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Төмөнкү багыттар боюнча магистрдик диссертациялардын жана илимий 
жетекчилери бекитилсин:

Сырттан окуу формасы 

580200 “Менеджмент” (сырттан окуу)

№
Магистрантардын

А.Ж.А.
Темы магистерских 

диссертации
Магистердик

диссертациялардын
темалары

Илимий
жетекчилердин

А.Ж.А.
1. Алмейзов Искендер 

Маратович
Разработка целевой 
программы развития 
организации.

Уюмду өнүктүүрүүдө 
максаттуу программаны 
иштеп чыгуу

к.п.н., проф. 
Иманкулова Э.Т

2
Джумадилдеева
Назгуль
Джумадилдеевна

Анализ и пути 
повышения 
эффективности 
организации.

Уюмду талдоо жана анын 
эффективдүүлүүгүн 
жогорлатуунун жолдору

д.э.н., проф. 
Атантаев И.А.

3 Каимов У мид
Разработка бизнес-плана 
стратегии развития 
организации

Уюмду стратегиялык 
өркүндөөтүүдө бизнес- 
планды иштеп чыгуу

к.э.н., и.о. проф. 
Омурбекова М.О.

4 Мукарам Инабат 
Еркешкызы

Пути совершенствования
управления
организацией.

Уюмду башкаруунун 
оркүндөтүү жолдору

к.э.н., проф. 
Орозбаев К.О

5 Нуржан кызы 
Тинатин

Создание малых 
инновационных 
предприятий в КР

Кыргызстанда кич и 
инновациалык 
ишканаларды түзүү

к.э.н., доц. 
Сакиев Э.С.

6 Петрякова Екатерина 
Анатольевна

Создание технополиса в 
КР: проблемы и 
перспективы.

Кыргызстанда 
технополюсту түзүүдөгү: 
көйгөйлөр жана 
перспективалары.

к.э.н., доц. Канаева 
И. Б.

7. Сыдыкбекова Бермет 
Кылычбековна

Стратегическое 
планирование и его роль 
в деятельности компании

Компаниянын иш- 
аракетинде стратегиялык 
пландаштыруу жана анын 
ролю

к.э.н., доц. 
Сакиев Э.С.

760300 “Техносфералык коопсуздук” (БТПиП) (сырттан окуу)
№ Магистрантгын Магистрдик илимий изилдөө темасы МД жетекчиси

аты жөнү аты жөнү, 
кызматы

1 Камчибеков
Нурсултан
Боронбекович
ТБм(дот)-1-19

Эмгекти коргоо боюнча коопсуздукту камсыз кылуу 
үчүн нормативдик-укуктук актьшарды чыгарууда 
уюштурууну өздоштүрүү

Ст.преп. Махмудов
А,

mailto:magistratura_kgtu@mail.ru


✓ - (БТПиП) Совершенствование в организации по разработке
г нормативно-правовых актов для обеспечения 

(создания) безопасности по вопросам охраны труда

670300 “Транспорттук процесстердин технологиясь^ (сырттан окуу)

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

1 Арабаев Руслан 
Калмурзаевич

Совершенствование организации городских 
пассажирских перевозок в г. Бишкек

к.т.н., доцент 
Атабеков К.К.

Бишкек шаарында шаардык жүргүнчүлөрдү 
ташууларды уюштурууну жакшыртуу.

670200 «Транспортук-технологиялык машиналарды, комплекстерди иштетүү» (сырттан
окуу)

я 
^

 
S' 

5 Ф.И.О
магистранта

Тема магистерской 
диссертации

Магистирлердин 
дисертациясынын темасы

Руководитель
магистерской
диссертации

Рустамов
Абдухалим
Анварович

Повышение эффективности 
функционирования системы 
автосервиса на основе 
инновационных научно- 
технических решений

Инновациялык илимий- 
техникалык чечимдерди 
кийирүү менен автоунааларды 
техникалык тейлөө 
системасынын иштөөсүнүн 
эффективдүүлүгүн 
жогорулатуу

К.Т.Н., доц. 
Дресвянников С.Ю.

640200 «Электр энергетика и электр техника» 
____________ гр. ЭЭм(дот)-1-19 (С)____________

№ Ф.И.О.
магистра Тема магистерских диссертаций Руководитель

1
Таалайбек уулу 
Бектур

Анализ переходных 
процессов при трехфазном 
КЗ

Үч фазалык чукул 
туташуудагы өтмө 
жараяндарды анализдөө

к.т.н., проф. 
Рахимов К.Р.

гр. ЭЭм(дот)-2-19 (РЗиА)

№ Ф.И.О.
магистра Тема магистерских диссертаций

Научный
руководитель
Ф.И.О.

1 Абышев Дуулат 
Рахатович

АРВ ПД и его влияние на 
устойчивость

Пропорционалдык
таасирдүү дүүлүктүрүүнү 
автоматтык жөндөө жана 
анын туруктуулукка 
тийгизген таасири

к.т.н., проф. 
Рахимов К.Р.

2
Болотбеков
Максат
Болотбекович

Регулирование 
напряжением при 
управлении реактивной 
мощностью

Реактивдүү кубаттуулукту 
башкарууда чыңалууну 
ЖӨНДӨӨ

к.т.н.,доц. 
Кадыров Ч.А.

3 Жакыпов Артур 
Сырдашбекович

Влияние дугогасящих 
ректоров на режимы 
электрических сетей

Электр торлорунун 
режимдерине жаа өчүрүүчү 
реакторлордун тийгизген 
таасирлери

к.т.н., проф. 
Рахимов К.Р.



г —
f

4
Жыргалбеков
Азамат
Жыргалбекович

Длительные режимы
асинхронных
электродвигателей

Асинхрондук 
электркыймылдаткычтары 
нын узак режимдери

к.т.н.,доц. 
Кадыров Ч.А.

5 Ибраимов Самат 
Замирбекович

Расчет устойчивости ЭЭС 
КР при дефиците 
мощности

Кубаттуулук жетишсиз 
болгон учурда КРдин 
ЭЭСинин туруктуулугун 
эсептөө

к.т.н., проф. 
Рахимов К.Р.

6
Кармышов
Нурболот
Тимурланович

Устойчивость 
электроэнергетической 
системы с регулируемой 
продольной компенсацией.

Узатасынан
компенсациясиялык жөнгө 
салуусу бар 
электроэнергетикалык 
системдердин 
туруктуулугу

к.т.н.
Дикамбаев Ш.Б.

7
Нурманбетов
Улугбек
Чаршеналиевич

Влияние параметров 
системы на статическую 
устойчивость СМ

Синхрондук
машиналардын статикалык 
туруктуулутуна системдин 
көрсөткүчтөрүнүн 
тийгизген таасири

к.т.н., проф. 
Рахимов К.Р.

8 Усупов Айдар 
Дамирбекович

Анализ методов и средств 
повышения устойчивости 
функционирования защит 
трансформаторов и 
автотрансформаторов

Трансформаторлордун
жана
автотрансформаторлодун 
коргоосунун ИШТӨӨ 
туруктуулугун жакшыртуу 
методдорун жана 
каражаттарын анализдөө.

к.т.н., доц. 
Исакеева Э.Б.

гр. ЭЭм(дот)-5-19 (ЭС)

№ Ф.И.О.
магистранта

Темы
магистерских
диссертаций

Магистердик
диссертациялардын

темалары

Ф. И, О. 
руководителя

1
Айталиев
Тилек
Анаркулович

Исследование и разработка 
мероприятий по 
улучшению качества 
напряжения в сетях 
0,4 кВ.

0,4 кВ тармактарда 
чыналуунун сапатын 
жогорулатууну изилдөө 
жана иш чараларды иштеп 
чыгуу

Сариев Б.И.

2
Алтынбеков
Кубатбек
Субанбекович

Повышение 
энергетической 
безопасности региона

Региондун энергетикалык 
коопсуздугун жогорулатуу

Тюменбаев А.Р.

3
Амангелдиев
Эстебес
Эдилбекович

Определение параметров 
надежности автономной 
энергосистемы

Автономдук 
энергосистеманын 
ишенимдуулугунун 
параметрлерин аныктоо

Тюменбаев А.Р.

4
Джайлобаева
Алия
Дженишбековна

Иновационное развития 
электроэнергии на базе 
концепции SmartGrit

SmartGrit концепциясынын 
негизинде 
электрэнергиянын 
инновациялык өнүгүүсү

Асиев А. Т.

5
Калмурзаев
Апсамат
Болотбекович

Способы оптимизации 
потерь электрической 
энергии и мощности в 
электрических сетях 
напряжением 110 кВ

110 кВ чыналуудагы
электрдик тармактарда
электрэнергиянын жана
кубаттуулуктун
жоголушун
оптималдаштыруу
ыкмалары

Рырсалиев А.С.

6
Кызылтаев
Болатхан
Манасович

Повышение
энергоэффективности за 
счет внедрение новой 
концепции SmartGrit

SmartGrit жаны 
концепциясын киргизүү 
аркалуу энерго 
натыйжалуулукту 
жогорулатуу

Асиев А. Т.



*

7
Мусаев
Руслан
Курманбекович

Разработка методов 
снижения потерь 
электроэнергии в 
распределительных 
электрических сетях

Бөлүштүрүүчү электр 
тармактарда 
электрэнергиянын 
жоготууларын азайтуу 
ыкмаларын инггеп чыгуу

Тюменбаев А.Р.

8
Назаров
Айтмамат
Кошоевич

Изучение природы 
возникновения 
несимметрии напряжения, 
и его влияние на систему 
электроснабжения

Чьщалуунун 
симметриясыздык 
табиятын окуп үйрөнүү, 
жана анын электр менен 
жабдуу системине болгон 
таасири

Сариев Б.И.

9
Рыскелдиев
Талгат
Омурбекович

Проблемы использования 
возобновляемых 
источников энергии для 
системы тягового 
электроснабжения

Тартуучу электр энергия 
системасы үчүн 
энергиянын кайталанма 
булактарын пайдалануу 
проблемалары

Рырсалиев А.С.

МЖМ факультетинин деканы т.и.к., доц. Кадыров Ч.А.


