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«6D060700, 8D05101– Биология»,  «6D061300, 8D05108 – Геоботаника», «6D070100, 8D05105 – Биотехнология» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес 

1 
 

Айтжанова 
Аида 
Асылбекқызы 

1991 2018-
2021 

КазҰУ Сүтқышқылды 
бактериялар мен 
лактозаыдыратушы 
ашытқылар 
консорциумдары 
негізінде сүт 
сарысуынан жаңа 
функционалды 
сусындар алу 

Бержанова Рамза 
Жаинабекқызы – 
биология 
ғылымдарының 
кандидаты, доцент, әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ (Алматы қ., 
Қазақстан); 
 
Джером Мунье – PhD, 
Батыс Бретань 
университетінің 
профессоры (Брест қ., 
Франция). 

Сагындыкова 
София 
Зулхарнайқызы - 
биология 
ғылымдарының 
докторы,  
профессор, Х. 
Досмұхамедов 
атындағы Атырау 
университеті 
(Атырау қ., 
Қазақстан). 
Мамандығы: 
03.00.07 - 
микробиология; 
 
Науанова Айнаш 
Пахуашқызы – 

15.10. 
2021 

PhD 
дәрежесі 
тағайындал
сын  

Бұйрық 



биология 
ғылымдарының 
докторы, 
профессор, С. 
Сейфуллин 
атындағы Қазақ 
агротехникалық 
университеті (Нұр-
Сұлтан қ. 
Қазақстан). 
Мамандығы: 
03.00.07 - 
микробиология; 

2 Шокатаева 
Дина 
Хабдулманато
вна 

1991 2016-
2019 

КазҰУ Пути использования 
бактериальной 
целлюлозы для 
создания 
биокомпозитных 
материалов с 
антимикробными и 
пробиотическими 
свойствами 

Савицкая Ирина 
Станиславовна – 
биология 
ғылымдарының 
докторы, профессор, әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ (Алматы қ., 
Қазақстан); 
 
Дигель Илья  – Аахен 
қолданбалы ғылымдар 
университетінің 
профессоры, 
Жасушалық биология 
және микробиология 
зертханасының 
меңгерушісі, 
биоинженерия 
институтының 

Кушугулова 
Алмагүл 
Рахымбердіқызы – 
медицина 
ғылымдарының 
докторы, Адам 
микробиомы және 
ұзақ өмір сүру 
зертханасының 
меңгерушісі, 
Назарбаев 
Университеті. 
Мамандығы: 
03.00.07 – 
Микробиология; 
 
Олейникова Елена 
Андреевна – 
биология 
ғылымдарының 

06.12. 
2021 

PhD 
дәрежесі 
тағайындал
сын  

Бұйрық 



директоры (Юлих, 
Германия). 

кандидаты, 
Тағамдық 
микробиология 
зертханасының 
меңгерушісі, ЖШС 
«Микробиология 
және вирусология 
ғылыми-өндірістік 
орталығы». 
Мамандығы: 
03.00.07 – 
Микробиология 

3 Рахметуллина 
Айжан 
Казиевна 

1994 2018-
2021 

КазҰУ Characteristics of 
miRNAs binding with 
mRNAs of transcription 
factor genes of 
agricultural plants 

Иващенко Анатолий 
Тимофеевич – биология 
ғылымдарының 
докторы, профессор, әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ (Алматы қ., 
Қазақстан); 
 
Зеленкевич Петр  – PhD, 
профессор, Биохимия 
және биофизика 
институты, Польша 
ғылым академиясы 
(Варшава қ., Польша). 

Скиба Юрий 
Александрович – 
биология 
ғылымдарының 
кандидаты, ҚР ҒК 
БҒМ Ұлттық 
биотехнология 
орталығының 
Алматы филиалы 
директорының 
орынбасары. 
Мамандығы:  
03.00.03 – 
молекулалық 
биология; 
 
Гриценко Диляра 
Александровна  - 
PhD, молекулалық 
биология 
зертханасының 

10.12. 
2021 

PhD 
дәрежесі 
тағайындал
сын  

Бұйрық 



меңгерушісі, 
Өсімдіктер 
биологиясы және 
биотехнологиясы 
институты. 
Мамандығы: 
6D060700 – 
биология 

4 Балуч Хума 1984 2018-
2021 

КазҰУ Study of biodiversity of 
microalgae of Almaty 
region and prospecting 
for biotechnological 
valuable strains 

Заядан Болатхан 
Қазиханұлы – биология 
ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚР 
ҰҒА академигі, әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ (Алматы қ., 
Қазақстан); 
 
Демирбаг Зихни  – 
Профессор, Қаратеңіз 
техникалық 
университеті (Трабзон 
қ., Түркия). 

Жаманғара Айжан 
Кашаганкызы – 
биология 
ғылымдарының 
кандидаты, доцент, 
"Астана ботаника 
бағы" (Нұр-Сұлтан 
қ., Қазақстан). 
Мамандығы: 
03.00.05 – ботаника; 
 
Акбаева Ляйля 
Хамидуллаевна   - 
биология 
ғылымдарының 
кандидаты, 
профессор м.а., 
Қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы 
басқару және 
инжиниринг 
кафедрасы, 
Л.Гумилев 
атындағы ЕҰУ 
(Нұр-Сұлтан қ., 

24.12.202
1 

Қорғау күні 
28.01.2022 
ж. 
ауыстырыл
ды 

 



Қазақстан). 
Мамандығы: 
14.00.36 – 
аллергология и 
иммунология. 

 

 


