
Диссертациялық кеңестердің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру (бас тарту) 
жөніндегі шешімдері туралы тоқсандық есебі 

№ Докторанттың 
(Т.А.Ә. (ол 
болған 
жағдайда)) 

Туған 
жылы 

Докторант
урада 
оқыған 
мерзімі 

Докторант 
оқыған 
ЖОО 

Диссертация 
тақырыбы 

Ғылыми кеңесшілері 
(Т.А.Ә. (ол болған 
жағдайда), дәрежесі, 
жұмыс орны) 

Ресми рецензенттер 
(Т.А.Ә. (ол болған 
жағдайда), дәрежесі, 
жұмыс орны) 

Қорғау 
күні 

Диссерт
ациялық 
кеңес 
және 
апелляц
иялық 
комисси
я 
(болған 
жағдайд
а) 
қабылда
ған 
шешім 

Диплом № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мамандық (кадрларды даярлау бағыты) бойынша диссертациялық кеңес «6D060200 – Информатика», «6D070300 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша)», 

«6D070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», «6D075100 – Информатика, есептеу техникасы және басқару», «6D100200 – Ақпараттық 
қауіпсіздік жүйелері», «6D070200 – Автоматтандыру және басқару» мамандықтар тобы бойынша 

1 Усатова Ольга 
Александровна 

1979 2017-2020 әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Ақпараттық-
коммуникациялық 
жүйелердің 
қолданушыларын 
аутентификацияла
у алгоритмін 
әзірлеу және 
зерттеу» 

Нысанбаева Сауле 
Еркебулановна 
техникалық 
ғылымдар докторы, 
қауымдастырылған 
профессор, 
Ақпараттық және 
есептеуіш 
технологиялар 
институты; 

Wojcik Waldemar - 
техника 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 
Люблин 
политехникалық 

Аманжолова Сауле 
Токсановна, т.ғ.к., 
профессор көмекшіci, 
ХАТУ. 
 
Картбаев Тимур 
Саатдинович, PhD 
докторы, 
қауымдастырылған 
профессор, АЭжБУ 
 

29.10.2020 РhD 
дәрежесі 
берілсін 

AFU № 
0000138 



университеті, 
Люблин қ., Польша. 

2 Даркенбаев 
Даурен 
Кадырович 

1986 2017-2020 әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Үлкен өлшемді 
деректі өңдеуге 
арналған сандық 
модельдеу және 
бағдарламалық 
қамтама құру», 
6D075100 –
Информатика, 
есептеу техникасы 
және басқару 
мамандығы 

Балакаева Гульнар 
Тултаевна-ф.-м.ғ.д., 
профессор.  Әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ, Алматы қ., 
Қазақстан. 
 
Chris Phillips- PhD, 
профессор. Ньюкасл 
университеті, 
Ньюкасл қаласы, 
Ұлыбритания. 

Мамырбаев Оркен 
Жумажанович – PhD, 
қауымдастырылған 
профессор. ҚР БҒМ ҒК 
Ақпараттық және 
есептеуіш технологиялар 
институтының бас 
директорының 
орынбасары, Алматы қ., 
Қазақстан. 
Омаров Батырхан 
Султанович – PhD, әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ, Ақпараттық 
жүйелер кафедрасының 
аға оқытушысы. Алматы 
қ., Қазақстан. 

10.12.2020 РhD 
дәрежесі 
берілсін 

AFU № 
0000158 

3 Сагынганова 
Индира 
Кенесовна  

1982 2015-2018 ВКГТУ 
им. Д. 
Серикбаев
а 

«Ақпараттарды 
конвейерлік 
өңдеуді қолдану 
арқылы жылу 
пункттерін 
басқарудың 
автоматтандыры
лған жүйесі», 
«6D070200 – 
Автоматтандыру 
және басқару». 

Квасов Андрей 
Иванович – техника 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 

г. Алматы, Казахстан. 

Маркин Виктор 
Борисович - техника 
ғылымдарының 
докторы, профессор 
И.И.Ползунов 
атындағы Алтай 
мемлекеттік 
техникалық  
университеті, 
г.Барнаул, Ресей  
Федерациясы 

Брейдо Иосиф 
Вульфович - техника 
ғылымдарының докторы, 
профессор, академик 
КазНАЕН,«Өндірістік 
процестер 
автоматизациясы» 
кафедрасының 
меңгерушісі Караганды 
техникалық  
университет, г. 
Караганда, Казахстан.  
 
Ускенбаева Раиса 
Кабиевна - техника 
ғылымдарының 
докторы, профессор, АО 
МУИТ ректоры, г. 
Алматы, Казахстан. 

11.12.2020 РhD 
дәрежесі 
берілсін 

AFU 
№0000149 



 

 


