system 
through face recognition

Бетті тану арқылы тіркеу жүйесін 
дамыту

Разработка системы регистрации 
посещения посредством распознавания 
лиц

Оразбеков Е.Е. Жеке

851 Балтабаев Марғұлан Серікпайұлы SE-2007 Development of an application for pre-
ordering in canteen

Асханаға алдын ала тапсырыс беру 
қосымшасын əзірлеу

Разработка приложения по предзаказу 
для столовой

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

852 Тулегенова Дильназ Даулеткалиевна SE-2007 Development of an application for product 
analysis

Өнімді сараптауға арналған 
қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для анализа 
продукта

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

853 Мамеков Элнур Асанұлы SE-2007 Development of an information system for 
tracking the congestion of public transport 
for passengers

Жолаушыларға арналған қоғамдық 
көліктердің кептелісін қадағалаудың 
ақпараттық жүйесін əзірлеу

Разработка информационной системы 
отслеживания загруженности 
общественного транспорта для 
пассажиров

Едилхан Д. Кешенді

854 Садуов Амир Госманұлы SE-2007 Development of an information system for 
tracking the congestion of public transport 
for passengers

Жолаушыларға арналған қоғамдық 
көліктердің кептелісін қадағалаудың 
ақпараттық жүйесін əзірлеу

Разработка информационной системы 
отслеживания загруженности 
общественного транспорта для 
пассажиров

Едилхан Д. Кешенді

855 Айткулов Аян Анарбекович SE-2007 Development of music application on the 
Android platform

Android платформасында музыкалық 
қосымшаны əзірлеу

Разработка музыкального приложения 
на платформе Android

Орынбек А.С. Кешенді

856 Əбдіқадыр Болат Жармаханұлы SE-2007 Development of platform for 
communication between investors and 
start-up projects

Инвесторлар мен бастаушы жобаларды 
байланыстыруга арналған 
платформаны азірлеу

Разработка платформы для связи 
инвесторов и начинающих проектов

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

857 Əзімбай Асылжан Сəбитұлы SE-2007 Development of platform for 
communication between investors and 
start-up projects

Инвесторлар мен бастаушы жобаларды 
байланыстыруга арналған 
платформаны азірлеу

Разработка платформы для связи 
инвесторов и начинающих проектов

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

858 Тойшыбек Олжас Талғатұлы SE-2007 Online recruitment service Қызметкерлерді онлайн жалдау сервисі Онлайн сервис по найму сотрудников Тулебаев Е.Б. Кешенді

859 Турапбай Аида Алматовна SE-2007 The system of sale and provision of rental 
residential premises to citizens of 
Kazakhstan

Тұрғын үйлерді Қазақстан 
азаматтарына жалға беру жəне сату 
жүйесі

Система продажи и предоставления 
арендных жилых помещений 
гражданам Казахстана

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

860 Турсынбек Айгерім Алматқызы SE-2007 The system of sale and provision of rental 
residential premises to citizens of 
Kazakhstan

Тұрғын үйлерді Қазақстан 
азаматтарына жалға беру жəне сату 
жүйесі

Система продажи и предоставления 
арендных жилых помещений 
гражданам Казахстана

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

861 Аскарбеков Асет Булатович SE-2008 B2B Marketplace for manufacturers 
located in Kazakhstan

Қазақстандағы өндірушілерге арналған 
B2B Marketplace

B2B Маркетплэйс для Казахстанских 
производителей

Балтабай М. Кешенді

862 Зейнулла Айя Қадырханқызы SE-2008 Creation of the concept of a platform for 
publishing and viewing kazakh comics in 
media format

Медиа форматта қазақ комикстерін 
басып шығару жəне көру 
платформасының тұжырымдамасын 
құру

Создание концепции платформы для 
публикации и просмотра 
казахстанских комиксов в медиа 
формате

Айбатбек А. Кешенді

863 Ибрагимова Айгерім Мұхтарқызы SE-2008 Development of a marketplace for 
wholesale purchases and inventory of 
goods

Көтерме сатып алу жəне тауарларды 
түгендеу нарығын дамыту

Разработка маркетплейса для оптовых 
закупок и учёта товаров

Аймухамбетов О. К. Кешенді

864 Оруджова Эльмира Гамзаевна SE-2008 Development of a marketplace for 
wholesale purchases and inventory of 
goods

Көтерме сатып алу жəне тауарларды 
түгендеу нарығын дамыту

Разработка маркетплейса для оптовых 
закупок и учёта товаров

Аймухамбетов О. К. Кешенді

865 Умаров Диас Хакимжанович SE-2008 Development of a marketplace for 
wholesale purchases and inventory of 
goods

Көтерме сатып алу жəне тауарларды 
түгендеу нарығын дамыту

Разработка маркетплейса для оптовых 
закупок и учёта товаров

Аймухамбетов О. К. Кешенді

866 Асанұлы Алихан SE-2008 Development of a mobile application for 
an automated enterprise management 
system

Кəсіпорынды басқарудың 
автоматтандырылған жүйесіне 
арналған мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для автоматизированной системы 
управления предприятием

Сахипов А.А. Кешенді

867 Курмангали Санжар Дарханұлы SE-2008 Development of a mobile application for 
an automated enterprise management 
system

Кəсіпорынды басқарудың 
автоматтандырылған жүйесіне 
арналған мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для автоматизированной системы 
управления предприятием

Сахипов А.А. Кешенді

868 Мəліков Алан Жантореұлы SE-2008 Development of a mobile application for 
an automated enterprise management 
system

Кəсіпорынды басқарудың 
автоматтандырылған жүйесіне 
арналған мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для автоматизированной системы 
управления предприятием

Сахипов А.А. Кешенді

869 Акбаров Дамир Рустамович SE-2008 Development of a mobile application for 
halal food scanner

Халал өнімдерді сканерлеу үшін 
арналған мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложение 
для сканера халяльных продуктов

Балтабай М. Кешенді

870 Балгужинов Абай Хамитович SE-2008 Development of a mobile application for 
finding roommates

Бірге тұратындарды іздеуге арналған 
мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для нахождения сожителей

Асанова Н.Н. Жеке

871 Ақыт Ерхан SE-2008 Development of a rating system for 
educational institutions in Kazakhstan

Қазақстандағы оқу орындарының 
рейтингтік жүйесін əзірлеу

Разработка рейтинговой системы для 
образовательных учреждений на 
территории Казахстана

Асанова Н.Н. Кешенді

872 Серікбаев Шыңғысхан Жамалидинұлы SE-2008 Development of a rating system for 
educational institutions in Kazakhstan

Қазақстандағы оқу орындарының 
рейтингтік жүйесін əзірлеу

Разработка рейтинговой системы для 
образовательных учреждений на 
территории Казахстана

Асанова Н.Н. Кешенді

873 Шамшидин Сабина Жансерікқызы SE-2008 Development of an iOS-based mobile 
application with a methodology to analyze 
the daily progress of maintaining a healthy 
lifestyle

Салауатты өмір салтын жүргізудің 
күнделікті прогресін талдау 
əдістемесімен iOS негізінде мобильді 
қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения на 
базе iOS с методикой анализа 
ежедневного прогресса ведения 
здорового образа жизни

Сералиев Ж.М. Кешенді

874 Серғазы Қазыбек Ардақұлы SE-2008 Development of an online mentoring 
system in the field of information 
technology

Ақпараттық технологиялар саласында 
онлайн тəлімгерлік жүйені дамыту

Разработка онлайн системы менторства 
в области информационных технологий

Оразбеков Е.Е. Жеке

875 Берлибек Диас Еркенұлы SE-2008 Development of the web application and 
mobile service for restaurant business

Мейрамхана бизнесіне арналған веб-
қосымшаны жəне мобильді сервисті 
əзірлеу

Разработка веб-приложения и 
мобильного сервиса для ресторанного 
бизнеса

Оразбеков Е.Е. Кешенді

876 Тойшибаев Мурат Бакытулы SE-2008 Development of the web application and 
mobile service for restaurant business

Мейрамхана бизнесіне арналған веб-
қосымшаны жəне мобильді сервисті 
əзірлеу

Разработка веб-приложения и 
мобильного сервиса для ресторанного 
бизнеса

Оразбеков Е.Е. Кешенді

877 Қабкен Қайыркелді Қалышұлы SE-2008 Web3 personal budget planning 
platform(mobile app)

Web3 қаржылық есеп платформасы 
(мобильді қосымша)

Web3 платформа для учета финансов 
(мобильное приложение)

Аманбек Е.Е. Кешенді

878 Мұхамадиева Əйгерім Мұхаметқызы SE-2008 Web3 personal budget planning 
platform(mobile app)

Web3 қаржылық есеп платформасы 
(мобильді қосымша)

Web3 платформа для учета финансов 
(мобильное приложение)

Аманбек Е.Е. Кешенді



879 Шайзолла Нұртілеу Қайратұлы SE-2008 Web3 personal budget planning 
platform(mobile app)

Web3 қаржылық есеп платформасы 
(мобильді қосымша)

Web3 платформа для учета финансов 
(мобильное приложение)

Аманбек Е.Е. Кешенді

880 Жамбыл Дарын Максатулы SE-2009 Auto parts selling information system 
development

Автокөлік бөлшектерін сатуды 
ұйымдастырудың ақпараттық жүйесін 
əзірлеу

Разработка информационной системы 
для организации продаж автозапчастей

Оразбеков Саятбек Кешенді

881 Қайдар Əлиқан Асқанұлы SE-2009 Auto parts selling information system 
development

Автокөлік бөлшектерін сатуды 
ұйымдастырудың ақпараттық жүйесін 
əзірлеу

Разработка информационной системы 
для организации продаж автозапчастей

Оразбеков Саятбек Кешенді

882 Бауыржанова Жұлдыз Мұратқызы SE-2009 Build own Web Framework in Go Go-да өзіңіздің веб-құрылымыңызды 
құру

Создание собстевеного веб фреймворка 
на Go

Мукатаев Т.С. Кешенді

883 Коломеец Илларион Владимирович SE-2009 Development of a mobile application 
«Hike it» for tracking mountain routes

«Hike it» тау бағыттарын қадағалауға 
арналған мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
трекинга горных маршрутов «Hike it»

Байжаксынов Д. Кешенді

884 Мұратбек Асылбек Мейржанұлы SE-2009 Development of a mobile application 
«Hike it» for tracking mountain routes

«Hike it» тау бағыттарын қадағалауға 
арналған мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
трекинга горных маршрутов «Hike it»

Байжаксынов Д. Кешенді

885 Умиржанов Алиби Ерканатович SE-2009 Development of a mobile application for 
an educational center with payment system 
integration

Төлем жүйесін интеграциялау арқылы 
білім беру орталығына арналған 
мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для образовательного центра с 
интеграцией платежной системы

Мусина Г.Т. Жеке

886 Жанатов Жандос Нурланұлы SE-2009 Development of a web application for 
system assessment in the service sector

Қызмет көрсету секторында жүйені 
біріктіру үшін веб-қосымшаны əзірлеу

Разработка web-приложения для 
системной интеграции в сфере услуг

Солтан Г. Ж. Кешенді

887 Кадыркулов Алибек Жасуланұлы SE-2009 Development of a web application for 
system assessment in the service sector

Қызмет көрсету секторында жүйені 
біріктіру үшін веб-қосымшаны əзірлеу

Разработка web-приложения для 
системной интеграции в сфере услуг

Солтан Г. Ж. Кешенді

888 Қайсарбек Əли Талғатұлы SE-2009 Development of a Web-application for 
demonstrating people's requests for 
creating a new convenient route

Адамдардың жаңа ыңғайлы маршрут 
құруға сұраныстарын көрсету үшін 
Web-бағдарлама əзірлеу

Разработка Web-приложения для 
демонстрация запросов людей по 
созданию нового удобного маршрута

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

889 Тулеп Зарина Болатқызы SE-2009 Development of a Web-application for 
demonstrating people's requests for 
creating a new convenient route

Адамдардың жаңа ыңғайлы маршрут 
құруға сұраныстарын көрсету үшін 
Web-бағдарлама əзірлеу

Разработка Web-приложения для 
демонстрация запросов людей по 
созданию нового удобного маршрута

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

890 Алдажаров Мерей Абилхайырулы SE-2009 Development of a Web application to 
cover the activities of student clubs at the 
university

Университеттегі студенттік 
клубтардың қызметін қамту үшін веб 
қосымшаны əзірлеу

Разработка Web приложения для 
освещения деятельности студенческих 
клубов в университете

Хаймульдин Н.Ғ. Жеке

891 Рысбек Асанəлі Оңалбайұлы SE-2009 Development of an automated system for 
forecasting pricing policy in trade

Саудағы баға саясатын болжаудың 
автоматтандырылған жүйесін жасау

Разработка автоматизированной 
системы прогнозирования ценовой 
политики в торговле

Мусина Г.Т. Жеке

892 Дулдиев Райымбек Сартайұлы SE-2009 Development of Coffee Management 
System

Кофехананы Басқару Жүйесін Əзірлеу Разработка Системы Управления 
Кофейней

Мукатаев Т.С. Кешенді

893 Əбдіқали Елжас Нұрланұлы SE-2009 Development of Coffee Management 
System

Кофехананы Басқару Жүйесін Əзірлеу Разработка Системы Управления 
Кофейней

Мукатаев Т.С. Кешенді

894 Абишева Даяна Амангельдыевна SE-2009 Development of content monetization 
platform

Мазмұнды монетизациялау 
платформасын əзірлеу

Разработка платформы монетизации 
контента

Калпаков Е.Н. Кешенді

895 Зейнешев Адиль Ерикович SE-2009 Facial acne detection using computer 
vision with subsequent treatment 
recommendations

Компьютерлік көру арқылы беттегі 
безеулерді анықтау жəне қажетті 
ұсыныстар

Обнаружение акне на лице с помощью 
компьютерного зрения и дальнейшие 
рекомендации

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

896 Амангельдиев Абылайхан Жангельдиевич SE-2009 Real-time sign language detection using 
machine learning

Машиналық оқыту көмегімен нақты 
уақыттағы ым тілін анықтау

Обнаружение языка жестов в реальном 
времени с помощью машинного 
обучения

Ермаганбетова М.А. Кешенді

897 Зарсаев Евгений Игоревич SE-2009 Real-time sign language detection using 
machine learning

Машиналық оқыту көмегімен нақты 
уақыттағы ым тілін анықтау

Обнаружение языка жестов в реальном 
времени с помощью машинного 
обучения

Ермаганбетова М.А. Кешенді

898 Ибрагимов Олжас Естайұлы SE-2010 Accounting of employees of the 
organization and their material values: The 
inventory control system

Ұйым қызметкерлері мен олардың 
материалдық құндылықтарының есебі: 
Тауарлы-материалдық құндылықтарды 
бақылау жүйесі

Учет работников организации и их 
материальных ценностей: Система 
инвентарного учета

Сералиев Ж.М. Кешенді

899 Қанатбек Байдəулет Бірлікұлы SE-2010 Accounting of employees of the 
organization and their material values: The 
inventory control system

Ұйым қызметкерлері мен олардың 
материалдық құндылықтарының есебі: 
Тауарлы-материалдық құндылықтарды 
бақылау жүйесі

Учет работников организации и их 
материальных ценностей: Система 
инвентарного учета

Сералиев Ж.М. Кешенді

900 Орынбасар Мерей Нұрланқызы SE-2010 AI application for face skin issues 
recognition

Бет терісі мəселелерін табуға арналған 
AI қосымша

AI Приложение для распознавания 
проблем с кожей лица

Абдикенов Б.Б. Кешенді

901 Сəкен Ақсұңқар SE-2010 AI application for face skin issues 
recognition

Бет терісі мəселелерін табуға арналған 
AI қосымша

AI Приложение для распознавания 
проблем с кожей лица

Абдикенов Б.Б. Кешенді

902 Мырзағалиев Темирлан Дəулетұлы SE-2010 Auto parts selling information system 
development

Автокөлік бөлшектерін сатуды 
ұйымдастырудың ақпараттық жүйесін 
əзірлеу

Разработка информационной системы 
для организации продаж автозапчастей

Оразбеков Саятбек Кешенді

903 Абриков Дəурбек Қуатұлы SE-2010 Design and development of a platform for 
increasing the profitability of liquidity 
pools of decentralized exchanges using 
smart contracts in the Cosmos blockchain 
ecosystem

Cosmos блокчейн экожүйесіндегі смарт-
келісімшарттарды пайдалана отырып, 
орталықтандырылмаған биржалардың 
өтімділік пулдарының табыстылығын 
арттыру үшін платформаны жобалау 
жəне əзірлеу

Проектирование и разработка 
платформы увеличения доходности 
пулов ликвидности 
децентрализованных бирж с 
использованием смарт-контрактов в 
экосистеме блокчейна «Cosmos»

Икрам М.А. Кешенді

904 Мейрамбайұлы Əділ SE-2010 Design and development of a platform for 
increasing the profitability of liquidity 
pools of decentralized exchanges using 
smart contracts in the Cosmos blockchain 
ecosystem

Cosmos блокчейн экожүйесіндегі смарт-
келісімшарттарды пайдалана отырып, 
орталықтандырылмаған биржалардың 
өтімділік пулдарының табыстылығын 
арттыру үшін платформаны жобалау 
жəне əзірлеу

Проектирование и разработка 
платформы увеличения доходности 
пулов ликвидности 
децентрализованных бирж с 
использованием смарт-контрактов в 
экосистеме блокчейна «Cosmos»

Икрам М.А. Кешенді

905 Темиргалиев Дамир Русланович SE-2010 Design and development of a platform for 
increasing the profitability of liquidity 
pools of decentralized exchanges using 
smart contracts in the Cosmos blockchain 
ecosystem

Cosmos блокчейн экожүйесіндегі смарт-
келісімшарттарды пайдалана отырып, 
орталықтандырылмаған биржалардың 
өтімділік пулдарының табыстылығын 
арттыру үшін платформаны жобалау 
жəне əзірлеу

Проектирование и разработка 
платформы увеличения доходности 
пулов ликвидности 
децентрализованных бирж с 
использованием смарт-контрактов в 
экосистеме блокчейна «Cosmos»

Икрам М.А. Кешенді



906 Аманжолов Бахытжан Жаксылыкович SE-2010 Design and development of a system for 
recognizing exercises for independent 
training

Дербес жаттығуларды жасауды тануға 
арналғай жүйені жобалау мен əзірлеу

Проектирование и разработка системы 
для распознавания упражнений для 
самостоятельных тренировок

Абдикенов Б.Б. Кешенді

907 Бекназаров Дəуренбек Серікұлы SE-2010 Design and development of a system for 
recognizing exercises for independent 
training

Дербес жаттығуларды жасауды тануға 
арналғай жүйені жобалау мен əзірлеу

Проектирование и разработка системы 
для распознавания упражнений для 
самостоятельных тренировок

Абдикенов Б.Б. Кешенді

908 Нақып Санжар Жасұланұлы SE-2010 Design and development of a system for 
recognizing exercises for independent 
training

Дербес жаттығуларды жасауды тануға 
арналғай жүйені жобалау мен əзірлеу

Проектирование и разработка системы 
для распознавания упражнений для 
самостоятельных тренировок

Абдикенов Б.Б. Кешенді

909 Жусупов Даниал Ниязбекович SE-2010 Development of a mobile application for 
halal food scanner

Халал өнімдерді сканерлеу үшін 
арналған мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложение 
для сканера халяльных продуктов

Балтабай М. Кешенді

910 Серік Диас Бауыржанұлы SE-2010 Development of a mobile application for 
halal food scanner

Халал өнімдерді сканерлеу үшін 
арналған мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложение 
для сканера халяльных продуктов

Балтабай М. Кешенді

911 Резаева Анастасия Олеговна SE-2010 Development of a mobile device status 
dashboard

Мобильді құрылғы күйінің бақылау 
тақтасын əзірлеу

Разработка мониторинговой панели 
состояния мобильных устройств

Оразбеков Е.Е. Кешенді

912 Саясат Ақбота Мархабатқызы SE-2010 Development of a mobile device status 
dashboard

Мобильді құрылғы күйінің бақылау 
тақтасын əзірлеу

Разработка мониторинговой панели 
состояния мобильных устройств

Оразбеков Е.Е. Кешенді

913 Құдайберген Жандос Жаңабекұлы SE-2010 Development of a web application for 
system assessment in the service sector

Қызмет көрсету секторында жүйені 
біріктіру үшін веб-қосымшаны əзірлеу

Разработка web-приложения для 
системной интеграции в сфере услуг

Солтан Г. Ж. Кешенді

914 Абуова Изель Тимурқызы SE-2010 Development of an application in the form 
of a bulletin board for service exchanges

Қызметтерді бөлісу үшін хабарландыру 
тақтасы түріндегі платформаны əзірлеу

Разработка платформы в виде доски 
объявлений для обмена услугами

Айбатбек А. Кешенді

915 Əлияр Гулфайрус Нуржанқызы SE-2010 Development of an application in the form 
of a bulletin board for service exchanges

Қызметтерді бөлісу үшін хабарландыру 
тақтасы түріндегі платформаны əзірлеу

Разработка платформы в виде доски 
объявлений для обмена услугами

Айбатбек А. Кешенді

916 Киюбаева Камила Азатовна SE-2010 Development of an application in the form 
of a bulletin board for service exchanges

Қызметтерді бөлісу үшін хабарландыру 
тақтасы түріндегі платформаны əзірлеу

Разработка платформы в виде доски 
объявлений для обмена услугами

Айбатбек А. Кешенді

917 Байсаков Олжас Маратұлы SE-2010 Development of music application on the 
Android platform

Android платформасында музыкалық 
қосымшаны əзірлеу

Разработка музыкального приложения 
на платформе Android

Орынбек А.С. Кешенді

918 Каждаров Алдияр Даниярович SE-2010 Development of music application on the 
Android platform

Android платформасында музыкалық 
қосымшаны əзірлеу

Разработка музыкального приложения 
на платформе Android

Орынбек А.С. Кешенді

919 Қажмұрат Қадырəли Дəулетұлы SE-2011 Biometric fingerprint recognition and 
integration into the blockchain environment

Биометриялық саусақ ізін тану жəне 
блокчейн ортасына еңгіздіру

Биометрическое распознавание 
отпечатков пальцев и интеграция в 
блокчейн-среду

Зернов Д. Ю. Кешенді

920 Аманбекова Əнел Еркінбекқызы SE-2011 Decentralised music streaming platform 
using smart contracts

Смарт контракт негізінде 
орталықтандырылмаған музыкалық 
ағындық платформа

Децентрализованная платформа для 
стриминга музыки на основе смарт 
контрактов

Икрам М.А. Кешенді

921 Таукенов Асылкен Азаматұлы SE-2011 Decentralised music streaming platform 
using smart contracts

Смарт контракт негізінде 
орталықтандырылмаған музыкалық 
ағындық платформа

Децентрализованная платформа для 
стриминга музыки на основе смарт 
контрактов

Икрам М.А. Кешенді

922 Бекжанова Жанна Алибекқызы SE-2011 Development of a mobile app for 
children's growth

Балалардың дамуына арналған 
мобильді қосымша əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
для развития детей

Балтабай М. Жеке

923 Мейрман Санжар Жанболатұлы SE-2011 Development of a platform that promotes 
the music of aspiring musicians in 
Kazakhstan

Қазақстанда жаңадан бастаушы 
əртістердің музыкасын дамытуға 
арналған платформаны жасақтау

Разработка платформы для 
продвижения музыки начинающих 
артистов в Казахстане

Орынбек А.С. Кешенді

924 Тасқынбаева Меруерт Қасымқызы SE-2011 Development of a platform that promotes 
the music of aspiring musicians in 
Kazakhstan

Қазақстанда жаңадан бастаушы 
əртістердің музыкасын дамытуға 
арналған платформаны жасақтау

Разработка платформы для 
продвижения музыки начинающих 
артистов в Казахстане

Орынбек А.С. Кешенді

925 Хаммет Қажымұрат Ерболатұлы SE-2011 Development of a platform that promotes 
the music of aspiring musicians in 
Kazakhstan

Қазақстанда жаңадан бастаушы 
əртістердің музыкасын дамытуға 
арналған платформаны жасақтау

Разработка платформы для 
продвижения музыки начинающих 
артистов в Казахстане

Орынбек А.С. Кешенді

926 Серикбаев Тамирлан Амирович SE-2011 Development of a rating system for 
educational institutions in Kazakhstan

Қазақстандағы оқу орындарының 
рейтингтік жүйесін əзірлеу

Разработка рейтинговой системы для 
образовательных учреждений на 
территории Казахстана

Асанова Н.Н. Кешенді

927 Манап Елдос Дулатбекұлы SE-2011 Development of a self-study corporate 
portal

Өздігі оқу үшін корпоративтік 
порталды əзірлеу

Разработка корпоративного портала 
самостоятельного обучения

Мусина Г.Т. Кешенді

928 Жауыр Əділхан Заманбекұлы SE-2011 Development of an application for speech 
therapy for children with speech 
impairment

Сөйлеу бұзылысы бар балаларға 
арналған логопедия қосымшасын 
əзірлеу

Разработка приложения для логопедии 
детей с нарушением речи

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

929 Санатов Еділ Ернарұлы SE-2011 Development of an application for speech 
therapy for children with speech 
impairment

Сөйлеу бұзылысы бар балаларға 
арналған логопедия қосымшасын 
əзірлеу

Разработка приложения для логопедии 
детей с нарушением речи

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

930 Баринова Сабина Дулатхановна SE-2011 Development of an IOS application for 
cooking with recipes

Рецепттермен пісіруге арналған IOS 
қосымшасын əзірлеу

Разработка IOS приложения для 
готовки с рецептами

Орынбек А.С. Жеке

931 Бекбаев Бағдат Оңгарбайұлы SE-2011 Development of an online platform for 
advanced training

Біліктілікті арттырудың онлайн 
платформасын əзірлеу

Разработка онлайн платформы для 
повышения квалификации

Сахипов А.А. Кешенді

932 Мақыжан Дархан Ержанұлы SE-2011 Development of an online platform for 
advanced training

Біліктілікті арттырудың онлайн 
платформасын əзірлеу

Разработка онлайн платформы для 
повышения квалификации

Сахипов А.А. Кешенді

933 Янфуев Рият Ринатович SE-2011 Development of an online platform for 
advanced training

Біліктілікті арттырудың онлайн 
платформасын əзірлеу

Разработка онлайн платформы для 
повышения квалификации

Сахипов А.А. Кешенді

934 Бекмұратов Əділет Байғалиұлы SE-2011 Development of application for vehicle 
renting

Көлік құралдарын жалға алуға 
арналған қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для аренды 
транспортных средств

Аймухамбетов О. К. Кешенді

935 Нұрдылда Расул Əділханұлы SE-2011 Development of application for vehicle 
renting

Көлік құралдарын жалға алуға 
арналған қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для аренды 
транспортных средств

Аймухамбетов О. К. Кешенді

936 Ходжабеков Жəнібек Бахытжанұлы SE-2011 Development of expenses tracking app Шығыстарды бақылау қолданбасын 
əзірлеу

Разработка приложения для 
отслеживания расходов

Хармысов Ч.А. Кешенді

937 Асқарұлы Алмас SE-2011 Development of the marketplace for online 
courses "iOne.education"

Онлайн курстарға арналған 
маркетплейс əзірлеу "iOne.education"

Разработка маркетплейса для онлайн 
курсов "iOne.education"

Солтан Г. Ж. Кешенді

938 Жерносек Даниял Нурланович SE-2011 Infrastructure of digital fiscal receipts and 
universal loyalty system for B2C 
organizations

Цифрлық фискалдық чектердің 
инфрақұрылымы жəне B2C ұйымдары 
үшін əмбебап адалдық жүйесі

Инфраструктура цифровых 
фискальных чеков и универсальная 
система лояльности для B2C 
организаций

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді



939 Тұрсын Арман Санатұлы SE-2012 Creation of a security system using social 
network analysis based on Data mining

Data mining комегімен əлеуметтік 
желіні талдау арқылы қауіпсіздік 
жүйесін құру

Создание системы безопасности с 
использованием анализа социальных 
сетей на основе Data mining

Мусина Г.Т. Жеке

940 Кисиков Чингиз Арманович SE-2012 Creation of the concept of a platform for 
publishing and viewing kazakh comics in 
media format

Медиа форматта қазақ комикстерін 
басып шығару жəне көру 
платформасының тұжырымдамасын 
құру

Создание концепции платформы для 
публикации и просмотра 
казахстанских комиксов в медиа 
формате

Айбатбек А. Кешенді

941 Курпенов Фарид Ришатович SE-2012 Development of a computer game in the 
"Platformer" genre on the Unity platform

Unity платформасында «Платформер» 
жанрында компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанре «Платформер» на платформе 
Unity

Оразбеков Е.Е. Жеке

942 Төлегенов Мұхамед Дəуренұлы SE-2012 Development of a mobile application - a 
guide for tourists

Туристерге арналған нұсқаулық 
мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения - 
путеводителя для туристов

Мусина Г.Т. Кешенді

943 Який Ерасыл Хайратұлы SE-2012 Development of a mobile application - a 
guide for tourists

Туристерге арналған нұсқаулық 
мобильді қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения - 
путеводителя для туристов

Мусина Г.Т. Кешенді

944 Жолдықараева Еркеайым Бағланқызы SE-2012 Development of a platform for finding 
clubs and players for amateur football

Əуесқой футбол клубтары мен 
ойыншыларды табуға арналған 
платформа əзірлеу

Разработка платформы для поиска 
клубов и игроков любительского 
футбола

Мукатаев Т.С. Кешенді

945 Кадыржанов Диас Русланович SE-2012 Development of a platform for finding 
clubs and players for amateur football

Əуесқой футбол клубтары мен 
ойыншыларды табуға арналған 
платформа əзірлеу

Разработка платформы для поиска 
клубов и игроков любительского 
футбола

Мукатаев Т.С. Кешенді

946 Нагиев Мариф Эльханоглы SE-2012 Development of a platform for finding 
clubs and players for amateur football

Əуесқой футбол клубтары мен 
ойыншыларды табуға арналған 
платформа əзірлеу

Разработка платформы для поиска 
клубов и игроков любительского 
футбола

Мукатаев Т.С. Кешенді

947 Нурахметов Алмас Ерланович SE-2012 Development of a service for a complex of 
financial services for manufacturers and 
suppliers using crowdfunding methods

Краудфандинг əдістерін қолдана 
отырып, өндірушілер мен жеткізушілер 
үшін қаржылық қызметтер кешеніне 
арналған сервисті əзірлеу

Разработка сервиса для комплекса 
финансовых услуг для производителей 
и поставщиков с помощью методов 
краудфандинга

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

948 Омирбаев Диас Габитулы SE-2012 Development of a service for a complex of 
financial services for manufacturers and 
suppliers using crowdfunding methods

Краудфандинг əдістерін қолдана 
отырып, өндірушілер мен жеткізушілер 
үшін қаржылық қызметтер кешеніне 
арналған сервисті əзірлеу

Разработка сервиса для комплекса 
финансовых услуг для производителей 
и поставщиков с помощью методов 
краудфандинга

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

949 Сапарбек Əділхан Ержанұлы SE-2012 Development of a system for load 
distribution of teaching staff in "Astana IT 
University" LLP

"Astana IT University" ЖШС ПОҚ 
жүктемесін бөлу үшін жүйені əзірлеу

Разработка системы для распределения 
нагрузки ППС в ТОО "Astana IT 
University"

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

950 Тəубақабыл Нұрлыбек Мұратбекұлы SE-2012 Development of an application for 
managing the classroom fund and an 
academic schedule

Сынып қорын басқару жəне оқу 
кестесін дайындау жүйесін əзірлеу

Разработка системы по управлению 
аудиторным фондом и составлению 
академического расписания

Аймухамбетов О. К. Жеке

951 Шалиева Нұржамал Бауыржанқызы SE-2012 Development of an iOS-based mobile 
application with a methodology to analyze 
the daily progress of maintaining a healthy 
lifestyle

Салауатты өмір салтын жүргізудің 
күнделікті прогресін талдау 
əдістемесімен iOS негізінде мобильді 
қосымшаны əзірлеу

Разработка мобильного приложения на 
базе iOS с методикой анализа 
ежедневного прогресса ведения 
здорового образа жизни

Сералиев Ж.М. Кешенді

952 Нигметов Амир Сунгатұлы SE-2012 Development of the web application for 
automating the processes of accounting 
and agreement of contracts

Шарттарды есепке алу жəне келісу 
процестерін автоматтандыруға 
арналған web-қосымшаны əзірлеу

Разработка web-приложения для 
автоматизаций процессов учета и 
согласования договоров

Солтан Г. Ж. Кешенді

953 Амильбек Нұрболат Дюсембекұлы SE-2012 The dynamics of heat consumption in the 
residential complex of the city of Astana

Астана қаласының тұрғын үй 
кешеніндегі жылуды тұтыну 
динамикасы

Динамики теплопотребления по 
жилому комплексу города Астана

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

954 Куандыков Алихан Ануарбекович SE-2012 The dynamics of heat consumption in the 
residential complex of the city of Astana

Астана қаласының тұрғын үй 
кешеніндегі жылуды тұтыну 
динамикасы

Динамики теплопотребления по 
жилому комплексу города Астана

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

955 Уртакова Балжан Багадатовна SE-2012 The dynamics of heat consumption in the 
residential complex of the city of Astana

Астана қаласының тұрғын үй 
кешеніндегі жылуды тұтыну 
динамикасы

Динамики теплопотребления по 
жилому комплексу города Астана

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

956 Айтмагамбетова Жасмина Жанболатовна SE-2013 Design and development of a service for 
learning foreign language using the spaced 
repetition method

Аралық қайталау əдісін қолдану 
арқылы шет тілін үйрену қызметін 
жобалау жəне əзірлеу

Проектирование и разработка сервиса 
изучения иностранного языка методом 
интервального повторения

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

957 Дыбысбай Думан Дулатжанұлы SE-2013 Design and development of a service for 
learning foreign language using the spaced 
repetition method

Аралық қайталау əдісін қолдану 
арқылы шет тілін үйрену қызметін 
жобалау жəне əзірлеу

Проектирование и разработка сервиса 
изучения иностранного языка методом 
интервального повторения

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

958 Кисметов Алиғазы Алпамысұлы SE-2013 Design and development of a service for 
learning foreign language using the spaced 
repetition method

Аралық қайталау əдісін қолдану 
арқылы шет тілін үйрену қызметін 
жобалау жəне əзірлеу

Проектирование и разработка сервиса 
изучения иностранного языка методом 
интервального повторения

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

959 Əбдімəжит Алуа Нұрхамитқызы SE-2013 Development of a platform to search drugs 
by symptoms

Дəрі-дəрмекті симптом бойынша 
іздеуге арналған платформаны əзірлеу

Разработка платформы для поиска 
лекарственных средств по симптомам

Хаймульдин А.Ғ. Кешенді

960 Копбаева Назым Сатбаевна SE-2013 Development of a platform to search drugs 
by symptoms

Дəрі-дəрмекті симптом бойынша 
іздеуге арналған платформаны əзірлеу

Разработка платформы для поиска 
лекарственных средств по симптомам

Хаймульдин А.Ғ. Кешенді

961 Садық Аружан Қайратқызы SE-2013 Development of a platform to search drugs 
by symptoms

Дəрі-дəрмекті симптом бойынша 
іздеуге арналған платформаны əзірлеу

Разработка платформы для поиска 
лекарственных средств по симптомам

Хаймульдин А.Ғ. Кешенді

962 Саух Владислав Владимирович SE-2013 Development of a service for conducting 
live multi-stream broadcasts

Тікелей көп ағынды хабар тарату үшін 
сервисті əзірлеу

Разработка сервиса для проведения 
прямых мультипотоковых вещаний

Калпаков Е.Н. Кешенді

963 Утемурат Алишер Рахметуллаулы SE-2013 Development of a service for conducting 
live multi-stream broadcasts

Тікелей көп ағынды хабар тарату үшін 
сервисті əзірлеу

Разработка сервиса для проведения 
прямых мультипотоковых вещаний

Калпаков Е.Н. Кешенді

964 Қуанғанов Елдар Қуанғанұлы SE-2013 Development of a system for booking 
places and pre-ordering in public catering 
establishments

Қоғамдық тамақтану орындарында 
брондау жəне алдын ала тапсырыс беру 
жүйесін жасау

Разработка системы для бронирования 
мест и предзаказа в предприятиях 
общественного питания

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

965 Қуандықов Рахат Керімұлы SE-2013 Development of a system for booking 
places and pre-ordering in public catering 
establishments

Қоғамдық тамақтану орындарында 
брондау жəне алдын ала тапсырыс беру 
жүйесін жасау

Разработка системы для бронирования 
мест и предзаказа в предприятиях 
общественного питания

Сарсенова Ж.Н. Кешенді



966 Умурзаков Тимур Тургунович SE-2013 Development of a system for booking 
places and pre-ordering in public catering 
establishments

Қоғамдық тамақтану орындарында 
брондау жəне алдын ала тапсырыс беру 
жүйесін жасау

Разработка системы для бронирования 
мест и предзаказа в предприятиях 
общественного питания

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

967 Есилбаева Мирай Атимбековна SE-2013 Development of iOS mobile applicaton for 
‘Jas Ventures’

iOS үшін ‘Jas Ventures’ мобильді 
қосымшасын əзірлеу

Разработка мобильного приложения 
‘Jas Ventures’ для iOS

Асанова Н.Н. Кешенді

968 Мансуров Куаныш Галымжанович SE-2013 Mobile app of joint purchases for 
restaurants and establishments

Мейрамханалар мен мекемелерге 
арналган бірлескен сатып алудын 
мобильдік косымшасы

Мобильное приложение совместной 
покупки для ресторанов и заведений

Мукатаев Т.С. Кешенді

969 Геройғазы Нұрасыл Ерболұлы SE-2013 NLP based resume parser web application NLP негізінде резюмені парсингтеуге 
арналған веб-бағдарлама дамыту

Разработка веб-приложения для 
парсинга резюме на основе обработки 
естественного языка

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

970 Куатбеков Жумахан Чингизович SE-2013 NLP based resume parser web application NLP негізінде резюмені парсингтеуге 
арналған веб-бағдарлама дамыту

Разработка веб-приложения для 
парсинга резюме на основе обработки 
естественного языка

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

971 Бегасилов Нұрсұлтан Шыңғысұлы SE-2013 Roommate search system for shared 
rentals

Бөлмені бірлесіп жалға алу жүйесі Система поиска соседей по комнате 
для совместной аренды

Сералиев Ж.М. Кешенді

972 Джолдыбаев Əлібек Русланұлы SE-2013 Roommate search system for shared 
rentals

Бөлмені бірлесіп жалға алу жүйесі Система поиска соседей по комнате 
для совместной аренды

Сералиев Ж.М. Кешенді

973 Мақұлбай Азамат Талғатұлы SE-2013 Roommate search system for shared 
rentals

Бөлмені бірлесіп жалға алу жүйесі Система поиска соседей по комнате 
для совместной аренды

Сералиев Ж.М. Кешенді

974 Тлеужан Əмір Талғатұлы SE-2014 Cross platform mobile password manager Кросс-платформалық мобильді пароль 
менеджерін дамыту

Разработка кроссплатформенного 
мобильного менеджера паролей

Асмаганбетова К.К. Кешенді

975 Беркінбаев Қанат Ғалымұлы SE-2014 Development of a web application for the 
formation and approval of the teacher's 
individual plan at LLC Astana IT 
University

Astana IT University ЖШС-де 
оқытушының Жеке жоспарын 
қалыптастыру жəне келісу үшін веб 
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб приложения для 
формирования и согласования 
индивидуального плана преподавателя 
в TOO Astana IT University

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

976 Мырзасары Данияр Тимурұлы SE-2014 Development of a web application for the 
formation and approval of the teacher's 
individual plan at LLC Astana IT 
University

Astana IT University ЖШС-де 
оқытушының Жеке жоспарын 
қалыптастыру жəне келісу үшін веб 
қосымшаны əзірлеу

Разработка веб приложения для 
формирования и согласования 
индивидуального плана преподавателя 
в TOO Astana IT University

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

977 Бақыткерейұлы Батырбек SE-2014 Development of an information system for 
the implementation of methodological 
training of teachers of IT disciplines

IT пəндер оқытушыларын əдістемелік 
даярлауды жүзеге асыру үшін 
ақпараттық жүйені əзірлеу

Разработка информационной системы 
для осуществления методической 
подготовки преподавателей IT 
дисциплин

Аймухамбетов О. К. Кешенді

978 Бейсенбаев Өмірсерік Русланұлы SE-2014 Development of an information system for 
the implementation of methodological 
training of teachers of IT disciplines

IT пəндер оқытушыларын əдістемелік 
даярлауды жүзеге асыру үшін 
ақпараттық жүйені əзірлеу

Разработка информационной системы 
для осуществления методической 
подготовки преподавателей IT 
дисциплин

Аймухамбетов О. К. Кешенді

979 Утебаев Диас Дамирович SE-2014 Development of an information system for 
the implementation of methodological 
training of teachers of IT disciplines

IT пəндер оқытушыларын əдістемелік 
даярлауды жүзеге асыру үшін 
ақпараттық жүйені əзірлеу

Разработка информационной системы 
для осуществления методической 
подготовки преподавателей IT 
дисциплин

Аймухамбетов О. К. Кешенді

980 Айтқазинов Аябек Аяжанұлы SE-2014 Development of an online application for 
finding people by interests

Қызығушылықтары бойынша іздеуге 
арналған онлайн қосымшаны əзірлеу

Разработка онлайн приложения для 
поиска людей по интересам

Калпаков Е.Н. Кешенді

981 Жуматаев Елхан Куанышевич SE-2014 Development of an online application for 
finding people by interests

Қызығушылықтары бойынша іздеуге 
арналған онлайн қосымшаны əзірлеу

Разработка онлайн приложения для 
поиска людей по интересам

Калпаков Е.Н. Кешенді

982 Турсунбек Ақжан Даулеталықызы SE-2014 Development of an online application for 
finding people by interests

Қызығушылықтары бойынша іздеуге 
арналған онлайн қосымшаны əзірлеу

Разработка онлайн приложения для 
поиска людей по интересам

Калпаков Е.Н. Кешенді

983 Байгалиев Даулет Кыпшакбайұлы SE-2014 Development of application for restaurants Мейрамханаға арналған қосымша Разработка приложения для ресторана Калпаков Е.Н. Кешенді

984 Лесбек Бекжан Қуатұлы SE-2014 Development of application for restaurants Мейрамханаға арналған қосымша Разработка приложения для ресторана Калпаков Е.Н. Кешенді

985 Дуйсенов Алдияр Ардакович SE-2014 Development of dashboard for driver 
monitoring

Жүргізушіні бақылау үшін бақылаудың 
цифрлық тақтасын əзірлеу

Разработка электронной доски для 
мониторинга водителей

Амиргалиев Б.Е. Кешенді

986 Алкенова Альдина Садыровна SE-2014 Development of the company’s website 
using Data Mining

Data Mining қолдану арқылы компания 
сайтын құрастыру

Разработка сайта компании с 
использованием Data Mining

Мусина Г.Т. Кешенді

987 Жолдасова Эльмира Жұмабайқызы SE-2014 Development of the company’s website 
using Data Mining

Data Mining қолдану арқылы компания 
сайтын құрастыру

Разработка сайта компании с 
использованием Data Mining

Мусина Г.Т. Кешенді

988 Исенов Данияр Маратұлы SE-2014 Development of the robotic complex 
system and its integration into the oil 
industry

Роботтандырылған кешенді жүйелерді 
дайындау жəне мұнай саласына еңгізу

Разработка системы 
роботизированного комплекса и ее 
интеграция в нефтедобывающую 
индустрию

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

989 Самаликов Фараби Абзал-Сенбіұлы SE-2014 Development of the robotic complex 
system and its integration into the oil 
industry

Роботтандырылған кешенді жүйелерді 
дайындау жəне мұнай саласына еңгізу

Разработка системы 
роботизированного комплекса и ее 
интеграция в нефтедобывающую 
индустрию

Сарсенова Ж.Н. Кешенді

990 Қуандықов Айсұлтан Қуандықұлы SE-2014 The development of Restaurant and 
wedding salon's web application

Мейрамхана мен үйлену салонына 
арналған веб-қосымшаны əзірлеу

Разработка веб-приложения для 
ресторана и свадебного салона

Орынбек А.С. Кешенді

991 Сманов Бексұлтан Нұрланұлы SE-2014 The development of Restaurant and 
wedding salon's web application

Мейрамхана мен үйлену салонына 
арналған веб-қосымшаны əзірлеу

Разработка веб-приложения для 
ресторана и свадебного салона

Орынбек А.С. Кешенді

992 Елемесов Айбар Русланович SE-2015 Development of a Web-application for 
demonstrating people's requests for 
creating a new convenient route

Адамдардың жаңа ыңғайлы маршрут 
құруға сұраныстарын көрсету үшін 
Web-бағдарлама əзірлеу

Разработка Web-приложения для 
демонстрация запросов людей по 
созданию нового удобного маршрута

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

993 Нəсір Азамат Құралбайұлы SE-2015 Development of an online platform for 
managing e-learning systems

Электрондық оқыту жүйелерін 
басқаруға арналған онлайн 
платформаны əзірлеу

Разработка онлайн платформы для 
управления системами электронного 
обучения

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

994 Ұлықпанова Аружан Қайратқызы SE-2015 Development of an online platform for 
managing e-learning systems

Электрондық оқыту жүйелерін 
басқаруға арналған онлайн 
платформаны əзірлеу

Разработка онлайн платформы для 
управления системами электронного 
обучения

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

995 Баймурзин Рафаэль Тахирович SE-2015 Development of platform for competitive 
programming

Бағдарламалау бойынша бəсекелес 
платформасын жүйесін дамыту

Разработка платформы для 
соревнований по программированию

Аманбек Е.Е. Кешенді

996 Ирисбеков Максат Батырұлы SE-2015 Development of the marketplace for online 
courses "iOne.education"

Онлайн курстарға арналған 
маркетплейс əзірлеу "iOne.education"

Разработка маркетплейса для онлайн 
курсов "iOne.education"

Солтан Г. Ж. Кешенді



997 Баблышова Ақнұр Əлібекқызы SE-2015 Development of web and mobile 
applications for bookstore with payment 
service

Кітап дүкенінің веб жəне мобильді 
қосымшаларын төлемдік жүйемен 
əзірлеу

Разработка веб и мобильного 
приложений для книжного магазина с 
платежной системой

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

998 Бейшембиев Рамис Эдикович SE-2015 Development of web and mobile 
applications for bookstore with payment 
service

Кітап дүкенінің веб жəне мобильді 
қосымшаларын төлемдік жүйемен 
əзірлеу

Разработка веб и мобильного 
приложений для книжного магазина с 
платежной системой

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

999 Тағаева Фарида Бахтбекқызы SE-2015 Development of web and mobile 
applications for bookstore with payment 
service

Кітап дүкенінің веб жəне мобильді 
қосымшаларын төлемдік жүйемен 
əзірлеу

Разработка веб и мобильного 
приложений для книжного магазина с 
платежной системой

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

1000 Рүстем Əлімжан Нұрлыбекұлы SE-2015 Information system for recording the state 
of military automotive equipment

Əскери-автомобиль техникасының 
күйін есепке алуға арналған 
ақпараттық жүйе

Информационная система для учета 
состояния военно-автомобильной 
техники

Айтмұханбетова Э.А. Жеке

1001 Ахмедиев Алдияр Ардакович SE-2015 Route optimization for delivery services Жеткізу қызметтері үшін бағытты 
оңтайландыру

Оптимизация маршрутов для служб 
доставки

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

1002 Магауия Бекарыс Темірланұлы SE-2015 Route optimization for delivery services Жеткізу қызметтері үшін бағытты 
оңтайландыру

Оптимизация маршрутов для служб 
доставки

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

1003 Султанов Асланбек Улугбекович SE-2015 Route optimization for delivery services Жеткізу қызметтері үшін бағытты 
оңтайландыру

Оптимизация маршрутов для служб 
доставки

Айтмұханбетова Э.А. Кешенді

1004 Алтай Томирис Таирқызы SE-2015 The development of management system 
for AITU's library

AITU кітапханасын басқару жүйесін 
дамыту

Разработка системы управления 
библиотекой AITU

Сералиев Ж.М. Кешенді

1005 Ертаев Нурхан Аскарбекулы SE-2015 The development of management system 
for AITU's library

AITU кітапханасын басқару жүйесін 
дамыту

Разработка системы управления 
библиотекой AITU

Сералиев Ж.М. Кешенді

1006 Таганов Нуркен Пернебекулы SE-2015 The development of management system 
for AITU's library

AITU кітапханасын басқару жүйесін 
дамыту

Разработка системы управления 
библиотекой AITU

Сералиев Ж.М. Кешенді

1007 Жұмаділ Алишер Қайратұлы SE-2015 The system of accounting and analysis of 
company expenses

Компания шығындарын есепке алу 
жəне талдау жүйесі

Система учета и анализа расходов 
компании

Сералиев Ж.М. Кешенді

1008 Нурлыбеков Аслан Галиханович SE-2015 The system of accounting and analysis of 
company expenses

Компания шығындарын есепке алу 
жəне талдау жүйесі

Система учета и анализа расходов 
компании

Сералиев Ж.М. Кешенді

1009 Тургинбеков Алмаз Еркебуланович SE-2016 Development of a complex microserver 
solution for the “Crash & burn” laboratory

“Crash & burn” зертханасы үшін 
күрделі микросерверлік шешімді 
əзірлеу

Разработка комплексного 
микросерверного решения для 
лаборатории “Crash & burn”

Умиров С.К. Жеке

1010 Гусев Алексей Викторович SE-2016 Development of a computer game in the 
“Hack & slash” genre on the Unreal 
Engine 5 platform

Unreal Engine 5 платформасында 
“Слэшер” жанрында компьютерлік 
ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанре «Слэшер» на платформе Unreal 
Engine 5

Аманбек Е.Е. Жеке

1011 Мурзашев Эрнест Арманович SE-2016 Development of a self-study corporate 
portal

Өздігі оқу үшін корпоративтік 
порталды əзірлеу

Разработка корпоративного портала 
самостоятельного обучения

Мусина Г.Т. Кешенді

1012 Қажыкəрім Ажар Бахтиярқызы SE-2016 Development of a vehicle tracking system Көлік құралдарын қадағалау жүйесін 
əзірлеу

Разработка системы трекинга 
автотранспорта

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

1013 Оразқан Жанна Мұратқызы SE-2016 Development of a vehicle tracking system Көлік құралдарын қадағалау жүйесін 
əзірлеу

Разработка системы трекинга 
автотранспорта

Хаймульдин Н.Ғ. Кешенді

1014 Сатуалдыпов Тамерлан Айтпайулы SE-2016 Development of a university social network Университеттің əлеуметтік желісін 
дамыту

Разработка социальной сети 
университета

Кəрімжан Н.Б. Жеке

1015 Амиргалиев Арман Сымбатович SE-2016 Development of an application for peer-to-
peer car-sharing service

Бір рангті көлік бөлісу қызметіне 
қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для 
однорангового каршеринга

Амиргалиев Б.Е. Кешенді

1016 Жолдасбек Шамшырақ Нуркенұлы SE-2016 Development of an application for peer-to-
peer car-sharing service

Бір рангті көлік бөлісу қызметіне 
қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для 
однорангового каршеринга

Амиргалиев Б.Е. Кешенді

1017 Талғатұлы Жомартхан SE-2016 Development of an application for peer-to-
peer car-sharing service

Бір рангті көлік бөлісу қызметіне 
қосымшаны əзірлеу

Разработка приложения для 
однорангового каршеринга

Амиргалиев Б.Е. Кешенді

1018 Альжанов Асылхан Асетович SE-2016 Development of an AR application for the 
enhancement of children’s creative thinking

Балалардың креативтік ойлау деңгейін 
арттыруға арналған AR қосымшасын 
əзірлеу

Разработка AR приложения для 
развития креативного мышления детей

Хаймульдин А.Ғ. Жеке

1019 Абилбекова Амина Абайаддиновна SE-2016 Development of an online platform for 
managing e-learning systems

Электрондық оқыту жүйелерін 
басқаруға арналған онлайн 
платформаны əзірлеу

Разработка онлайн платформы для 
управления системами электронного 
обучения

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

1020 Абдуллаев Нұрсəт Аннамурадұлы SE-2016 Development of social network for 
digitalization of diploma work processes

Дипломдық жұмыс процесстерін 
цифрландыруға арналған əлеуметтік 
желіні əзірлеу

Разработка социальной сети для 
цифровизации процессов дипломной 
работы

Хаймульдин А.Ғ. Кешенді

1021 Ережепов Рахат Айбулатович SE-2016 Development of social network for 
digitalization of diploma work processes

Дипломдық жұмыс процесстерін 
цифрландыруға арналған əлеуметтік 
желіні əзірлеу

Разработка социальной сети для 
цифровизации процессов дипломной 
работы

Хаймульдин А.Ғ. Кешенді

1022 Абай Рахман Абайұлы SE-2016 Development of the web application for 
automating the processes of accounting 
and agreement of contracts

Шарттарды есепке алу жəне келісу 
процестерін автоматтандыруға 
арналған web-қосымшаны əзірлеу

Разработка web-приложения для 
автоматизаций процессов учета и 
согласования договоров

Солтан Г. Ж. Кешенді

1023 Тлеуқабылова Асылай Бақытқызы SE-2016 Development of the web application for 
automating the processes of accounting 
and agreement of contracts

Шарттарды есепке алу жəне келісу 
процестерін автоматтандыруға 
арналған web-қосымшаны əзірлеу

Разработка web-приложения для 
автоматизаций процессов учета и 
согласования договоров

Солтан Г. Ж. Кешенді

1024 Қуанышбай Əлішер Жанатайұлы SE-2016 Stegonographic hiding of files in formatted 
and non-formatted ways

Файлдарды пішімделген жəне 
пішімделмеген тəсілдермен 
стегонографиялық жасыру

Стеганографическое скрытие файлов 
форматным и неформатным способами

Айбатбек А. Кешенді

1025 Мұратов Əділхан Қанатұлы SE-2017 Creating a marketplace for second-hand 
goods

Секонд-хенд тауарлары үшін 
маркетплейс құрастыру

Создание маркетплейса для секонд-
хенд товаров

Калпаков Е.Н. Кешенді

1026 Тюебаева Толкын Абаевна SE-2017 Creating a marketplace for second-hand 
goods

Секонд-хенд тауарлары үшін 
маркетплейс құрастыру

Создание маркетплейса для секонд-
хенд товаров

Калпаков Е.Н. Кешенді

1027 Шукаева Құндыз Исатайқызы SE-2017 Creating a marketplace for second-hand 
goods

Секонд-хенд тауарлары үшін 
маркетплейс құрастыру

Создание маркетплейса для секонд-
хенд товаров

Калпаков Е.Н. Кешенді

1028 Бактыгереев Бек Нұрпейсұлы SE-2017 Development of a computer game in the 
"Shooter" genre on the Unity platform

Unity платформасында «Шутер» 
жанрында компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанре «Шутер» на платформе Unity

Оразбеков Е.Е. Кешенді

1029 Каскарауов Əділет Даулеткелдиұлы SE-2017 Development of a computer game in the 
"Shooter" genre on the Unity platform

Unity платформасында «Шутер» 
жанрында компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанре «Шутер» на платформе Unity

Оразбеков Е.Е. Кешенді

1030 Ускембаева Аружан Асқарқызы SE-2017 Development of a computer game in the 
"Shooter" genre on the Unity platform

Unity платформасында «Шутер» 
жанрында компьютерлік ойын əзірлеу

Разработка компьютерной игры в 
жанре «Шутер» на платформе Unity

Оразбеков Е.Е. Кешенді

1031 Каздаев Тимур Нурланович SE-2017 Development of platform for competitive 
programming

Бағдарламалау бойынша бəсекелес 
платформасын жүйесін дамыту

Разработка платформы для 
соревнований по программированию

Аманбек Е.Е. Кешенді

1032 Мендіғали Темір Қайратұлы SE-2017 Development of platform for competitive 
programming

Бағдарламалау бойынша бəсекелес 
платформасын жүйесін дамыту

Разработка платформы для 
соревнований по программированию

Аманбек Е.Е. Кешенді

1033 Жакеев Сұлтанбек Асылбекұлы SE-2017 Development of the marketplace for online 
courses "iOne.education"

Онлайн курстарға арналған 
маркетплейс əзірлеу "iOne.education"

Разработка маркетплейса для онлайн 
курсов "iOne.education"

Солтан Г. Ж. Кешенді

1034 Қоныс Сымбат Оңғарбекқызы SE-2017 Mobile application for english learners Ағылшын тілін үйренушілерге 
арналған мобильді қосымша

Мобильное приложение для 
изучающих английский язык

Калпаков Е.Н. Жеке



1035 Ахметов Аблай Қайратұлы SE-2017 Mobile app of joint purchases for 
restaurants and establishments

Мейрамханалар мен мекемелерге 
арналган бірлескен сатып алудын 
мобильдік косымшасы

Мобильное приложение совместной 
покупки для ресторанов и заведений

Мукатаев Т.С. Кешенді

1036 Наурызғали Дəулет Абайұлы SE-2017 NLP based resume parser web application NLP негізінде резюмені парсингтеуге 
арналған веб-бағдарлама дамыту

Разработка веб-приложения для 
парсинга резюме на основе обработки 
естественного языка

Жантилеуов Э.Б. Кешенді

1037 Ахмер Ерсултан Жанболатұлы SE-2017 Prediction of cryptocurrency price change Криптовалюта бағасын болжау 
системасы

Система прогнозирования курса 
криптовалюты

Алшынов Ш. Қ. Кешенді

1038 Сембаев Нурбахыт Болатбекулы SE-2017 Research of the access control system of 
Astana IT University

Astana IT University қол жеткізуді 
бақылау жүйесін зерттеу

Исследование системы контроля 
доступа Astana IT University

Аубакиров С.С. Жеке

1039 Жанатаев Даулет Диярович SE-2017 Using machine learning methods for cost 
forecasting of non-residential properties

Машиналық оқыту алгоритмдерін 
қолдану арқылы тұрғын емес 
жылжымайтын мүліктің бағасын 
болжау

Прогнозирование цен нежилой 
недвижимости с помощью машинного 
обучения

Сейтенов А.С. Кешенді

1040 Кəрібай Санжар Қайратұлы SE-2017 Using machine learning methods for cost 
forecasting of non-residential properties

Машиналық оқыту алгоритмдерін 
қолдану арқылы тұрғын емес 
жылжымайтын мүліктің бағасын 
болжау

Прогнозирование цен нежилой 
недвижимости с помощью машинного 
обучения

Сейтенов А.С. Кешенді

1041 Байсакалова Назия Абдуалиевна SE-2017 Water and electricity consumption 
prediction in smart cities by machine 
learning

Машиналық оқыту арқылы ақылды 
қалаларда су мен электр энергиясын 
тұтынуды болжау жүйесі

Система прогнозирования потребления 
воды и электроэнергии в умных 
городах с помощью машинного 
обучения

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

1042 Танкеев Самат Имангалейулы SE-2017 Water and electricity consumption 
prediction in smart cities by machine 
learning

Машиналық оқыту арқылы ақылды 
қалаларда су мен электр энергиясын 
тұтынуды болжау жүйесі

Система прогнозирования потребления 
воды и электроэнергии в умных 
городах с помощью машинного 
обучения

Өмірғалиев Р.Н. Кешенді

1043 Жағал Ақжүніс Ғалымжанқызы TS-2001 3D Printed Controllable Prosthetic Hand 3D принтерде басқарылатын протездік 
қол

Управляемый протез руки на 3D 
принтере

Завгородний А.В. Кешенді

1044 Темирбеков Тимур Тохтарович TS-2001 3D Printed Controllable Prosthetic Hand 3D принтерде басқарылатын протездік 
қол

Управляемый протез руки на 3D 
принтере

Завгородний А.В. Кешенді

1045 Аманкелдинов Мəди Айдарұлы TS-2001 Automatic earth quake warning system 
integrated with the Internet of Things

Интернет заттарымен біріктірілген 
Автоматты жер сілкінісі туралы 
ескерту жүйесі

Автоматическая система 
предупреждения о землетрясениях, 
интегрированная с Интернетом вещей

Каликова А. Жеке

1046 Жұман Əлішер Жандосұлы TS-2001 Design and Implementation of a WiFi 
Based Home Automation System

Wi-Fi негізінде үйді автоматтандыру 
жүйесін əзірлеу жəне енгізу

Разработка и внедрение системы 
домашней автоматизации на базе Wi-Fi

Завгородний А.В. Кешенді

1047 Баяхметов Ануар Ержанұлы TS-2001 Development of a light emitting diode 
based on perovskite materials for Visible 
Light Communication.

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін перовскит 
материалдарға негізделген 
жарықдиодты өңдеу.

Разработка светодиода на основе 
перовскитных материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1048 Жолбарыс Əділет Қанатұлы TS-2001 Development of a light emitting diode 
based on perovskite materials for Visible 
Light Communication.

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін перовскит 
материалдарға негізделген 
жарықдиодты өңдеу.

Разработка светодиода на основе 
перовскитных материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1049 Қазиз Əлішер Бекболатұлы TS-2001 Development of a light emitting diode 
based on perovskite materials for Visible 
Light Communication.

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін перовскит 
материалдарға негізделген 
жарықдиодты өңдеу.

Разработка светодиода на основе 
перовскитных материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1050 Канай Гүлжан Кенжебекқызы TS-2001 Development of a photodetector based on 
organic materials for Visible Light 
Communication

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін органикалық 
материалдарға негізделген 
фотодетекторды өңдеу.

Разработка фотодетектора на основе 
органических материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1051 Малгаждар Азат Ерланұлы TS-2001 Development of a photodetector based on 
organic materials for Visible Light 
Communication

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін органикалық 
материалдарға негізделген 
фотодетекторды өңдеу.

Разработка фотодетектора на основе 
органических материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1052 Даниярұлы Тамырлан TS-2001 Development of a telecommunication 
system for the application of the lost and 
found work process

Табу бюросының жұмыс процесін 
қолдану үшін телекоммуникациялық 
жүйені əзірлеу

Разработка телекоммуникационной 
системы для приложения процесса 
работы бюро находок

Саринова А. Ж. Кешенді

1053 Шалгынбаева Арина Руслановна TS-2001 Development of a telecommunication 
system for the application of the lost and 
found work process

Табу бюросының жұмыс процесін 
қолдану үшін телекоммуникациялық 
жүйені əзірлеу

Разработка телекоммуникационной 
системы для приложения процесса 
работы бюро находок

Саринова А. Ж. Кешенді

1054 Куанышпаев Ельтай Есенгельдиевич TS-2001 Development of a visible light 
communication system based on organic 
materials.

Органикалық материалдар негізінде 
көрінетін диапазонда оптикалық 
байланыс жүйесін өңдеу.

Разработка оптической системы связи 
в видимом диапазоне на основе 
органических материалов.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1055 Скоропад Игорь Валерьевич TS-2001 Development of a visible light 
communication system based on organic 
materials.

Органикалық материалдар негізінде 
көрінетін диапазонда оптикалық 
байланыс жүйесін өңдеу.

Разработка оптической системы связи 
в видимом диапазоне на основе 
органических материалов.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1056 Мергенбай Нағима Серікқызы TS-2001 Facial Recognition-Based Automatic Door 
Security System Integrated with Internet 
of Things for Smart Home Actualization

Ақылды үйді жаңарту үшін заттар 
интернетімен біріктірілген адамның 
бет-əлпетін тануға негізделген 
автоматты есік қауіпсіздігі жүйесі

Автоматическая система безопасности 
дверей на основе распознавания лиц, 
интегрированная с Интернетом вещей 
для актуализации умного дома

Социал Ж.Ж. Кешенді

1057 Токенов Асанали Мейрамович TS-2001 Facial Recognition-Based Automatic Door 
Security System Integrated with Internet 
of Things for Smart Home Actualization

Ақылды үйді жаңарту үшін заттар 
интернетімен біріктірілген адамның 
бет-əлпетін тануға негізделген 
автоматты есік қауіпсіздігі жүйесі

Автоматическая система безопасности 
дверей на основе распознавания лиц, 
интегрированная с Интернетом вещей 
для актуализации умного дома

Социал Ж.Ж. Кешенді

1058 Смет Нұрболсын Жанділлəұлы TS-2002 An IoT-Based Smart automatic control 
systems

IoT негізіндегі интеллектуалды 
автоматты басқару жүйелері

Интеллектуальные системы 
автоматического управления на базе 
IoT

Каликова А. Жеке

1059 Байжанова Ясмин Мұратқызы TS-2002 Antenna Position Control System Design 
for Effective Satellite Communication

Тиімді спутниктік байланыс үшін 
антеннаның орнын басқару жүйесін 
жобалау

Проектирование системы управления 
положением антенны для эффективной 
спутниковой связи

Кусдавлетов С.А. Кешенді

1060 Сəйкен Əлһакім Жасқайратұлы TS-2002 Antenna Position Control System Design 
for Effective Satellite Communication

Тиімді спутниктік байланыс үшін 
антеннаның орнын басқару жүйесін 
жобалау

Проектирование системы управления 
положением антенны для эффективной 
спутниковой связи

Кусдавлетов С.А. Кешенді

1061 Бекмаганбетова Ажар Габитовна TS-2002 BadUSB device development BadUSB құрылғысын əзірлеу Разработка устройства BadUSB Завгородний А.В. Кешенді



1062 Қазанғап Динмухамед Сейсенбекұлы TS-2002 Biometric fingerprint recognition and 
integration into the blockchain environment

Биометриялық саусақ ізін тану жəне 
блокчейн ортасына еңгіздіру

Биометрическое распознавание 
отпечатков пальцев и интеграция в 
блокчейн-среду

Зернов Д. Ю. Кешенді

1063 Əбдіразақ Ернар Рамазанұлы TS-2002 Design and Implementation of a Wi-Fi 
Based Smart home technology

Wi-Fi негізіндегі «Ақылды үй» 
технологиясын жобалау жəне енгізу

Проектирование и внедрение 
технологии «Умный дом» на основе 
Wi-Fi.

Каликова А. Кешенді

1064 Жекебаева Айым Дулатқызы TS-2002 Design and Implementation of a Wi-Fi 
Based Smart home technology

Wi-Fi негізіндегі «Ақылды үй» 
технологиясын жобалау жəне енгізу

Проектирование и внедрение 
технологии «Умный дом» на основе 
Wi-Fi.

Каликова А. Кешенді

1065 Жеңісқызы Медина TS-2002 Design and Implementation of a Wi-Fi 
Based Smart home technology

Wi-Fi негізіндегі «Ақылды үй» 
технологиясын жобалау жəне енгізу

Проектирование и внедрение 
технологии «Умный дом» на основе 
Wi-Fi.

Каликова А. Кешенді

1066 Галымов Амир Жаркынович TS-2002 Design, prototyping, and testing of a real-
time kinematic robotic arm manipulator 
controlled remotely via IoT.

Нақты уақыт режимінде IoT арқылы 
қашықтан басқарылатын 
кинематикалық Робот манипуляторын 
əзірлеу, прототиптеу жəне сынау.

Разработка, прототипирование и 
тестирование кинематического робота-
манипулятора, управляемого 
дистанционно через IoT в режиме 
реального времени

Социал Ж.Ж. Кешенді

1067 Ишан Арсен Мирасұлы TS-2002 Design, prototyping, and testing of a real-
time kinematic robotic arm manipulator 
controlled remotely via IoT.

Нақты уақыт режимінде IoT арқылы 
қашықтан басқарылатын 
кинематикалық Робот манипуляторын 
əзірлеу, прототиптеу жəне сынау.

Разработка, прототипирование и 
тестирование кинематического робота-
манипулятора, управляемого 
дистанционно через IoT в режиме 
реального времени

Социал Ж.Ж. Кешенді

1068 Шаганова Нурай Шагановна TS-2002 Design, prototyping, and testing of a real-
time kinematic robotic arm manipulator 
controlled remotely via IoT.

Нақты уақыт режимінде IoT арқылы 
қашықтан басқарылатын 
кинематикалық Робот манипуляторын 
əзірлеу, прототиптеу жəне сынау.

Разработка, прототипирование и 
тестирование кинематического робота-
манипулятора, управляемого 
дистанционно через IoT в режиме 
реального времени

Социал Ж.Ж. Кешенді

1069 Жолдасбеков Аблайхан Канатович TS-2002 Embedded device control using WebUSB 
interface

Web USB интерфейсі арқылы 
орнатылған құрылғыны басқару

Управление встариваемым 
устройством через интерфейс WebUSB

Завгородний А.В. Кешенді

1070 Өтесінова Жанна Муратқызы TS-2002 Embedded device control using WebUSB 
interface

Web USB интерфейсі арқылы 
орнатылған құрылғыны басқару

Управление встариваемым 
устройством через интерфейс WebUSB

Завгородний А.В. Кешенді

1071 Кожабаев Назир Тулегенович TS-2002 Using RFID based attendance system with 
SMS notification.

RFID жүйенің негізінде құрылған SMS 
хабарландыру арқылы өткізу жүйесін 
қолдану.

Применение Системы посещаемости с 
SMS уведомдением на основе базы 
системы RFID

Бейсекеев К. А. Жеке

1072 Мəлік Мақсұт Асанұлы TS-2003 5G IoT ecosystem, its architecture and 
transmission

5G IoT экожүйесі, оның архитектурасы 
жəне трансмиссиясы

Экосистема 5G IoT, ее архитектура и 
передача данных

Каликова А. Жеке

1073 Амиржанова Амира Амангельдиновна TS-2003 Bluetooth Based Home Automation and 
Security System

Bluetooth үйді автоматтандыру жəне 
қауіпсіздік жүйесі

Система домашней автоматизации и 
безопасности на базе Bluetooth

Каликова А. Кешенді

1074 Баетова Амина Сериковна TS-2003 Bluetooth Based Home Automation and 
Security System

Bluetooth үйді автоматтандыру жəне 
қауіпсіздік жүйесі

Система домашней автоматизации и 
безопасности на базе Bluetooth

Каликова А. Кешенді

1075 Молдаш Нұржан Нұрланұлы TS-2003 Bluetooth technology in large 
organizations, its implementation and 
development

Ірі ұйымдардағы Bluetooth 
технологиясы, оны енгізу жəне дамыту

Технология Bluetooth в крупных 
организациях, ее внедрение и развитие

Каликова А. Кешенді

1076 Сагадиев Диар Асанович TS-2003 Bluetooth technology in large 
organizations, its implementation and 
development

Ірі ұйымдардағы Bluetooth 
технологиясы, оны енгізу жəне дамыту

Технология Bluetooth в крупных 
организациях, ее внедрение и развитие

Каликова А. Кешенді

1077 Керімбаев Сұлтанғазы Сəкенұлы TS-2003 Design an IoT programmable Smart lock 
system

Бағдарламаланатын IoT Smart Lock 
жүйесін жобалау

Проектирование программируемой 
системы интеллектуальных замков IoT

Каликова А. Жеке

1078 Адиев Бекнар Талгатович TS-2003 Development of a data transmission 
system in the concept of Smart 
technologies

Smart технологиялар 
тұжырымдамасында деректерді беру 
жүйесін жасау.

Разработка системы передачи данных в 
концепте Smart технологий

Нефтисов А. Жеке

1079 Исаева Назерке Ғалымжанқызы TS-2003 Development of automated Moodle 
system with built-in proctoring technology 
and one single entry point using 
verification of IP addresses and connected 
networks

IP мекенжайлары мен қосылған 
желілерді тексеру арқылы кірістірілген 
прокторинг технологиясы жəне бір кіру 
нүктесі бар автоматтандырылған 
Moodle жүйесін құру

Создание автоматизированной 
системы Moodle со встроенной 
технологией прокторинга и одной 
точкой входа с применением проверки 
IP адресов и подключаемых сетей

Саринова А. Ж. Кешенді

1080 Кабыкенова Амина Талгатовна TS-2003 Development of automated Moodle 
system with built-in proctoring technology 
and one single entry point using 
verification of IP addresses and connected 
networks

IP мекенжайлары мен қосылған 
желілерді тексеру арқылы кірістірілген 
прокторинг технологиясы жəне бір кіру 
нүктесі бар автоматтандырылған 
Moodle жүйесін құру

Создание автоматизированной 
системы Moodle со встроенной 
технологией прокторинга и одной 
точкой входа с применением проверки 
IP адресов и подключаемых сетей

Саринова А. Ж. Кешенді

1081 Болатхан Əділет Қанатұлы TS-2003 Development of the Smart light system Smart жарық жүйесін дамыту Разработка системы «Умный свет» Завгородний А.В. Жеке
1082 Койшибекова Алима Рамазановна TS-2003 Medical IoT device development Медициналық IoT құрылғысын əзірлеу Разработка медицинского IoT 

устройства
Завгородний А.В. Кешенді

1083 Тасболатова Дариға Ергалиқызы TS-2003 Medical IoT device development Медициналық IoT құрылғысын əзірлеу Разработка медицинского IoT 
устройства

Завгородний А.В. Кешенді

1084 Жаксаликов Арнас Владимирович TS-2003 Surveillance camera using wifi connection Wi-Fi қосылымын қолданатын бақылау 
камерасы

Камера наблюдения с подключением к 
Wi-Fi

Социал Ж.Ж. Кешенді

1085 Момбеков Əлібек Ғалымжанұлы TS-2003 Surveillance camera using wifi connection Wi-Fi қосылымын қолданатын бақылау 
камерасы

Камера наблюдения с подключением к 
Wi-Fi

Социал Ж.Ж. Кешенді

1086 Байзақ Жантемір Байзақұлы TS-2003 Water Quality Monitoring System with 
GPS and GPRS model

GPS жəне GPRS моделі бар су сапасын 
бақылау жүйесі

Система мониторинга качества воды с 
моделью GPS и GPRS

Каликова А. Жеке

1087 Қалпен Əміржан Қуанышұлы TS-2004 Automated hydroponics nutrition plants 
systems using arduino uno microcontroller

Arduino Uno микроконтроллердің 
көмегімен өсімдіктерді гидропониялық 
қоректендірудің автоматтандырылған 
жүйелері

Автоматизированные системы питания 
растений гидропоники с 
использованием микроконтроллера 
arduino uno

Социал Ж.Ж. Жеке

1088 Тахтанова Мөлдір Тілеубекқызы TS-2004 Development of a light emitting diode 
based on organic materials for Visible 
Light Communication

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін органикалық 
материалдарға негізделген 
жарықдиодты өңдеу.

Разработка светодиода на основе 
органических материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1089 Шаймерденов Диас Кайратович TS-2004 Development of a light emitting diode 
based on organic materials for Visible 
Light Communication

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін органикалық 
материалдарға негізделген 
жарықдиодты өңдеу.

Разработка светодиода на основе 
органических материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Кешенді



1090 Садриден Ерсолтан Ерденұлы TS-2004 Development of a light emitting diode 
based on organic materials for Visible 
Light Communication

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін органикалық 
материалдарға негізделген 
жарықдиодты өңдеу.

Разработка светодиода на основе 
органических материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Жеке

1091 Абеуов Нурбек Нурланович TS-2004 Development of a photodetector based on 
perovskite materials for Visible Light 
Communication

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін перовскит 
материалдарына негізделген 
фотодетекторды өңдеу.

Разработка фотодетектора на основе 
перовскитных материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1092 Полатбаев Алмат Еркінұлы TS-2004 Development of a photodetector based on 
perovskite materials for Visible Light 
Communication

Көрінетін диапазондағы оптикалық 
байланыс жүйесі үшін перовскит 
материалдарына негізделген 
фотодетекторды өңдеу.

Разработка фотодетектора на основе 
перовскитных материалов для 
оптической системы связи в видимом 
диапазоне.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1093 Аскаров Айдар Серикович TS-2004 Development of autonomous power 
supply for LoRa transceiver

Lora трансивері үшін автономды 
қуатты өңдеу

Разработка автономное питание для 
LoRa трансивер.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1094 Атыгаева Асем Салимовна TS-2004 Development of autonomous power 
supply for LoRa transceiver

Lora трансивері үшін автономды 
қуатты өңдеу

Разработка автономное питание для 
LoRa трансивер.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1095 Сайфеденова Махаббат Сатыбалдықызы TS-2004 Development of autonomous power 
supply for LoRa transceiver

Lora трансивері үшін автономды 
қуатты өңдеу

Разработка автономное питание для 
LoRa трансивер.

Ильясов Б. Р. Кешенді

1096 Жаксылыкова Дильназ Галимжановна TS-2004 Development of laser CNC device 
prototype with wireless monitoring and 
control system

Сымсыз бақылау жəне басқару 
жүйесімен лазерлік СББ прототипін 
жасау

Разработка прототипа лазерного ЧПУ с 
беспроводной системой контроля и 
управления

Казамбаев И.М. Кешенді

1097 Майданова Сымбат Ержанқызы TS-2004 Development of laser CNC device 
prototype with wireless monitoring and 
control system

Сымсыз бақылау жəне басқару 
жүйесімен лазерлік СББ прототипін 
жасау

Разработка прототипа лазерного ЧПУ с 
беспроводной системой контроля и 
управления

Казамбаев И.М. Кешенді

1098 Сыздыкова Дарига Бекбулатовна TS-2004 Development of laser CNC device 
prototype with wireless monitoring and 
control system

Сымсыз бақылау жəне басқару 
жүйесімен лазерлік СББ прототипін 
жасау

Разработка прототипа лазерного ЧПУ с 
беспроводной системой контроля и 
управления

Казамбаев И.М. Кешенді

1099 Бақытəлі Сырым TS-2004 Embedded Digital Price Tag controlled via 
wireless network

Сымсыз желі арқылы басқарылатын 
орнатылған сандық баға белгісі

Встраеваемый цифровой ценник, 
управляемый по беспроводной сети

Завгородний А.В. Кешенді

1100 Тлемисов Арыстан Сержанович TS-2004 Embedded Digital Price Tag controlled via 
wireless network

Сымсыз желі арқылы басқарылатын 
орнатылған сандық баға белгісі

Встраеваемый цифровой ценник, 
управляемый по беспроводной сети

Завгородний А.В. Кешенді

1101 Турдин Алмаз Биахметович TS-2004 Embedded Digital Price Tag controlled via 
wireless network

Сымсыз желі арқылы басқарылатын 
орнатылған сандық баға белгісі

Встраеваемый цифровой ценник, 
управляемый по беспроводной сети

Завгородний А.В. Кешенді


