
«Цифрлық инженерия және IT-Аналитика» кафедрасының 

профессорлық оқытушылық құрамы 
 

 

Тен Татьяна Леонидовна 

Техника ғылымдарының докторы, профессор 

Кафедра меңгерушісі 

Кәсіби тәжірибесі: 25 жыл 

Оқытатын пәндері: Ақпарат теориясы, АЖ 

жобалау, білім базасы, Projecting office, 1С 

Кәсіпорын 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 160-тан 

астам ғылыми жарияланымдары бар 

E-mail: tentl@mail.ru 

 

Омарова Шолпан Ембергеновна 
Экономика ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Кәсіби тәжірибесі: 42 жыл 

Оқытатын пәндері: басқарудағы ақпараттық 

технологиялар, объектілі реляциялық ДББЖ, 

Ақпараттық жүйелер негіздері, мәліметтер 

базасы 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 130-дан 

астам ғылыми жарияланымдары бар 

E-mail: sheo_1953@mail.ru 



 

Аяжанов Сарсен Суйгенович 
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, 

АЕЖ кафедрасының профессоры 

Кәсіби тәжірибесі: 50 жыл 

Оқытатын пәндері: Интеллектуалды жүйелер, 

жүйелік талдау және операцияларды зерттеу, 

Алгоритмдеу және бағдарламалау, Алгоритмдер, 

деректер құрылымы және бағдарламалау, 

Компьютерлік жүйелердің архитектурасы, 

ақпараттық жүйелерді жобалау, Мобильді 

қосымшаларды құру негіздері 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 40-тан 

астам ғылыми жарияланымдары бар 

Кәсіби ұйымдарға мүшелігі: Халықаралық 

ақпараттандыру академиясының қазіргі мүшесі 

Марапаттары мен сыйлықтары: "Ерен еңбегі 

үшін" медалі, Білім беру ісінің үздігі, 

педагогикалық қызметтегі жетістіктері үшін. 

 

Аяжанов Куаныш Сарсенович 
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Кәсіби тәжірибесі: 18 жыл 

Оқытатын пәндері: " Web технологиялар"," 

Жүйелік бағдарламалау"," Интернет 

технологиялар"," Ақпарат теориясы", " 

ақпараттық жүйелердің сенімділігі» 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 20-дан 

астам жарияланымдары бар, жалпы көлемі 50 б. 

т. 

E-mail: kuanysh1@mail.ru 

 

 



 

Дрозд Владимир Григорьевич 
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Кәсіби тәжірибесі: 20 жыл 

Оқытатын пәндері: жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыз ету, IT-инфрақұрылым, сәулет және 

компьютерлік жүйелерді ұйымдастыру, 

объектілі-бағытталған бағдарламалау (Java) 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 25-тен 

астам жарияланымдары бар, жалпы көлемі 60 б. 

т. 

E-mail: vgdrozd@mail.ru 

 

 

Тажбаев Нурлан Муратович 
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Кәсіби тәжірибесі: 20 жыл 

Оқытатын пәндері: Web технологиялар, 

Жүйелік бағдарламалау, Интернет 

технологиялар 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 25-тен 

астам жарияланымдары бар, жалпы көлемі 60 б. 

т. 

E-mail: tnm_1977@mail.ru 

 



 

Спанова Бахыт Жамбыловна 
Экономика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Кәсіби тәжірибесі: 30 жыл 

Оқытатын пәндері: Компьютерлік жүйелердің 

интерфейстері, графикалық бағдарламалар, 

компьютерлік графика 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 140-тан 

астам жарияланымдары бар 

E-mail: sbg789@mail.ru 

 

 

 

Молдабекова Бибигул Кабыкеновна 
Ақпараттық жүйелер магистрі 

Кәсіби тәжірибесі: 20 жыл 

Оқытатын пәндері: Информатика, 

Операциялық жүйелер, жүйелік бағдарламалық 

қамтамасыз ету, Ттвэис, деректер қоры, АИС, 

ИИБИ, басқарудағы ақпараттық технологиялар, 

кәсіпорындағы бизнес үдерістерді моделдеу, 

деректер базасындағы ақпараттық жүйелер, 

ақпараттық менеджмент, Объектілік реляциялық 

ДББЖ, компьютерлік дизайн, инженерлік және 

компьютерлік графика. 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 20-дан 

астам жарияланымдары бар, жалпы көлемі 40 б. 

л. 

E-mail: bibigul.moldabekova@mail.ru 

 

 



 

Тажбаева Айнагуль Маратовна 
Экономика ғылымдарының магистрі 

Кәсіби тәжірибесі: 20 жыл 

Оқытатын пәндері: Ақпараттық менеджмент, 

ақпараттық маркетинг, Аналитикалық АЖ, 

компьютерлік бағалау технологиялары, АЖ 

әкімшілендіру, Information and communication 

technologies. 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 15-тен 

астам жарияланымдары бар 

E-mail: czhakip@mail.ru 

 

 

 

Сатымбекова Саида Базарбаевна 
Ақпараттық жүйелер магистрі 

Кәсіби тәжірибесі: 10 жыл 

Оқытатын пәндері: Information and 

communication technologies, JAVA объектілі-

бағытталған бағдарламалау 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 20-дан 

астам басылымдары бар, 

E-mail: saidabazarbaevna@mail.ru 

 

 



 

Есмагамбетов Тимур Улыкманович 
Ақпараттық жүйелер магистрі 

Кәсіби тәжірибесі: 14 жыл 

Оқытатын пәндері: Ақпараттық қауіпсіздік 

және ақпаратты қорғау, Алгоритмдер, деректер 

құрылымы және бағдарламалау, Компьютерлік 

желілер, Алгоритмдеу және бағдарламалау 

негіздері, Телекоммуникациялық жүйелер және 

технологиялар. 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 30-дан 

астам жарияланымдары бар, жалпы көлемі 60 б. 

т. 

E-mail: timur198300@mail.ru 

 

 

 

Ибрагимова Марал Саятовна 
Ақпараттық жүйелер магистрі 

Кәсіби тәжірибесі: 18 жыл 

Оқытатын пәндері: 1С бағдарламалау, жоғары 

деңгейлі тілде бағдарламалау, Программалау 

технологиясы, 1С Кәсіпорын. 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 20-дан 

астам жарияланымдары бар, жалпы көлемі 40 б. 

л. 

E-mail: ibragimova-maral@mail.ru 

 

 



 

Цицина Анна Сергеевна 
Ақпараттық жүйелер магистрі 

Кәсіби тәжірибесі: 15 жыл 

Оқытатын пәндері: Information and 

communication technologies, білім базалары, 

Интернет технологиялар, Экономикалық 

ақпараттық жүйелер, Компьютерлік жүйелердің 

интерфейстері 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 20-дан 

астам жарияланымдары бар, жалпы көлемі 40 б. 

л. 

E-mail: vsif-anna@mail.ru 

 

 

 

Фабер Екатерина Николаевна 
Техника ғылымдарының магистрі 

Кәсіби тәжірибесі: 8 жыл 

Оқытатын пәндері: басқару моделдері мен 

әдістері, Экономикалық ақпараттық жүйелер, 

компьютерлік графика, мобильдік 

қосымшаларды әзірлеу негіздері, Компьютерлік 

жүйелердің архитектурасы және 

ұйымдастырылуы, Information and communication 

technologies 

Ғылыми еңбектері, басылымдары: 20-дан 

астам жарияланымдары бар, жалпы көлемі 60 б. 

т. 

E-mail: katya@artstyle.kz 

 



 

Иманбаев Айдын Айтгазыевич 
Техника және технология магистрі 

Кәсіби тәжірибесі: 7 жыл 

Оқытатын пәндері: Компьютерлік желілер, 

компьютерлік жүйелерді басқару, Операциялық 

жүйелер, кәсіпорындағы бизнес процестерді 

талдау және моделдеу, компьютерлік жүйелерді 

ұйымдастыру және сәулет. 

Ғылыми еңбектер, Жарияланымдар: 

E-mail: imanbaev_aidyn@mail.ru 

 

 

 

 


