
 

№ Магистранттың 

аты-жөні 
Магистрлік диссертация тақырыптары 
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7М07532 - «Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» 
1.  Ажимгереева 

Алтынай Булатовна 

Инновациялық өнімдерді стандарттау 

және сертификаттауды жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды әзірлеу (Start-

Up ENU мысалында). 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию стандартизации и 

сертификации инновационной 

продукции (на примере Start-Up ЕНУ). 

Development of recommendations for 

improving standardization and 

certification of innovative products (by 

the example of Start-Up ENU). 

2.  Жумабаева Мадина 

Ерлановна 

Сүт өнімдерінің қауіпсіздігі мен 

сапасының интеграцияланған 

жүйесінің моделін әзірлеу. 

Разработка модели интегрированной 

системы качества и безопасности 

молочной продукции 

Development of a model of an integrated 

system of quality and safety of dairy 

products. 

3.  Муканов Адилет 

Сабитович 

Калибрлеуді стандарттаудың 

ұйымдастырушылық-техникалық 

әдістерін талдау және оны жетілдіру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Анализ организационных  и 

технических методов  стандартизации  

калибровки и  разработка 

предложений по её 

совершенствованию. 

 

Analysis of organizational and technical 

methods for standardization of 

calibration and development of proposals 

for its improvement. 

4.  Рахымжан Жанна 

Омарқызы 

"Кайдзен" концепциясы мен 

интеграцияланған сапа менеджменті 

жүйесін әзірлеу және зерттеу 

("SAMHAT аяқкиім фабрикасы" 

ЖШС кәсіпорын мысалында»). 

Разработка и исследование 

интегрированной системы 

менеджмента качества и концепции 

«Кайдзен» (на примере предприятия 

ТОО «Обувная фабрика «SAMHAT»). 

Development and research of an 

integrated quality management system 

and the Kaizen concept (using the 

example of the shoe factory SAMHAT 

LLP company). 

5.  Турумов Адилет 

Орынбекулы 

Нұр-Сұлтан қаласындағы зияткерлік 

көлік жүйесі негізінде жолағындарын 

басқару сапасын жетілдіру. 

Совершенствование качества 

управления  дорожными потоками на 

основе интеллектуальной 

транспортной системы  

в городе Нур-Султан. 

Improving the quality of traffic 

management based on the intelligent 

transport system in the city of Nur 

Sultan. 

6.  Тлегенов Расул 

Болатұлы 

Статистикалық әдістерді қолдану 

арқылы бетон тасымалдау сапасын 

басқаруды жетілдіру. 

Совершенствование управления 

качеством транспортировки бетона с 

применением статистических 

методов. 

Improving transportation  of concrete 

quality management using statistical 

methods. 

7.  Қабдығаниева Инабат Қазақстан Республикасындағы отын- Анализ внедрения экологических Analysis of implementation of 



Қажыбекқызы энергетикалық кешендерде 

экологиялық стандартты енгізуді 

талдау және оларды жетілдіру 

бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

стандартов на топливно-

энергетических комплексах 

Республики Казахстан и разработка 

рекомендаций по их 

совершенствованию. 

environmental standards in the fuel and 

energy complexesof the Republic of 

Kazakhstan and development of 

recommendations for their improvement. 

8.  Темірханова Әсемхан 

Әмірханқызы 

"ТемирСтройГазСервис " ЖШС 

мысалында газ саласы 

кәсіпорындарының тәуекелдерін 

басқару жүйесін жетілдіру. 

Совершенствование системы  

управления рисками предприятий 

газовой отрасли на примере ТОО 

«ТемирСтройГазСервис». 

Improvement of the risk management 

system of the enterprises of the gas 

industry on the example of LLP 

"TemirStroyGazServis». 

 

 

 

9.  Кожамбекова 

Акмарал 

Абдикаримовна 

Қазақстан Республикасының әскери-

өнеркәсіптік кешен саласындағы 

нормативтік-құқықтық базаны 

жетілдіру. 

Совершенствование нормативной 

базы в области оборонно-

промышленного комплекса РК.  

 

Theme of master's thesis: Improving the 

regulatory framework in the field of the 

military-industrial complex of the 

Republic of Kazakhstan. 

10.  Тулеуова Макпал 

Жарасовна 

Қазақстандағы органикалық өнімдерді 

сертификаттау тұжырымдамасын 

әзірлеу. 

Разработка Концепции сертификации 

органической продукции в 

Казахстане. 

Development of the Concept of 

certification of organic products in 

Kazakhstan. 

11.  Доржа Қымбат Қазақстан Республикасында 

денсаулық сақтау және еңбек 

қауіпсіздігі саласына халықаралық 

стандарттарды енгізу бойынша 

ұсыныстар әзірлеу. 

Разработка рекомендаций по 

внедрению международных 

стандартов в сфере безопасности  

здоровья  и охраны труда в 

Республики Казахстане. 

Development of recommendations for 

the implementation of international 

standards in the field of health and labor 

safety in the Republic of Kazakhstan. 

12.  Амренова Анель 

Бауыржанқызы 

ЖШС «Құрылысмет» жағдайында 

сапа менеджменті жүйесінің 

тиімділігін арттыру. 

Повышение эффективности систем 

менеджмента качества в условиях 

ТОО "Курылысмет". 

Improving the effectiveness of quality 

management systems in the conditions 

LLP of "Kurylysmet". 

13.  Тулеубаев Сунгат 

Болатович 

Корпоративтік интеграцияланған 

менеджмент жүйесін енгізу арқылы 

энергетикалық холдингтерді басқару 

тиімділігін арттыру. 

Повышение эффективности 

управления холдинговых предприятий 

путем внедрения корпоративной 

интегрированной системы 

менеджмента. 

Increasing management efficiency of 

energy holding enterprises by 

introducing a corporate integrated 

management system. 

14.  Мусатаева Дина 

Толеуовна 

«Еуразиялық экономикалық одақтың 

интеграциясы аясындағы Қазақстан 

«Гармонизация системы технического 

регулирования Республики Казахстан 

«Harmonization of the system of 

technical regulation of the Republic of 



Республикасының техникалық реттеу 

жүйесін үйлестіру». 

в рамках интеграции Евразийского 

экономического союза». 

Kazakhstan in the framework of the 

integration of the Eurasian Economic 

Union». 

15.  Даут Малика 

Жеткербайкызы 

Жоғары білім берудегі біріктірілген 

менеджмент жүйесін енгізу бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу. 

Разработка рекомендаций по 

внедрению интегрированной системы 

менеджмента в высших учебных 

заведениях. 

Development of recommendations for 

the implementation of an integrated 

management system in higher education. 

16.  Кудабаева Нурай 

Вахитовна 

"Натур продукт" ЖШС үлгісінде 

интеграцияланған менеджмент 

жүйесін қалыптастыру" 

Формирование интегрированной 

системы менеджмента на примере 

ТОО «Натур продукт» 

Formation of an integrated management 

system on the example of  LLP «Natur 

Product». 

 

7М07550 – «Метрология» 
1 Молдыбаев Дулат 

Маратович 

0,001 мм-ден 20 м-ге дейін ауқымдағы 

ұзындық бірлігінің мемлекеттік екілік 

эталоның метрологиялық 

сипаттамаларын жақсарту әдістері мен 

құралдарын дамыту. 

Разработка методов и средств 

улучшения 

метрологических  характеристик 

Государственного вторичного эталона 

единицы длины в диапазоне от 0,001 

до 20 м.  

Development of methods and tools of 

improving the metrological 

characteristics of the State secondary 

standard of unit length in the range from 

0.001 to 20 m. 

2 Жұмағали Асылбек 

Қайратұлы 

Статистикалық деректерді өңдеу үшін 

зертханааралық салыстыру жүргізуді 

оптимизациялау. 

Оптимизация проведения 

межлабораторных сличений при  

статистической обработке данных. 

Optimization of conducting inter-

laboratory comparisons at statistical data 

processing. 

3 Тургумбаев 

Амангельды 

Маратович 

Манометрлер мен су есептегіштерін 

салыстырып тексеру әдістемесін 

жетілдіру («Астана су Арнасы» МКК 

жағдайында). 

Совершенствование методики поверки 

манометров и водяных счетчиков (в 

условиях ГКП «Астана су Арнасы»). 

Development of atechnique for 

improving calibration of pressure 

gaugesand watermeters (in terms of SCE 

"Astana su Arnasy"). 

4 Алфаритов 

Жубаныш 

«Серконс»ЖШС сынау орталық 

мысалында зертхана ішіндегі өлшеу 

және сынақ нәтижелерін бақылау 

жүйесін жетілдіру. 

Совершенствование системы 

внутрилабораторного контроля 

результатов измерений и испытаний 

на базе испытательного центра ТОО 

«Серконс». 

Improving the system inside the 

laboratory control of measurement results 

and tests on the basis of the test center of 

LLP «Sercons». 

5 Бибекова Айзия 

Кабышовна 

(«Тұлпар-Тальго» локомотивты 

зауыты мысалында) ҚР СТ  ISO  9001-

2016 стандарты негізінде  кәсіпорынды 

метрологиялық қамтамасыз етуді 

Совершенствование  метрологического 

обеспечения предприятия на основе 

стандарта СТ РК ISO 9001-2016 (на 

примере локомотивного завода 

Improving the metrological support of a 

enterprise on the basis of the standard ST 

RK ISO 9001-2016 (on the example of 

the «Tulpar-Talgo» locomotive factory). 



жетілдіру. «Тулпар-Тальго»). 

6 Чугулёв Бексултан 

Дулатович 

Қазақстан Республикасы кеден 

органдарының метрологиялық 

зертханаларында жабдықтарды 

тексеру сапасын арттыру. 

Повышение качества поверки 

оборудования в метрологических 

лабораториях органов таможенного 

контроля РК. 

Improving the quality of equipment 

verification in the metrology laboratories 

of the customs authority of the Republic 

of Kazakhstan. 

7 Саденов Жандос 

Маратұлы 

Микропроцессорлық 

мультиметрлердің метрологиялық 

көрсеткіштерін жақсарту бойынша 

ұсыныстар әзірлеу. 

Разработка рекомендаций по 

улучшению метрологических 

показателей микропроцессорных 

мультиметров. 

 

Development of recommendations for 

improving the metrological indicators of  

microprocessor  multimeters. 

 

6М071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

1 Айтуаров Ролан 

Бауржанович 

Карьерлердегі автомобильді-

конвейерлік көліктің технологиялық 

параметрлерін негіздеу 

Обоснование технологических 

параметров автомобильно-

конвейерного транспорта на карьерах 

Justification of rational technological 

parameters of automobile and conveyor 

transport in quarries 

2 Өмірзақ Санжар 

Өмірзақұлы 

Аэродромдық дөңгелекті 

тартқыштардың тартымдық 

сипаттамаларын жетілдіру 

Совершенствование тяговых 

характеристик аэродромных колесных 

тягачей 

Development of tractive characteristics of 

airdrome tow trucks 

3 Тулеков Ауезхан 

Багдаулетович 

Жол-құрылыс машиналарының 

бәсекеге қабілеттілігін бағалау және 

перспективалы құрылымды таңдау 

Оценка конкурентоспособности 

строительно-дорожных машин и 

выбор перспективной конструкции 

 

Assessment of the competitiveness of 

road construction machinery and 

selection of perspective construction 

4 Дастан Бауыржан 

Ғалымжанұлы 

Темiржол жолтабанын ɵзгертудiң 

автоматты жүйелерін талдау және 

таңдау 

Анализ и выбор автоматических 

систем изменения железнодорожной 

колеи 

Analysis and selection of automatic 

railway track changing systems 

5 Жанаев Темирлан 

Булатович 

Магистральды электровоздардың 

тарту электр қозғалтқыштарын 

модернизациялау 

Модернизация тяговых 

электродвигателей магистральных 

электровозов 

Modernization of traction electric motors 

of main electric locomotives 

6 Руслан Мерей Қала жағдайында жеңіл 

автокөліктердің  шанағының 

техникалық күйін зерттеу  

Исследование технического состояния 

кузовов легковых автомобилей в 

городских условиях 

Research of the car bodies technical 

condition in city conditions 

7 Данияр Аруна 

Қайырбулатқызы 

Қала жағдайында 

автокөлік құралдарын пайдалану 

Исследование выбросов тяжелых 

металлов при эксплуатации 

Research of emissions of heavy metals 

during the operation of vehicles in city 



кезінде ауыр металдардың 

шығарылымын зерттеу 

автомобильных средств в городских 

условиях 

conditions 

8 Ергажина Жамал 

Нурлановна 

Конвейер лентасын орталықтандыру 

әдістерін зерттеу 

Исследование методов центрирования 

ленты конвейера 

Research of methods of the conveyor belt 

centering 

9 Ешмухаметов 

Алмас Сагатпекович 

Ленталы конвейердің орталықтандыру 

қондырғысын зерттеу 

Исследование центрирующих 

устройств ленточных конвейеров 

Research of belt conveyors centering 

devices 

10 Турсунов Саят 

Булатович 

Конвейердің тарту элементінің тозу 

себептерін талдау 

Анализ причин износа тягового 

элемента конвейера 

Analysis of the wear causes of the 

conveyor traction element 

11 Калкузов Жандос 

Бауыржанович 

Борттық өзіндік диагностиканы 

қолдану арқылы жүк көліктерінің 

сенімділігін арттыру 

Повышение надёжности грузовых 

автомобилей путем применения 

системы бортовой самодиагностики 

Improvement of the trucks reliability by 

using on-board self- diagnostic system 

12 Қасқатаев Назарым 

Ғалымжанұлы 

Доңғалақты көлік құралдарының 

барабанды тежегіш механизмдерін 

оңтайландыру 

Оптимизация барабанных тормозных 

механизмов для колесных 

транспортных средств 

Optimization of drum brake mechanisms 

for wheeled vehicles 

13 Төребекова Сымбат 

Орынбекқызы 

Баламалы энергия көздерін пайдалану 

арқылы дизельді қозғалтқыштың 

экологиялық көрсеткіштерін жақсарту 

Улучшение экологических 

показателей дизельного двигателя 

путем применения альтернативных 

источников энергии  

Improvement of the environmental 

indicators of diesel engines by using 

alternative energy sources 

14 Тұрдыбек Аят 

Амансарыұлы 

Автокөлік құралдарының 

қозғалтқыштарына техникалық қызмет  

көрсету мерзімділігін түзету 

әдістемесін жасау 

Разработка методики корректирования 

периодичности  технического  

обслуживания двигателей  

автотранспортных средств 

Improvement of methods for adjusting 

the  periods of  technical services  

of transport engine 

15 Жанатова Арайлым 

Саматқызы 

Пайдалану шарттарының әсерін 

ескеріп автомобильдердің техникалық 

жағдайларын басқару әдістемесін 

жасау 

Разработка методики управления 

техническим состоянием автомобилей 

с учетом влияния условий 

эксплуатации 

Development of a car technical condition 

management methodology taking into 

account the influence of operating 

conditions 

16 Мақажан Гүлперзент 

Тұраққызы 

Қалалық автобустардың жүріс 

бөлігінің сенімділігіне климаттық 

жағдайлардың әсерін талдау 

Анализ влияния климатических 

условий на надежность ходовой части 

городских автобусов 

Analysis of the climatic conditions 

influence on the reliability of the city 

buses chassis 

17 Шеріпов Алмас 

Ағзамұлы 

Гибридті автомобильдердің күштік 

қондырғыларының техникалық 

жағдайын бағалау және талдау 

Анализ и оценка технического 

состояния силовых установок 

гибридных автомобилей 

Analysis and evaluation of technical 

condition of hybrid cars power plants  



18 Нурмуханов Султан 

Миржанович  

   

Автомобильдердің   пайдаланылған 

газдарының уыттылығын азайту 

әдістерін зерттеу 

Исследование методов снижения 

токсичности выхлопных газов 

автомобилей 

Research on methods to reduce vehicle 

exhaust emissions 

19 Бірлан  Абылай Қысқы жағдайларда  

арнайыландырылған көлік құралдарын 

қолдануды талдау  

Анализ применения 

специализированных транспортных 

средств в зимних условиях 

Analysis of specialized vehicles 

application in winter conditions  

20 Ахметов Санат 

Каримханович 

«Сарыарқа Авто Пром» ЖШС 

автомобильдер өндірісіндегі зақымдар 

мен ақауларды есепке алу 

бағдарламасын әзірлеу 

Разработка программы для учета 

повреждений и дефектов при 

производстве автомобилей в ТОО 

«СарыаркаАвтоПром» 

Development of the program for 

accounting of damages and defects in the 

production of cars in «SaryArkaProm» 

LLP 

21 Жапар Темірлан 

Мұхитұлы 

Автомобильдердің тежеу жүйесін 

диагностикалау әдістерін жетілдіру

  

Совершенствование методов 

диагностирования тормозных систем 

автомобилей 

Improvement of diagnostics methods of 

cars brake systems  

22 Бочаев Руслан 

Хасанович 

Мобильді жол өтпелерінің тіреулік 

құралдарын зерттеу 

Исследование опорных устройств 

мобильных путепроводов 

Research of supporting device of mobile 

overpasses 

 

7М11301-«Көлік пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдау» 

1 Айтмулдинов 

Даурен Кайратович 

Алдыңғы жетектіжеңіл  автомобильдің 

белсенді аспасын басқару жүйесін 

жетілдіру 

Совершенствование системы 

управления активной подвески 

легкового переднеприводного 

автомобиля 

Improvement of the control system of the 

active suspension of the passenger front-

wheel drive car 

2 Мусин Бахтияр 

Аскарович 

Артқы  жетекті жеңіл  автомобильдің 

белсенді аспасын басқару жүйесін 

жетілдіру 

Совершенствование системы 

управления активной подвески 

легкового заднеприводного 

автомобиля 

Improvement of the control system of the 

active suspension of the passenger rear-

wheel drive car 

 

М152-«Логистика ( салалар бойынша )» 

1 Санатхан Маншук 

Санатхановна 

Логистикалық шығындарды ескере 

отырып, автомобиль қозғалысының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

 

Обеспечение безопасности движения 

автомобилей с учетом логистических 

затрат  

Ensuring the safety of car traffic, taking 

into account logistics costs 

2 Есмухаметов 

Нурлыбек 

Манатович 

Жоғары жылдамдықты теміржол 

магистральдерін құрудың негізгі 

концептуалдық тәсілдері 

Основные концептуальные подходы к 

созданию высокоскоростных 

железнодорожных магистралей 

Basic conceptual approaches to the 

creating of high-speed railways 



3 Елмуратов Азимбек 

Женисбекович 

 

Жоғары жылдамдықты темір 

жолдарды салу мен пайдаланудың 

экологиялық аспектілері 

Экологические аспекты сооружения и 

эксплуатации высокоскоростных 

железных дорог 

Environmental aspects of construction 

and operation of high-speed railways 

4 Кабдулин Айтуар 

Сырымбетулы 

 

Жоғары жылдамдықты темір жол 

желісінің инфрақұрылымындағы 

инновация 

Инновация в инфраструктуре 

высокоскоростных железнодорожных 

линии 

Innovation in high-speed rail 

infrastructure 

5 Калелов Темирлан 

Муратулы 

Терминалды- қойма кешендерін және 

жүк автомобиль көлігі арасындағы 

тасымалдау қатынасын ұйымдастыру 

(Ақмола облысы мысалында) 

Организация взаимодействия 

перевозок  терминально - складских 

комплексами и грузового 

автомобильного транспорта (на 

примере Акмолинской области) 

Organization of interaction between 

terminal and warehouse complexes and 

freight road transport (on the example of 

Akmola region) 

6 Ахметбеков Эльдар 

Кыдыралиулы 

Біріңғай ақпараттық кеңістік 

тұжырымдамасы негізінде көлік 

түрлерінің өзара әрекеттесуі үшін 

логистиканы дамыту 

Развитие логистики взаймодействия 

видов транспорта на базе концепции 

единого информационного 

пространства 

Development of logistics for the use of 

transport types on the basis of the concept 

of a single information space 

7 Сермұханов Жамбыл 

Болатбекұлы 

Өтпелі иық тәсілі арқылы 

логистикалық сұлбаларды жобалау, 

Ақтөбе-Ляньюньган 

Проектирование логистических схем 

по схеме сквозного плеча, Актобе-

Ляньюньган 

Design of logistics schemes according to 

the scheme of direct transportation from 

Aktobe to LianYungang 

8 Қуанышбекова 

Құндыз 

Қуанышбекқызы 

Интермодальды байланыстағы 

тасымалдау ақысын құрылымдау, 

Қостанай-Бандар-Имам 

Структирование провозных плат в 

интермодальном сообщении, 

Костанай-Бандар-Имам 

 

Structuring of freight charges in 

intermodal transport, Kostanay-Bandar-

Imam 

9 Рыспаева Майра 

Таласовна 

«Ethereum» криптондық валютаны 

пайдалана отырып электрондық сауда-

саттықты ұйымдастыру, ст. Нұр-

Сұлтан - Амстердам 

Организация электронных торгов с 

использованием криптовалюты 

«Ethereum”, ст. Нур-Султан - 

Амстердам 

 

Organization of electronic trading using 

“Ethereum” cryptocurrency, st. Nur-

Sultan - Amsterdam 

10 Арыстанбеков 

Алишер 

Быржанович 

Жанармай құю станциясында жеткізу 

жүйесіндегі мұнай өнімдерінің ағынын 

бақылау 

Управление потоками нефтепродукта 

в системе поставок на 

автозаправочную станцию 

Control of oil product flows in the supply 

system at a gas station 

11 Момбеков Аділ 

Асанханұлы 

Логистикалық тізбекті оңтайландыру 

негізінде сұйытылған газды 

тұтынушыларға жеткізу жүйесінде 

қызмет көрсету процесін жетілдіру 

Совершенствование процесса 

обслуживания в системе доставки 

сжиженного газа потребителям на 

основе оптимизации в логистической 

Improving the service process in the 

liquefied gas delivery system to 

consumers based on optimization in the 

logistics chain 



цепи 

12 Қинаят Олжас  

Жандарбекұлы 

Қазақстанда қайта өңдеу тиімділігін 

арттыру бойынша логистикалық 

шешімдерді әзірлеу мен 

контейнерлерде жүктерді жеткізу 

тізбегін зерттеу 

Исследование цепи поставок грузов в 

контейнерах с разработкой 

логистических решений по 

повышению эффективности их 

переработки в Казахстане 

Study of the supply chain of goods in 

containers with the development of 

logistics solutions to improve the 

efficiency of their processing in 

Kazakhstan 

13 Ешекеев Олжас 

Быржанович 

 

Қазақстанда тез бұзылатын жүктерді 

жеткізудің логистикалық жүйелерін 

зерттеу және оларды дамыту бойынша 

дәлелді ұсыныстар жасау 

Исследование логистических  систем 

доставки скоропортящихся грузов в 

Казахстане и разработка научно-

обоснованных рекомендаций по   их 

развитию 

Research of logistics systems of delivery 

of perishable goods in Kazakhstan and 

development of scientifically  grounded 

recommendations on their development 

7М0711701 – «Жылуэнергетика» 

1 Баянов Расул 

Мадиярович 

Дәстүрлі AСЖ әдістерімен кавитация 

түріндегі жылу алмастырғыштарды 

салыстырмалы талдау 

Сравнительный анализ тепло-

обменников кавитационного типа с 

традиционными методами АСО 

Comparative analysis of cavitation-type 

heat exchangers with traditional ASO 

methods 

2 Сембин Сункар 

Нурбергенович 

Кавитация эффектілерін қолдана 

отырып, наноқұрылымдау және суды 

жылыту әдістерін таңдау және талдау 

Выбор и анализ методов 

наноструктирирования и нагрева воды 

при помощи кавитациионных 

эффектов 

Selection and analysis of nanostructuring 

and water heating methods using 

cavitation effects 

3 Қосбаев Әлішер 

Мырзаятұлы 

Көмір шахталары аймақтары шегінде 

көмір қабаттарының технологиялық 

сипаттамаларын болжау модельдерін 

құрастыру 

Разработка моделей прогнозирования 

технологических характеристик 

угольных пластов в пределах участков 

угольных шахт 

Development of models for predicting of 

technological characteristics of coal 

seams within coal mine 

4 Ғалым Нұрфат 

Мұратұлы 

Жел турбиналы қондырғылардың 

жұмысын оптимизациялау үшін 

аэродинамикалық сипаттамалар 

есептерінің моделін құрастыру 

Разработка 

моделей расчетов аэродинамических х

арактеристик для оптимизациии 

работы ветротурбинных установок 

Development of models for calculation of 

aerodynamic characteristics to optimize 

the operation of wind turbines 

5 Өмірзақ Қалыбек 

Мейрамбайұлы 
Лазерлік фотоакустикалық әдіспен 

материалдардың іргелі 

термофизикалық қасиеттерін 

эксперименттік зерттеу 

Экспериментальные исследования  

фундаментальных теплофизических 

свойств материалов лазерным 

фотоакустическим методом 

Experimental studies of the fundamental 

thermophysical properties of materials by 

laser photoacoustic method 



6 Лесбек Шолпан 

Даниярқызы 

Жылыту кезеңінде Нұр Сұлтан 

қаласының жылу энергетикалық 

нысандарынан ластаушы газдар 

шығарындыларын зерттеу және 

бағалау 

Исследование и оценка  загрязняющих 

газовых выбросов  объектов 

теплоэнергетики города  Нур-Султан в 

период отопительного сезона 

Research and assessment of polluting gas 

emissions from heat power facilities of 

the  Nur - Sultan city during the heating 

season 

7 Сатбеков Абубакир 

Смаилович 

Энергия тиімділігі мен экологиялық 

сипаттамаларын арттыру мақсатында 

қатты отынды аз қуатты ыстық су 

қазандығының оттығын 

модернизациялау  

Модернизация топки 

твердотопливного  водогрейного котла 

малой мощности с целью повышения  

её энергоэффективности и 

экологических характеристик 

Modernization of the furnace of a solid 

fuel low-power hot water boiler in order 

to increase its energy efficiency and 

environmental characteristics 

8 Тасболат Айсұлу 

Нұрлыбекқызы 

Күн энергиясын механикалық 

энергияға түрлендіретін жылулық 

машинаның жобасы 

Проект тепловой машины для 

преобразования солнечной энергии в 

механическую энергию 

A heat engine project for converting solar 

energy into mechanical energy 

9 Батырбекова Шырын 

Бериккызы 

Жылу электр станциялар-дағы көмір 

сақтайтын қоймаларда көмірдің шаң-

дарының соқтық толқыны пайда 

болуына әсері 

Влияние угольной пыли на 

формирование ударной волны в 

хранилище угля тепловой 

электростанции 

The influence of coal dust on the 

formation of a shock wave in the coal 

storage thermal power plant 

10 Урдабеков Шерзат 

Бахытұлы 

ЖЭО бу генераторы қазандығындағы 

су деңгейін реттеу үшін автоматты 

жүйені модельдеу 

Моделирование автоматической 

системы для регулирования уровня 

воды в котле парогенератора ТЭЦ 

Simulation of an automatic system for 

regulating the water level in the boiler of 

a TEP (Thermal Electric Power) steam 

generator 

11 Нұрмұхаметов Олжас 

Дәулетбекұлы 
Жылу электр станцияларының 

қондырғыларын коррозияға қарсы 

қорғау әдістерінің тиімділігін талдау 

Анализ эффективности методов 

антикоррозионной защиты 

оборудования тепловых 

электростанций. 

 

Analysis of the effectiveness of methods 

of anticorrosive protection of equipment 

of thermal power plants 

12 Жақыпбек Ақерке Жылуэнергетикалық оңтайландыруға 

арналған орталық және автономды 

жылыту жүйесі бар ғимараттардағы 

жылу режимінің математикалық 

моделі 

Математическая модель теплового 

режима в зданиях с центральной и 

автономной системой отопления для 

их теплоэнергетической оптимизации 

Mathematical model of the thermal 

regime in buildings with central and 

autonomous heating system for their 

thermal energetics optimization 

13 Тәжімбетова Айдана 

Серікқызы 

Электр және жылу энергиясын 

автономды генерациялау 

Исследование и разработка модульных 

технологических комплексов по  

Research and development of modular 

technological complexes for plasma 



мүмкіндігімен Қазақстанда өндіріс 

және тұтыну қалдықтарын плазмалық 

кәдеге жарату бойынша модульдік 

технологиялық кешендерді зерттеу 

және әзірлеу. 

плазменной утилизации отходов 

производства и потребления в 

Казахстане с возможностью 

автономного генерирования 

электрической и тепловой энергии. 

recycling of production and consumption 

waste in Kazakhstan with the possibility 

of Autonomous generation of electric and 

thermal energy. 

14 Байбатшаев Акниет 
Нургалиевич 

Баламалы отын, жылу және электр 

энергиясын ала отырып, Қарағанды 

қаласында қатты тұрмыстық және 

өндірістік қалдықтарды кешенді өңдеу 

әдістерін талдау және таңдау. 

Анализ и выбор  методов  

комплексной переработки твердых 

бытовых и производственных отходов 

в городе Караганда с получением 

альтернативного топлива, тепловой и 

электрической  энергии. 

Analysis and choice of methods of 

complex processing of solid household 

and industrial waste in Karaganda city 

with obtaining of alternative fuel, heat 

and electric energy. 

15 Есимсеит Акжаркын 
 

ҚР агротехникалық, өнеркәсіптік және 

муниципалдық қалдықтарды өңдеу 

бойынша биогаз кешендерін талдау 

және әзірлеу. 

Анализ и разработка  биогазовых 

комплексов по переработке 

агротехнических, промышленных и 

муниципальных отходов в РК.  

Analysis and development of biogas 

plants for the processing of agro-

technical, industrial and municipal waste 

in the Republic of Kazakhstan. 

16 Жетписбаев 
Аманкельды 

Мейрамұлы 

Павлодар қаласы Усолка шағын 

ауданының жылу желілерінің 

жағдайын зерттеу және сенімділігін 

арттыру бойынша іс-шараларды 

әзірлеу 

Исследование состояния тепловых 

сетей Усольского микрорайона г. 

Павлодара и разработка мероприятий 

по повышению надежности 

Research of the conditions of heating 

networks in the Usolsky microdistrict of 

Pavlodar and development of measures to 

improve of reliability 

17 Мекебай Сүндет 

Алпамысұлы 
Екібастұз ЖЭО-ның қашыртқы 
суларын кәдеге жарату мүмкіндігін 

зерттеу 

Исследование возможности 

утилизации сбросных вод 

Экибастузской ТЭЦ 

Investigation of the possibility of disposal 

of waste water from TPP in Ekibastuz c. 

 

18 Марленов Сейлхан 

Берыкулы 
Нұр-Сұлтан қаласының жылу 

желілерінің жағдайын зерттеу және 

сенімділігін арттыру бойынша іс-

шараларды әзірлеу 

Исследование состояния тепловых 

сетей г. Нур-Султан и разработка 

мероприятий по повышению 

надежности 

Research of the conditions of heating 

networks in Nur-Sultan c. and 

development of measures to improve of 

reliability 

19 Ахметов Аянбек 

Казбекович 
Павлодар мұнай-химия зауытының 

энергия тиімділігін арттыру 

Повышение энергоэффективности 

Павлодарского нефтехимического 

завода 

Improving of the energy efficiency of the 

Pavlodar Petrochemical Plant 

20 Рахымбаева Сымбат 

Ержанкызы 
Нұр-сұлтан қаласында жылу және 

электр энергиясының баламалы 

көздерін ала отырып, тұтыну және 

өндіріс қалдықтарын кешенді кәдеге 

Сравнительный анализ и выбор 

методов комплексной утилизации  

отходов потребления и производства с 

получением альтернативных 

Comparative analysis and choice of 

methods of complex utilization of waste 

of consumption and production with 

obtaining of alternative sources of heat 



  

жарату әдістерін салыстырмалы 

талдау және таңдау. 

источников тепловой и электрической 

энергии  в         г. Нур-Султан. 

and electric energy in Nur-Sultan. 

21 Бияхметова Аяулым 

Канатбековна 
Амбарлы мұнайды кәдеге жарату және 

ондағы алаңдарды рекультивациялау 

бойынша әдістерді зерттеу және 

кешендерді әзірлеу. 

Исследование методов и разработка 

комплексов по утилизации амбарной 

нефти и рекультивации площадей 

находящейся под ней. 

Research of methods and development of 

complexes on utilization of granary oil 

and reclamation of the areas under it. 

22 Алиева Алтынай 

Касымхановна 
Утилизатордың қазандығының және 

автоматты реттеу жүйесінің (АРЖ) 

өнделген маймен жұмыс істейтін қар 

ерітетін машинаның жұмысының 

энергия тиімділігін арттыру. 

Разработка топки  утилизатора и 

системы автоматического 

регулирования (САР) снегоплавильной 

машины, работающей на 

отработанном масле для повышения  

энергоэффективности ее работы. 

Development of the heat exchanger 

furnace and automatic control system 

(SAR) of the snow melting machine 

running on waste oil to improve the 

energy efficiency of its operation. 

23 Ертлеуов Бақдәулет 

Ерланұлы 
Кесек отынын алумен көмірді 

байытудың көміртекті қалдықтарын 

кесектендіру технологиясын зерттеу 

және әзірлеу 

Исследование и разработка 

технологии окускования 

углеродсодержащих отходов 

углеобогащения с получением 

кускового топлива 

Research and development of technology 

for agglomeration of carbon-containing 

coal-enrichment waste for producing 

lump fuel 

24 Каирбеков Ербол 

Каирбекулы 

Конвертерлік газды отын ретінде 

кәдеге жарату технологиясын зерттеу 

және әзірлеу 

Исследование и разработка 

технологии утилизации конвертерного 

газа  в качестве топлива 

Research and development of technology 

for the utilization the converter gas as 

fuel 

25 Галиева Альбина 

Муратовна 

Тынық болат құймасының бас бөлігін 

жылытуға арналған жылу оқшаулағыш 

материалдарды зерттеу және іріктеу 

Исследование и подбор 

теплоизоляционных материалов для 

утепления головной части Слитка 

спокойной стали 

Research and selection of heat-insulating 

materials for warming of the head part of 

the mild steel ingot 

26 Беркінов Ақылбек 

Беркінұлы 

"Қазхром "ТҰК" АҚ филиалының  

Ақсу ферроқорытпа зауытының № 4 

балқыту цехының жабдықтарының 

жұмыс тиімділігін арттыру үшін 

айналмалы сумен жабдықтау 

жүйесінің төгінді жылуын пайдалана 

отырып, жылу сорғыш 

технологияларды қолдану 

Применение теплонасосных 

технологий с использованием 

сбросной теплоты системы оборотного 

водоснабжения для повышения 

эффективности работы оборудования 

плавильного цеха № 4 Аксуского 

завода ферросплавов - филиала АО 

"ТНК "Казхром" 

The use of heat pump technology with 

using of the waste heat of the recycled 

water supply system for increasing of the 

efficiency of the equipment of the allow 

workshop No. 4 of the Aksu ferroalloy 

plant of branch of Kazchrome TNC JSC 



 

№ Докторанттың 

аты-жөні 

Докторлық диссертация тақырыптары Зерттеу нысаны 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

6D071300 – «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

 

1 Кинжебаева 

Айжан Сериковна 

Арнайы жүктерді тасымалдау 

үщін таспалы құбырлы 

конвейердің есептеу 

әдістемесін әзірлеу 

Разработка методики расчета 

ленточного трубчатого 

конвейера для 

транспортировки специальных 

грузов 

Development of  calculation 

methodology of  the pipe belt 

conveyor for transportation of 

hazardous freight 

Таспалы құбырлы 

конвейер  

2 Ибраева 

Айшолпан 

Асылхановна 

Биік ғимараттарды салу 

кезінде мұнаралы крандардың 

негізгі параметрлерін зерттеу 

және негіздеу 

Исследование и обоснование 

основных параметров 

башенных кранов при 

строительстве высотных 

зданий 

Research and justification of the 

main parameters of tower cranes 

in the construction of high rise 

buildings 

Мұнаралы кран 

3 Жақсылық 

Темірхан 

Алтынбекұлы 

Локомотивтердің доңғалақ 

жұптарының бандаждарының 

ресурстарына пайдалану 

жағдайларының әсерін зерттеу 

Исследование влияния 

условий эксплуатации на 

ресурс бандажей колесных пар 

локомотивов 

Research of operation conditions 

influence on the resource of 

locomotive wheelset bandages 

Локомотивтердің 

доңғалақ жұптары 

 


