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 Бүтүрүү квалификациялык иштердин темалары жана жетекчилери төмөнкү берилген тизме менен бекитилсин: 

        Утвердить темы выпускных квалификационных работ и руководителей согласно прилагаемого списка:  

 

багыты: 650400 «Технолгиялык машиналар жана жабдуулар», профили «Чакан ишканалардын тамак-аш  инженериясы» ТМО(б)-1-

16 тобу 

направление:  650400 “Технологические машины и оборудование”,  профиль “Пищевая инженерия малых предприятий”  группы 

ТМО(б)-1-16 

№ Студенттин Ф.А.А. 

          Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. 

Адилет уулу Акылэп 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=200 кг болгон 

капустаны кесүүчү машинасын  иштеп 

чыгуу менен туздалган капустаны өндүрүү 

катарынын долбоору 

Проект линии производства квашенной 

капусты с разработкой шинковальной 

машины для капусты 

производительностью 200 кг/ч 

ага окутуучу  

Коёнов А.Т. 

2. 

Алайбек кызы Апел 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=70 кг болгон 

баш тери сыйруучу орнотмону   иштеп 

чыгуу менен бодо малды баштапкы  кайра 

иштетүүнүн  агымдык  катарынын 

долбоору 

Проект поточной линии первичной 

переработки КРС  с разработкой установки 

для съемки шкур производительностью  70 

кг/час 

проф.Кочнева С.В. 

 

3. 

Баялиев Жанболот 

Калыбекович 

 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=250 кг болгон  

быштакты муздатуу конструкциясын 

иштеп чыгуу менен быштак 

өндүрүшүндөгү  агымдык  катарынын 

долбоору 

Проект поточной линии производства 

творога с разработкой конструкции 

охладителя творога производительностью 

250 кг/ч 
окутуучу Алымкулов 

Н.Ж. 

4. 
Джумабаев Азат 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=1500 кг 

болгон гранулятордогу  калыптоочу 

Проект поточной линии производства 

комбикормов с разработкой узла 

проф.Садиева А.Э. 



түйүндү   иштеп чыгуу менен тоют 

даярдоо өндүрүшүндөгү  агымдык  

катарынын долбоору 

гранулирования  в грануляторе 

производительностью 1500 кг/ч 

5. 

Дуйшеналиев Медер 

Кубанычбекович 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=350 кг болгон 

данекти чыгаруучу машинасын  иштеп 

чыгуу менен мөмө жемиштен алынган 

джемди чыгаруу өндүрүшүндөгү  агымдык  

катарынын долбоору 

Проект поточной линии производства 

фруктового джема с разработкой 

косточковыбивальной машины 

производительностью 350 кг/ч 

ага окутуучу  

Коёнов А.Т. 

6. 

Жапарбек кызы Умут 

Сыйымдуулугу V=600л болгон  

аралаштыруучу  жабдууну иштеп чыгуу 

менен майонезди  өндүрүүдөгү  агымдык  

катарынын долбоору 

Проект поточной линии производства   

майонеза с разработкой емкости   для 

смешивания  вместимостью 600 л. 

ага окутуучу 

Тилемишова Н.Т. 

7. 

Женишбекова Гулсанам 

Женишбековна 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=2100 даана 

болгон вафли стакандарын бышыруучу 

аппаратты  иштеп чыгуу менен балмуздак 

өндүрүшүндөгү  агымдык  катарынын 

долбоору 

Проект поточной линии производства 

мороженного с разработкой аппарата для 

выпечки вафельных стаканчиков 2100 шт/ч 

доц.Абдраимов А.А. 

8. 

Жолочиев Манаке 

Курманакунович 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=1500 кг 

болгон гранулятордогу  аралаштыруучу 

түйүндү   иштеп чыгуу менен тоют 

өндүрүүчү агымдык  катарынын долбоору 

Проект поточной линии производства 

комбикормов с разработкой узла  

смешивания в грануляторе 

производительностью 150 кг/ч 

проф.Садиева А.Э. 

9. 

Канкулиев Аскар 

Нурбекович 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=400 кг болгон 

жууп-тазалоочу машинасын  иштеп чыгуу 

менен алма ширесин өндүрүүчү агымдык  

катарынын долбоору 

Проект поточной линии производства 

яблочного сока  с разработкой моечной 

машины производительностью 400 кг/ч 

окутуучу Алымкулов 

Н.Ж. 

10. 

Курманбекова Айжамал 

Курманбековна 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=500 кг болгон 

кургак сүттү майдалоочу машинасын  

иштеп чыгуу менен кургак сүттү чыгаруу 

өндүрүшүндөгү  агымдык  катарынын 

долбоору 

Проект поточной линии производства 

сухого молока с разработкой измельчителя 

сухого молока 500 кг/ч 

ага окутуучу 

Тилемишова Н.Т. 

11. 

Мансуров Максат 

Мансурович 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q= 300  кг 

болгон  коллоидик тегирменди    иштеп 

чыгуу менен жер жаңгак пастасын  

өндүрүү  агымдык  катарынын долбоору 

Проект поточной линии производства 

арахисовой пасты с разработкой 

коллоидной мельницы  

производительностью 300 кг/ч 

окутуучу Токтогулова 

А.К 

12. Нурланова Адина G=80 кг бир  убакытта жүктөлүүчү  Проект поточной линии обработки  проф.Кочнева С.В. 



Нурлановна борбордон четтетип бөлүүчү  орнотмону 

иштеп чыгуу менен былжырлуу  ичеги- 

карынды    тазалоочу  агымдык катарынын  

долбоору 

субпродуктов   с разработкой центрифуги 

для обработки слизистых субпродуктов 

единовременной загрузкой 80 кг 

13. 

Савченко Екатерина 

Игоревна 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=4200 даана 

болгон калпка келтирүүчү  автоматты  

иштеп чыгуу менен көөлөнгөн азыктарды 

өндүрүүдөгү  агымдык  катарынын 

долбоору 

Проект поточной линии производства   

панированных изделий с разработкой 

формующего автомата 

производительностью 4200 шт/ч 

проф.Кочнева С.В. 

14. 

Тайтакова Мээрим 

Эркиновна 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=300 кг болгон  

бөлүп ороочу машинасын  иштеп чыгуу 

менен батон нанын өндүрүүчү  агымдык  

катарынын долбоору 

Проект поточной линии производства 

батонов с разработкой делительно-

закаточной машины  производительностью 

300 кг/ч 

доц.Абдраимов А.А. 

15. 

Талипов Заман 

Сыдыкжанович 

Сыйымдуулугу  V=5м3 болгон жыйылуучу 

аппаратын  иштеп чыгуу менен сыраны  

өндүрүүдөгү  агымдык  катарынын 

долбоору 

 

Проект поточной линии производства   

пива с разработкой заторного аппарата  

вместимостью V= 5м3 

проф.Кочнева С.В. 

16. 

Уланбеков Алинур 

Уланбекович 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=3 тонна 

болгон буудайды тазалоочу  машинасын  

иштеп чыгуу менен жогорку сорттогу унду 

өндүрүү  агымдык  катарынын долбоору 

Проект поточной линии производства 

муки высшего сорта  с разработкой 

обоечной машины производительностью 3 

т/ч 

окутуучу Токтогулова 

А.К 

17. 

Урустам кызы Бегимай 

 

Өндүрүмдүүлүгү саатына Q=200 кг болгон 

универсалдык автоматты  иштеп чыгуу 

менен штампталган чийкифабрикатты 

(чучпара, вареник) өндүрүү  агымдык  

катарынын долбоору 

Проект поточной линии производства   

штампованных полуфабрикат (пельмени, 

вареники) с разработкой универсального 

автомата производительностью 200 кг/ч 

проф.Кочнева С.В. 

 

 

багыты: 740100 – «Өсүмдүктөрдөн жасалуучу азык-түлүктөрдүн  технологиясы  жана өндүрүшү », профили “Консервалоо жана 

тамак-аш концентраттар технологиясы” ТПППРС(б)-1-16  тобунун 

 

 

 



направление: 740100- «Технология и производство продуктов питания из растительного сырья»,  профиль «Технология консервов и 

пищеконцентратов» гр.ТПППРС(б)-1-16 

№ Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. 

Асанкулова Насипа 

Бактыбековна 

Алдын ала иштетүүнүн  жаңы ыкмаларын 

колдонуп тоңдурулган жашылчаларды 

өндүрүүнүн технологиялык катарларын 

иштеп чыгуу 

Разработка основных технологических 

линий производства замороженных 

овощей с использованием новых способов 

предварительной обработки 

окутуучу 

Тынарбекова М.Т 

2. 
Бактыбекова Айдана 

Бактыбековна 

“Сүмөлөк” кыргыз улуттук азыгынын 

рецептурасын жана технологиясын иштеп 

чыгуу 

Разработка рецептуры и технологии 

кыргызского национального продукта              

«Сумолок»  

проф. Коджегулова 

Д.А 

3. 
Бейшенова Рахат 

Алмазбековна 

Данектүү жана чемичкелүү жемиштерден 

консерваларды өндүрүүнүн 

технологиялык катарларын иштеп чыгуу 

Разработка технологических линий 

производства консервов из косточковых и 

семечковых плодов   

ага окутуучу 

Джамаева А.Э. 

4. 
Жылдызбекова Эльвира 

Жылдызбековна 

Томаттарды комплекстүү кайра 

иштетүүнүн технологиялык катарларын 

иштеп чыгуу 

Разработка технологических линий 

комплексной переработки томатов 

ага окутуучу 

Конкубаева Н.У. 

5. 
Касымалиева Айза 

Болотбековна 

Заманбап каптамаларды колдонуу менен 

жемиш пасталарды өндүрүүнүн 

технологиялык катарларын иштеп чыгуу 

Разработка технологических линий 

производства фруктовых паст с 

использованием современной упаковки 

Окутуучу 

Сатыбалдиева А.М. 

6. 

Муканбет кызы Айгерим  

Кургатылган жемиштерди өндүрүүнү  

товардык иштетүүсүн камтыган 

технологиялык катарларды иштеп чыгуу 

Разработка технологических линий 

производства сушеных фруктов с товарной 

обработкой  

ага окутуучу 

Конкубаева Н.У. 

7. 

Сыдышова Медина 

Эрлановна 

Балдарга арналган витаминдештирилген 

пюре түрүндөгү консерваларын 

өндүрүүнүн технологиялык катарларын 

иштеп чыгуу 

Разработка технологических линий 

производства детских 

витаминизированных пюреобразных 

консервов 

окутуучу 

Тынарбекова М.Т. 

8. 

Тазабек кызы Гулькайыр  

Функционалдык багыттагы  кытырак 

өндүрүүнүн технологиялык катарларын 

иштеп чыгуу 

Разработка рецептуры и технологии 

снеков функционального назначения 

проф. Коджегулова 

Д.А. 

9. 

Уланбек кызы Жамила  

Профилактикалык багыттагы жемиш 

консерваларын өндүрүүнүн 

технологиялык катарларын иштеп чыгуу 

Разработка технологических линий 

производства фруктовых консервов 

профилактического назначения 

доц. Элеманова Р.Ш. 

10. Харьковский Максим Накта жашылчалар консерваларын Разработка технологических линий доц. Элеманова Р.Ш. 



 

багыты: 700600 - «Стандартташтыруу, тастыктоо жана метрология», профили «Тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана 

сертификатташтыруу “ СУКМ(б)-1-16 тобунун 

направление: 700600 – “Стандартизация, сертификация и метрология», профиль « Стандартизация и сертификация пищевых 

продуктов» гр.СУКМ(б)-1-16 

Андреевич өндүрүүнүн технологиялык катарларын 

иштеп чыгуу 

производства овощных натуральных 

консервов 

11. 

Чыныбек уулу Элес  

Кыргызстандын жапайы мөмөлөрүнөн 

консерваларды өндүрүүнүн 

технологиялык катарларын иштеп чыгуу 

Разработка технологических линий 

производства консервов из дикорастущих 

ягод Кыргызстана 

ага окутуучу 

Джамаева А.Э. 

12. Юрикова Мария 

Владимировна 

Алманы комплекстүү кайра иштетүүнүн 

технологиялык катарларын иштеп чыгуу 

Разработка технологических линий 

комплексной переработки яблок 

ага окутуучу 

Конкубаева Н.У. 

№ Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. Абакирова Эркеайым 

Кубатовна 

И.Раззаков атындагы КМТУнун 

алдындагы “Технолог” окуу-практикалык 

борборунун кондитердик цехинин 

мисалында  НАССР системасынын 

документациясын иштеп чыгуу 

Разработка документаций на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции на примере  кондитерского 

цеха в учебно-практическом центре 

«Технолог» при КГТУ им. И.Раззакова 

ОсОО Аю комп. лабор. 

башчысы Саалыбаева 

Н.С. 

2. Абдишова Мээрим 

Токтобековна 

И.Раззаков атындагы КМТУнун 

алдындагы “Технолог” окуу-практикалык 

борборунун суусундуктарды чыгаруу 

цехинин мисалында  НАССР 

системасынын документациясын иштеп 

чыгуу 

Разработка документаций на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции  на примере цеха по 

производству напитков  в учебно-

практическом центре «Технолог» при 

КГТУ им. И.Раззакова 

ОсОО Аю комп. лабор. 

башчысы Саалыбаева 

Н.С.  

3. Алтынбай Ажар 

Оспанали кызы 

“Келечек-2” жоопкерчилиги чектелген 

ишканасында бөтөлкөдөгү сууну өндүрүү 

мисалында  НАССР системасынын 

документациясын иштеп чыгуу 

Разработка документаций на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции на примере производства 

бутилированной воды ОсОО «Келечек-2» 

доц. Элеманова Р.Ш. 

4. Амантаева Уланса 

Амантаевна 

“Адал Азык Тойбосс” жоопкерчилиги 

чектелген ишканасында эт азыктарын 

өндүрүү мисалында  НАССР 

системасынын документациясын иштеп 

чыгуу 

Разработка документации на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции на примере производства 

мясных продуктов ОсОО «Адал Азык 

Тойбосс» 

проф. Коджегулова Д. 

А. 



5. Ашурбаев Стамбек 

Маликович 

И.Раззаков атындагы КМТУнун 

алдындагы “Технолог” окуу-практикалык 

борборунун эт азыктарын өндүрүү 

мисалында НАССР системасынын 

документациясын иштеп чыгуу 

Разработка документации на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции  на примере  производства 

мясных продуктов    в учебно-

практическом центре «Технолог» при 

КГТУ им. И.Раззакова 

доц. Элеманова Р.Ш. 

6. Горишняк Ирада 

Николаевна 

“Абдыш-Ата” жоопкерчилиги чектелген 

ишканасында сыра өндүрүү мисалында  

НАССР системасынын документациясын 

иштеп чыгуу 

Разработка документации на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции на примере производства пива 

ОсОО «Абдыш-Ата» 

доц. Элеманова Р.Ш. 

7. Джаныбекова Адина 

Рысбековна 

“Салих” жоопкерчилиги чектелген 

ишканасында эт азыктарын өндүрүү 

мисалында НАССР системасынын 

документациясын иштеп чыгуу 

Разработка документации на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции   на примере производства 

мясных продуктов  ОсОО «Салих» 

доц.Сатыбалдиева А.М. 

8. Илимбекова Нуриза 

Илимбековна 

“Ата ЛТД” жоопкерчилиги чектелген 

ишканасында кондитердик азыктардын 

мисалында НАССР системасынын 

документациясын иштеп чыгуу 

Разработка документации на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции на примере производства 

кондитерских изделий ОсОО “Ата ЛТД” 

доц.Сатыбалдиева А.М. 

9. Керимбек кызы Айдай  “Кыргыз Коньягы”  жоопкерчилиги 

чектелген ишканасында арак өндүрүү 

цехинин мисалында  НАССР 

системасынын документациясын иштеп 

чыгуу 

Разработка документации на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции на примере цеха по  

производстве водки ОсОО «Кыргыз 

Коньягы» 

доц.Сатыбалдиева А.М. 

10. Курманбекова Мадина 

Курманбековна 

ЖЧК “Салих” мисалында ТР ТС 021-2011 

ылайык колбаса азыктар өндүрүшүндө  

өндүрүштүк контролдоо программасын 

иштеп чыгуу 

Разработка программы производственного 

контроля  в  производстве колбасных 

продуктов                                                                                                                                                                                               

согласно ТР ТС 021-2011 на примере 

ОсОО “Салих” 

проф. Коджегулова Д. 

А. 

11. Молдогазиева Гулай 

Канатбековна 

Каракол шаарындагы “Ала-Тоо-Сүт” 

айыл-чарба кооперативинин сүт 

азыктарын өндүрүү мисалында  НАССР 

системасынын документациясын иштеп 

чыгуу 

Разработка документации на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции на примере производства 

молочных продуктов СХК «Ала-Тоо-Сут» 

сельскохозяйственного кооператива в  

г. Каракол 

проф. Коджегулова Д. 

А. 

12. Мырзабек кызы Алтынай И.Раззаков атындагы КМТУнун Разработка документации к аккредитации ОсОО Аю комп. лабор. 



алдындагы “Технолог” окуу-практикалык 

борборунда микробиологиялык 

лабораториясынын   документациясын 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 стандартына 

ылайык аккредитациялоо процедурасын  

иштеп чыгуу 

согласно стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2019 микробиологической 

лаборатории  в учебно-практическом 

центре «Технолог» при КГТУ им. 

И.Раззакова 

башчысы Саалыбаева 

Н.С. 

13. Нурбекова Нурайым 

Нурбековна 

И.Раззаков атындагы КМТУнун 

алдындагы “Технолог” окуу-практикалык 

борборунун кургатылган жемиштерди 

өндүрүү катарына   НАССР системасынын 

документациясын иштеп чыгуу 

Разработка документации на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции  на линии производства 

сухофруктов  в учебно-практическом 

центре «Технолог» при КГТУ им. 

И.Раззакова 

ага окутуучу 

Алымкулова Н.Б. 

14. Рахатбекова Айнур 

Рахатбековна 

“Кыргыз Коньягы” жоопкерчилиги 

чектелген ишканасынын коньяк өндүрүү 

катарына НАССР системасынын 

документациясын иштеп чыгуу 

Разработка документации на систему 

НАССР на линии производства коньяка в  

ОсОО “Кыргыз-Коньягы” 

проф. Коджегулова Д. 

А. 

15. Рахманова Эльвира 

Эркиновна 

И.Раззаков атындагы КМТУнун 

алдындагы “Технолог” окуу-практикалык 

борборунда компот чыгаруу катарына  

НАССР системасынын документациясын 

иштеп чыгуу 

Разработка документаций на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции  на линии производства 

компота  в учебно-практическом центре 

«Технолог» при КГТУ им. И.Раззакова 

ага окутуучу 

Алымкулова Н.Б. 

16. Таалайбек кызы Миргул И.Раззаков атындагы КМТУнун 

алдындагы “Технолог” окуу-практикалык 

борборунун сүт кайра иштетүү цехине  

НАССР системасынын документациясын 

иштеп чыгуу 

Разработка документаций на систему 

НАССР в производстве пищевой 

продукции на примере цеха по 

переработке молока    в учебно-

практическом центре «Технолог» при 

КГТУ им. И.Раззакова 

доц.Сатыбалдиева А.М. 

17. Таалайбекова Кумушай 

Таалайбековна 

“Кыргыз Коньягы” жоопкерчилиги 

чектелген ишканадагы өндүрүш 

лабораториясынын   документациясын 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 стандартына 

ылайык аккредитациялоо процедурасын  

иштеп чыгуу 

Разработка документации к аккредитации 

согласно стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2019 производственной лаборатории 

в ОсОО “Кыргыз-Коньягы” 

ОсОО Аю комп. лабор. 

башчысы Саалыбаева 

Н.С. 

18. Ташмамбетова Айдана 

Шейшеналиевна 

И.Раззаков атындагы КМТУнун 

алдындагы “Технолог” окуу-практикалык 

Разработка документаций на систему 

НАССР в производстве пищевой 

доц.Сатыбалдиева А.М. 



багыты: 570700 «Текстиль жана  костюм искусствосу», профили «Костюмду көркөм долбоорлоо» ИКТ(б)-1-16 тобу  

направление: 570700  «Искусство костюма и текстиля», профиль  «Художественное проектирование костюма» гр.ИКТ(б)-1-16 

 

№  

п/п 

Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. Джоро кызы Саадат «Urban style» стилиндеги эркектердин 

заманбап кийимдер жыйнагын иштеп 

чыгуу 

Разработка современной мужской 

коллекции в стиле «Urban style» 

доц.Чандыбаева А.М. 

2. Кривенко Алена 

Викторовна 

«Бохо» стилиндеги «Alter ego» 

айымдардын кийимдер жыйнагын иштеп 

чыгуу 

Разработка женской коллекции в стиле 

«Бохо» «Alter ego» 

доц.Халанская Е.С. 

3. Курманбаева Майрам 

Рахатбековна  

«Жаны доор» этностилинин элементтери 

менен айымдардын заманбап кийимдер 

жыйнагын иштеп чыгуу 

Разработка современной женской 

коллекции с элементами этностиля «Жаны 

доор» 

доц.Мамбетова Б.Ж. 

4. Мабо Амина Исхаровна «Голубая лагуна» айымдардын заманбап 

кийимдер жыйнагын иштеп чыгуу 

Разработка современной женской 

коллекции «Голубая лагуна» 

доц.Асанакунов Ж.Ш. 

5. Тайирдин кызы Нуриза «Контраст» пэчворк техникасын колдонуу 

менен айымдардын  кийимдер жыйнагын 

иштеп чыгуу 

Разработка женской коллекции с 

применением техники пэчворк «Контраст» 

доц.Чандыбаева А.М. 

6. Тологонова Жазгуль 

Тологоновна 

Декор элементтерин колдонуп «Жаз гүлү» 

айымдардын заманбап кийимдер 

жыйнагын иштеп чыгуу  

Разработка современной женской 

коллекции с декоративными элементами 

«Жаз гүлү» 

ага окутуучу 

Молдосанова Н.Д. 

7. Урматаева Каныкей 

Халбековна 

«Афродита» грек костюмунун 

мотивдеринин негизинде заманбап 

кийимдер жыйнагын чыгаруу 

Разработка современной коллекции по 

мотивам греческого костюма «Афродита» 

ага окутуучу 

Абдуллаева Г.М. 

8. Шахмандарова Умаган «Нью лук» стилиндеги кийимдер Разработка женской коллекции в стиле  доц.Джолдошова А.Б. 

борборунун кургатылган жемиштерди 

жана жер-жемиштерди кайра иштетип 

чыгуу цехинин мисалында  НАССР 

системасынын документациясын иштеп 

чыгуу 

продукции  на примере цеха  по 

переработке фруктов и овощей  в учебно-

практическом центре «Технолог» при 

КГТУ им. И.Раззакова 

19. Шеркузиева Айпери 

Юлчибой кизи 

ЖЧК “Риха” мисалында ТР ТС 021-2011 

ылайык колбаса азыктар 

өндүрүшүндө  өндүрүштүк контролдоо 

программасын иштеп чыгуу 

Разработка программы производственного 

контроля в производстве колбасных 

продуктов согласно ТР ТС 021-2011 на 

примере ОсОО “Риха” 

доц.Сатыбалдиева А.М. 



Рамазановна жыйнагын иштеп чыгуу «Нью-лук» 

 

багыты: « Коомдук тамактанууну  уюштуруу жана продукциянын технологиясы», профили «Коомдук тамак-аш азыктарын өндүрүү 

жана аны уюштуруунун технологиясы»    гр.ТПООПб-1-16 тобу    

направление:740300- «Технология продукции и организация общественного питания» профиль «Технология производства 

продукции и организация общественного питания» гр. ТПООП(б)-1-16: 

  

                                         

№ 

n/п 

Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. 
Анаркулов Исабек 

Абдыкулович 

30 орундуу жайкы аянтчасы менен 130 

орундуу кафенин өндүрүш программасын 

жана пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение кафе на 130 

мест с летней площадкой на 30 мест 

ага окутуучу 

Аширбекова Г.Б. 

2. 

Бовдуев Петр Петрович 

25 орундуу мүнөздүү тамак-аш залы менен 

140 орундуу коомдук ашкананын өндүрүш 

программасын жана пландаштыруу чечимин 

иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение 

общедоступной столовой на 140 мест с 

залом диетического питания на 25 мест 

окутуучу Алмазбекова 

А.А. 

3. 

Ганнова Мария 

Александровна 

40 орундуу шоколад бары менен 120 

орундуу балдар кафесинин өндүрүш 

программасын жана пландаштыруу чечимин 

иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение детского кафе 

на 120 мест с шоколадным баром на 40 

мест 

окутуучу Муратбек 

кызы Махабат 

4. 

Джаманкулова Гульнура 

Джумабековна 

50 орундуу караоке-бары менен 150 

орундуу жаштар кафесинин өндүрүш 

программасын жана пландаштыруу чечимин 

иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение кафе-

молодежного на 150 мест с караоке-

баром на 50 мест 

доц. 

Акбанова К.А.  

 

5. 

Джумалиев Эмил 

Замирович 

30 орундуу куймак залы менен 110 орундуу 

жалпы типтеги тез татым жайынын 

өндүрүш программасын жана 

пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение закусочной 

общего типа на 110 мест с залом блинной 

на 30 мест 

окутуучу 

Эгембердиева А.Б. 

6. 

Каримова Диана 

Мырзарахмановна 

Спорттук – ден-соолукту чындоочу 

комплексинин алдындагы 120 орундуу 

ашкананын өндүрүш программасын жана 

пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение столовой на 

120 мест при спортивно-оздоровительном 

комплексе 

окутуучу Алмазбекова 

А.А. 



7. 

Ким Александр 

Евгеньевич 

35 орундуу чай залы менен 170 орундуу 

улуттук кухнядагы кафенин өндүрүш 

программасын жана пландаштыруу чечимин 

иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение кафе 

национальной кухни на 170 мест с 

чайным залом на 35 мест 

окутуучу Алмазбекова 

А.А. 

8. 
Курманакунов Элдар 

Денизбекович 

170 орундуу европалык ашканасы бар 

ресторандын өндүрүш программасын жана 

пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение ресторана 

европейской кухни на 170 мест 

ага окутуучу 

Азизова М.А. 

9. 

Миникеева Альбина 

Рафаиловна 

50 орундуу чүчпараканасы менен 120 

орундуу тез татым жайынын өндүрүш 

программасын жана пландаштыруу чечимин 

иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение закусочной на 

120 мест с пельменной на 50 мест 

окутуучу Алмазбекова 

А.А. 

10. 

Мухлисов Юсуф- Ислам 

Михидинович 

30 орундуу ун багытындагы тез тейлөө 

пункту менен 110 орундуу жол боюндагы 

кафенин өндүрүш программасын жана 

пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение кафе - 

придорожного на 110 мест с ПБО мучной 

направленности на 30 мест 

доц. Кошоева Т.Р. 

11. 

Таукенова Карина 

Азаматовна 

25 орундуу сосискаканасы менен 100 

орундуу күнү-түнү иштеген тез татым 

жайынын өндүрүш программасын жана 

пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение цеха 

закусочной круглосуточного 

функционирования на 100 мест с 

сосисочной на 25 мест 

доц. Кошоева Т.Р. 

12. 

Эркинова Диана 

Эркиновна 

Эс алуу багында жайгашкан 115 орундуу 

кафе-чайхананын өндүрүш программасын 

жана пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение кафе-чайханы 

на 115 мест расположенного в парке 

отдыха 

ага окутуучу 

Азисова М.А. 

13. 

Эрмекова Нурайым 

Эрмековна 

25 орундуу кофеканасы менен 100 орундуу 

кеңсе ашканасынын өндүрүш программасын 

жана пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной программы 

и планировочное решение офисной 

столовой на 100 мест с кофейней на 25 

мест 

окутуучу 

Байгазиева А.С. 

 

багыты: «Коомдук тамак-аш азыктарынын жана аны уюштуруунун технологиясы»,  профили «Коомдук тамак-аш азыктарынын 

технологиясы жана ресторандар менен мейманкана комплекстеринде тейлөөнү уюштуруу гр.ТПООПрг(б)-1-16 тобу    

 

 



направление:740300- «Технология продукции и организация общественного питания»,  профиль «Технология продукции и 

организация  обслуживания в ресторанах и гостиничных комплексах» гр. ТПООПрг((б)-1-16: 

                                           

№ 

n/ 

Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. 

Ажыгулов Эльдар 

Таалайбекович 

30 орундуу паблик бары менен 160 орундуу 

европа кухнялуу ресторандын өндүрүш 

программасын, тейлөө кызматтарын жана 

пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение ресторана 

европейской кухни на 160 мест с паблик 

баром на 30 мест 

ага окутуучу 

Абакирова Э.М. 

2. 

Алмазбекова Айзида 

Алмазбековна 

150 орундуу ресторан-түнкү клубдун 

өндүрүш программасын, тейлөө 

кызматтарын жана пландаштыруу чечимин 

иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение ресторана-

ночного клуба на 150 мест 

ага окутуучу 

Абакирова Э.М. 

3. 

Ашымова Алтынай 

Жумашбековна 

Темир жол бекетинин  алдындагы 60 

орундуу экспресс залы менен 140 орундуу 

ресторандын өндүрүш программасын, 

тейлөө кызматтарын жана пландаштыруу 

чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение ресторана при 

ж/д вокзале на 140 мест с залом экспресс 

питания на 60 мест. 

окутуучу 

Алмазбекова А.А. 

4. 

Дунганбаева Ырыс 

Руслановна 

Мейманкана алдындагы 150 орундуу 

ресторандын өндүрүш программасын, 

тейлөө кызматтарын жана пландаштыруу 

чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение 

ресторана при гостинице на 150 мест 

доц. Кошоева Т.Р. 

5. 

Керимбаева Айгерим 

Керимбаевна 

40 орундуу десерт бары менен 130 орундуу 

аралаш кухнялуу ресторандын өндүрүш 

программасын, тейлөө кызматтарын жана 

пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение ресторана 

смешанной кухни на 130 мест с десерт 

баром на 40 мест 

окутуучу 

Байгазиева А.С.   

 

6. 

Рахимова Адина 

Бактыбековна 

120 орундуу чыгыш кухнялуу ресторандын 

өндүрүш программасын, тейлөө 

кызматтарын жана пландаштыруу чечимин 

иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение  ресторана 

восточной кухни на 120 мест 

ага окутуучу 

Азизова М.А. 

7. 
Русланбекова Нурпери 

Русланбековна 

35 орундуу коктейль бары менен 90 орундуу 

жол боюндагы ресторандын өндүрүш 

программасын, тейлөө кызматтарын жана 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение 

доц. Кошоева Т.Р. 



пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу придорожном ресторане на 90 мест с 

коктейль баром на 35 мест 

8. 

Русланова Айдана 

Руслановна 

Шаар четиндеги 170 орундуу ресторандын 

өндүрүш программасын, тейлөө 

кызматтарын жана пландаштыруу чечимин 

иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение загородном 

ресторане на 170 мест 

ага окутуучу 

Абакирова Э.М. 

9. 

Турбатова Таазим 

Фархатовна 

Бизнес-ланч кызматын көрсөтүүчү 150 

орундуу ресторандын өндүрүш 

программасын, тейлөө кызматтарын жана 

пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение ресторана на 150 

мест предоставлящей услуги бизнес-ланч 

ага окутуучу 

Аширбекова Г.Б. 

10. 

Хен Александра 

Дмитриевна 

Чет өлкөлүк туристерге арналган 

мейманкана алдындагы 120 орундуу 

ресторандын өндүрүш программасын, 

тейлөө кызматтарын жана пландаштыруу 

чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение ресторана при 

гостинице для иностранных туристов на 

120 мест 

ага окутуучу 

Абакирова Э.М. 

11. 

Шамуратова Гульмира 

Эрнисбековна 

Автотуристерге арналган 135 орундуу 

ресторандын өндүрүш программасын, 

тейлөө кызматтарын жана пландаштыруу 

чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение ресторана для 

автотуристов на 135 мест. 

ага окутуучу 

Азизова М.А. 

12. 

Юлдашева Дильноза 

Абдысатаровна 

30 орундуу фондю-бары менен 140 орундуу 

европа кухнялуу ресторандын өндүрүш 

программасын, тейлөө кызматтарын жана 

пландаштыруу чечимин иштеп чыгуу 

Разработка производственной 

программы, сервисных услуг и 

планировочное решение ресторан 

европейской кухни на 140 мест с фондю-

баром на 30 мест 

окутуучу 

Эгембердиева А.Б. 

 

багыты:  720200 – «Биотехнология», профили "Тамак - аш биотехнологиясы" БТ(б) -1-16 тобу 

направление:720200 – «Биотехнология», профиль «Пищевая биотехнология»  гр. БТ(б) -1-16 

 

№ Ф.И.О. студента 

Студенттин Ф.А.А. 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин  

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. Абдулла кызы   Жансая Бишкек шаарындагы нан азыктарын  

өндүрүүчү  ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

хлебобулочных изделий в г. Бишкек  

ага окутуучу 

Дуйшенбек кызы 

Наргиза 

2. Азаматова Айкена 

Азаматовна 

Россиянын Калининград шаарындагы батон  

өндүрүүчү ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

батонов в г. Калининград, Россия 

ага окутуучу 

Дуйшенбек кызы 



Наргиза 

3. Акималиева Альбина 

Акималиевна 

Кант шаарындагы ачык сыра түрлөрүн 

өндүрүүчү ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

светлых сортов  пива в г. Кант  

окутуучу 

Айдыралиева К.Ш. 

4. Байматов Дастан 

Замирбекович 

 

Каракол шаарындагы  кычкыл сүт 

азыктарын өндүрүүчү адистештирилген 

ишкананын долбоору 

Проект специализированного 

предприятия по выработке 

кисломолочных продуктов в    г. Каракол 

ага окутуучу 

Салиева З.Т. 

5. Ким Катерина 

Игоревна 

Ош шаарындагы ачык сыра түрлөрүн 

өндүрүүчү ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

светлых сортов  пива в г. Ош  

ага окутуучу 

Мураталиева М.Н. 

6. Мамасалиева Бегимай 

Данышбековна 
Бишкек шаарындагы  кычкыл сүт 

суусундуктарын өндүрүүчү 

адистештирилген ишкананын долбоору 

Проект специализированного 

предприятия по выработке 

кисломолочных напитков в    г. Бишкек 

ага окутуучу 

Салиева З.Т. 

7. Мукашева Толгонай 

Джумакадыровна 

Ош шаарындагы быштак жана сметана 

өндүрүүчү адистештирилген ишкананын 

долбоору 

Проект специализированного 

предприятия по выработке сметаны и 

творога в  г. Ош 

ага окутуучу 

Салиева З.Т. 

8.  Отунчиева  Зарина            

Кемелбековна 

Татарстан Республикасынын Казань 

шаарындагы буудай унунан жасалган 

нандын  түрлөрүн өндүрүүчү ишкананын 

долбоору 

Проект предприятия по производству 

пшеничных сортов хлеба в г. Казань 

Республики Татарстан 

ага окутуучу 

Дуйшенбек кызы 

Наргиза 

9. Рыскулбекова       

Мунара     

Майрамбековна 

Беловодское айылындагы ачык сыра 

түрлөрүн өндүрүүчү ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

светлых сортов  пива в с. Беловодское 

 

окутуучу 

Айдыралиева К.Ш. 

10. Скабин Вадим 

Петрович 

Чолпон-Ата шаарындагы кара  сыра 

түрлөрүн өндүрүүчү ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

темных сортов пива в г. Чолпон-Ата  

ага окутуучу 

Мураталиева М.Н. 

11. Султанкалыева Бегимай 

Дуйшенбековна 
Талас шаарындагы  кычкыл сүт азыктарын 

өндүрүүчү адистештирилген ишкананын 

долбоору 

Проект специализированного 

предприятия по выработке 

кисломолочных продуктов в г. Талас 

доц.Корчубекова Т.А. 

12. Турдубаева       Канышай 

Кундузовна 

Токмок шаарындагы кара  сыра түрлөрүн 

өндүрүүчү ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

темных сортов пива в г. Токмок 

 

окутуучу 

Айдыралиева К.Ш. 

 

багыты: 740200 – «Жаныбарлардан жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү»,  профили "Сүт жана сүт 

азыктарынын технологиясы"  ТПППЖП(б)-1-16 тобу (МЛ) 

 



направление: 740200 –«Технология и производство продуктов питания животного  происхождения», профиль ««Технология молока 

и молочных продуктов»» гр. ТПППЖП(б)-1-16 (МЛ) 

№ Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О. студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. Абдылдаев  Оморбек 

Азатбекович 

Казакстан Республикасынын Шымкент 

шаарындагы сүт  заводунун долбоору 

Проект городского молочного завода в  г. 

Шымкент Республики Казахстан 

окутуучу 

Сабырбекова А.С. 

2. Абылгазиева Чачыкей 

Жолдошбековна 

Талас шаарындагы функционалдык сүт 

азыктарын чыгаруучу заводунун дорбоору 

Проект  завода по выработке 

функциональных молочных продуктов в 

г. Талас 

окутуучу 

Усупкожоева К.А. 

3. Асакеева  

Дарина            Эрнисовна 

Алтай аймагынын Колывань айылындагы 

майсыз ынак сүт азыктарын чыгарган цехи 

менен май заводунун долбоору 

Проект маслозавода с цехом нежирной 

цельномолочной продукции в с. 

Колывань Алтайского края  

проф. Мусульманова 

М.М. 

4. Аскерова  

Адинай Таалайбековна 

Бишкек шаарындагы балдар үчүн сүт 

азыктарын  чыгаруучу заводунун долбоору 

Проект завода детских молочных 

продуктов   в г. Бишкек 

окутуучу Орозов А.С. 

5. Блинкова       Наталья   

Алексеевна 

Кемеров облусунун Новокузнецк 

шаарындагы майсыркомбинатынын   

долбоору 

Проект  маслосыркомбината  в г. 

Новокузнецк Кемеровской области 

окутуучу Тягусова 

А.В. 

6. Каныбекова      Умут     

Каныбековна 

Марий Эл Республикасынын   Волжск 

шаарындагы техникалык казеин чыгарган 

сүт заводунун  долбоору 

Проект городского молочного завода с 

цехом технического казеина  в  г. Волжск 

Республики Марий Эл 

проф. Мусульманова 

М.М. 

7. Кудаева Карина  

Хесеевна 

Татарстан  Республикасынын Альметьево  

айылындагы  жумшак сырларды  чыгаруучу 

заводунун долбоору 

Проект  завода мягких  сыров   в с. 

Альметьево  Республики Татарстан 

окутуучу 

Галиев А. 

8. Нарынбекова Жылдыз    

Тилековна 

Ысык-Көл облусунун  Түп айылындагы  

сүттүн сары суусун кайра иштетүүчү 

заводунун долбоору 

Проект  завода по переработке молочной 

сыворотки   в  с.  Тюп Иссык-Кульской 

области 

проф. Мусульманова 

М.М. 

9. Полушина Алина      

Алексеевна 

Новосибирск облусунун  Коченёво 

шаарчасында балкытылган сырларды 

чыгаруучу заводунун долбоору 

Проект завода плавленых сыров в пгт. 

Коченёво Новосибирской области 

окутуучу 

Галиев А. 

10. Сачковская Анна 

Станиславовна 

Балыкчы  шаарындагы йогурт чыгаруучу 

адистештирилген заводунун долбоору 

Проект  специализированного  завода по 

выработке йогуртов  в г. Балыкчы 

окутуучу Тягусова 

А.В. 

11. Тищенко Анна 

Константиновна 

Красноярск  аймагынын  Канск шаарындагы 

сары сууну ультрафильтрациялоо цехи 

менен сыр  чыгаруучу заводунун долбоору 

Проект сыродельного  завода  с цехом 

ультрафильтрации сыворотки   в г. Канск 

Красноярского края 

окутуучу 

Усупкожоева К.А. 

12. Толкунбек          кызы  Кемеров облусунун Кемерово  шаарындагы  Проект сыродельного завода  с цехом проф. Мусульманова 



Айзат балкытылган сырлардын цехи  менен  сыр 

заводунун долбоору 

плавленых сыров  в  г. Кемерово 

Кемеровской области 

М.М. 

13. Шергазиева    Нургул 

Эсенгельдиевна 

Ысык-Көл облусунун Ак-Суу айылындагы 

эритүүгө сырларды чыгаруучу заводунун 

долбоору 

Проект завода по выработке сыров для 

плавления  в с. Ак-Суу  Иссык-Кульской 

области 

проф. Мусульманова 

М.М. 

14. Эркинбекова  Бермет 

Акылбековна 

Казакстан Республикасынын  Айша-Биби 

айылындагы быштакты жана быштактан 

жасалган азыктарды чыгаруучу 

адистештирилген  заводунун долбоору 

Проект специализированного завода по 

выработке творога и творожных изделий 

в с. Айша-Биби Республики Казахстан 

доц.Мамбетова А.Ш. 

багыты: 740200 – «Жаныбарлардан жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү», профили “Эт жана эт 

азыктарынын технологиясы” ТПППЖП(б)-1-16 (МС) тобу 

направление: 740200 –«Технология и производство продуктов питания животного  происхождения», профиль ««Технология мяса и 

мясных  продуктов»» для студентов гр. ТПППЖП(б)-1-16 (МС) 

 

№ Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О. студента 

 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. Абдраимов Анвар 

Казбекович 

Кубаттуулугу нөөмөтүнө 7 тонна жарым 

жартылай тоңдурулган эт азыктарын иштеп 

чыгаруучу ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

замороженных мясных полуфабрикатов 

мощностью 7 т/смену  

проф.Джамакеева А. 

Д. 

2. Абдыкеримов Жаныбек 

Абдыкеримович 

Кубаттуулугу нөөмөтүнө 10 тонна ири 

мүйүздүү малды жана   топозду кайра 

иштетүүчү  адал мал союуучу жайдын 

долбоору 

Мясоперерабатывающий комплекс-халал 

с проектированием бойни по переработке 

крупного рогатого скота и яков 

мощностью 10 т/смену 

проф.Джамакеева А. 

Д. 

3. Алманбет уулу Санжар  

 

Кубаттуулугу нөөмөтүнө 20 тонна ири 

мүйүздүү малды жана чочкону кайра 

иштетүүчү мал союуучу жайдын долбоору 

Проект бойни по переработке крупного 

рогатого скота и свиней мощностью 20  

т/смену 

доц.Султанкулова 

А.С. 

4. Анарбекова Алина 

Жанболотовна 

Кубаттуулугу нөөмөтүнө 5 тонна этти кайра 

иштеп чыгаруучу ишкананын долбоору 

Проект мясоперерабатывающего 

предприятия мощностью 5 т/смену  

проф.Джамакеева А. 

Д. 

5. Бокомбаева Бегимай 

Бекзатовна 

Кубаттуулугу  нөөмөтүнө 12 тонна   этти 

кайра иштеп чыгаруучу ишкананын 

долбоору 

Проект мясоперерабатывающего 

предприятия мощностью 12 т/смену  

проф.Джамакеева А. 

Д. 

6. Назаренко            Дарья                 

Евгеньевна 

Кубаттуулугу  нөөмөтүнө 6 тонна  

деликатес азыктарын иштеп чыгаруучу 

ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству  

деликатесных продуктов мощностью 6 

т/смену  

проф.Джамакеева А. 

Д. 



7. Нуржанказыева Адинай 

Нуржанказыевна 

 

Кубаттуулугу нөөмөтүнө 8 тонна этти кайра 

иштетүүчү ишкананын адал азыктарынан 

колбаса  жана деликатес азыктарын  иштеп 

чыгаруучу комлекстин долбоору 

 Мясоперерабатывающий комплекс-халал 

с проектированием предприятия по 

производству колбасных изделий и 

деликатесных продуктов мощностью 8 

т/смену 

проф.Джамакеева А. 

Д. 

8. Старченко   Алена 

Анатольевна 

 

Кубаттуулугу нөөмөтүнө 50 тонна 

пастеризацияланган жана 

стерилизацияланган эт азыктарынан 

жасалган консерваларды иштеп чыгаруучу 

ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

стерилизованных и пастеризованных 

мясных консервов мощностью 50 т/смену  

проф.Джамакеева А. 

Д. 

 

багыты:  740100 – «Өсүмдүктөрдөн жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү» 

 профили “ Нан, кондитер жана макарон азыктарынын технологиясы"  ТПППРС(ХМК)-2-16 тобу  

направление: 740100  «Технология производства продуктов питания из растительного сырья», профиль «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» гр. ТПППРС((ХМК)-2-16  

 

№ Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О. студента 

 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. 

Алымбекова Жаныл 

Мырза Алымбековна 

Россиянын Саратов шаарындагы  үбөлөнгөн 

сый нан жана кичи сый нандын түрлөрүн 

өндүрүүчү    кондитердик ишкананын 

долбоору 

Проект кондитерского  предприятия по 

производству песочных тортов и 

пирожных  в г. Саратов, Россия 

окутуучу Турдалиева 

Н.А. 

2. 

Арапова      Жылдыз 

Алмазбековна 

Россиянын Иркутск  шаарындагы бисквит 

сый  нан жана кичи сый нандын  түрлөрүн   

өндүрүүчү   кондитердик  ишкананын 

долбоору 

 Проект кондитерского предприятия   по 

производству  бисквитных тортов и 

пирожных  в г. Иркутск, Россия 

 

 окутуучу Скирда 

М.С. 

3. 

Бейшеналиева Камила 

Бейшеналиевна 

Россиянын Новосибирск  шаарындагы 

буудай унунан жасалган нандардын 

түрлөрүн өндүрүүчү    нан заводунун  

долбоору 

Проект хлебозавода по производству 

пшеничных сортов хлеба в г. 

Новосибирск, Россия 

окутуучу Саалиева 

А.Н. 

1. 4.  

Гудкова          Ирина               

Сергеевна 

Россиянын Тюмень  шаарындагы  кеңири 

ассортименттеги макарон азыктарынын 

түрлөрүн   өндүрүүчү    ишкананын 

долбоору 

Проект  предприятия  по производству 

широкого ассортимента  макаронных 

изделий  в г. Тюмень, Россия 

окутуучу 

Кадничанская В.Р 



2. 5. Джекшеналиева  

Айдай 

Улановна 

 Россиянын Краснодар  шаарындагы 

мармелад-пастила  өндүрүүчү  кондитердик   

ишкананын  долбоору 

Проект кондитерского предприятия по 

производству мармеладно-пастильных 

изделий в г. Краснодар, Россия 

ага окутуучу 

Касымова Ч.К. 

3. 6. 

Изотова  

Елена Владимировна 

Тажикстан Республикасынын Душанбе  

шаарындагы  карамель азыктарын  

өндүрүүчү  кондитердик  ишкананын  

долбоору 

Проект кондитерского предприятия  по 

производству  карамели  в г. Душанбе 

Республики Таджикстан 

окутуучу 

Кадничанская В.Р 

4. 7. 
Клепацкая  

Алина 

Витальевна 

Россиянын Волгоград шаарындагы  кара 

буудай жана буудай ундарынан жасалган 

нандын түрлөрүн өндүрүүчү нан заводунун 

долбоору 

Проект хлебозавода по производству 

ржано-пшеничных сортов хлеба в г. 

Волгоград, Россия 

 

окутуучу Скирда М.С. 

5. 8. 

Логвиненко Екатерина 

Яковлевна 

Россиянын Екатеринбург шаарындагы 

канттан жасалуучу кондитер азыктарынын 

кеңири түрлөрүн өндүрүүчү  ишкананын 

долбоору 

Проект  предприятия  по производству 

широкого ассортимента сахаристых 

кондитерских   изделий в г. 

Екатеринбург, Россия 

окутуучу Скирда М.С. 

6. 9. 

Помошникова Елена            

Ивановна 

Беларусь Республикасынын Минск 

шаарындагы  батон түрүндөгү нан  

азыктарынын түрлөрүн өндүрүүчү нан 

заводунун долбоору 

Проект  хлебозавода по производству 

батонообразных хлебных   изделий в г. 

Минск Республики Беларусь 

ага окутуучу 

Касымова Ч.К. 

 

7. 10. 

Суюмбаева Айганыш 

Суюмбаевна 

Казакстан Республикасынын Алматы 

шаарындагы   кыска кесилген макарон 

азыктарынын кеңири түрлөрүн өндүрүүчү  

ишкананын долбоору 

Проект  предприятия по производству 

широкого ассортимента коротко 

резанных макаронных изделий в г. 

Алматы Республики Казахстан 

ага окутуучу 

Касымова Ч.К. 

 

8. 11. 
Толеубек          Таяна     

Талгаткызы 

Казакстан Республикасынын Караганда 

шаарындагы печенье азыктарын өндүрүүчү 

кондитердик  ишкананын долбоору 

Проект кондитерского предприятия по 

производству печенья в г. Караганда 

Республики Казахстан 

ага окутуучу 

Касымова Ч.К. 

 

9. 12. 

Чебаева   Анастасия 

Васильевна 

Казакстан Республикасынын Шымкент 

шаарындагы майда даана булочка 

азыктарын  өндүрүүчү  кондитердик 

ишкананын долбоору 

Проект кондитерского предприятия по 

производству мелкоштучных  булочных  

изделий в г. Шымкент Республики 

Казахстан 

окутуучу Турдалиева 

Н.А.  

 

13. 
Чиркова              Диана 

Владимировна 

Россиянын Санкт-Петербург шаарындагы 

булочка  азыктарын өндүрүүчү нан 

заводунун долбоору 

Проект хлебозавода по производству 

булочных изделий в г. Санкт-Петербург, 

Россия 

окутуучу Скирда М.С. 



14. 
Шейшенова Нуржамал 

Сагыновна 

Россиянын Тверь шаарындагы конфет 

өндүрүүчү кондитердик ишкананын 

долбоору 

Проект кондитерского предприятия по 

производству конфет в г. Тверь, Россия 

окутуучу Дюшеева 

Н.С. 

15. 
Яниковская  Аурика 

Ильхамовна 

Армения Республикасынын Ереван 

шаарындагы улуттук нан азыктарынын 

түрлөрүн өндүрүүчү ишкананын долбоору 

Проект  хлебозавода по производству 

национальных видов  хлеба в  

г. Ереван Республики Армения 

окутуучу Дюшеева 

Н.С. 

 

багыты:  740100 – «Өсүмдүктөрдөн жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү» 

 профили “ Нан, кондитер жана макарон азыктарынын технологиясы"  ТПППРС(ХМК)-3-16 тобу  

направление: 740100  «Технология производства продуктов питания из растительного сырья», профиль «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» гр. ТПППРС((ХМК)-3-16  

 

№ Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О. студента 

 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. Бадова                    Юлия                   

Игоревна 

Татарстан Республикасынын  Казань 

шаарындагы пряник өндүрүүчү 

кондитердик ишкананын долбоору 

Проект кондитерского предприятия по 

производству пряников в г. Казань 

Республики Татарстан 

окутуучу Сергеева 

Д.С. 

2. 
Маян                     Сания 

Абдырашидовна 

Россиянын Ростов-на-Дону шаарындагы 

ундан жасалган кондитер азыктарын 

өндүрүүчү ишкананын долбоору 

Проект  предприятия по производству 

мучных кондитерских изделий в г. 

Ростов-на-Дону, Россия 

 

 окутуучу Шефнер 

С.Н. 

3. 
Осмонджанова Халида 

Ширзатовна 

Россиянын Томск шаарындагы  диетикалык 

нандын түрлөрүн  өндүрүүчү нан заводунун 

долбоору 

Проект хлебозавода по производству 

диетических видов  хлеба в г. Томск, 

Россия 

окутуучу Дюшеева 

Н.С. 

4.  
Рахматова   Айгерим 

Эркинбековна 

Россиянын Архангельск шаарындагы узун 

кесилген макарон азыктарын өндүрүүчү 

ишкананын долбоору 

Проект  предприятия по производству 

длиннорезанных макаронных изделий в г. 

Архангельск, Россия 

окутуучу 

Турдалиева Н.А. 

5. 
Рустамбаева   Алика               

Адыловна 

Россиянын Пермь шаарындагы  снек  

өндүрүүчү кондитердик ишкананын 

долбоору 

Проект кондитерского предприятия по 

производству снеков в г. Пермь, Россия 

окутуучу 

Догдурбаева К.Д. 

6. 
Савченко Елена 

Владимировна 

Россиянын Курск шаарындагы халва 

өндүрүүчү кондитердик ишкананын 

долбоору 

Проект кондитерского предприятия по 

производству халвы в г. Курск, Россия 

окутуучу 

Шефнер С.Н. 

7. Текебаева  Гульзана 

Маратовна 

Кыргыз Республикасынын Ош щаарындагы 

улуттук нандардын түрлөрүн өндүрүүчү нан 

Проект хлебозавода по производству 

национальных  видов хлеба в г. Ош, 

ага окутуучу 

Дуйшенбек кызы 



заводунун долбоору Кыргызская Республика Наргиза 

8. Толгуров   

Ахмат Мухамматович 

 

Россиянын Пенза шаарындагы  таттуу 

булочка азыктарын  өндүрүүчү кондитердик 

ишкананын долбоору 

Проект пекарни по производству  

сдобных булочных   изделий в г. Пенза, 

Россия 

ага окутуучу 

Дуйшенбек кызы 

Наргиза 

9. 
Шантаева     Айназик 

Омурбековна 

 

Казакстан Республикасынын Тараз 

шаарындагы тез даярдалуучу макарон 

азыктарын өндүрүүчү  ишкананын долбоору 

Проект предприятия по производству 

макаронных изделий быстрого 

приготовления в г. Тараз Республики 

Казахстан 

окутуучу 

Турдалиева Н.А. 

10. 

Шумакова       Арина     

Евгеньевна 

Башкортостан Республикасынын  Уфа 

шаарындагы бисквиттен жасалган сый нан 

жана кичи сый нандын түрлөрүн өндүрүүчү 

кондитердик ишкананын долбоору 

Проект кондитерского предприятия по 

производству  бисквитных тортов и 

пирожных в г. Уфа Республики 

Башкортостан 

окутуучу 

Турдалиева Н.А. 

11. 

Юнусалиева   Алина    

Руслановна 

Кыргыз Республикасынын Бишкек 

шаарындагы кара буудай унунан жасалган 

нандардын түрлөрүн өндүрүүчү нан 

заводунун долбоору 

Проект хлебозавода   по производству  

ржаных сортов хлеба в г. Бишкек, 

Кыргызская Республика 

окутуучу 

Догдурбаева К.Д. 

багыты: 570400 «Дизайн», профили «Графикалык дизайн» Д(б)-1-16 тобу  

направление: 570400 «Дизайн», профиль  «Графический дизайн»  гр.Д(б)-1-16                                                                              

№ Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. 
Абдиева Адинай 

Аскарбековна 

«Navat» кыргыз улуттук ашканасынын  

фирмалык стилинин дизайн-долбоорун 

иштеп чыгуу 

Разработка дизайн-проекта фирменного 

стиля кыргызской национальной кухни 

«Navat» 

доц.Коеналиев К.К. 

2. Адилбекова Ак-Моор 

Адилбековна 

«Ак-Мөөр» айымдар кийимдеринин  саркеч 

үйүнүн фирмалык стилин иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля модного 

дома женской одежды «Ак-Мөөр» 

доц.Адышев С.Т. 

3. Алексеева Дарья 

Сергеевна 

«Azimut Travel» туристтик компаниясынын 

фирмалык стилин иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля 

туристической компании «Azimut Travel» 

доц.Адышев С.Т. 

4. 
Грицай Диана Бакытовна 

«Социалдык коом» темасына  плакаттар 

сериясын иштеп чыгуу 

Разработка серии плакатов на тему 

«Социальное общество» 

доц.Адышев С.Т. 

5. 
Ивашов Василий 

Васильевич 

Кыргыз Республикасындагы «Медок» -аары 

багуучулар союзуна фирмалык стиль иштеп 

чыгуу 

Разработка фирменного стиля для союза 

пчеловодов Кыргызской Республики 

«Медок» 

доц.Адышев С.Т. 

6. 
Икрамов Фаридун 

Махмадалиевич 

«Алга» спорттук ден-соолукту чыңдоо 

комплексине фирмалык стиль иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля для 

спортивно-оздоровительного комплекса 

«Алга» 

доц.Момуналиев А.А. 
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7. Исабаева Жыргал 

Ишенбековна 

«Мурас» спорт комплексинин фирмалык 

стилин иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля 

спортивного комплекса «Мурас»  

ага окутуучу 

Заркунов М.А. 

8. 
Исакова Муборак 

Шеркузи кызы 

«Империя Пиццы» коомдук тамактануу 

ишканасынын фирмалык стилин иштеп 

чыгуу  

Разработка фирменного стиля  

предприятия общественного питания 

«Империя Пиццы» 

доц.Момуналиев А.А. 

9. 
Истамов Аманбек 

Болотбекович 

«Print Express» басма-полиграфиялык 

борборунун фирмалык стилинин дизайн-

долбоорун иштеп чыгуу 

Разработка дизайн-проекта фирменного 

стиля издательско-полиграфического 

центра «Print Express» 

доц.Коеналиев К.К. 

10. 

Конурбаева Айгерим 

Алмазбековна 

"Кыргызстандагы социалдык-экологиялык 

көйгөйлөр" темасындагы плакаттар 

сериясын иштеп чыгуу 

 

Разработка серии плакатов на тему 

«Социально-экологические проблемы в 

Кыргызстане» 

доц.Момуналиев А.А. 

11. 
Мадибекова Даанагул  

Мадибековна 

«Кыргызстандын өсүмдүктѳр дүйнѳсү» 

жылнаамалар сериясынын  дизайн- 

долбоорун иштеп чыгуу 

Разработка дизайн-проекта серии 

календарей «Мир растений 

Кыргызстана» 

доц.Коеналиев К.К. 

12. Мадланбекова Айгерим 

Мадланбековна 

«Santo» дары-дармек компаниясынын 

фирмалык стилин иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля 

фармацевтической компании «Santo» 

доц.Коеналиев К.К. 

13. 

Медет кызы  Айпери  

Дүйнөлүк спорт чебер Ч. Исабеков 

атындагы күрөш боюнча спорттук клубунун 

фирмалык стилинин дизайн-долбоорун 

иштеп чыгуу 

Разработка дизайн-проекта фирменного 

стиля спортивного борцовского клуба  

имени Чемпиона Мира Ч. Исабекова  

окутуучу 

Мусаева Н.Б. 

14. Мыктаров Аман 

Абдираимович 

«Элит Хаус» курулуш компаниясынын 

фирмалык стилин иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля 

строительной компании «Элит Хаус» 

ага окутуучу 

Заркунов М.А. 

15. 
Ниязбекова Бермет 

Сабырбековна 

«Nature Republic» косметикалык 

буюмдардын фирмалык стилинин жана 

кутучаларынын дизайнын иштеп чыгуу 

Разработка дизайна фирменного стиля и 

упаковки косметической продукции 

«Nature Republic» 

ага окутуучу 

Заркунов М.А. 

16. Ниязов Ислам 

Сааданбекович 

«Шумкар» спорттук  комплексинин 

фирмалык стилинин дизайнын иштеп чыгуу 

Разработка дизайна фирменного стиля 

спортивного комплекса «Шумкар» 

окутуучу 

Мусаева Н.Б. 

17. 

Райбек кызы Айпери  

Кыргызстандын  «Кыргыз Алтын» зергер 

буюмдарынын  фирмалык стилинин дизайн-

долбоорун иштеп чыгуу 

Разработка дизайн-проекта фирменного 

стиля ювелирных изделий Кыргызстана 

«Кыргыз Алтын» 

доц.Коеналиев К.К. 

18. Сманова Жамиля 

Бактыбековна 

«Балакай» чыгармачыл балдар мектебинин 

фирмалык стилин иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля для 

детской школы искусства «Балакай» 

окутуучу 

Узубеков А. 

19. Суймонов  Дастан  

Азаматович 

И.Раззаков атындагы КМТУнун «Дизайн 

жогорку мектебинин» фирмалык стилинин 

Разработка дизайн- проекта фирменного 

стиля «Высшей школы дизайна»  КГТУ 

окутуучу 

Узубеков А. 
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дизайн-долбоорун иштеп чыгуу им. И. Раззакова 

20. 
Султаналиева  Бермет 

Тугелбековна 

«Кыргызстандын тарыхий-маданий 

эстеликтери» темасындагы  

жылнаамалардын сериясын иштеп чыгуу 

Разработка серии календарей на тему 

«Историко-культурные памятники 

Кыргызстана» 

доц.Коеналиев К.К. 

21. Туратбекова Наргиза  

Туратбековна 

 «Риха»  ун продукциясынын фирмалык 

стилин иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля мучной 

продукции «Риха» 

ага окутуучу 

Заркунов М.А. 

22. 
Усенова Малика 

Бактияровна 

«Кыргызстандын жаратылышы» темасына 

плакаттардын сериясынын дизайнын иштеп 

чыгуу 

Разработка дизайна серии плакатов на 

тему «Природа Кыргызстана» 

доц.Момуналиев А.А. 

23. 
Халанская  София  

Игоревна 

Константин Наумовдун «Семья»  

чыгармалар жыйнагына сүрөттѳрдү жана 

макетти иштеп чыгуу 

Разработка иллюстраций и макета к 

сборнику рассказов Константина 

Наумова «Семья» 

доц.Момуналиев А.А. 

24. Шаповалов Владимир 

Иванович 

«Куликовский» кондитердик үйүнүн 

фирмалык стилин иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля 

кондитерского дома «Куликовский» 

доц.Адышев С.Т. 

25. 

Эркинова Жасмина  

Чынгызовна 

 «Кыргыз даамы» тамак-аш 

чалафабрикаттарын өндүрүүчү ишкананын   

фирмалык стилин иштеп чыгуу 

Разработка фирменного стиля 

предприятия по изготовлению 

полуфабрикатов пищевой продукции 

«Кыргызская кухня» 

доц.Момуналиев А.А. 

 

багыты: «Женил өнөр жай буюмдарынын  технологиясы жана конструкциялоо»,  профили «Тигүү буюмдарын конструкциялоо» 

направление: 740700 «Технология, конструирование изделий легкой промышленности», профиль  «Конструирование швейных 

изделий» гр. КШИ(б)-2-16 
 

№ 

п/п 

Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. Абасова Акылай 

Кайратовна 

Кенже мектеп курагындагы кыздар үчүн 

жасалгаланган көйнөктөрдүн долбоорлук - 

конструктордук   иш - кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации нарядных платьев для 

девочек младшего школьного возраста  

ага окутуучу 

Курманалиева А.К. 

2. Агишева Алия 

Игоревна 

 

Өспүрүм курагындагы кыздар үчүн 

жасалгаланган  көйнөктөрдүн долбоорлук - 

конструктордук  иш - кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации нарядных платьев для 

девочек подросткового возраста 

окутуучу 

Кеникеева Н.К. 
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3. Алибек кызы Карина Жаш курактагы аялдар үчүн  кечеде 

кийилүүчү көйнөктөрдүн долбоорлук - 

конструктордук   иш - кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации вечерних платьев для 

женщин молодежного возраста 

доц. Отунчиева А.К. 

4. Айдаралиева Шахзада 

Медетбековна 

 

 

Орто курактагы аялдар үчүн  кечеде 

кийилүүчү көйнөктөрдүн  долбоорлук - 

конструктордук   иш - кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации вечерних платьев для 

женщин среднего возраста 

доц. Турусбекова Н.К. 

5. Бакытжанова Асель 

Бакытжанова 

Орто жаш курактагы аялдар үчүн  

костюмдардын (көйнөк, жакет)  долбоорлук - 

конструктордук  иш - кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  костюмов (платье, жакет) 

для женщин среднего возраста 

доц.Рысбаева И.А. 

6. Гапарова Диана 

Батырбековна 

 

Жаш курактагы эркектер үчүн костюмдардын 

(бешмант, шым) долбоорлук - 

конструктордук   иш - кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  мужских костюмов 

(пиджак, брюки) для молодежного 

возраста 

доц.Рысбаева И.А. 

7. Достанова Бусара 

Хасановна 

 

Жаш курактагы аялдар үчүн  жасалгаланган  

комплектеринин (жакет, юбка, топ) 

долбоорлук - конструктордук   иш - 

кагаздарын иштеп чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  нарядных комплектов 

(жакет,юбка, топ) для женщин 

молодежного возраста  

доц.Рысбаева И.А. 

8. Женишов Санжар 

Акимович 

 

Орто курактагы эркектер үчүн костюмдардын 

(пиджак, шым) долбоорлук - конструктордук 

-  иш кагаздарын иштеп чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  мужских  костюмов 

(пиджак, брюки) для среднего возраста  

доц. Отунчиева А.К. 

9. Казакова Ырыс 

Усоновна 

 

Салттуу кездемелерден даярдалган 

аялдардын улуттук стилде жасалган 

комплектеринин (белдемчи, жакет) 
долбоорлук - конструктордук -  иш 

кагаздарын иштеп чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских комплектов 

(белдемчи, жакет), выполненных в 

национальном стиле из традиционных 

материалов 

ага окутуучу 

 Тагаева Н.И. 

10. Каныбек кызы 

Нурайым  

 

Кийизди колдонуу менен аялдардын 

костюмдарынын (көйнөк, жилет) долбоорлук 

- конструктордук   иш - кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских костюмов 

(платье, жилет) с применением войлока 

проф. Таштобаева 

Б.Э. 

11. Корнева Анна 

Александровна 

Орто жаш курактагы аялдар үчүн    жаз - күз  

мезгилинде кийилүүчү күрмөлөрүнүн 

долбоорлук - конструктордук иш - 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  демисезонных курток для 

женщин среднего возраста 

доц. Кермалиева В.С. 



кагаздарын иштеп чыгуу 
12. Кошоева Нурайым 

Кенжебековна 

Кийизди колдонуу менен аялдардын 

костюмдарынын (көйнөк, накидка) 

долбоорлук - конструктордук -  иш 

кагаздарын иштеп чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских костюмов 

(платье, накидка) с применением войлока 

проф. Таштобаева 

Б.Э. 

13. Кунцуева Сабият 

Шамильевна 

Жаш курактагы аялдар үчүн  костюмдардын 

(жакет, шым) долбоорлук - конструктордук   

иш - кагаздарын иштеп чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских костюмов 

(жакет, брюки) для молодежного 

возраста 

окутуучу 

Кеникеева Н.К. 

14. Ли Ольга Романовна Жаш курактагы аялдар үчүн   

комплектеринин (блузка, чыптама, юбка) 

долбоорлук - конструктордук  иш  - 

кагаздарын иштеп чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских комплектов 

(блузка, жилет, юбка) для молодежного 

возраста 

окутуучу 

Кеникеева Н.К. 

15. Макеева Нурсулуу 

Турусбековна 

Жаш курактагы аялдар үчүн спорттук 

костюмдарынын  долбоорлук - 

конструктордук   иш -  кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских спортивных 

костюмов для молодежного возраста 

доц. Отунчиева А.К. 

16. Максутова Гулина 

Турдуевна 

Кийизди колдонуу менен аялдардын 

костюмдарынын (жакет, шым) долбоорлук - 

конструктордук иш -  кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских костюмов 

(жакет, брюки) для среднего возраста с 

применением войлока  

проф. Таштобаева 

Б.Э. 

17. Мамаева Мээрим 

Турдумахаматовна 

Жаш курактагы аялдардын костюмдарынын 

(жакет, юбка) долбоорлук - конструктордук  

иш - кагаздарын иштеп чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских  костюмов 

(жакет, юбка) для молодежного возраста 

окутуучу 

Кеникеева Н.К. 

18. Матвиец Ольга 

Андреевна 

 

Орто жаштагы эркектердин костюмдарынын 

(бешмант, шым)  долбоорлук - 

конструктордук  иш - кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  мужских костюмов 

(пиджак, брюки) для среднего возраста 

окутуучу 

Кеникеева Н.К. 

19. Машрабова Гулзар 

Темирбековна 

 

Орто жаштагы аялдар үчүн романтикалык 

стилдеги көйнөктөрдүн долбоорлук - 

конструктордук   иш - кагаздарын иштеп 

чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских платьев в 

романтическом стиле для среднего 

возраста 

ага окутуучу 

Курманалиева А.К. 

20. Соколова Тамара 

Сергеевна 

Жаш курактагы аялдар үчүн жасалгаланган  

көйнөктөрдүн долбоорлук - конструктордук -  

иш кагаздарын иштеп чыгуу 

Разработка проектно – конструкторской 

документации  женских нарядных 

платьев для молодежного возраста 

доц. Джолдошова А.Б. 



багыты: «Женил өнөр жай буюмдарынын  технологиясы жана конструкциялоо»,  профили «Тигүү буюмдарынын технологиясы» 

направление: 740700 «Технология, конструирование изделий легкой промышленности», профиль  «Технология швейных изделий» 

гр. ТШИ(б)-1-16 
 

№ 

п/п 

Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштеринин   

темалары  

Тема выпускных квалификационных 

работ 

Жетекчилери, 

руководители 

1. Акпаралы кызы Айпери Жаш курактагы аялдар үчүн жаз - күз 

мезгилинде кийилүүчү пальтолорду иштеп  

чыгаруучу  тигүү ишканасын  долбоорлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску демисезонных пальто для 

женщин молодежного возраста 

доц. Маслянова Ф.И. 

2. 
Алмазбек кызы Нураида  

 

 

Жаш курактагы аялдар үчүн улуттук 

декордун элементтери колдонулган кечеде 

кийилүүчү көйнөктөрдү иштеп  чыгаруучу  

тигүү ишканасын  долбоорлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску вечерних платьев для 

женщин молодежного возраста с 

элементами декора 

доц. Отунчиева А.К. 

3. Батырова Бермет 

Нурланбековна 

 

Орто жаш курактагы  аялдар үчүн жаз - күз  

мезгилинде кийилүүчү пальтолорду иштеп 

чыгаруучу тигүү  ишканасын долбоорлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску демисезонных пальто для 

женщин среднего возраста 

проф.Иманкулова 

А.С. 

4. Болотова Айпери 

Болотовна 

 

Жогорку мектеп  жашындагы кыздардын 

жасалгалуу көйнөктөрүн иштеп чыгаруучу 

тигүү  ишканасын долбоорлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску нарядных платьев для 

девочек старшего школьного возраста 

проф.Иманкулова 

А.С. 

5. Жуковская Мадина 

Абылкановна 

 

Ак куунун мамыгы менен жасалгаланган 

аялдардын көйнөктөрүн иштеп чыгаруучу 

тигүү ишканасын долбоорлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску женских нарядных платьев с 

отделкой из лебяжьего пуха 

доц. Маслянова Ф.И. 

6. Казакова Токтогүл 

Узаковна 

 

 

Орто жаш  курактагы  аялдар  үчүн  жаз- күз  

мезгилинде кийилүүчү кыска пальтолорду 

иштеп чыгаруучу тигүү  ишканасын 

долбоорлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску демисезонных полупальто 

для женщин среднего возраста 

доц. Отунчиева А.К. 

7. 
Кудайбердиева Айчурок 

Кенешбековна 

Жаш курактагы аялдар үчүн  кечеде 

кийилүүчү көйнөктөрдү иштеп  чыгаруучу  

тигүү ишканасын  долбоорлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску вечерних платьев для 

женщин молодежного возраста 

доц. Маслянова Ф.И. 

8. 
Мадалбек кызы Перизат  

 

Орто курактагы аялдар үчүн  кечеде 

кийилүүчү көйнөктөрдү    иштеп  чыгаруучу  

тигүү ишканасын  долбоорлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску вечерних платьев для 

женщин среднего возраста 

доц. Маслянова Ф.И. 

9. Максатова Айгерим 

Максатовна 

Жаш  курактагы  аялдар  үчүн  жаз - күз  

мезгилинде кийилүүчү кыска пальтолорду 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску демисезонных полупальто 

проф.Иманкулова 

А.С. 



иштеп чыгаруучу тигүү  ишканасын 

долбоорлоо 

для женщин молодежного возраста. 

10. Нурланбек кызы 

Тахмина  

 

Жаш  курактагы  аялдар  үчүн   кышкы 

пальтолорду иштеп чыгаруучу тигүү  

ишканасын долбоорлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску зимних пальто для женщин 

молодежного возраста. 

проф.Иманкулова 

А.С. 

11. 
Салмоорбек кызы 

Перизат  

 

Декор элементтерин колдонуу менен 

аялдардын жасалгаланган көйнөктөрүн 

иштеп чыгаруучу тигүү ишканасын 

долборлоо 

Проектирование швейного предприятия 

по выпуску женских нарядных платьев с 

применением элементами декора. 

проф.Иманкулова 

А.С. 

 

 

  Негизи: кафедра башчыларынын билдирүүсү декандын кол белгилери менен 

 

 

 

 

 

                     ТФ деканы, проф.       Т.Ш. Джунушалиева  
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04.06.2020-жыл                         № 10/30   

 
    04.03.2020ж  №10/08 буйругуна өзгөртүү 

 
Бүтүрүүчү квалификациялык иштин темасы өзгөргөндүгүнө байланыштуу төмөнкү Д(б)-1-16 тобунун студентинин темасы 

өзгөртүлсүн: 

№  

п/п 

Студенттин Ф.А.А. 

Ф.И.О.студента 

Бүтүрүү квалификациялык иштериин   

темалары кыргыз тилинде 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

Жетекчилери, 

руководители 

1. 
Усенова Малика 

Бактияровна 

«Кыргызстандын жаратылышы» темасына 

жылнаама плакаттардын сериясынын 

дизайнын иштеп чыгуу 

Разработка дизайна серии календарей-

плакатов на тему «Природа Кыргызстана» 

доц.Момуналиев 

А.А. 

Негизи: кафедра башчысынын билдирүүсү декандын кол белгилери менен 

 

 

 

Декан ТФ, проф.     Джунушалиева Т.Ш. 
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