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8D11101 (6D090200) – Туризм мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес 
1 
 

Танабекова 
Гульжанат 
Бакытовна 

1992 2017-
2020 

әл- 
Фараби 
атындағ
ы 
КазҰУ  

Солтүстік Тянь-Шаньдағы 
Сиверс алма ағашының 
(Malus sieversii) жабайы 
популяцияларына зиян 
келтіретін жәндіктердің 
экологиялық және 
фауналық ерекшеліктері 

Ященко Роман 
Васильевич – биология 
ғылымдарының докторы, 
Зоология институтының 
бас директоры (Алматы қ., 
Қазақстан); 
 
Лю Жаожи - PhD, ҚХР ҒА 
Циндао ауылшаруашылық 
университетінің 
профессоры (Циндао қ., 
Қытай). 

Ажбенов Валерий 
Кенесович – биология 
ғылымдарының 
докторы, Ж. 
Жиембаев атындағы 
өсімдіктерді қорғау 
және карантин Қазақ 
ғылыми-зерттеу 
институтының бас 
ғылыми қызметкері 
(Алматы қ., 
Қазақстан). 
Мамандығы: 03.00.09 
- Энтомология. 
 
Куатбаев Асхат 
Тезекбаевич – 
биология 
ғылымдарының 

17.02. 
2022 

PhD 
дәрежесі 
тағайындал
сын  

Бұйрық 



кандидаты, экология 
кафедрасының 
профессор м.а.,  С. 
Сейфуллин атындағы 
Қазақ 
агротехникалық 
университеті (Нұр-
Сұлтан қ., Қазақстан). 
Мамандығы: 03.00.16 
– Экология. 

2 Валеев Адилет 
Галиканович 

1984 2015-
2018 

Қ.И. 
Сәтпаев 
атындағ
ы Қазақ 
ұлттық 
техника
лық 
зерттеу 
универс
итеті 

Алакөл көлінің жағалау 
зонасындағы бедер түзуші 
үдерістер және олардың 
жағалаудың табиғи-
шаруашылық жүйелеріне 
әсері 

Акиянова Фарида 
Жианшиновна - география 
ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚазҰЖҒА 
академигі, Астана 
халықаралық ғылыми 
кешенінің география және 
табиғатты пайдалану 
институтының директоры 
(Нұр-Сұлтан Қ., 
Қазақстан); 
 
Джей Сагин (Jay Sagin) - 
PhD, Батыс Мичиган 
университетінің және 
Назарбаев 
Университетінің 
профессоры (Каламазу, 
АҚШ). 

Барышников 
Геннадий Яковлевич - 
география 
ғылымдарының 
докторы, Алтай 
мемлекеттік 
университетінің 
табиғатты пайдалану 
және геоэкология 
кафедрасының 
профессоры. 
Мамандығы: 25.00.25 
– геоморфология 
және эволюциялық 
география (Барнаул 
қ., Ресей); 

Табелинова Аида 
Серикпаевна - PhD, 
география 
ғылымдарының 
кандидаты, М.В. 
Ломоносов атындағы 
ММУ Қазақстан 
филиалының 
Экология және 

17.03. 
2022 

PhD 
дәрежесі 
тағайындалс
ын  

Бұйрық 



табиғатты пайдалану 
кафедрасының аға 
оқытушысы. 
Мамандығы: 25.00.36 
– геоэкология (Нұр-
Cұлтан Қ., 
Қазақстан). 

 

 


