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Төмөнкү багыттар боюнча магистрдик диссертациялардын темаларын жана илимий жетекчилери 

бекитилсин: 

 Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу    1-курс 

№ Магистрант-тардын 

А.А.А. 

Тайпасы Магистердик диссертациялык 

темасы 

Илимий 

жетекчилери 

 Болотов Бекзат 

Нурланбекович 

АТПм-1-18 “Электрдик меште кайра иштетүү 

учурунда тетиктин жылытуу 

температурасын жөнгө салуучу 

автоматташтырылган системин 

иштеп чыгуу.” 

   Разработка автоматической 

системы регулирования температуры 

нагрева деталей в электрической 

печи при термообоработке. 

Муслимов А.П. 

проф, т.и.д. 

 Талайбекова Гулнара 

Талайбековна 

АТПм-1-18 “Токардык тесте кайра тазалоо 

учурунда гидросуппортун басымын 

турукташтыруу системасын 

автоматташтыруу.” 

    Автоматическая система 

стаблизации давления в 

гидросуппорте при чистовой 

обработке деталей на токарном 

станке. 

Муслимов А.П. 

проф, т.и.д.  

 Чугуев Алексей 

Александрович 

АТПм-1-18 “Күн энергиясынын ийкемдүү 

системин автоматтык көзөмөлдөөсүн 

иштеп чыгуу.” 

Разработка автоматической 

следящей системы солнечного 

преобразователя энергии. 

 

Муслимов А.П. 

проф, т.и.д. 
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700500 Мехатроника жана робототехника 

 Абдыкеримова Дамира 

Кенешбековна 

МиРм-1-18 “Өнөр жай роботунун кыймылынын 

ылдамдыгын турукташтыруу үчүн 

автоматташтырылган системин 

иштеп чыгуу”. 

Разработка автоматической системы 

стабилизация скорости перемещения 

промышленного робота. 

 

Муслимов А.П. 

проф, т.и.д. 

 Кривоносов  Роман 

Андреевич 

МиРм-1-18 “Интегралдык микросхемалардын 

топологияларын иштеп чыгуу, 

алардын схемотехникасы жана 

процесстерди башкаруу  үчүн 

структуралык адистештирүү. 

Разработка топологии интегральных 

микросхем, их схемотехника и 

конструктивная специализация для 

управления процессами. 

 

Даровских В.Д. 

доц.,т.и.к. 

 Рахманов Аман 

Айтмаматович 

МиРм-1-18 “Порошок металлургия бөлүмүн 

роботтоштуруусун иштеп чыгуу”. 

Разработка роботизированного 

участка порошковой металлургии. 

 

Даровских В.Д. 

доц.,т.и.к. 

 

Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу    2-курс 

№ Магистрант-тардын 

А.А.А. 

Тайпасы Магистердик диссертациялык 

темасы 

Илимий 

жетекчилери 

 Салимбаев Улугбек 

Азаматович 

АТПм-1-17 “Сүйүктүк заттарга таасирин берүү 

микротолкундуу-плазмалык 

түзүлүштөрүн иштеп чыгуу”. 

   Разработка СВЧ-плазменного 

устройства воздействия на жидкие 

материалы. 

 

Самсалиев А.А. 

доц., т.и.к. 

 Лепесов Азамат 

Насыбекович 

АТПм-1-17 “Кремнийдин кычкылын кычкылтек 

менен калыбына келтирүү 

микротолкун плазмалык аппаратта 

Самсалиев А.А. 

доц., т.и.к. 
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алынган заттардын касиеттерин 

изилдөө” 

   Исследование свойств материала 

полученного восстановлением 

оксида кремния углеродом в СВЧ-

плазменной. 

 

Технологиялык машиналар жана жабдуулар   1-курс 

№ Ф.И.О магистранта  Темы магистерских 

диссертаций 

Магистирдик 

диссертациялардын 

темасы 

Ф.И.О 

руководителя  

 Азимова Нурзада 

Азимовна 

“Разработка  опытной 

распылительной 

сушилки для сушки 

кобыльего молока ” 

“Бээнин сүтүн кургатуучу 

тажрыйбалык чачыратып 

кургаткычты иштеп 

чыгуу” 

к.т.н., профессор        

Кочнева С.В. 

 Узакбаев Бектур 

Талантбекович 

“Разработка и 

исследование 

оборудования для  

измельчения  бытовых 

отходов”  

“Тиричилик калдыктарын 

майдалоочу жабдыктарды 

иштеп чыгуу жана аларды 

с” 

 д.т.н., профессор  

СадиеваА.Э. 

 Болотканов Жоомарт “Разработка 

оборудования по  

переработке пищевых 

отходов для получения 

удобрений. 

“Тамак-аш калдыктарын 

кайрадан иштетүүчү 

жабдууларды иштеп 

чыгуу” 

к.т.н.               

Халмуратов Р.С. 

 Куренкеев Жаныш 

Азаматович 

“Разработка линии по 

переработке 

производственных 

отходов машино- 

строительных 

предприятий” 

“Машине куруучу 

ишканалардын 

өндүрүштүк калдыктарын 

кайрадан иштеп чыгуу” 

к.т.н.  

Халмуратов Р.С. 

 

Программалоо инженериясы 1-курс 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

магистранта 

Тема магистерской 

диссертации 

Магистирлердин  

дисертациясынын 

темасы 

Руководитель 

магистерской 

диссертации 

Седокина Алина 

Игоревна 

Разработка и исследование 

интеллектуального ПО для 

решения задачи 

одномерной оптимизации 

Жыйналуунун 

квадраттык 

ылдамдыгын камсыз 

кылган методу менен  

Валеева А.А. 

к.ф-м.н.. доц. 
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методом Pocket Search 

Method, обеспечивающее 

квадратичную скорость 

сходимости.  

бир өлчөмдүү 

оптимизациялоо 

маселесин чыгаруу 

үчүн 

интеллектуалдык 

программалык 

жабдылышты иштеп 

чыгуу жана изилдөө. 

Болотбек уулу 

Нурсултан 

Разработка и исследование 

ПО, реализующего метод 

оптимизации и 

обеспечивающего поиск 

глобального экстремума. 

Оптимизациялоо 

методун ишке 

ашыруучу жана 

глобалдык 

экстремумду издөөнү 

камсыз кылуучу 

программалык 

жабдылышты иштеп 

чыгуу жана изилдөө. 

Салиев А.Б. 

д.т.н.. проф. 

Гамбург Андрей 

Юрьевич 

Разработка и исследование 

ПО для решения задачи 

поиска корней 

нелинейного уравнения 

методом Newton’s Method, 

обеспечивающее 

квадратичную скорость 

сходимости для кратных 

корней (for multiple roots) 

Көп ирээттүү 

тамырлар (for 

үчүн жыйналуунун 

квадраттык 

ылдамдыгын камсыз 

кылуучу Newton’s 

Method методу менен 

сызыктуу эмес 

теңдемелердин 

тамырын издөө 

маселесин чыгаруу 

үчүн программалык 

жабдылышты иштеп 

чыгуу жана изилдөө. 

Мусина И.Р. 

к.т.н., доц 

Готман Алексей 

Викторович 

Разработка и исследование 

ПО для решения задачи 

оптимизации методом 

Newton’s Method, 

обеспечивающего 

глобальную сходимость. 

Глобалдык 

жыйналууну 

камсыздаган 

Newton’s Method 

методу менен 

оптимизациялоо 

маселесин чыграуу 

үчүн программалык 

жабдылышты иштеп 

чыгуу жана изилдөө. 

Раматов К.С. 

к.т.н.. доц. 

Москаленко Алим 

Асылбекович 

Разработка и исследование 

ПО для решения задачи 

синтеза символьного 

выражения нелинейной 

Берилген 

эксперименталдык 

маалыматтар менен 

сызыктуу эмес 

Искаков Р.Т. 

к.т.н.. доц. 
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функции f(x) по заданным 

экспериментальным 

данным 

функциянын 

символдук 

туюнтмасын 

синтездөө маселесин 

чыгаруу үчүн 

программалык 

жабдылышты иштеп 

чыгуу жана изилдөө. 

 

Колдонмо механика  1-курс 

№ Ф.И.О. Тема диссертации Диссертациянын 

темасы 

Руководитель 

 Нурдин к. Жанат 

 

Обоснование основных 

параметров рабочего 

органа технических 

машин 

Технологиялык 

машиналдын жумушчу 

органдардын негизги 

мунөздөгүчтөрдүн талдоо 

Садиева А.Э. 

д.т.н., проф. 

 Карыпбаева Амина 

Орозобековна  

Расчет рабочих органов 

средств механизации для 

очистки дна 

водохранилищ 

Суу сактагычтардын 

түбүн тазалоо үчүн 

механизация 

каражаттарынын 

жумушчу органдарын 

эсептөө 

Тургумбаев Ж.Ж. 

д.т.н., проф. 

 Кодолова Алена 

Сергеевна  

Расчет биметаллической 

пластины с эффектом 

памяти формы 

Калыбын эске сактап 

калуучу кош пластинаны 

эсептөө 

Дюшекеев К.Д.  

к.т.н.. доц. 

 Абылкайыров 

Токтобек 

Эрнисбекович  

Расчет и проектирование 

элементов конструкции 

автомобильного подъема  

Автоунаны көтөрүүчү 

конструкциянын 

элементтерин эсептөө 

жана проектилөө 

Чыныбаев М.К. 

к.ф.м.н., доц. 

 

Маалымат коопсуздугу 1-курс 

№

п/

п 

ФИО студента 
Тема магистерской 

диссертации 

Магистрдик 

диссертациянын темасы 

Руководитель 

магистерской 

диссертации 

 Мукамбетов Ж.Д. Обеспечение 

информационной 

безопасности и 

непрерывности 

функционирования 

электронного кошелка 

«Баланс» 

«Баланс» электрондук 

капчыктын маалыматтык 

коопсуздугун жана  

үзгүлтүксүздүгүн 

камсыздоо 

 

 

БримкуловУ.Н. 

д.т.н., проф. 
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 Давлеткулова Ж. 

Н. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности и 

непрерывности 

функционирования системы 

карточных операции 

Демирбанка 

ДемирБанктын 

карточкалык операция 

системасынын 

маалыматтык коопсуздугун 

жана  үзгүлтүксүздүгүн 

камсыздоо 

 

 

Салиев А.Б. 

д.т.н., проф. 

 Станов А.М. Обеспечение 

информационной 

безопасности и 

непрерывности 

функционирования 

информационной системы  

кыргыского авиационного 

института им. И. 

Абдраимова   

И. Абдраимов атындагы 

авиациялык институттунун   

маалыматтык системинин  

маалыматтык коопсуздугун 

жана  үзгүлтүксүздүгүн 

камсыздоо 

Салиев А.Б. 

д.т.н., проф 

 

670300 Унаа процесстеринин технологиясы  1-курс 

№ Ф.И.О магистранта  Тема магистерских диссертаций Ф.И.О 

руководителя  

 

Абдималик кызы Айгул  

Шаардагы жөнгө салынуучу кесилиш 

жолдордо жөө жүргүнчүлөрдүн 

кыймылынын коопсуздугун 

жогорулатуу 

 

к.т.н., и.о. проф.        

Атабеков К.К. 

Повышение безопасности движения 

пешеходов на регулируемых 

пересечениях в городах 

 

 

Акматбеков Мирслан Илимович 

Логистикалык принциптерди колдонуу 

менен жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн 

сапатын жогорулатуу боюнча 

сунуштарды иштеп чыгуу 

 

к.т.н., доцент  

Раззаков М.И. 

Разработка рекомендаций по 

повышению качества обслуживания 

пассажиров с применением 

логистических принципов  

 

Асанбеков Шабданбек Уланбекович 

Интелектуалдуу унаа системаларын 

колдонуу натыйжалуулугун изилдөө 

 

“Исследование эффективности 

применения интеллектуальных 

транспортных систем.” 

д.т.н., проф. 

Торобеков Б.Т. 
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Боксгорн Александр Германович 

Маалымат технологияларын колдонуу 

менен ташуу процесстеринин 

натыйжалуулугун жогорулатуу  

к.т.н., доцент  

Раззаков М.И. 

Повышение эффективности процесса 

перевозки с применением 

информационных технологий 

 

Быков Кирилл Михайлович 

Логистикалык борборлордун ишин 

жакшыртуунун эсебинен кампа 

запастарын оптималдаштыруу. 

д.т.н., проф. 

Маткеримов Т.Ы. 

Оптимизация складских запасов за счет 

улучшения работы логистических 

центров. 

 

Давлеталиев Болот Дуйшенбекович 

Эл аралык талаптарды эске алуу менен 

тоо каттамдарындагы айдоочулардын 

эмгегин уюштурууну жакшыртуу. 

д.т.н., проф. 

Маткеримов Т.Ы. 

Совершенствование организации труда 

водителей на горных маршрутах с 

учетом международных требований. 

 

Зикиров Гайбуло Абдувалиевич 

Кыргызстандын унаа коридорлорунда 

кыймылдын ылдамдык режимин 

оптималдаштыруу  

к.т.н., и.о. проф.        

Атабеков К.К. 

Оптимизация скоростного режима 

движения на транспортных коридорах 

Кыргызстана 

 

Иманалиев Нурсултан Аманбекович 

Экологиялык коопсуздукту эске алуу 

менен жүк ташуучу чоң 

автомобилдердин колдонуу 

натыйжалуулугун жогорулатуу  

к.т.н., и.о. проф.        

Атабеков К.К. 

Повышение эффективности 

используемых больше грузовых 

автомобилей с учетом экологической 

безопасности 

 

Кенешбеков Бексултан 

Кенешбекович 

Кыргызстандын мисалында унаалардын 

ар кандай түрлөрү менен жүктөрдү 

ташууну уюштуруу 

к.т.н., доцент  

Сарымсаков Б.А. 

Организация перевозок грузов 

различными видами транспорта на 

примере Кыргызстана  

 Мамытканов Эржан Ташболотович Жүк ташуучу автомобилдер менен 

жүктөрдү ташуунун сапатын камсыз 

к.т.н., доцент  
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кылуу боюнча сунуштарды иштеп 

чыгуу.  

Раззаков М.И. 

Разработка рекомендаций по 

обеспечению качества грузовых 

автомобильных перевозок. 

 

Мананников Артем Александрович 

   Автоунаа каражаттарынын кыймылын 

көзөмөлдөө каражаттарынын жана 

ыкмаларынын иштеп чыгуу.    

 

 “Разработка методов и средств контроля 

движения автотранспортных средств.” 

д.т.н.,проф. 

Торобеков Б.Т. 

 

Рахатбек уулу Аскар  

Бишкек-Талас шаар аралык каттамы 

боюнча жүргүнчүлөрдү ташууну 

уюштурууну жакшыртуу жана 

жүргүнчүлөрдүн агымын талдоо  

к.т.н., доцент  

Шаршембиев Ж.С. 

Анализ пассажиропотоков и улучшение 

организации междугородних 

пассажирских перевозок по маршруту 

Бишкек-Талас. 

 

Тагайкулов Арген Аттокурович 

Туристердин көбөйгөн учурунда 

Бишкек-Чолпон-Ата каттамы боюнча 

жүргүнчүлөрдү ташууларды 

уюштуруунун жолдору жана көйгөйлөрү 

к.т.н., доцент  

Шаршембиев Ж.С. 

Проблемы и пути улучшения 

организации пассажирских перевозок по 

маршруту Бишкек-Чолпон-Ата во время 

туристического сезона. 

 

Уметалиев Таштан Замирович 

Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү 

ташууну уюштурууну жакшыртуу  

к.т.н., доцент  

Шаршембиев Ж.С. 

Совершенствование организации 

пассажирских перевозок  по городу 

Бишкек. 

 

Эркинбек уулу Нурбек  

Калктуу аймак аркылуу автомобиль 

унаасы менен өлчөмсүз жүктөрдү 

ташууну уюштуруудагы логистикалык 

иш аракеттер  

к.т.н., доцент  

Касымалиев Б.М. 

Логистический подход к организации 

перевозок негабаритных грузов 

автомобильным транспортом через 

населенные пункты 

 

Техникалык системаларды башкаруу  1-курс 
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№ Ф.И.О. магистра Тема магистерской 

диссертации на 

кыргызском языке 

Тема магистерской 

диссертации на русском 

языке 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

 Абдипатта уулу 

Жумабек 

Инсанды биометрикалык 

маалыматтар аркылуу 

аныктоо 

Идентификация личности 

по биометрическим 

данным 

д.т.н., проф. 

Батырканов Ж.И. 

 Алыбаев 

Кубанычбек 

Тойчубекович 

Транспорттук кыймылды 

байкоонун маалыматын 

иштеп чыгуунун 

алгоритми жана 

программасы 

Разработка 

алгоритмического и 

программного 

обеспечения обработки 

данных  

видеонаблюдении 

транспортных движений  

к.т.н., проф. КГТУ 

Молдобеков К.М. 

 Алыбаев Нур 

Султанович 

Аралыктан текшерүү 

жана башкаруу 

системаcы 

Система дистанционного 

контроля и управления 

к.т.н., доцент 

Михеева Н.И. 

 Сабырбекова 

Бактыгул Марсовна 

Башкаруу объекттерин 

идентификациалоо 

ыкмаларын иштеп чыгуу 

жана изилдөө 

Разработка и 

исследование методов 

идентификации объектов 

управления 

к.т.н., проф. КГТУ 

Акматбеков Р.А. 

 Сарымсакова Алия 

Жанышевна 

Башкаруу алгоритмдерин 

оптимизациалоонун 

сандык ыкмаларын иштеп 

чыгуу жана изилдөө 

Разработка и 

исследование численных 

методов оптимизации 

алгоритмов управления 

к.т.н., проф. КГТУ 

Акматбеков Р.А. 

 Табылдиева Назгул 

Эрнистовна 

Табигый кубулуштарды 

(өрт, суу каптоо) 

сүрөттөр менен таануу 

жана мониторинг 

жүргүзүү  

Распознавание и 

мониторинг природных 

явлений (пожары, 

наводнения) по 

фотоснимкам 

д.т.н., проф. 

Батырканов Ж.И. 

 Терентьева Елена 

Юрьевна 

Табигый кубулуштарды 

(жер кочку, чөлгө 

айлануу) сүрөттөр менен 

таануу жана мониторинг 

жүргүзүү 

Распознавание и 

мониторинг природных 

явлений (оползень, 

опустынивание) по 

фотоснимкам 

д.т.н., проф. 

Батырканов Ж.И. 

 

Стандартизация, сертификация жана метрология  1 – курс (1-18) 

№ Магистранттын 

Ф.А.А. 

Магистрлик диссертациянын темасы Жетекчисинин 

Ф.А.А. 
Кыргызча Орусча 

 Ашымов С.А. «Шакирт» мекемесинин 

мисалында СБСнын 

бөлүгүн жана 

продукциянын сапатын 

Подготовка раздела СМК и 

совершенствования 

методик управления 

качеством продукции на 

т.и.д., профессор 

Алмаматов М.З. 
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башкарууну мыктылатуу 

ыкмаларын иштеп чыгуу 

примере предприятия 

«Шакирт» 

 Бейшекеева Ж.А. Өндүрүштүн абалын 

изилдөөнүн негизинде 

сертификат алуу үчүн 

документтерди иштеп 

чыгуу жана даярдоо 

Разработка и подготовка 

документов для получения 

сертификатов на 

продукцию на основе 

исследования условий 

производства   

т.и.к., доцент 

Жумаев Т. 

 Дуйшенов Ш.Б. И. Раззаков ат. 

КМТУнун окуу 

тартибиндеги СБСнын 

документтештирүү 

бөлүгүн иштеп чыгуу 

Разработка раздела 

документационного 

обеспечения СМК на 

примере учебного процесса 

КГТУ им И.Раззакова 

т.и.к., доцент 

Абдираимов А.А. 

 Жаанчиева Н.Т. КР УИА МТИнин   

машинекурууда 

чыгарылган 

продукциялардын 

шайкештигин баалоого 

даярдык көрүү 

Подготовка к оценке 

соответствия продукции 

машиностроительной 

отрасли на примере ИМАШ 

НАН КР 

т.и.к., доцент 

Байгазиев М.С. 

 Конокбаева М.К. ТФнын магистрдик 

программаларынын 

мисалында аккредиттөө 

максатында коомдук-

маданий жана кесиптик 

окутуу кызматтардын 

сапатын жакшыртууга 

тийгизген факторлорун 

изилдөө  

Исследование 

профессиональной и 

социокультурной 

подготовки персонала как 

фактора повышения 

качества обраовательных 

услуг с целью 

аккредитации на примере 

магистерских программ ТФ 

т.и.к., доцент 

Жумаев Т. 

 Маликова  Медина 

Маликовна 

Текшерүү 

лабораториялардын 

аккредиттөөдөн өтүүгө 

даярдоо ыкмаларын 

изилдөө жана 

аккредиттөөдөн өтүүгө 

даярдык көрүү 

Анализ методик 

аккредитации 

испытательных 

лабораторий и подготовки 

ИЛ к прохождению 

аккредитации  

т.и.к., доцент 

Байгазиев М.С. 

 Мирлан у. Бахтияр Гидротехникалык 

жабдууларды сыноо 

лабораториясынын 

мисалында 

аккредиттөөгө 

документтерди иштеп 

чыгуу жана даярдоо  

Разработка и подготовка 

документов к аккредитации 

на примере испытательной 

лаборатории по 

гидравлическим 

аппаратурам  

т.и.к., доцент 

Абдираимов А.А. 

 Мухтарбекова Р.М. өзгөрмөлүү түзүлүшү 

бар механизмдерди 

штамптоо прессин  

метрологиялык камсыз 

кылуу жана сапатын 

жогорулатууну камсыз 

кылуу  

Метрологическое 

обеспечение точности и 

повышения качества 

штамповочных изделий в 

прессах, с механизмами 

переменной структуры 

т.и.д., профессор 

Алмаматов М.З. 

 Сагымбекова Б.С. » ЖАКнын мисалында 

сапатты башкаруу 

системасын талдоо жана 

өндүрүлгөн 

продукциянын сапатын 

жакшыртуу боюнча иш-

чараларды иштеп чыгуу 

Анализ эффективности 

контроля качества и 

разработка мероприятий по 

улучшению качества 

выпускаемой продукции на 

примере ЗАО «Bear beer» 

т.и.к., доцент 

Байгазиев М.С. 
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 Токсонбаева Н.К. Тоо-кен техникасын 

(урма аспап) 

сертификаттоо органын 

аккредиттөө үчүн 

документтерди иштеп 

чыгуу  

Разработка документов к 

аккредитации органа по 

сертификации по горным 

машинам (ударным 

устройствам) 

т.и.к., доцент 

Абдираимов А.А. 

 Токтогулов Б.Р. Экотехинспекциянын 

мисалында экологиялык 

коопсуздукту камсыз 

кылуу жараянынын 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу 

Повышение эффективности 

процесса контроля 

экологической 

безопасности на примере 

экотехинспекции 

т.и.к., доцент 

Зыкова Е.П. 

 Турдахунова А.Т. "Стройсертификация" 

Республикалык 

борборунун сыноо 

лабораториясынын 

шайкештикти баалоо 

боюнча иш-чаралардын 

планын иштеп чыгуу 

Разработка плана действий 

по оценке соответствия на 

испытательной 

лаборатории 

Республиканского центра 

"Стройсертификация" 

т.и.к., доцент 

Байгазиев М.С. 

 Элдосова М.Т. жогорку билим берүү 

системасындагы 

билим берүү 

кызматынын сапатын 

кызматкерлерди ресурс 

менен камсыз кылуу 

аркылуу сапатты 

башкаруу  

Управление качеством 

образовательных услуг на 

основе формирования 

ресурсного обеспечения 

персонала в системе 

высшего образования 

т.и.к., доцент 

Зыкова Е.П. 

 Эркебекова А.Э. Мекеменин 

аккредиттөөдөн өтүүгө 

даярдоо ыкмаларын 

изилдөө жана 

жакшыртуу 

Исследование и 

совершенствование 

методики подготовки 

предприятия к 

прохождению 

аккредитации 

т.и.к., доцент 

Зыкова Е.П. 

 Эсенбеков Б.К. Машинекурууда 

чыгарылган 

продукциялардын 

сапатын башкаруудагы 

заманбап ыкмаларды, 

ченөө каражаттарын 

иштеп чыгуу 

Разработка современных 

методов и средств 

измерений для обеспечения 

качества контроля 

машиностроительной 

продукции 

т.и.к., доцент 

Байгазиев М.С. 

 Ибраева Б.И. сапатты башкаруу 

системасын текшерүү 

методологиясын 

жараянды аткаруунун 

негизинде өркүндөтүү  

Совершенствование 

методики аудита в системе 

менеджмента качества на 

основе оценки 

результативности 

процессов 

т.и.к., доцент 

Жумаев Т. 

 

Стандартизация, сертификация жана метрология  2 – курс (1-17) 

№ Магистранттын 

Ф.А.А. 

Магистрлик диссертациянын темасы Жетекчисинин 

Ф.А.А. 
Кыргызча Орусча 

 

 

 

 

 

 

Кубанычбекова 

Жамиля 

КР УИА МТИ тоо-кен 

техникасын сыноо 

лабораториясынын 

мисалында 

Разработка требований по 

подготовке к аккредитации 

испытательной 

лаборатории на примере 

 

 

т.и.д., профессор 

Алмаматов М.З. 
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Кубанычбековна аккредитацияга даярдоо 

боюнча талаптарды иштеп 

чыгуу 

горных машин ИМАШ 

НАН КР 

 

 

 

 

 

 

Дженишбекова 

Назик 

Шамшибековна 

КР УИА машина таануу 

институтундагы 

машиналарды 

тажрыйбалоонун 

мисалында сапатты 

башкаруу системасынын 

элементтерин иштеп 

чыгуу 

Разработка элементов 

системы менеджмента 

качества на примере 

экспериментальных машин 

ИМАШ НАН КР 

т.и.д., профессор 

Алмаматов М.З. 

 

 

 

 

 

 

 

Сонколов Мирлан 

Женишбекович 

«Тянь-Шань сталь» 

ЖЧКсындагы өндүрүштү 

талдоо жана чыгарылган 

продукциянын сапатын 

жакшыртуу боюнча иш-

чараларды иштеп чыгуу 

Анализ состояния 

производства и разработка 

мероприятий по 

повышению качества 

выпускаемой продукции на 

ОсОО «ТяньШань-Сталь» 

 

 

т.и.к., доцент  

Зыкова Е.П. 

 

 

 

Бекенов Баяке 

Олжобаевич 

ЖЧК "Интерсерт" 

мисалында бажы 

союзунун техникалык 

регламентине 

продукциянын шайкеш 

келүүсүн баалоо  

Проведение оценки 

соответствия продукции 

согласно техническому 

регламенту таможенного 

союза на примере ОсОО 

«Интерсерт» 

 

 

т.и.к., доцент  

Зыкова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догдурбек кызы 

Телегей 

ЖЧК "Стандартсертик" 

мисалында сапатты 

башкаруу системасынын 

ички аудити жана 

түзөтүүчү, алдын алуу иш-

аракеттерди иштеп чыгуу 

жана уюштуруу 

Организация внутреннего 

аудита систем менеджмента 

качества и разработка 

корректирующих и 

предупреждающих 

мероприятий на примере 

ОсОО «Стандартсертик» 

 

 

т.и.к., доцент 

Абдираимов А.А. 

 

 

 

 

 

Жумаев Т.Т. 

Чакан ГЭСтердин сапатын 

камсыз кылуу 

чыгымдарын балоо жана 

сыноо ыкмаларын алып 

чыгуу 

Разработка методики 

испытаний и оценка затрат 

на обеспечение качества 

микроГЭС 

 

т.и.к., доцент 

Абдираимов А.А. 

 

 

 

 

 

Орозалиева И.Ж. 

И. Раззаков ат. КМТУнун 

“Метрология жана 

стандартташтыруу” 

минбарынын мисалында 

СБСнын бөлүмүн иштеп 

чыгуу 

Разработка раздела СМК на 

примере кафедры 

«Метрология и 

стандартизация» КГТУ им. 

И. Раззакова 

 

т.и.д., профессор 

Алмаматов М.З. 

 

Материал таануу жана материалдардын технологиясы 1 - курс 

№ Ф.И.О. 
Темы магистерских 

диссертаций 

Магистердик 

диссертациялардын 

темалары 

Ф.И.О. 

руководителя 

гр.МТМм-1-18 

 

Абдраимов 

Эльдияр Эмильевич 

Выбор параметра 

механизма с переменной 

структурой для рубки 

металла 

Металлды чабылышуу 

үчүн өзгөрүлмө 

түзүлүштүүмеханизмдин 

параметрлерин тандоо 

Трегубов 

Александр 

Васильевич к.т.н., 

доцент 
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 Айбек уулу Эрбол 

Исследование и 

разработка системы 

контроля качества 

металлического проката 

предприятия  «Металл 

Торг Сервис» Г. Бишкек 

Бишкектеги «Металл Торг 

Сервис» ишканасынын 

металл прокатынын 

сапатын текшерүү 

системасын иштеп чыгаруу 

Мамбеталиев 

Тилек 

Сасыкулович 

к.т.н., доцент 

 
Гольм Александр 

Александрович 

Разработка системы 

измерения параметров 

удара и вибраций 

прессов и молотов  

Пресс менен балкалардын 

сокку жана вибрация 

параметрлерин ченөөчү 

системасын иштеп чыгуу 

Мамбеталиев 

Тилек 

Сасыкулович 

к.т.н., доцент 

 

Назарбекова 

Нуржамал 

Назарбековна 

Разработка технологии 

микроплазменной резки 

металлов 

Металлдарды 

микроплазмалык кесүүнүн 

технологиясын иштеп 

чыгуу 

Жумалиев 

Жекшенбай 

Муратбекович 

к.т.н., доцент 

 

Талантбеков 

Бактыбек 

Талантбекович 

Разработка технологии 

микроплазменной 

сварки металлов 

Металлдарды  

микроплазмалык 

ширетүүнүн 

технологиясын иштеп 

чыгуу 

Жумалиев 

Жекшенбай 

Муратбекович 

к.т.н., доцент 

гр.МАШм-1-18 

 Бакыт уулу Саламат 

Определение характера 

влияния условий 

обработки на 

качественные 

показатели 

поверхностного слоя 

просверленных 

отверстий 

Көзөлгөн  көзөнөктөрдүн 

бет катмарынын сапаттык 

көрсөткучтөрунө  иштетүү 

шарттарына таасиринин 

мүнөзүн аныктоо 

Рагрин Николай 

Алексеевич д.т.н., 

йпрофессор 

 
Дамиров Келечек 

Алтынбекович 

Исследование и 

разработка системы 

повышения 

эффективности 

обработки / переработки 

металлов предприятия  

«Металл Торг Сервис» 

г. Бишкек 

Бишкектеги «Металл Торг 

Сервис» ишканасынын 

металлдар менен иштеген / 

иштеткен процесстерин 

изилдөө жана алардын 

эфективдүү колдонуу 

системасын иштеп чыгаруу 

Мамбеталиев 

Тилек 

Сасыкулович 

к.т.н., доцент 

 
Кадырбек уулу 

Ардак 

Обоснование 

параметров подачи для 

ударного механизма с 

переменной структурой  

Өзгөрүлмөө түзүлүштөгү 

сокку механизмдер үчүн 

берүү параметрлерин 

негиздөө 

Трегубов 

Александр 

Васильевич к.т.н., 

доцент 

 

Николаев 

Александр 

Владимирович 

Определение характера 

влияния условий 

обработки на наклеп 

просверленных 

отверстий 

Көзөлгөн  көзөнөктөрдүн 

бет катмарынын 

катуулашына иштетүү 

шарттарына таасиринин 

мунөзун аныктоо 

Рагрин Николай 

Алексеевич д.т.н., 

профессор 

гр.МАШм(СОП)-1-18 
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Материал таануу жана материалдардын технологиясы 2 - курс 

 

Хриматикопуло 

Георгий 

Александрович 

Компоненты 

организации данных и 

взаимодействия 

технолога с 

автоматизированной 

системой 

проектирования 

технологических 

процессов изготовления 

деталей типа панелей 

приборов на фрезерном 

оборудовании 

Фрезердик жабдыкта 

приборлордук панелдери 

сыяктуу тетиктерди 

жасоонун технологиялык 

жараяндарын 

долбоорлоонун 

автоматташтырылган 

системдери менен 

технологдун иш 

жүргүзүүсү жана 

уюштуруунун 

компоненттери 

Омуралиев Усен 

Касымович к.т.н., 

профессор 

 

Шайназаров 

Аминжон 

Аширжанович 

Проектирование 

автоматизированной 

системы разработки 

технологических 

процессов изготовления 

деталей типа панелей 

приборов на фрезерном 

оборудовании с ЧПУ из 

типовых аналогов 

Типтеги аналогдордон 

СПБгу фрезердик 

жабдыкта приборлодун 

панелдери сыяктуу 

тетиктердин жасоонун 

технологиялык 

жараяндарын иштеп 

чыгуунун 

автоматташтырылган 

системдерин долбоорлоо  

Омуралиев Усен 

Касымович к.т.н., 

профессор 

№ Ф.И.О. 
Темы магистерских 

диссертаций 

Магистердик 

диссертациялардын 

темалары 

Ф.И.О. 

руководителя 

гр.МТМм-1-17 

 
Марлизова Адель 

Марлизовна 

Обработка сложно-

профильных деталей из 

камня на станках с ЧПУ 

СПБчу станокто таштан 

жасалуучу татаал 

түзүштөгү тетиктерди 

иштетүү 

Трегубов 

Александр 

Васильевич к.т.н., 

доцент 

 
Сартпаева Асель 

Бектургановна 

Исследование режимов 

обработки 

композиционных 

материалов  

Композициялык 

материалдарды иштетүү 

режимдерин изилдөө 

Трегубов 

Александр 

Васильевич к.т.н., 

доцент 

гр.МАШм-1-17 

 
Койчуманова Айдай 

Кубанычбековна 

Разработка регулятора 

режимами работы 

токарного станка  

Токардык станоктун 

режимдерин жөндөөну 

иштеп чыгуу 

Трегубов 

Александр 

Васильевич к.т.н., 

доцент 

 
Пащенко Денис 

Олегович 

Разработка нормативов 

стойкости сверл на 

скоростях резания 

высокого качества 

отверстий  

Жогорку сапаттагы 

көзөнөктөрдү көзөө 

ылдамдыгында 

көзөгүчтөрдүн  

туруктуулук 

нормативдерин иштеп 

чыгуу 

Рагрин Николай 

Алексеевич  к.т.н., 

доцент 
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Костюм жана текстил искусствосу  1-курс 

№ ФИО магистранта Тема магистерской 

диссертации 

Тема магистерской 

диссертации на 

кыргызском языке 

ФИО научного 

руководителя 

 Багышбекова Ч. Исследование и 

разработка элементов 

трансформации в 

дизайн-проектах 

Трансформация 

элементтердин дизайн 

долбоорунда изилдөө жана 

иштеп жыгуу 

Таштобаева Б.Э. 

к.т.н., доц. 

 Касимбек к Р. Разработка системы 

проектирования 

костюма на основе 

принципов экодизайна 

Костюмду долбоорло 

системасынын экодизайн 

принциптеринин негизинде 

иштеп чыгуу  

Джолдошева А.Б. 

к.т.н.. доц. 

 
Родин Илья 

Андреевич 

Разработка и анализ 

способов обеспечения 

высокого качества 

отверстий 

обработанных 

сверлением 

Көзөө аркылуу иштетилген 

көзөнөктөрдүн жогорку 

сапатын камсыздоо 

ыкмаларын иштеп чыгуу 

жана талдоо 

Рагрин Николай 

Алексеевич  к.т.н., 

доцент 

гр.МАШм(СОП)-1-17 

№ Ф.И.О. 
Темы магистерских 

диссертаций 

Магистердик 

диссертациялардын 

темалары 

Ф.И.О. 

руководителя 

 
Кенжебаев Бекжан 

Тологонович 

Исследование и 

разработка системы 

проектирования 

технологических 

операций профильного 

фрезерования на 

фрезерном станке с 

ЧПУ 

СПБчу фрезердик станокто 

профилдик фрезерлөөнүн 

технологиялык 

операцияларын 

долбоорлонун системдерин 

иштеп чыгуу жана изилдөө 

Андреев Юрий 

Сергеевич к.т.н., 

доцент 

Омуралиев Усен 

Касымович  

к.т.н., профессор 

 

Лавринович Андрей 

Владимирович 

 

Исследование и 

разработка систем   

анализа, унификация и 

проектирования из 

типовых элементов 

технологических 

процессов для 

оборудования с 

программным 

управлением 

Программдык башкаруучу 

жабдуулар үчүн 

технологиялык 

жараяндардын типтүү 

элементтеринен талдоо 

унификациялоо жана 

долбоорлоо системдерин 

иштеп чыгуу жана изилдөө 

Падун Борис 

Степанович к.т.н., 

доцент 

Мамбеталиев 

Тилек 

Сасыкулович 

к.т.н., доцент 

 
Хасанов Алишер 

Азаматович 

Исследование и 

разработка системы 

синтеза технологических 

процессов с 

использованием 

технологических 

процессов аналогов 

Аналогдордун 

технологиялык 

жараяндарын колдонуу 

менен технологиялык 

жараяндарды синтездөөнү 

иштеп чыгуу жана изилдөө 

Падун Борис 

Степанович к.т.н., 

доцент 

Мамбеталиев 

Тилек 

Сасыкулович 

к.т.н., доцент 
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Менеджмент 1 – курс 

 

№  

Магистрантардын 

А.Ж.А. 

Темы магистерских 

диссертации 

Магистердик 

диссертациалардын 

темалары 

Илимий 

жетекчилердин 

А.Ж.А. 

 Жапарова Мырзайым 

Савеновна  

Обучение персонала с 

привлечением 

международных 

организаций 

Эл аралык уюмдарда 

персоналдарды окутууга 

тартуу 

к.п.н., проф. 

Иманкулова Э.Т. 

 

Ашимова Калима 

Мирлановна 

Управление знаниями в 

системе менеджмента 

современных компаний 

Заманбап компаниялардын 

менеджмент 

системасындагы  

билимдүүлүктү башкаруу 

к.п.н., проф. 

Иманкулова Э.Т. 

 

Аскарбеков 

Нурсултанбек 

Кошойбекович 

Совершенствование 

внутрифирменного 

планирования 

предприятия 

Ишкананын ички-

фирмалык 

пландаштыруусун 

өркүндөтүү 

д.э.н., проф. 

Атантаев И.А. 

 Сагынбекова Жаныл 

Социальная 

ответственность бизнеса 

в Кыргызской 

Республике 

Кыргыз 

Республикасындагы 

ишкердиктин коомдук 

жоопкерчилиги  

д.э.н., проф. 

Атантаев И.А. 

 Карыпов Адилет 
Система управления 

финансами предприятия 

Ишкананын каржыларын 

башкаруу системасы 

к.э.н., проф. 

Орозбаев К.О 

 
Назарбек уулу 

Бектур 

Внедрение принципов в 

производство системы: 

«точно в срок» на 

предприятиях 

Кыргызстана 

Кыргызстандагы 

мекемелерге өндүрүштүк 

системанын "мөөнөткө 

шайкеш"  талабын киргизүү 

 

к.э.н., доц. Сакиев 

Э.С. 

 

Молдобаева Чолпон  Организация 

подготовки 

производства новой 

продукции на 

предприятии 

Ишканада жаңы 

продукцияны чыгарууну 

уюштуруу  даярдыгы 

к.э.н., доц. 

Омурбекова М.О. 

 

Ахмедова Сусанна 

Ахмедовна 

Разработка и 

обоснование 

антикризисной 

маркетинговой 

стратегии на 

предприятии 

Ишканада кризиске каршы 

маркетингдик стратегияны 

иштеп чыгуу жана аныктоо 

к.э.н., доц. 

Омурбекова М.О. 

 Инашова Айдай Формирование и 

развитие 

Эл аралык  компанияларда 

интелектуалдык 

к.э.н., доц. 
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Кубанычбековна интеллектуального 

потенциала в 

международной 

компании 

потенциалды жаратуу жана 

өнүктүрүү 

Канаева И.Б. 

 

Бекболотова 

Айчүрөк 

Бекболотовна 

Роль маркетинга в 

повышении 

конкурентоспособности 

продукции 

Продукциянын 

атандашуулугун 

жогорлатууда 

маркетингдин ролу 

к.э.н., доц. 

Канаева И. Б. 

 

Жекшенбек уулу 

Чолпонбек 

Место и роль 

управления персоналом 

в современной 

организации 

Заманбап уюмдагы 

персоналды башкаруунун 

орду жана ролу 

к.э.н., проф. 

Орозбаев К.О. 

 
Насырова Назира 

Садердиновна 

Стратегия развития 

организации 

Уюмду өнүктүрүүнүн 

стратегиясы 

к.э.н., доц. 

Канаева И. Б. 

 

Менеджмент 2 – курс 

 

№  

Ф.И.О. 

магистранта 

Темы магистерских 

диссертации 

Магистердик 

диссертациалардын 

темалары 

Ф.И.О. 

руководителя 

 Абдылдаев Азамат 

Эрмекович 

Развитие и повышение 

конкурентоспособности 

кампании через 

эффективное 

руководство 

Эффективдүү жетекчилик 

аркалуу компаниянын 

атаандаштыгынын өнүгүүсү 

жана жогорулашы 

к.э.н., доц. 

Канаева И. Б.  

 
Анварбекова Назира 

Акылбековна 

Управление персоналом 

на предприятия 

Өдүрүштөгү персоналдарды 

башкаруу 

к.э.н., доц. 

Омурбекова М.О. 

 
Асанбаев Таласбек 

Курманбекович 

Совершенствование 

управления карьерой 

персонала организации 

Уюмдагы персоналдын 

карьерасын өркүндөтүүнү 

башкаруу 

к.п.н., проф. 

Иманкулова Э.Т 

 
Овчинникова-Майер 

Е.Н  

Стратегия 

инновационного 

развития предприятия   

Ишканада жанылануу 

стратегиясын өнүктүрүү 

к.э.н., проф. 

Орозбаев К.О 

 

Дооронбекова 

Таттыбубу 

Нурдиновна 

Роль мониторинга в 

антикризисном 

управлении 

предприятием 

Ишканада кризиске каршы 

башкарууда мониторингдин 

ролу 

д.э.н., проф. 

Атантаев И.А. 

 
Жумабеков Тилек 

Жаныбекович 

Стратегия развития 

малого и среднего 

бизнеса в Кыргызстане 

Кыргызстандагы кичи жана 

орто бизнестин өнүгүү 

стратегиясы 

к.э.н., доц. 

Канаева И. Б. 

 
Казанцева Алина 

Витальевна 

Стратегия 

инновационного 

развития предприятий 

пищевой 

Кыргызстандын тамак аш 

ишканаларынын 

инновациялык өнүгүүсү 

к.э.н., проф. 

Иманкулова Э.Т. 
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промышленности 

Кыргызстана. 

 
Карыбек уулу 

Курманбек  

Анализ действующей 

стратегии организации 

Уюмдун учурдагы 

стратегиясын анализдоо 

к.э.н., доц. 

Омурбекова М.О. 

 

Керимкулова 

Бегимай 

Бактыбековна 

Разработка стратегии в 

развитии ВУЗа 

ЖОЖдун өнүгүү 

стратегиясын иштеп чыгуу 

к.э.н., доц. 

Канаева И. Б. 

 

Медетбеков 

Бексултан 

Медетбекович  

Механизмы управления 

развитием 

корпоративных форм 

хозяйствования в 

организациях 

Уюмдук чарбачылыкта 

корпоративдик формаларды 

башкарууну өнүктүрүү 

механизими  

д.э.н., проф. 

Атантаев И.А. 

 
Махметова Наргиза 

Усенбековна 

Управление проектами в 

системе менеджмента 

крупных компаний 

Ири ишканада 

менеджменттик  системада 

проекттерди башкаруу 

 

к.э.н, проф. 

Орозбаев К.О. 

 
Кыйшиков Нурлан 

Джаныбекович  

Теория и практика 

управления малыми и 

средними 

предприятиями 

Кыргызстана в 

современных условиях 

Кыргызстандын азыркы 

учурдагы кичи жана орто 

ишканаларын башкаруунун 

теориясы жана тажрыйбасы 

к.э.н., доц.  

Сакиев Э.С. 

 
Муктарова Рыскул 

Нагызбековна 

Управление в сфере 

науки и его специфика в 

Кыргызской Республике  

Кыргыз Республикасынын 

илимий тармагын башкаруу 

жана анын өзгөчөлүктрү 

к.э.н., доц.  

Сакиев Э.С. 

 

Молдокулова 

Айгерим 

Муратбековна 

Организация сбытовой 

деятельности на малом 

предприятии. 

Кичи ишканаларда сатуу 

иш аракеттерин уюштуруу 

к.э.н., доц. 

Омурбекова М.О. 

 
Сайбурхан уулу 

Айжигит  

Особенности 

формирования и 

использования 

человеческих ресурсов в 

организациях 

Уюмдарда адамдардын 

ресурсун колдонуу жана 

жаратуу өзгөчөлүктөрү 

к.п.н., проф. 

Иманкулова Э.Т 

 
Сыдыкова Айзада 

Нурбековна 

Формирование 

механизма устойчивого 

развития предприятия 

Ишкананын туруктуу өсүү 

механизимин жаратуулусу 

д.э.н., проф. 

Атантаев И.А. 

 

Өcүмдүк чийки затынан тамак-аш азыктарын өндөрүү жана технологиясы (ССМ)  

1- курс  

№ Магистрлердин аты 

жөнү 

Магистрдик 

диссертациялардын 

темалары кыргыз 

Магистрдик 

диссертациялардын 

Жетекчиси 
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тилинде темалары орус тилинде 

ТПППРСм-1-18 

1 Абылкасымова 

Таалайкул  

Антиоксиданттардын 

бактериалдык 

касиеттерин изилдеп 

чыгуу 

Изучение бактериальных 

свойств антиоксидантов  

т.и.к.,  проф. 

КМТУ 

Кожобекова К. 

К. 

 Бидинова Айдай  Болгар калемпирин 

муздатуу шартында 

сактоо технологиясын 

иштеп чыгуу 

Разработка технологии 

холодильного хранения 

болгарского перца  

к.т.н., доц. 

Элеманова Р. Ш. 

 Жолдошова Сыйнат  Ар кандай кургатуу 

ыкмаларды колдонуу 

менен мөмө-

жемиштердин химиялык 

курамын өзгөрүүсүн 

изилдеп чыгуу 

Изучение изменения 

химического состава ягод и 

фруктов при применении 

различных методов сушки  

х.и.к., доц. 

Усубалиева А.М. 

 Ранат уулу Айбек  Ар кандай кошулмалар 

менен даярдалган 

куруттун   кургатуу 

технологиясын 

жакшыртуу 

Совершенствование 

технологии сушки сыра 

“курут” с различными 

добавками  

т.и.к ., доц. 

Усупкожоева 

А.А. 

ССМм-2-18 

 Жунусова Чолпон  Органикалык абрикос  

өндүрүшүнө  НАССР 

системасын иштеп 

чыгуу  жана киргизүү 

Разработка и внедрение 

системы НАССР в 

предприятие по 

производству 

органического абрикоса 

т.и.к., доц. 

Касымакунова 

А.М. 

 Орозбаков Болот  Сүт азыктарынын 

өндүрүшүнө  НАССР 

системасын  иштеп 

чыгуу  жана киргизүү  

Разработка и внедрение 

системы НАССР в 

предприятие по 

производству 

молочных продуктов 

т.и.к., доц. 

Касымакунова 

А.М. 

 Жакшылыкова Алина  Кыргызстанда 

өндүрүлгөн кара 

өрүктүн сапатын жанан 

биологиялык 

баалуулугун изилдөө 

Исследование качества и 

биологической ценности 

чернослива, 

произведенных в 

Кыргызстане 

т.и.к., доц. 

Касымакунова 

А.М. 

 Убайдиллаев Нурлан   Кондитер азыктарын 

өндүрүү мисалында   

азык-түлүк 

коопсуздугун башкаруу 

боюнча статистикалык 

ыкмаларын иштеп 

Разработка статистических 

методов в управлении 

безопасности пищевой 

продукции на примере 

кондитерских изделий 

т.и.к., доц. 

Коджегулова Д. 

А. 
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Колдонмо математика жана информатика 1 –курс  

№ Магистрант Темы магистерских 

диссертаций 

Магистердик 

диссертациянын темалары 

Жетекчилери 

Руководители 

 Русланова Айзада 

Руслановна 

Оценка максимальной 

амплитуды колебаний 

многоэтажных зданий 

Көп этаждуу үйлөрдө 

термелүүлөрдүн 

максималдык амплитудасын 

баалоо 

Токтакунов Т., 

ф.-м.и.к., доцент 

 

 Турсункулова Захира 

Сарымсаковна 

Исследование 

температурного режима 

хвостохранилища в 

условиях вечной 

мерзлоты 

Түбөлүк тоң шартында 

калдыктарды сактоочу 

жайларда температуралык 

режимди изилдөө 

Джаманбаев 

М.Дж.,  

ф.-м.и.д., 

профессор 

 Кыдыралиев Ильяс 

Майрамбекович 

Математическое 

моделирования течений 

жидкости в сети 

трубопроводов 

Труба өткөргүч 

тармактарындагы 

суюктуктун агымын 

математикалык 

моделдештирүү  

Кабаева Г.Дж., 

ф.-м.и.д., 

профессор  

 Мирбеков Бекбоосун 

Мирбекович 

Моделирование систем 

массового 

обслуживания 

Массалык тейлөө 

системаларын 

моделдештирүү 

Аширбаев Б.Ы., 

ф.-м.и.к., доцент 

 

 

Колдонмо математика жана информатика 2 –курс  

№ Магистрант Темы магистерских 

диссертаций 

Магистердик 

диссертациянын темалары 

Жетекчилери 

Руководители 

 Исмаилахунова Рано Задача оптимального Оптималдык тез кыймыл Аширбаев Б.Ы.,  

чыгуу 

 Орузиева Айдана “Технолог” окуу-

практикалык борбордун 

мисалында  ИСО 

22000:2018 боюнча 

азык-түлүк 

коопсуздугунун 

менеджмент 

системасына 

документтерди иштеп 

чыгуу 

Разработка документаций 

системы менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции согласно ИСО 

22000:2018 на примере УПЦ 

"Технолог" 

т.и.к., доц. 

Коджегулова Д. 

А. 
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Эмильевна быстродействия и его 

приложения 

маселелери жана анын 

колдонулуштары 

ф.-м.и.к., доцент 

 

 

Техносфералык коопсуздук 1- курс 

ТБм-1-18(БТП) 

№ Студенттин 

аты жөнү 

 

Магистирдик илимий изилдөө 

ишинин темасы  

МД жетекчиси 

кызматы  аты жөнү  

 Аалымуханбет 

уулу 

Жайыкбек 

 

“Өндүрүштүк бөлмөлөрдө жагымдуу 

аба чөйрөсүн түзүп берүүдө 

механикалык желдетүү 

системасынын иштөө принциптерин 

изилдөө” 

т.и.к., доцент Омуров Ж.М. 

к.т.н.. доц. 

“Исследование принципов работы 

механической вентиляционной 

системы в производственных 

помещениях по созданию 

благоприятной воздушной среды” 

 Медербек 

уулу 

Азамат 

“Кооптуу өндүрүштүк объектилерде 

өзгөчө кырдаалдардагы 

тобокелдиктерди анализдөө жана 

болжолдоо” 

улук 

окутуучу 

Махмутов А. 

 

“Анализ и прогнозирование рисков 

ЧС на опасных производственных 

объектах” 

 Расулбеков 

Бекдөөлөт 

Расулбекович 

 

“Компрессордук жабдууларды 

колдонуудагы коопсуз 

технологиялык процесстерди 

башкаруу” 

улук 

окутуучу 

Махмутов А. 

 

“Управления безопасных 

технологических процессов при 

эксплуатации компрессорного 

оборудования” 

 

ТБм-2-18(ЗЧС)  

№ Студенттин 

аты жөнү 

Магистирдик илимий изилдөө 

ишинин темасы  

МД жетекчиси 

кызматы  аты жөнү  



22 
 

 

 Жуманазаров 

Токтобек 

Жолчубекович 

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын 

Жарандык коргоо мамлекеттик 

системасынын иштөөсүн анализдөө” 

т.и.к., доц. Шамырканов У.М. 

“Анализ функционирования 

Государственной системы 

Гражданской защиты Кыргызской 

Республики” 

 Кутманалиев 

Рахим 

Байгазиевич 

“Тынчтык мезгилинде өзгөчө 

кырдаалдарды жоюуда КРнын 

ӨКМнин мамлекеттик 

куткаруучуларды даярдоо 

борборунун байланыш системасын 

өркүндөтүү” 

т.и.к., доцент Шамырканов У.М. 

“Совершенствование системы связи 

ГЦПС МЧС КР при ликвидации 

чрезвычайной ситуации мирного 

времени” 

 Манапбаева 

Каныкей 

Таирбекова 

“Өнөр жайлардагы өндүрүш 

ишкердик процксстеринин 

техногендик мүнөздөгү өзгөчө 

кырдаалынын таасирин баалоо” 

т.и.к., доцент Сатыбалдиева Д.К. 

 

“Оценка влияния  техногенных      

характеров ЧС в процессе  

производственной деятельности 

предприятий” (на примере 

производства Чуй обл) 

 

 

Новосельцев 

Евгений  

Юрьевич 

 

“КРнын ӨКМнин менен Жарандык 

коргоонун (ГЗ) башкаруу 

органынын ортосундагы ыкчам 

кабыл алуу байланышы” 

доцент 

 

 

 

 

Степанов С.Б.  

 

 

 

 

“Взаимодействие МЧС КР с 

органами управления 

функциональных подсистем ГЗ по 

оперативному реагированию на ЧС”  

 Орозов 

Нургазы 

“Чүй облусунун аймагындагы 

жаратылыш жана техногендик 

өзгөчө кырдаалдарга мониторинг 

жүргүзүү жана болжолдоо” 

улук 

окутуучу 

Махмутов А. 
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Омурбекович “Мониторинг и прогнозирование ЧС 

природного и техногенного 

характера на территории  Чуйской 

области”  “Суусамырской долины) 

 Таалайбек 

Кызы 

Алина 

“Кыргыз Республиксындагы өнөр-

жайларындагы тобокелдиктерди 

башкаруу механизмин өркүндөтүү” 

доц. Степанов С.Б. 

“Совершенствование механизма 

управления рисками 

промышленного предприятия в КР” 

 Холматов 

Адылбек 

Мамадиерович 

“Ич-ара тартиптик байланыштын 

негизинде жалпы билим беруу 

мектептеринде жарандык коргоону 

жүргүзүү боюнча “турмуш-

тиричилик коопсуздугу” 

адистигиндеги студенттердин 

даярдыгын калыптандыруу: 

техникалык ЖОЖдун шарттарында” 

улук 

окутуучу 

Камчибеков А. 

“Формирование готовности 

студентов специальности 

"безопасность жизнедеятельности" к 

ведению гражданской обороны в 

общеобразовательных школах на 

основе междисциплинарных связей: 

в условиях технического ВУЗа” 

 Эмилбек  

уулу 

Улукбек 

 

“Кыргыз Рекспубликасындагы 

өзгөчө кырдаалдагы экономикалык 

зыяндарды баалоо” 

улук 

окутуучу 

Камчибеков А. 

“Оценка экономического ущерба 

при чрезвычайных ситуациях 

природного характера Кыргызской 

Республики” 

 

Техносфералык коопсуздук 2- курс 

ТБм-1-17(ЗЧС) 

№ Студенттин 

аты жөнү 

 

Магистирдик илимий изилдөө 

ишинин темасы  

МД жетекчиси 

кызматы  аты жөнү  
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ТБм-1-17(БЖД) 

 Сыдыкбеков  

Нурислам 

 

Өзгөчө кырдаалда тобокелдикти 

изилдөө жана камсыздоонун 

маселери 

т.и.к., доцент Калчороев А.К.  

Вопросы страхования и 

исследования рисков в 

чрезвычайных ситуаций 

 Накаев  

Султан 

Сеид-Хасанович 

 

“Жаны заманбап малымат- 

түйүндөрүн колдонуу менен, 

Токмок шаарындагы жергиликтүү 

өрттөн-сактоо гарнизонда 

башкаруу”    

доцент Степанов С.Б. 

“Управление местным пожарно-

спасательным гарнизоном пожарной 

охраны г. Токмок с помощью 

современных информационных 

систем” 

 Токтобеков  

Аскар Токтобекович 

Жарандык коргоо жаатында КРнын 

ӨКМнин аудитордук иш-чаралары 

доцент Степанов С.Б. 

Аудиторская деятельность МЧС КР 

в области гражданской защиты 

 Жангазиев  

Руслан Бактиярович 

Өзгөчө кырдаалда тазалоо 

курулмадан чыккан зыяндуу 

заттардын айлана-чөйрөгө 

тийгизген таасиринен коргоо 

ыкмаларын иштеп чыгуу 

т.и.к., доцент Сатыбалдиева 

Дж.К. 

Разрабока методов защиты ОС при 

ЧС от воздействия вредных веществ 

очистных сооружений 

 Гуров  

Харсан Исмарович 

Өзгөчө кырдаалда экономиканын 

объектерин башкаруунун 

системасын өркүндөтүү 

т.и.к., доцент Калчороев А.К.  

Совешенствовании системы 

управления обүектами экономики в 

чрезвычайных ситуациях 

№ Студенттин 

аты жөнү 

 

Магистирдик илимий изилдөө 

ишинин темасы  

МД жетекчиси 

кызматы  аты жөнү  
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Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары  

1- курс 

690300 - «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Программа «Сети связи и системы коммутации» 

№ Ф.И.О. 

Магистранта 

Тема магистерских 

диссертаций 

Магистрдик 

диссертациянын темасы 

Ф.И.О. 

руководител

я 

 Асанбеков 

Шамшыбек 

Керимберд. 

Исследование методов 

обеспечения безопасности в 

сетях радиочастотной 

идентификации 

Радиожыштык аркылуу 

идентификациялоо 

тармактарында коопсузукту 

камсыздоо жолдорун изилдөө 

Алиев И.К. 

к.т.н.. доц. 

 Ворогушин 

Алексей 

Николавеич  

Исследование модели для 

оценки канального ресурса 

при планировании 

пропускной  

способности 

мультисервисной волоконно-

оптической  сети 

Мультисервистик була-

оптикалык өткөрүүчү 

жөдөмдүүлүгүн пландоодо 

каналдык ресурсту баалоо 

моделин изилдөө 

Зимин И.В. 

к.т.н.. доц. 

 

(б) 

Давлятов 

Ибрагим 

Маратович 

Анализ алгоритмов 

функционирования 

беспроводных сенсорных 

сетей 

Зымсыз сенсордук 

тармактардын иштөө 

алгоритмдерин анализдөө 

Алиев И.К. 

к.т.н.. доц. 

 Самидинов 

Жумабек 

Гайвалиевич 

Анализ проблем становления 

информационного общества 

в Кыргызской Республике 

Кыргыз Республикасында 

информациялык коомдун 

калыптануу проблемаларын 

изилдөө 

Алиев И.К. 

к.т.н.. доц. 

 

(б) 

Селезнев Семен 

Юрьевич 

Анализ и ключевые 
решения для сетей связи к 
технологии 5G 

 

G технологиясы боюнча 

байланыш тармактарын 

анализдөө жана алар үчүн 

колдонулуу негизги чечимдер  

Зимин И.В. 

к.т.н.. доц. 

 Таалайбеков 

Нуржигит 

Таалайбекович 

Чуй обласынын Аламүдүн 

районундагы иш чыналуусу 1000 В 

жогору “Стрельниковой” 35/10 кВ 

трансформатордук 

комокчордондорундагы 

коопсуздукту изилдөө 

т.и.к., доцент   Ж.М. Омуров  

Исследование безопасности работ с 

напяжением свыше 1000 В на 

подстанциях “Стрельниковой” 35/10 

кВ Аламединского района Чуйской 

обл. 
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 Устинов Иван 

Петрович 

Исследование зависимости 

показателей качества 

обслуживания вызовов при 

решении задач 

проектирования и 

эксплуатации сетей связи 

Байланыш тармактарын 

долбоорлоо жана 

эксплуатациялоо учурунда 

чакырууларды телөөнүн 

сапатынын көрсөткүчтөрүнүн 

көз карандылыгын изилдөө 

Зимин И.В. 

к.т.н.. доц. 

 Аникеев Эрмек 

Аматбаевич 

Исследование динамики и 

перспектив развития 

технологии 

широкополосного доступа в 

КР 

Кыргыз Республикасында кең 

тилкелүү кирүү 

технологиясын өнүктүрүү 

динамикасын жана келечегин 

изилдөө 

Абдыллаева 

Г.О. 

к.т.н.. доц. 

 

Программа «Системы мобильной связи и радиодоступа» 

№ Ф.И.О. 

Магистранта 

Тема магистерских 

диссертаций 

Магистрдик диссертациянын 

темасы 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

 Атакеев Амантур 

Мухтарович 

Исследование и 

сравнение 

характеристик и 

параметров систем 

мобильного интеренета 

G и 5G 

4G жана 5G мобилдик интернет 

системаларынын параметрлерин 

жана мүнөздөмөлөрүн 

салыштыруу жана изилдөө 

Абдыллаева 

Г.О. 

к.т.н.. доц. 

 Аязбеков 

Темирлан 

Аязбекович 

Анализ состояния и 

исследование 

перспектив внедрения 

цифрового вещания в 

КР 

Кыргыз Республикасында 

санариптик берүүнү киргизүү 

перспективасын изилдөө жана 

абалын талдоо 

Жайлобаев 

Н.Ж.  

 

(б) 

Бейшенова 

Акылай 

Бейшеновна  

Анализ 

усовершенствования 

показателей сети LTE 

путем конвергенции с 

другими технологиями 

Башка технологиялар 

конвергенциялоо менен LTE 

тармагынын көрсөткүчтөрүн 

жакшыртууну талдоо 

Жайлобаев 

Н.Ж. 

 Женишбекова 

Айгерим 

Женишбековна  

Анализ вопросов 

внедрения технологии 

RFID в КР  

Кыргыз Республикасында RFID 

технологиясын киргизүү 

суроолорун талдоо 

Нурматов 

Б.Н. 

к.т.н.. проф. 

 

(б) 

Кондубаев 

Максат 

Чолпонбаевич 

Анализ вопросов 

внедрения технологии 

NFC в КР 

Кыргыз Республикасында NFC 

технологиясын киргизүү 

суроолорун талдоо 

Нурматов 

Б.Н. 

к.т.н., проф 

 

 

Сауров Анвар 

Раимджанович 

Исследование методов 

потсроения сетей 

городского масштаба с 

Оптикалык чечимдерди колдонуу 

менен шаардык масштабдагы 

тармактарды куруу методдорун 

Абдыллаева 

Г.О. 
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применением 

оптических решений  

изилдөө к.т.н.. доц. 

 Исманов Эрнест 

Садырович 

Анализ и повышение 

эффективности защиты 

от 

несанкционированного 

доступа к 

телекоммуникационным 

сетям с учетом 

организационных и 

программно – 

технических методов 

Программалык-техникалык жана 

уюштуруу методдорун эске алуу 

менен телекоммуникациялык 

тармактарга санкциясыз 

кирүүдөн коргоонун 

эффективдүүлүгүн жогорулатуу 

жана талдоо 

Куцев Е.В. 

к.т.н.. доц. 

 

Программа «: Безопасность и программная защита инфокоммуникаций» 

 

№ ФИО Тема магистерских 

диссертаций 

Магистрдик диссертациянын 

темасы 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

 Адиев Калыгул 

Артууевич  

Оценка уязвимости 

корпоративных сетей 

Корпоративдик тармактардын 

кооптуулугун баалоо 

Джылышбае

в М.Н. 

к.т.н.. доц. 

 

(б) 

Идирисов 

Темирлан 

Идирисович  

Методы автоматизации 

процессов 

администрировании сетей 

Тармактарды башкаруу 

процесстерин 

автоматташтыруу ыкмалары 

Аккозов 

А.Д. 

к.т.н.. доц. 

 Колесников 

Никита 

Андреевич  

Анализ кибератак на веб-

ресурсы и современные 

методы защиты 

Веб–ресурстарга карата 

киберчабуулдарды анализдөө 

жана заманбап коргоо 

ыкмалары 

Аккозов 

А.Д. 

к.т.н.. доц. 

 

 

Кузнецов Эмиль 

Владимирович 

Проектирование 

технологического процесса 

предоставления услуги по 

техническому 

обслуживании электронной 

техники 

Электрондук техникаларды 

техникалык тейлөө 

кызматтарын көрсөтүү 

процесстерин технологиялык 

долбоорлоо 

Баракова 

Ж.Т. 

к.т.н.. доц. 

 Садыркулова 

Ханиза 

Жаманкулова  

Разработка системы 

управления деятельностью 

предприятия 

Мекеменин ишмердигин 

башкаруу системасын иштеп 

чыгуу 

Юсупов 

К.М. 

к.т.н.. доц. 

 

690200 -  Радиотехника 
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Программа «Радиотехника» 

№ ФИО Тема магистерских 

диссертаций 

Магистрдик диссертациянын 

темасы 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

 Абийиров 

Аман 

Аксайбекович  

Анализ и сравнение 

расчетов сети 

непосредственного 

телевизионного вещания для 

Чуйской области на 

частотных диапазонах «С» и 

«Кu». 

«С» жана «Кu» жыштык 

диапазондорунда Чүй областы 

үчүн тикелей теле берүү 

тармагын эсептөөнү 

салыштыруу жана талдоо 

Жумабаев 

М.Ж. 

к.т.н.. проф. 

 Коржиков 

Владимир 

Андреевич 

Исследование акустических 

параметров, разработка и 

изготовление 

аудиокомплекса для 

лабораторий ИЭТ. 

ЭТИ лабораториялары үчүн 

аудио комплексти даярдоо 

жана иштеп чыгуу, 

акустикалык параметрлерин 

изилдөө 

Жайлобаев 

Н.Ж. 

к.т.н.,доц. 

 Сатыбалдиев 

Дуйшон 

Эсенбаевич  

Сравнительный анализ 

проектирования 

радиоприемных устройств 

на двух микросхемах. 

Эки микросхемада радио 

кабыл алуу түзүлүшүн 

долбоорлоону салыштырмалуу 

талдоо 

Жумабаев 

М.Ж. 

к.т.н., проф. 

 Токсунов 

Эрланбек 

Эркинович  

Сравнительный анализ 

расчета сети телевизионного 

вещания  для Чуйской 

области  методикой ITU и 

Окамура-Хата. 

Окамура-Хата жана ITU 

методдору менен Чүй областы 

үчүн теле берүү тармагын 

эсептөөнүн салыштырмалуу 

талдоосу 

Жумабаев 

М.Ж. 

к.т.н., проф. 

 Усубалиев 

Тургуналы 

Маралбекович  

Анализ оптических 

магистралей КР, как 

основного фактора 

внедрения широкополосного 

доступа. 

Кең тилкелүү кирүүнү ишке 

ашыруунун негизги фактору 

болгон Кыргыз 

Республикасынын оптикалык 

магистралдарын талдоо 

Жайлобаев 

Н.Ж. 

к.т.н., доц. 

 

Маалымат коммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары 2- курс 

690300 - «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

Программа «Сети связи и системы коммутации» 

№ Ф.И.О. 

Магистранта 

Тема магистерских 

диссертаций 

Магистрдик 

диссертациянын темасы 

Ф.И.О. 

руководителя 

 Абдакимов  

Ислам  

Толегенович 

Исследование работы 

беспроводной сети 2,4ГГц и 

5ГГц и их различия между 

2,4ГГц и 5 ГГц 

2,4 ГГц жана 5ГГц 

жыштыгынын зымсыз 

тармагында иштөөсүн 

жана алардын 

ортосундагы 

Нурматов Б.Н. 

к.т.н., доцент 
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айырмачылыгын изилдөө 

 Аманбаев  

Ергали  

Увасипович 

Анализ информационной 

безопасности 

информационных систем 

сбора и управления 

биометрических данных 

Биометрикалык 

маалыматтарды 

башкаруунун жана 

жыйноонун маалыматтык 

системаларынын 

коопсуздугун талдоо 

Янко Д.В. 

д.т.н. 

(б) Бронфель  

Влад  

Юрьевич 

Исследование механизмов 

защиты в корпоративных и 

локальных сетях 

Корпоративдик жана 

локалдык коргоо 

механизмдерин изилдɵɵ. 

Зимин И.В. 

к.т.н., доцент 

 

 Кожегулов  

Тимур  

Бакасович 

Анализ информационной 

безопасности логистических 

систем. 

Логистикалык 

системалардын 

маалыматтык 

коопсуздугун талдоо 

Янко Д.В. 

д.т.н. 

 Нуркулова  

Айназик 

Нуркуловна 

Методы и модели анализа 

широкополосных сетей 

доступа 

Кең тилкелүү кирүү 

тармактарын талдоо 

ыкмалары жана үлгүлөрү 

Кармышаков А.К. 

к.т.н., доцент 

 Сахно  

Ярослав  

Андреевич 

Анализ применимости 

криптоалгоритма на 

оптических линиях связи 

для технологии последней 

мили. 

Акыркы миля 

технологиясы үчүн 

оптикалык байланыш 

линиясынын 

криптоалгоритмин 

колдонуунун  анализи 

Янко Д.В. 

д.т.н. 

 Третьяченко 

Андрей Сергеевич 

Анализ результатов 

применения конфедераций в 

протоколе динамической 

маршрутизации ВОР в 

резервируемых высоко 

масштабируемых сетях. 

Жогору 

масштабдаштыруу 

тармактардагы ВСРнин 

динамикалык багыттоо 

протоколунда 

конфедерацияны 

колдонуунун 

жыйынтыгын талдоо. 

Янко Д.В. 

д.т.н. 

(б) Тузабаева  

Барчын  

Жанышевна 

Исследование платформы  

IMS сети LTE для 

построения базовой сети 

М2М 

М2М базалык 

станцияларды куруу 

үчүн, LTE тармагындагы 

IMS платформасын 

изилдɵɵ.. 

Зимин И.В. 

к.т.н., доцент 

 Фейлер  

Кристина 

Владимировна 

Исследование и улучшение 

алгоритмов защиты 

информации в 

телекоммуникационных 

сетях с учетом 

организационных и 

программно-технических 

методов. 

Телекоммуникацияллык 

тармактарда маалыматты 

коргоо ыкмаларын 

изилдɵɵ жаны 

жакшыртуу 

Нурматов Б.Н. 

к.т.н., доцент 

 Шамырканов 

Жаныбек 

Ыдырысович 

Системный анализ методов 

сетевой аутентификации 

пользователей в окружении 

ОС класса MS Windows 

OS MS Windows 

класстын 

пайдалануучулардын 

тармак аныктыгын 

тастыктоо боюнча бир 

чөйрөдө системасын 

анализдөө ыкмалары 

Янко Д.В. 

д.т.н. 

 Шералиев  

Нурдин  

Идрисович 

 

Разработка виртуальных 

лабораторных работ по 

дисциплине 

“Электропитание  устройств 

и систем 

"Электр приборлору жана 

байланыш системалары” 

сабагы боюнча 

вертуальдык  

компьютердик 

Алиев И.К. 

к.т.н., доцент 
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телекоммуникаций. лаборатория иштерин 

өнүктүрүү 

Программа «Системы мобильной связи и радиодоступа» 

№ Ф.И.О. 

Магистранта 

Тема магистерских 

диссертаций 

Магистрдик 

диссертациянын темасы 

Ф.И.О. 

руководителя 

 Гомзин  

Олег  

Сармазович 

Исследование и анализ 

методов повышения емкости 

в сетях 4 поколения 

4-чү муундагы 

тармактардын 

сыйымдулуугун 

жогорулату методдорун 

изилдөө жана талдоо. 

Кармышаков А.К. 

к.т.н., доцент 

 Жаныбеков Эржан 

Жаныбекович 

Исследование устройств и 

систем электронного 

голосования 

Электрондук добуш 

берүү системаларын жана 

түзүлүштөрүн изилдөө. 

Кармышаков А.К. 

к.т.н., доцент 

 Мамедгасанов 

Раиль  

Рафикович 

Усовершенствование 

инструментов и методов 

управления качеством услуг 

мобильной связи на основе 

статистических данных 

Статикалык 

маалыматтардын 

негизинде мобилдик 

байланыш кызматын 

сапаттоо 

инструменттерин жана 

башкаруу методдорун 

жакшыртуу. 

Куцев Е.В. 

к.т.н. 

 

 Медведев 

Станислав 

Михайлович 

Повышение качества 

пакетной передачи речи при 

использовании технологии 

стандарта IEEE 802.11 на 

канальном уровне с учетом 

дальности радиосвязи 

Эсеп радио спектрин эске 

алуу менен, IEEE 802.11 

стандартты, ссылка 

катмар технологияларды 

колдонуу менен сүйлөө 

пакет берүү сапатын 

жакшыртуу. 

Куцев Е.В. 

к.т.н. 

 Наурбиев  

Артем Витальевич 

Исследование процессоров 

нечетких множеств 

Так эмес жыйнактардын 

процессорлорун изилдөө. 

Юсупов К.М. 

к.т.н., доцент 

 

(б) 

Талант Чынгыз 

 

Исследование способов 

повышения эффективности 

работы мультисервисной 

сети связи 

Байланыш 

мультисервистик 

тармактардын иштөө 

эффективдүлүүгүн 

жогорулату ыкмаларын 

изилдөө. 

Кармышаков А.К. 

к.т.н., доцент 

 Ташкулов Данияр 

Мирланович 

Исследование методов 

оценки параметров канала 

передачи в системах с 

технологией OFDM-MIMO 

OFDM-MIMO 

технологиясы менен 

болгон системаларда 

каналдардын 

параметрлерине баа 

берүү ыкмаларын 

Джылышбаев 

М.Н. 

к.т.н. 
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изилдөө. 

 Туркина  

Елена  

Сергеевна 

Разработка и исследование 

способов защиты от скрытой 

передачи информации в 

телекоммуникационных 

сетях с использованием 

скрытых каналов и 

стеганографии 

Иштеп чыгуу жана 

жашыруун каналдарды 

жана стеганографияны 

пайдалануу менен электр 

байланыш 

тармактарынын 

коопсуздук 

маалыматтарын берүүнү 

коргоо методдорун 

изилдөө. 

Куцев Е.В. 

к.т.н. 

 

 Эрмеков  

Улукбек Эрмекович 

Анализ методов повышения 

эффективности 

использования частотного 

спектра 

Жыштык спектрин 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу боюнча 

талдоо ыкмалары 

Джылышбаев 

М.Н. 

к.т.н. 

 

 

Программа «: Безопасность и программная защита инфокоммуникаций» 

№ ФИО Тема магистерских 

диссертаций 

Магистрдик 

диссертациянын темасы 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

 Дибердиев Ильгиз 

Мунирович 

Анализ методов теории 

нечетких множеств в 

исследовании фликер шума. 

Фликер добушун 

изилдөөдөгү так эмес 

көптүктөр теориясынын 

ыкмалары анализдөө 

Юсупов К.М. 

к.т.н., доцент 

 Калчороева 

Айганыш 

Таалайбековна 

Исследование методов 

обнаружения угроз объекту 

в инфокоммуникационной 

среде. 

Маалымат чөйрөсүндөгү 

объектин көрсөтүлгөн 

коркунучтардын 

ыкмаларын изилдөө. 

Баракова Ж.Т. 

к.т.н., доцент 

 Мамбетова 

Каныкей Алмазовна 

Способы и технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности ВЕБ- 

приложений 

ВЕБ- тиркемелеринин 

маалымат коопсуздугун 

камсыздоонун ыкмалары 

жана технологиялары. 

Сарыбаева А.А. 

доцент 

 

(б) 

Семаева Наталья 

Олеговна 

Разработка информационной 

системы по распознаванию и 

определению 

геометрических параметров, 

дефектов с применением 

нейросетевого 

программирования 

Геометрикалык 

параметрлерди, 

жетишпегендиктерди 

таануу боюнча маалымат 

системасын нейрондук 

тармактарды 

программалоону 

колдонуу менен иштеп 

Баракова Ж.Т. 

к.т.н., доцент 
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чыгуу. 

 Солтобаева Тумар Разработка архитектуры 

национальной 

инфраструктуры 

пространственных данных 

Мейкиндик 

маалыматынын улуттук 

инфраструктурасынын 

архитектурасын иштеп 

чыгуу. 

Жумабаев М.Ж. 

к.т.н., прфессор 

 

690200 -  Радиотехника 

Программа «Радиотехника» 

№ ФИО Тема магистерских 

диссертаций 

Магистрдик 

диссертациянын темасы 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

 
Абасов Тилек 

Төлөнович 

Исследование 

характеристик мобильной 

передачи данных по 

технологии LTE 

LTE технологиясында 

мобильдик маалымат 

берүүсүнүн мүнөздөмөсүн 

изилдөө 

Каримов Б.Т. 

к.т.н., профессор 

 

 
Амантаев Алиаскар 

Анварович 

Технико-экономический 

анализ и эффективность 

управления 

радиочастотным спектром 

в Кыргызской Республике. 

Кырыгыз Республикасында 

радиожыштык спектрин 

башкаруусунун 

натыйжалуулугу жана 

техникалык-экономикалык 

изилдөө 

Каримов Б.Т. 

к.т.н., профессор 

 
Бакиров Нурсултан 

Калысбекович 

Анализ электромагнитной 

совместимости технологии 

LTE и цифрового 

наземного телевизионного 

вещания 

Санариптик жер бетиндеги 

телеберүүнү жана ЭМС 

LTE технологиялырын 

изилдөө 

Жумабаев М.Ж. 

к.т.н., прфессор 

 
Бакыт кызы 

Курманжан 

Анализ методов 

обеспечения безопасности 

Wi-Fi сетей 

 тармактарынын 

коопсуздугун камсыздоо 

методдорун талдоо. 

Оконов М.О. 

к.т.н., доцент 

 

Бейсебаев 

Аблайхан 

Муратбекович 

Оценка надежности и 

снижение риска аварий на 

воздушных линиях ВОЛС 

ОсОО Акнет 

ишенимдүүлүгүн баалоо 

жана аба була-оптикалык 

байланыштары  

кырсыктарынын 

коркунучун азайтуу 

Каримов Б.Т. 

к.т.н., профессор 

 

(б) 

Джаныбек кызы 

Гулназ 

Исследование качества 

функционирования 

локальных и 

корпоративных 

телекоммуникационных 

Локалдык жана 

корпоративдик байланыш 

тармактарынын 

иштөөсүнүн сапатын 

Оконов М.О. 

к.т.н., доцент 

http://aipet.kz/student/mag_disser/2014/Ahpambetova.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2014/Ahpambetova.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2014/Ahpambetova.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2014/Ahpambetova.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2015_jun/anapyanov_a.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2015_jun/anapyanov_a.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2015_jun/anapyanov_a.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2015_jun/anapyanov_a.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2015_jun/anapyanov_a.pdf
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сетей изилдөө 

 
Иманакунов 

Санжар 

Методы оптимизации 

внедрения концепции с 

«Таза 

Коом» в Кыргызской 

Республике. 

Кыргыз Республикасында 

«Таза Коом» түшүнүгүн 

киргизүү ыкмасын 

оптималдаштыру 

Каримов Б.Т. 

к.т.н., профессор 

 

(б) 

Исманова Айсулуу 

Нурбековна 

Анализ целесообразности 

внедрения систем 5G в 

Кыргызстане 

Кыргызстанда 5G 

системасын ишке ашыруу 

боюнча максатка 

ылайыктуулугун талдоо. 

Оконов М.О. 

к.т.н., доцент 

 
Касымов Узакжан 

Болотович 

Методы теории нечетких 

множеств управления 

мощностью системы 

мобильной связи 

Мобильдик байланыш 

системасынын так эмес 

көптүктөрүн  

башкарусунун 

кубаттуулугунун 

теориясынын методдору 

Юсупов К.М. 

к.т.н., доцент 

 
Мамаев Бекболот 

Эмилбекович 

Анализ методов 

повышения емкости в сетях 

LTE 

LTE тармагында 

кубаттуулукту которуу 

ыкмасын изилдөө 

Каримов Б.Т. 

к.т.н., профессор 

 
Ниязбеков Тилек 

Ниязбекович 

Исследование 

существующих и 

современных 

радиолокационных систем 

Учурдагы жана заманбап 

радиолакация системин 

изилдөө 

 

Джылышбаев 

М.Н. 

к.т.н. 

 
Нурматов Айдарбек 

Нурланович 

Анализ средств аудита 

информационной 

безопасности 

корпоративных сетей. 

Корпоративдик 

тармагынын маалыматтык 

коопсуздугун текшерүүнү 

изилдөө 

Алиев И.К. 

к.т.н., доцент 

 

(б) 

Сагынбекова Сезим 

Уланбековна 

Исследование 

распространения радиоволн 

внутри помещения  

Бөлмө ичинде 

радиотолкундарынын 

жайылуусун изилдөө 

Оконов М.О. 

к.т.н., доцент 

 
Турдубаев Бекжан 

Турарбекович 

Современные 

широкополосные 

спутниковые технологии 

Заманбап кең тилкелүү 

спутникалык 

технологиялыры 

Нурматов Б.Н. 

к.т.н., доцент 

 

(б) 

Усенов Олжобай 

Адилбекович 

Анализ протоколов 

маршрутизации в 

беспроводных сетях 

Зымсыз тармактар боюнча 

каттамдын протоколдорун 

талдоо. 

Оконов М.О. 

к.т.н., доцент 

 

http://aipet.kz/student/mag_disser/2015_jun/anapyanov_a.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2013/temirhanova_elvira.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2013/temirhanova_elvira.pdf
http://aipet.kz/student/mag_disser/2013/temirhanova_elvira.pdf
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Логистика  1- курс 

№ ФИО Темы магистерских диссертаций Руководитель 

 

Асанбеков Абай 

Асанбекович 

Обоснование строительства 

регионального транспортно 

логистического центра 

Аймактык 

транспорттук-

логистикалык борбор 

курулушунун 

негиздемеси 

к.т.н., доцент 

Кыдыков А. А. 

 

Волобуева Анна 

Сергеевна 

Повышение эффективности 

управления и 

результативности элементов 

структуры цепи поставок в 

сфере оптовой торговли 

товарами 

Дүң соода тармагында 

камсыз кылуунун 

чынжыр 

структурасынын 

элементтеринин 

натыйжалуулугун жана 

башкаруунун 

эффективдүүлүгүн 

жогорулатуу 

к.т.н., доцент 

Дресвянников С. 

Ю. 

 

Горбунова Ксения 

Петровна 

Логистический менеджмент 

в сфере транспорта КР 

Кыргыз 

Республикасынын 

транспорт 

тармагындагы   

логистикалык 

менеджмент 

д.э.н., проф. 

Уметалиев А. С. 

 
Зиямов Равшан 

Ихтиярович 

Технология международных 

контейнерных перевозок в 

КР 

Кыргыз 

Республикасындагы эл 

аралык контейнер менен 

жүк ташуу 

технологиясы 

к.т.н., доцент 

Кыдыков А. А. 

 
Кулагин Илья 

Владимирович 

Развитие региональных 

университетов для 

поддержки экономики 

регионов 

Аймактык 

университеттердин 

өнүгүүсү аймактык 

экономиканы колдоо 

үчүн 

д.э.н., проф. 

Уметалиев А. С. 

 

Рябченко Вячеслав 

Вадимович 

Создание консультативного 

совета по логистике при 

правительстве КР 

Кыргыз 

Республикасынын  

Өкмөтүнө караштуу 

логистика боюнча 

консультативдик 

кеңешти түзүү 

д.э.н., проф. 

Уметалиев А. С. 

 

Шаповалов Андрей 

Сергеевич 

Совершенствование 

организации перевозок и 

распределения грузов с 

применением рациональных  

взаимосвязей транспортных 

Транспорттук жана 

логистикалык 

процесстердин 

сарамжалдуу 

байланыштарын 

к.т.н., доцент 

Дресвянников С. 

Ю. 



35 
 

и логистических процессов. пайдалануу менен  жүк 

ташуу жана бөлүштүрүү 

жагынан уюштуруусун 

жакшыртуу 

 

Логистика 2 –курс 

 Дуйшаева Мээрим 

Ахмаджановна 

Институционализация 

процедуры заключения 

рамочного соглашения в 

рамках государственных 

закупок (на примере 

деятельности отдела закупок 

КНУ им. Ж. Баласагына) 

Мамлекеттик сатып 

аллулар алкагында 

алкактык макулдашуу 

түзүү процедурасын 

институтташтыруусу (Ж. 

Баласагын атындагы 

КУУнин сатып алуу 

бөлүмүнүн ишинин 

мисалында) 

к.т.н., проф. 

Омуралиев У. 

К. 

 Аманкулов Бахтияр 

Алманбетович 

Создание цепи поставок 

фасоли для экспорта из 

Кыргызской Республики 

Кыргыз Республикасынан 

төө буурчакты экспортто 

үчүн камсыз кылуу 

тизмегин түзүү 

к.т.н., доц. 

Кыдыков А.А. 

 Турусбеков Бактияр 

Канатбекович 

Применение новых 

технологий для учета 

товаров на складах 

Кампалардагы товарларды 

эсепке алуу жаны 

технологиялардын 

колдонусуу 

к.т.н., 

доц.Кыдыков 

А.А. 

 

Полиграфия (1-18) 

№ ФИО Темы магистерских диссертаций Руководитель 

 

Качаганова 

Гүлкайыр 

Доктурбаевна 

Исследование влияния 

технологических факторов 

на качество обработки 

корешка книжного блока 

Китептин корешогун 

жасалгалоо иштеринин 

жүрүшүнүн сапатына 

тестөөлүк 

факторлордун 

тийгизген таасирин 

изилдөө. 

проф., д.ф-м.н, 

Дуйшеналиев Т.Б.  

 

Садыкова Алиман 

Даниловна 

Исследование технической и 

редакторской подготовки 

учебных изданий на 

кыргызском языке 

Кыргыз тилиндеги 

окуу басылмаларын 

техникалык жана 

редакторлук жактан 

даярдоону изилдөө. 

проф., д.ф-м.н, 

Дуйшеналиев Т.Б. 

 

Информатика жана эсиптөө техникасы 1- курс 
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№ Ф.И.О. Тема магистерской 

диссертации 

Магистрдик 

диссертациянын темасы 

 Руководитель   

Жетекчиси 

 Алымкулов 

Омурбек 

Бекболсунович 

Исследование и 

разработка кластерных 

вычислительных систем 

Кластердик эсептөө 

системаларын изилдөө 

жана иштеп чыгуу 

к.т.н., 

доц., 

Тентиева С.М. 

 Жолчубекова 

Айгерим 

Жолчубековна 

Разработка 

микропроцессорной 

системы сбора и анализа 

данных  

Маалымат алуу жана 

талдоо 

чаканпроцессордук 

системасын иштеп чыгуу 

к.п.н. Абакирова Г.Б. 

 Соловов 

Александр 

Викторович 

Разработка системы 

извлечения и обработки 

данных на основе анализа 

интернет-трафика 

Интернет-трафикти 

талдоонун негизинде 

маалыматтарды издөө 

жана кайра иштетүү 

системин иштеп чыгуу 

к.т.н., 

доц., 

Шабданов М.А. 

 Тологонова 

Акылай 

Бакытовна 

Разработка 

микропроцессорной 

системы управления 

технологическим 

процессом  

Технологиялык 

процессти башкаруунун 

чаканпроцессордук  

системин иштеп чыгуу 

к.т.н., 

доц., 

Исраилова Н.А. 

 Чалыш Дмитрий 

Олегович 

Исследование и 

проектирование 

проблемно-

ориентированных 

вычислительных систем 

Проблемага багытталган 

эсептөө системдерин 

изилдөө жана долбоорлоо 

к.т.н., 

доц., 

Исраилова Н.А. 

 Ятченко Антон 

Максимович 

Исследование 

мультиагентного подхода 

при проектировании 

экспертных систем 

Эксперт системаларын 

долборлоодогу 

мультиагенттик ыкманы  

изилдөө 

к.т.н., 

доц., 

Исраилова Н.А. 

 

Экспер. Информатика жана программалоо технологиясы 1- курс 

№ Ф.И.О. Тема магистерской 

диссертации 

Магистрдик 

диссертациянын темасы 

 Руководите

ль   

Жетекчиси 

Абдыразакова 

Гулжан 

Таалайбековн

а 

Имитационное 

моделирование энергосбыта 

“Северэлектро» 

"Түндүкэлектро" энергияны 

сатуу  системин имитациялык 

моделдөө 

к.т.н., доц., Тентиева 

С.М. 

Давуза Юсуп 

Месизович 

Разработка 

автоматизированной 

системы учета 

электроэнергии 

Электр энергиясын эсепке 

алуу автоматташтырылган 

системин иштеп чыгуу 

к.п.н. Абакирова 

Г.Б. 

Жеенбек кызы  

Айзада  

Разработка 

автоматизированной 

обучающей системы  

Автоматташтырылган окутуу 

системин иштеп чыгуу 

к.п.н., Абакирова 

Г.Б. 

Кадоева 

Жибек 

Чолпонбековн

а 

Микроконтроллерная 

система управления 

освещением. 

Жарыктандырууну 

башкаруунун 

микроконтроллердик системи 

к.т.н., доц., Тентиева 

С.М. 

Кадыров 

Назар 

Амангелдиеви

ч 

Автоматизированная 

система расчета проектных 

затрат на изготовление 

деталей машиностроения 

Машинакуруу тетиктерин 

долборлоо чыгымдарын 

эсептөөнүн 

автоматташтырылган  

к.т.н., доц., Шабданов 

М.А. 
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системи 

Кулманбетова 

Гюзаль 

Зайнитдиновн

а 

Разработка 

автоматизированной 

информационной системы  

Автоматташтырылган 

маалымат системин иштеп 

чыгуу 

д.т.н., 

проф. 

Алымкулов 

С.А. 

Рысбекова 

Адинай 

Эмиловна 

Автоматизированная 

система оценки 

рентабельности бизнес-

проектов 

Бизнес-долбоорлордун 

рентабелдүүлүгүнө баа 

берүүчү автоматташтырылган 

системи 

к.п.н. Абакирова 

Г.Б. 

Сусликов 

Максим 

Витальевич 

Имитационное 

моделирование 

логистических систем и 

сетей 

Лгистикалык системдерди 

жана тармактарды 

имитациялык моделдөө 

д.т.н., 

проф. 

Алымкулов 

С.А. 

Чубаков 

Тилек 

Тулегенович 

Исследование и разработка 

экспертных систем  

Эксперт системаларын 

изилдөө жана иштеп чыгуу 

д.т.н., 

проф. 

Алымкулов 

С.А. 

Эсентуров 

Алыбек 

Эсентурович 

Автоматизированная 

система управления бизнес-

процессами 

Бизнес-процесстерди 

башкаруунун 

автоматташтырылган 

системи 

к.т.н., доц., Шабданов 

М.А. 

 

Технология и конструирование швейных изделий (ТИЛП) 1- курс 

 

№ Ф.И.О. магистранта Магистрдик диссертациянын 

темасы 

Тема магистерских 

диссертаций 

Руководитель 

 Кенеш кызы Алина Кыргыз аялдардын костюмунун 

өнүгүү тарыхын изилдөө жана 

функционалдык статусунун 

заманбап  келечеги  

Исследование истории 

развития кыргызского  

женского костюма и 

перспективы 

функционального 

статуса в 

современности 

д.т.н.,проф. 

Иманкулова А.С. 

 Упенова Айганыш Материалдардын коргоочу 

касиеттерин эске алуу менен 

атайын кийимдерди 

долбоорлоонун ыкмалары 

Методы 

проектирование 

специальной одежды с 

учетом защитных 

свойств материалов 

к.т.н., доц. 

Рысбаева И.А. 

 Шамсутдинова Умида 

Эркиновна 

Орто Азия элдеринин баш 

кийимдеринин жаңы 

формаларын изилдөө жана 

иштеп чыгуу 

Исследование и 

разработка новых 

форм головных уборов  

народов Средней  

Азии 

к.т.н., проф. 

Таштобаева Б.Э. 

 

Профессионалдык окутуу 1 - курс 

№ Ф.И.О магистранта  Тема магистерских диссертаций Ф.И.О 

руководителя  
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Бапаев Т.З.  

Болочок кесиптик окутуу 

мугалимдеринин маалыматтык 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу.  

 

Асаналиев М.К. 

д.т.н.. проф. 
Формирование информационной 

компетентности будущих педагогов 

профессионального обучения. 

 

 

Кадыракунов А.Б. 

Билим берүүнү маалыматташтыруу 

шарттарында студенттердин өз-

алдынча ишин уюштуруу жана 

башкаруу технологиясы 

 

Асаналиев М.К. 

д.т.н.. проф 

Технология организации и 

управления самостоятельной работой 

студентов условиях информатизации 

образования 

 

Алымкулова А.С. 

Дуалдык окутуу шарттарында 

болочок конструктор-модельердин  

кесиптик компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу 

 

Формирование профессиональной 

компетентности будущих 

конструктор-модельеров в условиях 

дуального обучения.  

Асаналиев М.К., 

конс. Жолдошова 

А.Б. 

 

Таштанова А.С. 

Техникалык колледждин 

мстуденттеринин конструктордук-

технологиялык компетенттүүлүгүн 

калыптандыруу дидактикалык 

система. 

 

 

 

Жолдошова А.Б., 

конс. Асаналиев 

М.К.  

Дидактическая система 

формирования конструкторско-

технологической компетентности 

студентов технического колледжа  

 

Курманбек кызы Аида 

Атайын сабактардын окуу 

материалдарынын мазмунун 

конструкциялоо. 

 

 

Дыканалиев К.М. 

к.т.н.. доц. 

Конструирование содержания 

учебного материала специальных 

дисциплин 

 

Жумалиев Н.К. 

“Билим берүүдөгү маалыматтык-

коммуникациялык технологиялар” 

сабагынын мисалында билим-берүү 

чөйрөсүн долборлоо. 
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Проектирование образовательной 

среды на примере дисциплины “ИКТ 

в образовании” 

 

Дыканалиев К.М. 

к.т.н.. доц. 

 

Керим кызы Чынара 

Техникалык колледждин болочок 

мугалимдеринин кесиптик 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу. 

 

 

 

Уметов Т.Э. 

д.т.н.,п роф 

Формирование профессиональной 

компетентности у будущих 

преподавателей технического 

колледжа 

 

Муталип уулу Н. 

Жогорку техникалык мектептин 

болочок мугалимдеринин 

маалыматтык-коммуникативдик 

компетенттүүлүгүн калыптандыруу. 

 

 

 

 

Акматкулов А.А. 

д.т.н.. проф. 

Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

будущих педагогов высшей 

технической школы. 

 

Маалымат системдери жана технологиясы 1-курс 

 Шаршенбеков Ырыскелди 

Майрамбекович 

«Ишкананын жумушундагы 

эффективдүүлүктү анализдөөдө 

маалыматтык камсыздоону өнүктүрүүнүн 

жолдору». 

Пути совершенствования 

информационного обеспечения в анализе 

эффективности работы предприятия 

 

доц.  

Давлятова Б.Д. 

 Адыл уулу Дастан Excel пакетин колдонуу менен 

төлөмдөрдүн агымын жана аларды 

эсептөө». 

   Потоки платежей и их расчет с 

использованием пакета Excel. 

 

доц. 

Батырканов М.Ш. 

 Саматова Женишгуль 

Бейшебаевна 

«Микроэкономикада көп критерийлүү 

оптимизациялоонун ыкмалары жана 

модельдери». 

Методы и модели многокритериальной 

 

доц. 
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Маалымат системдери жана технологиясы 2-курс 

оптимизации в микроэкономике 

 

Давлятова Б.Д. 

 Назаров Давлет 

Кадырбекович 

“Windows  үчүн MS Project 2013 

программасын пайдаланып долбоорлорду 

башкаруу”. 

Управление проектами с использованием 

компьютерной программной системы MS 

Project 2013 для Windows 

 

проф. 

Омуралиев У.К. 

 Дарманбекова Акбермет 

Дарманбековна 

“Инфляциянык мыйзам ченемдүүлүктү 

Фишердин математикалык модели 

аркылуу көрсөтүү”. 

Математическая модель Фишера, 

описывающая закономерности инфляции 

 

проф  

Акматкулов А.А. 

№ 

п/п 

Ф.И.О Тема ВКР Руководитель 

 Баяманов Талгат 

Жергалович 

“1С документ жүгүртүү” негизинде 

ишканада кагаз иштерин  жүгүртүүнү 

автоматташтыруу”. 

Автоматизация документооборота на 

предприятии на основе “1С 

Документооборот”  

 

проф.  

Акматкулов А.А. 

 Таалайбекова Элнура 

Таалайбековна 

«Компанияга  Web-баракчасында кызмат 

көрсөтүүнү мерчемдеп иштеп чыгуу». 

Разработка и проектирование Web-сайта 

для компании по оказанию ИТ-услуг  

 

 

проф.  

Омуралиев У.К. 

 Канбаралыева Алтынай 

Канбаралыевна 

«Туризм агенттигинде менеджердин 

автоматташтырылган жумуш ордун 

(АЖО) иштеп чыгуу ». 

Разработка APM менеджера турагентства 

D

e

l

p

A

 

доц. 
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Жаныбарлардын жасалган тамак-аш азыктарын өндүрүү жана  

технологиясы  1- курс 

 

№ Ф.И.О. Тема диссертации Диссертациянын 

темасы 

Руководитель  

Программа «Безопасность и качество пищевых продуктов» 

 Абдырасакова А. Микробиологические 

аспекты оценки качества и 

безопасности молочной 

продукции 

Сүт азыктарынын 

сапатын жана 

коопсуздугун 

баалодогу 

микробиологиялык 

аспекттилери 

Мусульманова М. 

д.т.н., проф 

 Клясс С. Гигиенические основы 

качества и безопасности 

молочной продукции в 

современных условиях 

производства 

Өндүрүштүн заманбап 

шарттагы сүт 

азыктарынын сапат 

жана кооп-суздугунун 

гигиеналык негиздери 

Мусульманова М. 

д.т.н.. проф 

 Кыясбекова Г. Проблемы внедрения 

стандартов ка-чества на 

предприятиях перераба-

тывающей 

промышленности 

Иштеп чыгуучу өнөр 

жайдын ишка-

наларына сапат 

стандарттарын 

киргизүүнүн 

проблемалары 

Мусульманова М. 

д.т.н., проф 

 Омурбекова Б. Применение системы 

ХАССП для обеспечения 

безопасности 

ацидофильных продуктов 

Ацидофильдик 

азыктарынын 

коопсуздугун 

камсыздоодо ХАСПП 

системасын колдонуу 

Супонина Т.А. 

к.т.н.. проф. 

 Осмонова Н. Инновационные методы 

обеспече-ния качества и 

безопасности продуктов 

питания 

Тамак-аш азыктарын 

сапат жана 

коопсуздугун 

инновациялык 

усулдар менен 

камсыздоо 

Кылычбекова Н.К. 

к.т.н., доц. 

 Стасенко С. Сравнительный анализ 

требований стандартов 

ИСО 9001:2015, ИСО 

22000:2005 и ИСО/ FDIS 

 

ИСО 9001:2015, ИСО 

22000:2005 жана 

ИСО/FDTS 

22000:2018) 

стандарттардын 

Супонина Т.А. 

к.т.н.. проф 

 

 

 

Батырканов М.Ш. 
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талаптарынын 

салыштырма 

анализдери 

 Талантбекова А. Совершенствование 

модели обес-печения 

качества и безопасности 

мясных продуктов 

Эт азыктарынын 

сапатын жана 

коопсуздугун 

камсыздоонун 

моделдерин 

жакшыртуу 

Корчубекова Т.А. 

к.т.н., доц. 

 Усупова А. Оценка эффективности 

внедрения 

международных 

стандартов качества на 

предприятиях молочной 

промышленности 

Сүт өндүрүшүнүн 

ишканаларына 

сапаттык эл-аралык 

стандарт-тарын 

киргизүүнүн 

эффективтүү-лүгүн  

баалоо 

Мамбетова А.Ш. 

к.т.н.. доц. 

 Эсеналиева М. Идентификация 

опасностей при 

производстве 

кисломолочных напитков 

(йогуртов) на основе 

принципов ХАССП 

ХАСПП 

принциптеринин 

негизинде кычкыл сүт 

суусундуктарын 

(йогурттар) иштеп 

чыгаруудагы 

коркунучтарын 

идентификациялоо 

Супонина Т.А. 

к.т.н.. проф. 

 

Унаалык-технологиялык машиналарды жана комплекстерди пайдалануу 

1-курс 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

магистранта 

Тема магистерской 

диссертации 

Магистирлердин  

дисертациясынын 

темасы 

Руководитель 

магистерской 

диссертации 

Жабаралиев 

Нуртилек 

Йулчибекович 

Современное состояние и 

развитие автосервисных 

услуг в Кыргызской 

Республике  

Кыргыз 

Республикадагы 

автоунаа сервисинин 

учурдагы абалы жана 

өнүгүшү 

к.т.н., проф. КГТУ 

Абакиров С.А. 

Жээналиева Нурзада 

Жээналиевна 

Совершенствование 

профессиональной 

подготовки бакалавров по 

направлению 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов» на основе 

Кесипчиликте 

компетенттүүлүктүн 

негизинде 

«Транспорттук-

техникалык 

машиналарды жана 

комплекстерди 

эксплуатациалоо» 

к.т.н., и.о. доц.  

Алымкулов А.Ш. 
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компетентностного 

подхода 

багыты боюнча 

бакалаврларды 

даярдоону 

жакшыртуу 

Керимкулов Эрмек 

Нурдинович 

Разработка методики 

формирования парка 

подвижного состава 

пассажирского 

автотранспортного 

предприятия  

Жүргүнчүлөрдү 

ташуучу автоунаа 

ишканасынын 

кыймылдуу 

курамынын паркын 

түзүүнүн ыкмасын 

иштеп чыгуу 

д.т.н., проф.  

Давлятов У.Р. 

Култыгин Артем 

Александрович 

Разработка способов 

улучшения топливно-

экономических и 

экологических показателей 

автомобилей в различных 

условиях эксплуатации  

Автомобилдерди ар 

кандай шарттарда 

пайдаланууда  

алардын май-отун 

экономикалык жана 

экологиялык 

көрсөткүчтөрүн 

жакшыртуу 

жолдорун иштеп 

чыгуу 

д.т.н., проф. 

 Давлятов У.Р. 

Маткеримов 

Назарбек 

Таалайбекович 

Организация мобильных 

услуг по шинным работам 

для грузовых автомобилей 

в различных дорожных 

условиях на территории 

Кыргызской Республики 

Кыргыз 

Республикасынын 

аймагындагы ар 

кандай жол 

шарттарында жүк 

ташуучу 

автомобилдердин 

дөңгөлөк алкагынын 

иштеринин мобилдик 

кызматтарын 

уюштуруу 

к.т.н., и.о. доц. 

Дресвянников С.Ю. 

Передереев Илья 

Александрович 

Разработка мер по 

повышению 

эффективности 

эксплуатации 

автомобильного 

транспорта в г. Бишкек 

Бишкек шаарында 

автоунааларды 

пайдалануунун 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу боюнча 

чараларды иштеп 

чыгуу 

к.т.н., и.о. доц.  

Курманов У.Э. 

Подопригора 

Евгений  Николаевич 

Разработка передвижного 

поста для мониторинга 

параметров транспортных 

потоков и контроля уровня 

загрязнения придорожных 

территорий 

 Транспорттук 

агымдардын 

көрсөткүчтөрүн жана 

жол четиндеги 

территориялардын 

булгануу денгээлин 

изилдөө үчүн 

д.т.н., проф.  

Маткеримов Т.Ы. 
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кыймылдуу постун 

иштеп чыгуу 

 

Садовский Михаил 

Дмитриевич 

Разработка методики и 

оборудования для 

проведения 

исследовательских 

испытаний двигателей 

автомобилей 

Автомобилдердин 

кыймылдаткычтарын 

изилдеп текшерүүнү 

жүргүзүү үчүн 

жабдыктарды жана 

ыкмаларды иштеп 

чыгуу 

д.т.н., проф.  

Маткеримов Т.Ы. 

Тихонов Никита 

Николаевич 

Разработка способа 

электромагнитной 

покраски  элементов кузова 

автомобиля для станции 

технического 

обслуживания 

Техникалык тейлөө 

станциясы үчүн 

автомобилдин 

чанактарынын 

элементтерин 

электромагниттик 

сырдоо ыкмасын 

иштеп чыгуу 

д.т.н., проф.  

Маткеримов Т.Ы. 

Цой  

Александр 

Артурович 

Разработка способа 

бесконтактной мойки 

легковых автомобилей  

Жеңил 

автомобилдерди 

байланышсыз жууп-

тазалоо ыкмасын 

иштеп чыгуу 

д.т.н., проф.  

Маткеримов Т.Ы. 

 

Унаалык-технологиялык машиналарды жана комплекстерди пайдалануу 

2-курс 

 

                                                                     

№ 

п\п 

Ф.И.О 

магистранта 

Тема магистерской 

диссертационной работы 

Магистирлердин  

дисертациясынын 

темасы 

Руководитель 

магистерской 

диссертации 

Юсупов Абдуманнап 

Алмазбекович 

Повышение тормозных 

свойств автотранспортных 

средств в горных условиях 

Кыргызской Республики 

Кыргыз Республикасынын 

тоолуу шарттарында 

автоунаа каражаттарынын 

токтотуу бөлүгүнүн 

касиеттерин жогорулатуу 

к.т.н., и.о. доц.  

Курманов У.Э. 

Усупбаев Асхат 

Жолочуевич  

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

специализированной 

техники, работающей в 

карьерных условиях  

Карьердик шарттарда 

иштөөчү 

атайылаштырылган 

техниканы тейлөөнү жана 

оңдоону уюштуруу 

д.т.н., проф. 

Давлятов У.Р. 

 

640200 Электр энергетикасы жана электр техникасы 
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Электромеханика 1 – курс 

№ Ф.И.О. магистранта 

Аты жөнү 

магистранттын 

 

Научная тема 

Илимий тема 

Научный руководитель 

Илимий жетекчиси 

 Баймырзаев Акмырза  

Мырзабекович                      

«Кубаттуу электркабелдердин бузулуусун 

издөө системдерин изилдөө».  

«Исследование систем поиска 

повреждений силовых электрокабелей». 

 

д.т.н. Бочкарев И.В. 

 Бекешов Адилет 

Калысбекович 

«Транспорт-көтөрүш механизмдерин 

башкаруу системасы». 

 «Системы управления подъемно-

транспортными механизмами». 

 

д.т.н. Галбаев Ж.Т. 

 Бекжанов Ыйман 

Кылычбекович 

Электр кыймылдаткычынын кыска 

убакыттын кайталанма режимин 

изилдөө».  

«Исследование повторно кратко-

временных режимов электрических 

двигателей подъемно-транспортных 

механизмов». 

 

д.т.н. Галбаев Ж.Т. 

 Джумабек уулу 

Адилет 

«Тиймексиз турактуу токтун 

кыймылдаткычтын изилдөө». 

«Исследование бесконтактного двигателя 

постоянного тока». 

 

к.т.н., Гунина М.Г. 

 Егембердиев 

Алмазбек Болотович 

«Бир фазалуу трансформаторлордун 

бузулуштарын диагностоо ыкмалары». 

«Разработка методики диагностики 

неисправностей однофазных 

трансформаторов». 

 

к.т.н., Соловьев Я.Я. 

 Жаныбеков 

Кубанычбек 

Жаныбекович 

«Асинхрондук кыймылдаткычтардын 

бузулуштарын  жалган окшоштуруучусун 

иштеп чыгуу». «Разработка имитатора 

неисправностей асинхронных 

электродвигателей». 

 

к.т.н., Соловьев Я.Я. 

 Канатбеков Аскар 

Канатбекович 

«Компьютердик  техникалар микро 

кыймылдаткычтарды изилдөө». 

 «Исследование микродвигателей 

компьютерной техники». 

 

к.т.н., Гунина М.Г. 

 Монолбаев Аманбек 

Бактыбекович 

«Бишкек шаарынын ЖЭБнин сор-кыскыч 

чордонунун электр 

кыймылдаткычтарынын 

ишенимдүүлүктөрүнүн көрсөткүчтөрүн 

талдоо жана аларды жогорулатуунун иш 

чараларын иштеп чыгуу».  

«Анализ показателей надежности 

электродвигателей береговых насосных 

станций ТЭЦ г.Бишкек и разработка 

мероприятий по их повышению». 

к.т.н., Борукеев Т.С. 
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 Садыков Дмитрий 

Николаевич 

«Аз кубаттуу асинхрондук электр кыймыл 

келтирсиз жыштык аркылуу жөндөөсүн 

изилдөө». 

 «Исследование частотного регулирования 

асинхронных электроприводов малой 

мощности». 

 

д.т.н., Бочкарев И.В. 

 Уметалиев Самат 

Дуйшеналыевич 

Электромобилдин 

электрокыймылдаткычтарын башкарууу 

системасын изилдөө жана анын аралыкка 

жүрүсөнө тийгизген таасири».  

«Исследование систем управления 

электродвигателем электромобиля и их 

влияние на дальность пробега». 

 

к.т.н., Борукеев Т.С 

 Шыгайбаев Темирлан 

Орозбекович 

Өтө жогорку чыналуудагы 

трансформаторлорду муздатуу 

системаларын изилдөө». «Исследование 

систем охлаждения трансформаторов 

сверхвысокого напряжения». 

 

д.т.н., Галбаев Ж.Т. 

 

Электроснабжение 2 – курс (5-17) 

№ Ф.И.О. магистранта 

Аты жөнү 

магистранттын 

 

Научная тема 

Илимий тема 

Научный руководитель 

Илимий жетекчиси 

 Кенешов Калыйбек 

Кенешович 

 “Энергияны үнөмдөө жана энергиянын 

натыйжалуулугу боюнча чаралардын 

негизинде көп кубаттуу турак жай 

үйлөрүнүн электр менен жабдуу 

системаларын долборлоо” 

Проектирование систем 

электроснабжения многоэтажного жилого 

дома с учетом мер энергоэффективности. 

 

д.э.н., проф. Касымова В.М. 

 Борончуев Камбарбек 

Айдарбекович 

“Электрэнергетика техникалык 

чечимдерди жана оптималдаштыруу 

ыкмаларын изилдөө”. 

Исследование методов оптимизации и 

технических решений в 

электроэнергетики  

 

доц. Айткеев Б.Б. 

 Жамангараев Эрбол 

Сейитжанович 

“Электр жабдуу системдеринин 

ишенимдүүлүгү жана анын 

электрэнергиянын сапатына болгон 

таасири”. 

Надежность систем электроснабжения и 

ее влияние на качество электроэнергии  

 

доц. Айткеев Б.Б. 
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Гидроэлектроэнергетика 1 – курс (6-18) 

№ Ф.И.О. магистранта 

Аты жөнү 

магистранттын 

 

Научная тема 

Илимий тема 

Научный руководитель 

Илимий жетекчиси 

 Тилеков Урмат 

Тилекович 

Автономдук керектөөчүлөрдү энергия 

менен камсыздоо үчүн майда суулардын 

энергоресурстарын изилдөө. 

“Исследование энергоресурсов малых 

водотоков для энергоснабжения 

автономных потребителей” 

 

к.т.н., доцент Жабудаев Т.Ж. 

 

роэлектроэнергетика 2 – курс (6-17) 

№ Ф.И.О. магистранта 

Аты жөнү 

магистранттын 

 

Научная тема 

Илимий тема 

Научный руководитель 

Илимий жетекчиси 

 Ашимбекова Бекайым 

Ашимбековна 

Кыргызстандын күн энергиясынын 

ресурстук картасын түзүү тажрыйбасын 

жалпылоо жана талдоо. 

“Анализ и обобщение опыта постороения 

ресурсных карт солнечной энергии 

Кыргызстана” 

 

к.т.н., доцент Акпаралиев Р.А. 

 

Альтернативные источники энергии 1-курс (7-18) 

№ Ф.И.О. магистранта 

Аты жөнү 

магистранттын 

 

Научная тема 

Илимий тема 

Научный руководитель 

Илимий жетекчиси 

 Абдраимов Замир 

Абдраимович 

Аз кубаттуулуктагы автономдук 

керектөөчүлөрдү энергия менен 

камсыздоо үчүн айкалыштырылган 

биогаздык орнотмо. 

“Комбинированная биогазовая установка 

для энергоснабжениямаломощных 

автономных потребителей” 

 

д.т.н., проф. Обозов А.Дж. 

 Кабакбаев Аскар 

Канатбекович 

Кыргызстандагы имараттардын 

энергоэффективдүүлүгүн талдоо жана 

изилдөө. 

“Анализ и изучение энергоэффективности 

зданий Кыргызстана” 

к.т.н., доцент Акпаралиев Р.А. 

 

Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы 1-курс 

№ Ф.И.О. Тема ВКР Руководитель ВКР 
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студента Должност

ь 

Ф.И.О. преп. 

 Абдалыева Мээрим  

Талантовна 

От жагуучу түзүлүштөрдүн иш 

режимдерин жана алардын эмгек 

коопсуздугуна тийгизген таасирин 

изилдөө. 

к.т.н., 

проф. 

Саньков В.И. 

Исследование режимов работы котельных 

установок и их влияние на безопасность 

труда. 

  

Акматов Эрмек 

Салмоорбекович 

 

Бишкек шаарындагы ЖЭБ районунда 

айлана-чөйрөгө жана экологияга болгон 

зыяндуу таасирлерди төмөндөтүү.    

к.т.н., 

доцент 

Бобровская Е.А. 

Снижение вредного воздействия на 

окружающую среду и экологии в районе 

ТЭЦ г. Бишкек. 

  

Алымбеков 

Нурмухаммед 

Надырбекович 

 

Бишкек  шаарынын шарттарында 

жылуулук тармактарында 

энергоэффективдүү теплоизоляциялык 

материалдар менен жоготууларды талдоо. 

к.т.н., 

доцент 

Насирдинова С.М. 

Анализ потерь в тепловых сетях с 

энергоэффективными 

теплоизоляционными материалами в 

условиях г. Бишкек. 

 

 
Апышев Медер 

Талайбекович 

Энергия менен жабдуу системаларында 

буугаздуу жана жылуунасостуу 

орнотмолорду  колдонуу менен 

жаратылыш газын пайдалануу боюнча 

натыйжалуулугун жогорулатуу.  

к.т.н., 

доцент 

Бобровская Е.А. 

Повышение эффективности 

использования природного газа в 

системах энергоснабжения с применением 

парогазовых и теплонасосных установок. 

 
Досумбетов Адилет 

 Кылычбекович 

Энергиянын альтернативдүү булактарын 

киргизүүнүн натыйжалуулугун талдоо. 

к.т.н., 

доцент 

Насирдинова С.М. 

Анализ эффективности внедрения 

альтернативных источников энергии. 

 
Замиров Самат 

Замирович 

Көмөкчү жабдуулардын иш режимдерин 

изилдөө жана алардын техникалык-

экономикалык көрсөткүчтөргө 

тийгизген  таасири.  

к.т.н., 

проф. 

Саньков В.И. 

Исследование режимов работы 

вспомогательного оборудования и их 

влияние на технико-экономических 

показателей. 

 
Оморова Улара 

Жылуулук менен камсыздоо  

системаларын көз карандысыз жылытуу 

к.т.н., 

доцент 

Насирдинова С.М. 
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Асангалиевна системасына которуу натыйжалуулугун 

жана 

шарттарын талдоо.   

Анализ условий и эффективности 

перевода систем теплоснабжения на 

независимую систему отопления. 

 

 

 

Токтобаева  

Гулиза  

Сайырбековна 

 

Бишкек шаарындагы ЖЭБнун химиялык 

суу  даярдоо ишинин натыйжалуулугун 

талдоо. 

к.т.н., 

проф. 

Саньков В.И. 

Анализ эффективности работы 

химводоподготовки ТЭЦ г. Бишкек. 

 
Эркинбек уулу 

Амантур 

Максималдуу экономикалык 

натыйжа алуу максатында Бишкек 

шаарынын ЖЭБнун энергоблокторунун 

иштөө режимин эсептөө. 
к.т.н., 

доцент 
Бобровская Е.А. 

Расчет режимов работы энергоблоков 

ТЭЦ г. Бишкек с целью получения 

максимального экономического эффекта.  

 

 гр. ЭЭм-1-18(С) 

№ 
Ф.И.О.  

магистра 
Тема магистерских диссертаций 

Научный руководитель 

Должност

ь 
Ф.И.О. 

 

Миталипов 

Бекмырза 

Дооранбекович 

Техническая  

диагностика 

электромеханических и 

электротехнических 

объектов на уровне 

надежности 

Ишенимдүүлүк 

денгээлинде 

электромеханикалык 

жана 

электротехникалык 

объектилерди 

техникалык 

диагностикалоо 

к.т.н., доц. Аккозов А. Дж. 

 

Абатов 

Нурсултан 

Алтынбекович 

Исследование силовых 

резисторов в 

использовании 

электрических сетях 

Күчтүк резисторлорду 

электр торлорунда 

колдонуудагы 

изилдөөлөр  

к.т.н., доц. 

Иманакунова 

Ж.С. 

 

 

Абылов 

Нурбек 

Урматбекович 

Расчет параметров 

силового резистора 

усовершенствованной 

конструкции 

Жакшыртылган 

конструкциядагы 

күчтүк резистордун 

параметрленин эсептөө 

к.т.н., доц. Аккозов А. Дж. 

 Авазбаев 

Рустам 

Контроль и анализ 

частичных разрядов 

возникающей 

Жогорку чыналуу 

изоляциясындагы 

бөлүкчөлөрдүн 

к.т.н., доц. 
Иманакунова 

Ж.С. 



50 
 

Авазбаевич высоковольтной 

изоляции 

разрядын анализдөө 

жана контролдоо 

 

 

Адашпасова 

Каныкей 

Таалайбековна 

Диагностика  и 

исследование режимов 

работы 

электрооборудований с 

напряжением 110 кВ и 

выше  

 кВ жана андан 

жогорку чыңалуудагы 

электржабдууларынын 

иштөө режимдерин 

изилдөө жана 

диагностикалоо 

к.т.н. Тентиев Р.Б. 

 

Бексултанова 

Айым 

Эрнисовна 

Контроль и диагностика 

силовых кабелей 

Кучтук кабелдерди 

диагностикалоо жана 

контролдоо 

к.т.н., доц. 

Иманакунова 

Ж.С. 

 

 

Зарылбеков 

Кубат 

Талайбекович 

Диагностика 

резистивных цепей с 

использованием  

DAQ – устройства 

DAQ – орнотмосун 

колдонуп каршылык 

чынжырларын 

диагностикалоо 

к.т.н., доц. Аккозов А. Дж. 

 

Игембердиев 

Самат 

Джумабекович 

Математическое 

моделирование 

релейной защиты 

электрооборудований  с 

применением 

различных 

программных 

комплексов  

Ар кыл комплекстик 

программалардын 

негизинде  электр 

жабдууларынын 

релелик коргоосун 

математикалык  

моделдөө  

к.т.н. Тентиев Р.Б. 

 
Исаева Бермет 

Исаевна 

Регулирование 

напряжения в узлах 

нагрузки 

Жүк түйүндөрүндөгү 

чыналууну жөндөө 
к.т.н. Джунуев Т.Т. 

 

Каныбеков 

Икрамжан 

Каныбекович 

Обеспечение 

балансовой надежности 

в энергосистеме 

Энергоситеминдеги 

баланстык 

ишенимдүүлүктү 

камсыздоо  

к.т.н., доц. Аккозов А. Дж. 

 

Куданалиев 

Айбек 

Эмилович 

Управление и 

регулирование 

реактивной мощностью 

в ЭЭС 

ЭЭСтеги реактивдүү 

кубаттуулукту жөндөө 

жана башкаруу 

к.т.н. Джунуев Т.Т. 

 
Лепесов Асан 

Алмазбекович 

Анализ режимов работы 

линий электропередачи 

и разработка 

мероприятий по 

повышению их 

надежности 

Электрдик аба 

чубалгылардын иштөө 

шарттамдарын 

анализдөө жана 

алардын 

ишенимдүүлүгүн 

жогорулатуу иш 

чараларын иштеп 

к.т.н., доц. 

Таабалдиева 

Н.Д. 
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чыгуу 

 

Малдыбаев 

Кыдыр 

Амантурович 

Эффективность 

продольной 

компенсации ЛЭП 

Электр ташуучу 

чубалгылардагы 

туурасынан 

компенсациялоонун 

эффективдүүлүгү 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 

 

Сабиров 

Куштарбек 

Ярмухамадови

ч 

Повышение 

динамической 

устойчивости ЭЭС, 

пути их решения 

ЭЭСдин динамикалык 

тууруктуулугун 

жогорулатуу, аларды 

чечүү жолдору 

к.т.н. Джунуев Т.Т. 

 

Сазбаков 

Алтай 

Дайырбекович 

Способы регулирования 

напряжения силовых 

трансформаторов 

Күчтүк 

трансформаторлордун 

чыналуусун жөнгө 

салуу ыкмалары 

к.т.н. Джунуев Т.Т. 

 

Темирбеков 

Замирбек 

Темирбекович 

Диагностика 

электрических цепей с 

применением  LabVIEW 

LabVIEW колдонуу 

менен электр 

чынжырларын 

диагностикалоо 

к.т.н., доц. 

Иманакунова 

Ж.С. 

 

 

Тобокелов 

Байтик 

Талайбекович 

Контроль и анализ 

частичных разрядов 

возникающей 

высоковольтной 

изоляции 

Жогорку чыналуу 

изоляциясындагы 

бөлүкчөлөрдүн 

разрядын анализдөө 

жана контролдоо 

к.т.н., доц. Тохтамов С.С. 

 

Турукменова 

Айгерим 

Турукменовна 

Разработка 

программного 

обеспечения для 

анализа  режимов ЛЭП 

до 220 кВ 

220 кВко чейинки аба 

чубалгыларынын 

шарттамдарын 

анализдөө үчүн 

программалык жабдуу 

иштеп чыгуу 

к.т.н., доц. 

Таабалдиева 

Н.Д. 

 

 

Усупбекова 

Жаркынай 

Усупбековна 

Методы расчета 

асинхронных режимов в 

электроэнергетических 

системах 

Электроэнергетикалык 

системдеги 

асинхрондук 

режимдерди эсептөө 

ыкмалары 

к.т.н. Джунуев Т.Т. 

 

гр. ЭЭм-2-18 (РЗиА) 

№ Ф.И.О.  магистра Тема магистерских диссертаций 

Научный руководитель 

Должност

ь 
Ф.И.О. 

 
Абдикадиров Управляющие ЭЭСтеги режимдерди д.т.н., 

Галбаев Ж.Т. 
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Нурбек 

Акбаралиевич 

воздействия при 

управлении режимами 

ЭЭС 

башкаруудагы 

башкаруучу таасирлер 

проф. 

 

Абылкарыев 

Адилет 

Рыспекович 

Влияние параметров 

системы на 

статическую 

устойчивость  СМ 

Синхрондук 

машиналардын 

статикалык 

туруктуулугуна 

системанын 

параметрлеринин 

тийгизген таасири  

доц. 
Такырбашев 

Б.К. 

 
Акматов Кылыч 

Акылбекович 

Анализ режимов 

синхронного 

генератора при потере 

возбуждения 

Синхрондук 

генератордун 

дүүлүктүрүүсү 

жоголгон учурдагы 

режимдерин анализдөө 

д.т.н., 

проф. 
Галбаев Ж.Т. 

 
Алиев Нуркан 

Болоткулович 

Исследование 

электромагнитных 

переходных процессов 

в ЭЭС 

ЭЭСтеги 

электромагниттик өтмө 

жараяндарды изилдөө 

к.т.н., доц. Борукеев Т.С. 

 

Алымбеков 

Мырза 

Бакытбекович 

Повышение 

надежности 

функционирование 

устройств релейной 

защиты и автоматики  

оборудований ТЭЦ          

г. Бишкек 

Бишкек шаарындагы 

ЖЭБтин 

жабдуларынын 

релелик коргоо 

орнотмолоруунун 

функционалдык 

ишенимдүүлугун 

жогорулатуу  

к.т.н. 
Омокеева 

А.А. 

 

Алымбеков 

Нурсултан 

Эркинович 

Разработка методов и 

средств повышения 

устойчивости 

функционирования  

дифференциальной 

защиты  

Дифферциалдык 

коргоонун 

функцианалдык 

туруктуулугун  

жогорулатуу 

каражаттары   жана  

ыкмаларды иштеп 

чыгуу 

к.т.н. Тентиев Р.Б. 

 
Асанов Акмат 

Рахматиллаевич 

Переходные процессы 

при однофазном КЗ в 

ЭЭС 

ЭЭСтеги бир фазалык 

чукул туташуудагы 

өтмө жараяндар 

к.т.н. 
Кадыркулов 

С.С. 

 
Аскаров Бекмырза 

Мелисович 

Развитие теории 

информационного 

анализа процессов в 

электрических 

системах и ее 

применение к релейной 

Электр системиндеги 

шарттамдарды 

анализдөөдөгү 

маалыматтык теорияны 

өнүктүрүү жана аны 

релелик коргоодо 

к.т.н., доц. 

Таабалдиева 

Н.Д. 

 



53 
 

защите колдонуу 

 Атай уулу Эльдар  

Исследование 

электромеханических 

переходных процессов 

в ЭЭС 

ЭЭСтеги 

электромеханикалык 

өтмө жараяндарды 

изилдөө 

к.т.н., 

проф. 
Рахимов К.Р. 

 
Бекболот уулу 

Жумгалбек  

Исследование 

колебаний ротора СМ 

в ЭЭС 

ЭЭСтеги синхрондук 

машинанын роторунун 

термелүүсүн изилдөө 

доц. 
Такырбашев 

Б.К. 

 
Бекишов 

Суйунтбек  

Управление режимами 

сетей             110-500 

кВ 

110-500 кВ 

торлорундагы 

режимдерди башкаруу 

к.т.н. 
Кадыркулов 

С.С. 

 
Бекташов Бакыт 

Бекжанович 

Моделирование 

микропроцессорных 

релейных защит в 

среде MATLAB 

Микропроцессорлорду 

 чөйрөсүндө моделдөө к.т.н., доц. 

Таабалдиева 

Н.Д. 

 

 
Есипова Юлия 

Александровна 

Исследование влияние 

форсировки 

возбуждения  

генераторов на 

устойчивость 

Генератордун 

дүлүктүрүүсүнүн 

форсировкасынын 

туруктуулукка болгон 

тассирин изилдөө 

доц. Попова Т.И. 

 
Жолдошбек уулу 

Адил  

Влияние параметров 

генераторов на 

устойчивую работу 

энергосистемы 

Энергосистеманын 

туруктуу иштешине 

генераторлордун 

параметрлерин таасири  

доц. Попова Т.И. 

 

Жузупбеков 

Кутжигит 

Нуржигитович 

Влияние дефицита 

мощности на 

статическую 

устойчивость ЭЭС 

Кубаттуулуктук 

жетишсиздигинин 

ЭЭСтин статикалык 

туруктуулугуна 

тийгизген таасири 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 

16 
Жуматаев Эркин 

Турарбекович 

Испытание и проверка  

измерительных 

трансформаторов для 

релейной защиты  

Релелик коргоо үчүн 

өлчөөчү 

трансформаторлорду  

текшерүү жана сыноо  

к.т.н. Тентиев Р.Б. 

 

Жыргалбеков 

Азамат 

Жыргалбекович 

Регулирование 

возбуждением  при 

исследовании 

динамической 

устойчивости ЭЭС 

ЭЭСтин динамикалык 

туруктуулугун изилдөө 

учурунда дүүлүктүрүү 

аркылуу жөндөө 

к.т.н. Гунина М.Г. 

 

Кадыров 

Бекболсун 

Болотбекович 

Разработка 

рекомендаций по 

статической 

ЭЭСтин статикалык 

туруктуулугу боюнча 

рекомендацияларды 

д.т.н., 

проф. 
Галбаев Ж.Т. 
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устойчивости ЭЭС иштеп чыгуу 

 

Князева 

Александра 

Андреевна 

Применение 

быстородействующих 

защит для повышения 

устойчивости  ЭЭС 

ЭЭСтин туруктуулугун 

жоголуратуу үчүн тез 

иштөөчү коргоолорду 

колдонуу 

доц. Попова Т.И. 

 

Курманбеков 

Өмураалы 

Курманбекович 

Совершенствование 

технических и 

информационных 

средств и принципов 

выполнения устройств 

противоаварийной 

автоматики 

электрических систем  

Электр системиндеги 

аварияга каршы 

автоматиканын 

принциптерин, 

техникалык жана 

маалыматтык  

жабдыктарын 

жакшыртуу  

к.т.н., доц. 

Таабалдиева 

Н.Д. 

 

 
Мурзабаев Айбек 

Таштанбекович 

Исследование 

электромагнитных 

переходных процессов 

при трехфахном КЗ 

Үч фазалык чукул 

туташуудагы 

электромагниттик өтмө 

жараяндарды изилдөө 

к.т.н., доц. Гунина М.Г. 

 
Мухамет уулу 

Нуржан  

Реконструкция РЗиА 

подстанций на примере  

ОАО «ЧуПВЭС» 

Чуй ЖЧЭТ» ААК 

мисалында 

көмөкчордондордун 

релелик коргоосун  

жана автоматикасын 

реконструкциалоо  

к.т.н., 

проф. 
Рахимов К.Р. 

 

Ниязматов 

Суйунбек 

Откурбекович 

Разработка методики и 

средств повышения 

устойчивости 

функционирования 

дифференциальной 

защиты генератора 

Генератордун 

дифференциалдык 

коргоосунун 

туруктуулугун 

жогорулатуу 

каражаттарын жана 

ыкмаларын иштеп 

чыгуу 

к.т.н., доц. 

Таабалдиева 

Н.Д. 

 

 

Осмонканов 

Толобек 

Болотбекович 

Разработка 

рекомендаций по 

динамической 

устойчивости ЭЭС 

ЭЭСтин динамикалык 

туруктуулугу боюнча 

рекомендацияларды 

иштеп чыгуу 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 

 
Рыспеков Рум 

Алмазович 

Особенности 

выполнения 

противоаварийной 

автоматики для 

повышения 

надежности  работы 

ЭЭС  

ЭЭСтин иштөө 

ишенимдүүлүгүн 

жогорулатуу үчүн 

аварияга каршы 

автоматиканын  

аткарылышынын 

өзгөчөлүктөрү  

к.т.н., 

проф. 
Рахимов К.Р. 

 
Суйоркулов Мероприятия по ЭЭСтин динамикалык 

доц. 
Такырбашев 
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Узакбек 

Суйоркулович 

повышению 

динамической 

устойчивости ЭЭС  

туруктуулугун 

жогорулатуу боюнча 

иш чаралар 

Б.К. 

 
Токтосунов Тилек 

Тынарбекович 

Особенности 

выполнения релейной 

защиты и автоматики 

распределительных 

сетей  

Бөлүштүрүү 

торлорунун  релелик 

коргоосунун жана 

автоматикасынын 

аткарылыштарынын 

өзгөчөлүктөрү 

к.т.н. 
Омокеева 

А.А. 

 

Туганбаев 

Алмазбек 

Нурланович 

Разработка 

математических 

моделей основных 

элементов ЭЭС 

ЭЭСтин негизги 

элементтеринин 

математикалык 

моделдерин иштеп 

чыгуу 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 

 
Чынгыз уулу 

Эрзат  

Упрощенные методы 

расчета динамической 

устойчивости  

Динамикалык 

туруктуулукту эсептеп 

чыгуунун 

жөнөкөйлөтүлгөн 

ыкмалары 

к.т.н., доц. Асанова С.М. 

 

Шаршеков 

Чолпонбек 

Талантбекович 

Регулирование 

режимом работы ЭС 

ЭЧтин иштөө режимин 

жөндөө 
к.т.н., доц. Асанова С.М. 

 

гр. ЭЭм-3-18 (СиС) 

№ 
Ф.И.О.  

магистра 
Тема магистерских диссертаций 

Научный руководитель 

Должность Ф.И.О. 

 
Назаралы уулу 

Нурсултан  

Методы расчетов 

режима энергетической 

системы 

Энергетикалык 

системдердин 

режимдерин 

эсептөөлөрдүн 

ыкмалары 

к.т.н., доц. Борукеев Т.С. 

 

Сагынбеков 

Улукбек 

Сагынбекович 

Исследования дуговых 

замыканий в сетях с 

изолированной 

нейтралью 

Обочолонгон 

нейтралдуу торлордогу 

жаалык кошулууларды 

изилдөө 

к.т.н., доц. Тохтамов С.С. 

 
Сакелов Абай 

Нурбекович 

Методы повышения 

устойчивости ЭЭС 

ЭЭСтин туруктуулугун 

жогорулатуу ыкмалары 

к.т.н., 

проф. 
Рахимов К.Р. 

 

Султангазиева 

Чолпон 

Нурдиновна 

Анализ частичных 

разрядов с 

использованием среды   

LabVIEW чөйрөсүн 

колдонуп 

бөлүкчөлөрдүн 

к.т.н., доц. 
Иманакунова 

Ж.С. 
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LabVIEW разрядын анализдөө  

 

Уметалиев 

Касым 

Дуйшеналиевич 

Оптимизация 

параметров и режимов 

систем передачи и 

распределения 

электрической энергии 

Электр энергиясын 

берүү жана 

бөлүштүрүү 

системдеринин 

режимдерин жана 

параметрлерин 

оптимизациялоо 

к.т.н., 

проф. 
Рахимов К.Р. 

 

 

гр. ЭЭм-1-17(С) 

№ 
Ф.И.О.  

магистра 
Тема магистерских диссертаций 

Научный руководитель 

Должнос

ть 
Ф.И.О. 

 

Алымбаев 

Эрлан 

Айтбекович 

Расчет утяжеления режимов 

в ЭЭС КР 

Кыргыз 

республикасынын 

электроэнергетикалык 

системдериндеги 

оорлошкон режимдерди 

эсептөө 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 

 

Асанов 

Адилет 

Ишенбекович 

Повышение надежности и 

безопасности 

электроснабжения 

распределительных сетей 6-

10 кВ 

6-10 кВ бөлүштүрүү 

торлорунун электр 

жабдуусунун 

коопсуздугун жана 

ишенимдүүлүгүн 

жогорулатуу 

к.т.н. 
Иманакунова 

Ж.С. 

 

Жолдошбек 

кызы 

Дарыгул  

Компенсаци я реактивной 

мощности в  электрических  

сетях высокого напряжения  

Жогорку чыналудагы  

электр тармактарындагы 

реактивдүү кубаттулукту 

компенсациалоо 

к.т.н. 
Омокеева 

А.А. 

 

Жээналиева 

Урумкан 

Алымкуловна 

Разработка методов расчета 

электрических 

характеристик элементов на 

основе композиционных 

материалов 

Композициалык 

материалдардын 

негизиндеги 

элементтердин электрдик 

мүнөздөмөлөрүн эсептөө 

ыкмаларын иштеп чыгуу 

к.т.н., 

доц. 

Иманакунова 

Ж.С.  

 

Имакова 

(Бектурова) 

Айжамал 

Курманбеков

на 

Моделирование режимов 

силовых трансформаторов 

Күчтүк 

трансформаторлордун 

шарттамдарын моделдөө 

к.т.н., 

доц. 

Таабалдиева 

Н.Д. 
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Кулибаев 

Муса 

Тугельбаевич 

Моделирование силового 

трансформатора для расчета 

установившихся и 

переходных процессов в 

электроэнергетических 

системах 

Электрэнергетикалык 

системдердеги 

шарттамдарды эсептөө 

үчүн  күчтүк 

трансформаторду 

моделдөө 

к.т.н., 

доц. 

Таабалдиева 

Н.Д. 

 

Лепесов 

Болот 

Нурдинович 

Методы компенсации 

реактивной мощности 

электропотребителей 

Электр кардарларынын 

реактивдүү кубаттулугун 

компенсациялоо  

д.т.н., 

проф. 
Галбаев Ж.Т. 

 

Масимова 

Гульгиза 

Алимжановна 

Физическая модель 

экспериментальной  

установки для  исследования 

дуговых замыканий в сетях 

с изолированной нейтралью 

Обочолонгон нейтралдуу 

торлордогу жаалуу 

туташууларды 

эксперименталдык 

изилдоо орнотмосунун 

физикалык модели 

к.т.н., 

доц. 

Иманакунова 

Ж.С. 

 

Мератахунов

а Надира 

Мератахунов

на 

Влияние комплексной 

нагрузки на токи КЗ в 

энергосистеме   

Комплекстүү жүктөрдүн 

энергосистемадагы чукул 

туташуу агындарына 

тийгизген таасири 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 

 

Мертин 

Владимир 

Витальевич 

Анализ статической 

устойчивости ЭЭС с АРВ 

сильного действия 

Күчтүү таасирдеги 

дүүлүктурүүнү 

автоматтык жөнгө 

салуусу бар 

электроэнергетикалык 

системанын статикалык 

туруктуулугун анализдөө 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 

 

Рахимжанов 

Рамазан 

Серикхалиеви

ч 

Влияние АРВ на 

устойчивость синхронных 

машин 

Дүүлүктурүүнү 

автоматтык жөнгө 

салуунун синхрондук 

машиналардын 

туруктуулугуна 

тийгизген таасири 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 

 

Сагинбаев 

Максат 

Дамирович 

Динамическая устойчивость 

ЭС с АРВ СД 

Күчтүү таасирдеги 

дүүлүктурүүнү 

автоматтык жөнгө 

салуусу бар 

энергетикалык 

системанын 

динамикалык 

туруктуулугу 

к.т.н. Асанова С. М. 

 
Сапрыкин 

Владислав 

Александрови

Переход в асинхронный 

режим синхронных 

генераторов 

Синхрондук 

генераторлодун 

асинхрондук режимге 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 
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ч өтүшү  

 

Кадыров 

Мукталы 

Максатбекови

ч 

Исследование динамической 

устойчивости ЭЭС без АРВ 

Дүүлүктурүүнү 

автоматтык жөнгө 

салуусу жок 

электроэнергетикалык 

системанын 

динамикалык 

туруктуулугун изилдөө 

д.т.н., 

проф. 
Джунуев Т.А. 

гр. ЭЭм-2-17 (РЗиА) 

№ 
Ф.И.О.  

магистра 
Тема магистерских диссертаций 

Научный 

руководитель 

Должн

ость 
Ф.И.О. 

 

Болотбеков 

Кубандык 

Болотбекович 

Применение  

интеллектуальных 

программных 

комплексов при 

решении задач 

релейной защиты и 

автоматики   

Релелик коргоо жана 

автоматика  маселесин 

чечүүдө интеллектуалдык 

программалык комплекстерин  

колдонуу  

к.т.н. Тентиев Р.Б. 

 
Борбуев Мирлан 

Сапаралиевич 

Определение  мест 

повреждения  

воздушной линии  

высокого напряжения 

волновым  методом  

Жогорку чыңалуу аба  

чубалгыларындагы жаракасын     

толкун ыкмасы менен аныкто  

к.т.н. 
Омокеева 

А.А. 

 
Джанузаков 

Эрлан Болотович 

Разработка методов и 

средств повышения 

устойчивости 

функционирования  

дифференциальной 

защиты.  

Дифференциалдык коргоонун 

иштөө туруктуулугун 

жакшыртуу методдорун жана 

каражаттарын иштеп чыгуу. 

к.т.н. 
Омокеева 

А.А. 

 

Дулатов 

Турусбек 

Миржакыпович 

Разработка и 

применение к 

исследованию 

режимов 

электроэнергетических 

систем программного 

комплекса с 

графическим 

интерфейсом 

Электр системинин 

шарттамдарын изилдөөгө 

графикалык интерфейсти 

түзүү жана  колдону 

к.т.н., 

доц. 

Таабалдиева 

Н.Д. 

 
Илиясова Каухар 

Таштанбековна  
Моделирование и 

диагностика силовых 

Күчтүк трансформаторлорду 

моделдөө жана 
к.т.н. 

Аккозов А. 

Дж. 
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трансформаторов диагностикалоо 

 
Кубакаев Иса 

Курманбекович 

Применение 

программного 

логического 

контроллера для 

решения задач 

релейной защиты 

электроэнергетических 

систем 

Электроэнергетикалык 

системдеринин релелик 

коргоо эсептерин чыгарууда 

программаланган логикалык 

контроллерлерди колдонуу 

к.т.н. Тентиев Р.Б. 

 
Малабеков Айбек 

Советбекович 

Расчет потерь 

электроэнергии и 

мероприятия по их 

снижению 

Электр энергиясынын 

жоготулушун эсептөө жана 

аларды азайтуу иш-чаралары 

к.т.н. 
Борукеев 

Т.С.  

 
Осмонов Азрет 

Нурадилович 

 

Модернизация 

релейной защиты 

линий 110 кВ ТЭЦ г. 

Бишкек  

 

Бишкек шаарындагы ЖЭБ тин 

110 кВ аба чубалгысынын 

релелик коргоосун 

модернизациялоо 

к.т.н. Тентиев Р.Б. 

 
Плаксин Сергей 

Анатольевич 

Эквивалентирование  

узлов нагрузки ЭС 

ЭС жүк түйүндөрүн 

эквиваленттөө 

д.т.н., 

проф. 

Джунуев 

Т.А. 

 
Сатыгулов Бакай 

Оморович  

 

Исследование 

волновых методов для 

релейной защиты  

электроэнергетических 

систем 

Электроэнергетикалык 

системанын релелик 

коргоосундагы толкун 

методдорун изилдөө  

к.т.н. 
Омокеева 

А.А. 

 

Степанов 

Валерий 

Сергеевич 

Изучение однофазных 

замыканий на землю  в 

кабельных сетях   6-10 

кВ  

Кабелдик 6-10 кВ торундагы 

бир фазалык жерге чукул 

туташууну   изилдөө 

к.т.н. Тентиев Р.Б. 

 
Талантбек уулу 

Кумарбек  

Способы пуска и 

конструктивные 

особенности ГТУ 

ГТОнун конструктивдүү 

өзгөчөлүктөрү жана кошуу 

ыкмалары 

к.т.н. 
Кадыркулов 

С.С. 

 

Талантбеков 

Бегмат 

Талантбекович 

Организация релейной 

защиты от однофазных 

замыканий на землю в 

сетях 6-35 кВ 

6-35 кВ торлорундагы бир 

фазалык жерге туташуудан 

релелик коргоону уюштуруу 

к.т.н., 

доц. 

Иманакунов

а Ж.С. 

 
Токонбаев Эржан 

Нурланович 

Анализ переходных 

процессов при 

трехфазном КЗ 

Үч фазалык чукул 

туташуудагы өтмө 

жараяндарын анализдөө 

к.т.н. 
Кадыркулов 

С.С. 

 Чумаков Евгений Планирование ЭЭСтин электрдик к.т.н. Тентиев Р.Б. 
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Александрович электрических 

режимов ЭЭС 

режимдерин пландоо 

 

Бекматов  

Жантай  

Мирзаевич  

Микропроцессорная 

релейная защита 

синхронных 

двигателей  

 Синхрондук 

кыймылдаткычтык 

микропроцессордук релелик 

коргоосу  

к.т.н. 
Кадыркулов 

С.С. 

гр. ЭЭм-3-17 (СиС) 

№ 
Ф.И.О.  

магистра 
Тема магистерских диссертаций 

Научный руководитель 

Должность Ф.И.О. 

 

Абдыкаев 

Нурмат 

Мураткулович 

Динамическая 

устойчивость ЭС с 

АРВ ПД 

Пропорционалдык таасирдеги 

дүүлүктурүүнү автоматтык 

жөнгө салуусу бар 

энергетикалык системанын 

динамикалык туруктуулугу 

к.т.н. 
Джунуев 

Т.Т. 

 

Анарбеков 

Чынгыз 

Анарбекович  

Анализ влияния 

параметров сети на 

качество 

электроэнергии 

Электр энергиясынын 

сапатына тордун 

параметрлеринин таасирин 

анализдөө 

к.т.н., доц. 
Тохтамов 

С.С. 

 

Икирамов 

Эркин 

Запарбекович 

Регулирование 

напряжения 

управлением 

реактивной 

мощностью 

Чыналууну реактивдүү 

кубаттуулукту башкаруу 

менен жөнгө салуу 

д.т.н., проф. 
Галбаев 

Ж.Т. 

 
Исаев Билимбек 

Турганбекович 

Режимы 

электрических сетей и 

выбор дугогасящих 

реакторов 

Электр торлорунун 

режимдери жана электр 

жаасын өчүрүүчү 

реакторлорду тандоо 

к.т.н., доц. 
Тохтамов 

С.С. 

 
Калиев Айбек 

Сатаркулович 

Способы пуска 

электродвигателей 

Электр кыймылдаткычтарын 

кошуу ыкмалары 
д.т.н., проф. 

Галбаев 

Ж.Т. 

 

ЭЭм-5-18(Электроснабжение) 

№ 
Ф. И. О. 

магистранта 

Темы 

магистерских диссертаций 

Магистердик 

диссертациялардын 

темалары 

Ф. И. О. 

руководителя 
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1 

Абдыгулов 

Эрнис 

Алмабекович 

Исследование и контроль 

качества электроэнергии в 

автономных системах 

электроснабжения 

Автономдук электр 

жабдуу 

системдериндеги 

электрэнергиянын 

сапатын көзөмөлдөө 

жана изилдөө 

Асиев А.Т., 

к.т.н., доц. 

2 
Алманбет уулу 

Нуржигит 

Плата за технологическое 

подключение – как фактор 

оптимизации схемы 

электроснабжения больших 

городов 

Технологиялык 

кошулуу үчүн акы 

төлөө – чоң 

шаарлардын электр 

менен жабдуу 

түзмөгүн 

оптималдаштыруу 

фактору катары 

Тохтамов С.С., 

к.т.н., доц. 

3 

Аскарбеков 

Эрлан 

Нурланович 

Оптимизация тарифа на 

электроэнергию за счет рыночных 

механизмов 

Рыноктук 

механизмдерди 

колдонуу менен 

электрэнергияга 

болгон төлөм акысын 

оптималдаштыруу 

Куржумбаева Р.Б., 

к.т.н., доц. 

4 

Бекболотов 

Бексултан 

Нурдинович 

Повышение эффективности 

использования альтернативных 

источников электроэнергии в 

системах электроснабжения 

Электр менен жабдуу 

системдеринде 

электрэнергиянын 

альтернативдүү 

булактарын 

колдонуу 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу 

Жусубалиева Б.К., 

к.т.н., доц. 

5 
Болот кызы 

Райхан 

Изучение природы возникновения 

провала напряжения, и его 

влияние на систему 

электроснабжения 

Чыңалуунун түшүп 

кетишинин табиятын 

окуп үйрөнүү, жана 

анын электр менен 

жабдуу системине 

болгон таасири  

Сариев Б.И., 

к.т.н., ст. преп. 

6 

Дамиров 

Искендер 

Мирбекович 

Изучение природы возникновения 

импульса напряжения, и его 

влияние на систему 

электроснабжения 

Чыңалуунун 

импульсунун пайда 

болуу табиятын окуп 

үйрөнүү, жана анын 

электр менен жабдуу 

системине болгон 

таасири 

Сариев Б.И., 

к.т.н., ст. преп. 

7 

Джайлобаева 

Айсулуу 

Токоновна 

Исследование проблем и 

разработка мер по повышению 

качества электроэнергии 

Электрэнергиянын 

сапатын жогорулатуу 

боюнча иш 

чараларды жана 

көйгөйлөрдү изилдөө 

Суеркулов М.А., 

к.т.н., проф. 

8 

Качаганов 

Эржан 

Турусбекович 

Повышение эффективности 

эксплуатации 

электрооборудования систем 

электроснабжения 

Электр менен жабдуу 

системдериндеги 

электрорнотмолорун 

эксплуатациялоо 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу 

Куржумбаева Р.Б., 

к.т.н., доц. 

9 

Кубаналиев 

Бекзат 

Курманбекович 

Повышение эффективности 

электродвигателей, работающих в 

условиях сельского хозяйства 

Айыл чарба 

шартында иштөөчү 

электр моторлорунун 

жигердүүлүгүн 

Суеркулов М.А., 

к.т.н., проф. 
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жогорулатуу 

10 

Кубанычбеков 

Адилет 

Замирбекович 

Организация и методы 

управления энергосбережением в 

электрических сетях 

Электр 

тармактарында 

энергияны 

үнөмдөөнү башкаруу 

ыкмалары жана 

уюштуруу 

Рырсалиев А.С., 

к.т.н., доц. 

11 

Мамытов 

Анвар 

Эркинович 

Исследование и управление 

колебаниями напряжения в 

электрических сетях 0,4 кВ 

0,4 кВ электр 

тармактарда 

чыңалуунун 

термелишин 

башкаруу жана 

изилдөө  

Касмамбетов Х.Т., 

к.т.н., доц. 

12 

Орозалиева 

Наргиза 

Туратбековна 

Разработка мероприятий по 

уменьшению потерь 

электроэнергии в 

распределительных сетях 

Бөлүштүрүүчү 

тармактарда 

электрэнергиянын 

жоготууларын 

азайтуу боюнча иш 

чараларды иштеп 

чыгуу 

Айткеев Б.Б., 

к.т.н., доц. 

13 

Турганбаев 

Аскар 

Эрнисбекович 

Разработка мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

предприятия 

Өндүрүштүн 

энергетикалык 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу жана 

энергияны үнөмдөө 

боюнча иш 

чараларды иштеп 

чыгуу 

Айткеев Б.Б., 

к.т.н., доц. 

14 

Турсунбеков 

Самат 

Талантбекович 

Эффективность использования и 

диагностика трансформаторов 

Трансформаторлорду 

дарт тапма жана 

колдонуу 

натыйжалуулугу 

Суеркулов М.А., 

к.т.н., проф. 

15 

Усонова 

Айтурган 

Тилешбековна 

Внедрение системы 

автоматизации потребителей 

электроэнергии 

Электрэнергия 

кардарларын 

автоматташтыруу 

системин киргизүү 

Куржумбаева Р.Б., 

к.т.н., доц. 

16 

Шамуров 

Шамиль 

Толосунович 

Анализ надежности сетей 

электроснабжение 

промышленных предприятий 

Өндүрүш өнөр 

жайларынын электр 

менен жабдуу 

тармактарынын 

ишенимдүүлүгүн 

анализдөө 

Касмамбетов Х.Т., 

к.т.н., доц. 

17 

Шукуралиев 

Аскат 

Касималиевич 

Анализ режимов электрических 

сетей энергосистемы с учетом 

ввода новых электросетевых 

объектов и генерирующих 

мощностей 

Жаңы 

электртармактык 

объектилерди 

киргизүү жана 

кубатуулууктарды 

генерациялоо менен 

бирге энергетикалык 

системанын электр 

тармактарындагы 

абалдарын анализдөө 

Рырсалиев А.С., 

к.т.н., доц. 

18 

Эсеналиев 

Нурсултан 

Кубанычбекович 

Разработка математической 

модели системы управления 

распределением электроэнергии 

Электрэнергияны 

бөлүштүрүүнү 

башкаруу 

системинин 

Касмамбетов Х.Т., 

к.т.н., доц. 
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математикалык 

моделин иштеп 

чыгуу 

 


