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

№ Докторантт
ың (Т.А.Ә. 
(ол болған 
жағдайда)) 

Туған 
жылы 

Доктора
нтурада 
оқыған 
мерзімі 

Доктора
нт 
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) 

Қорға
у 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 Тойбаева 

Шара 
Джолдаспе
ковна  

1978 2015-
2018 

әл-
Фараби 
атындағ
ы 
ҚазҰУ 

«Қазақстандағ
ы мекеменің 
сапа 
менеджментін 
басқарудың 
автоматтандыр
ылған жүйесін 
зерттеу және 
құру»,  
6D070200 - 
Автоматтандыр
у және басқару  
мамандығы  

Утепбергенов 
И.Т. – техникалық 
ғылымдар 
докторы, 
профессор, 
заведующий 
лабораторией 
«Инновациалық 
және Smart-
технологиялар» 
зертханасының 
меңгерушісі, 
Ақпараттық және 
есептеуіш 

Сулейменов 
Батырбек Айтбаевич 
–д.т.н., профессор, 
«Автоматтандыру 
және басқару» 
кафедрасының 
меңгерушісі, Satbayev 
University , Алматы, 
Казахстан; 
Иманкулов Тимур 
Сакенович– PhD, 
«Информатика» 
кафедрасының 
меңгерушісі, әл-
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технологиялар 
институты 
 
Склярова Юлия 
Валерьевна - 
Ph.D, 
қауымдастырылға
н профессор, 
Авейру 
университеті, 
Португалия; 
 

Фараби атындағы 
ҚазҰУ, г. Алматы, 
Казахстан. 
 

2 Исимов 
Нурдаулет 
Токтарович 

1980 2015-
2018 

әл-
Фараби 
атындағ
ы 
ҚазҰУ 

«Қазақстан 
аймақтарында 
әулеметтік - 
эпидемиология
лық 
жағдайларда 
басқару және 
бақылау үшін 
автоматтандыр
ылған жүйені 
модельдеу 
және 
құрастыру», 
«6D070400 oн – oн 
Есептеу 
техникасы 
және 
бағдарлық 
жабдықпен 
қамтамасыз 
ету» 
мамандығы 

Мазаков Талгат 
Жакупович – 
физико-
математика 
ғылымдарының 
докторы, 
профессор, 
Ақпараттық және 
есептеуіш 
технологиялар 
институтының бас 
ғылыми 
қызметкері 
 
Erika Matsak - 
PhD, 
қауымдастырылға
н профессор, 
Таллинн 
технологикалық 
университеті, 
Таллин, Эстония 

 

Ускенбаева Райса 
Кабиевна –т.ғ.д., 
профессор, 
Халықаралық 
ақпараттық 
технологиялар 
университетінің 
ректоры, Алматы, 
Казахстан. 
 
Алибиева Жибек 
Мейрамбековна – 
PhD, заместитель 
директора института 
«Кибернетика және 
ақпараттық 
технологиялар» 
институтының 
директорының 
орынбасары, 
Satbayev University, 
Алматы, Казахстан.  
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