
Диссертациялық кеңестердің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру (бас тарту) 

жөніндегі шешімдері туралы тоқсандық есебі 

 
№ Ф.И.О. 

докторанта 

Год 

рождения 

Период 

обучения в 

докторант уре 

ВУЗ, в 

котором 

обучался 

докторант 

Тема 

диссертации 

Научные 

консультанты 

((Ф.И.О. 

(при его 

наличии)), 

степень, 

место работы) 

Официальные рецензенты 

((Ф.И.О. 

(при его наличии)), степень, 

место работы) 

Дата 

защиты 

Принятое решение 

диссертационного совета и 

апелляционной комиссии (при 

наличии) 

№ 

диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңес: 6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар (физика), 6D074000 - Наноматериалдар және 

нанотехнологиялар (хим.ғылымдары), 6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы 

1 Пустовалов 

Игорь 

Анатольевич 

1978 2016 - 2019 әл-Фараби 

ат. ҚазҰУ 

«Өнеркәсіптік 

жарылғыш 

қоспалардың 

сәйкестендіру

дің 

физикалық-

химиялық 

негіздері және 

технологиялы

қ 

принциптері» 

Тулепов Марат 

Изтилеуович – 

химия 

ғылымдарының 

кандидаты, 

химиялық физика 

және материалтану 

кафедрасының 

меңшерушісі, әл-

Фараби атындағы 

ҚазҰУ, Алматы қ., 

Қазақстан; 

Шен Руики – PhD, 

Нанкин 

университетінің 

ғылым және 

технологиялар 

профессоры, 

Нанкин қ., Қытай. 

Приходько Николай 

Георгиевич – химия 

ғылымдарының докторы, 

Ғұмарбек Дәукеев атындағы 

Алматы энергетика және 

байланыс университетінің 

профессоры, мамандығы 

01.04.07, Алматы қ., 

Қазақстан; 

Тамбиев Петр Геннадьевич – 

техника ғылымдарының 

кандидаты, «Интеррин» 

ЖШС ҒӨК бас 

директорының бірінші 

орынбасары, мамандығы 

25.00.20, диплом ҒК № 

0005725 (26.02.2011), 

Алматы қ., Қазақстан. 

10.01. 

2020 

6D073400 – Жарылғыш заттар 

мен пиротехникалық құралдардың 

химиялық технологиясы 

мамандығы бойынша (PhD) 

философия докторы атағын 

тағайындау 

AFU № 

0000066 

2 Мархабаева 

Айымкул 

Алихановна 

1987 2016-2019 әл-Фараби 

ат. ҚазҰУ 

Мырыш, 

вольфрам 

оксиді 

Абдуллин 

Хабибулла 

Абдуллаевич - 

Бейсенов Ренат Елемесович– 

PhD, Қ.И. Сатпаев атындағы 

ҚазҰЗУ металургия және 

30.01. 

2020 

6D074000 - Наноматериалдар 

және нанотехнологиялар (физика) 

мамандығы бойынша (PhD) 

AFU № 

0000078 



 негізіндегі 

наноқұрылым

далған 

материалдард

ы алу және 

олардың 

қасиеттерін 

зерттеу 

физика-математика 

ғылымдарының 

докторы, әл-

Фараби атындағы 

ҚазҰУ- нің 

профессоры, 

Алматы қ., 

Қазақстан. 

Нурхат Нуражи – 

PhD, Техас 

техникалық 

университетінің 

доценті, Лаббок қ., 

АҚШ. 

өндірістік инженерия 

институтының «Инженерлік 

кафедра» меңгерушісі, 

Алматы қ., Казақстан, 

мамандығы 6D074000; 

Умаров Фарид Фахриевич – 

физика-математика 

ғылымдарының докторы, 

энергетика және мұнайгаз ісі 

факультеті ҚБТУ, геология 

және жер физика 

кафедрасының профессоры, 

Алматы қ., Қазақстан, 

мамандығы 01.04.04. 

философия докторы атағын 

тағайындау 

3 Сейтжанова 

Макпал 

Азизовна 

 

1990 2016-2019 әл-Фараби 

ат. ҚазҰУ 

Теңіз суын 

тұщыландыру 

үшін 

мембраналы 

технологияны 

синтездеу 

және қолдану 

Мансуров 

Зулхайыр 

Аймухаметұлы - 

химия 

ғылымдарының 

докторы, Әл-

Фараби атындағы 

ҚазҰУ 

профессоры, 

Алматы қ., 

Қазақстан; Роберто 

Ди Капуа - PhD, 

Неаполь Федерико 

II университетінің 

профессоры, 

Неаполь қ., Италия. 

Искаков Ринат Маратұлы – 

х.ғ.д., доцент ҚазҰИТУ-ң 

оқу ісі жөніндегі 

проректоры, Алматы қ., 

Қазақстан, мамандығы 

02.00.06; Шарипова Алтынай 

Әзірбайқызы - PhD, аға 

оқытушы, ҚБТУ, Алматы қ., 

Қазақстан, мамандығы 

«6D074000 - 

Наноматериалдар және 

нанотехнологиялар». 

06.02. 

2020 

6D074000 - Наноматериалдар 

және нанотехнологиялар (химия) 

мамандығы бойынша (PhD) 

философия докторы атағын 

тағайындау 

AFU № 

0000079 

4 Жетписбаев 

Кайратбек 

Уристимбек

ович 

 

1979 2014-2017 Қ.И.Сәтбаев 

атындағы 

Қазақ 

ұлттық 

зерттеу-

техникалық 

университеті 

Жоғарытемпе

ратуралық 

асқынөткізгіш

тің 

сипаттамалар

ына 

Co0,5Zn0,5Fe2

O4 және 

Ni0,5Zn0,5Fe2

O4 

Көмеков Серік 

Ешмұхаметұлы – 

физика-математика 

ғылымдарының 

докторы, , 

Қ.И.Сәтбаев 

атындағы ҚазҰЗТУ 

профессоры, 

Алматы қ., 

Қазақстан; 

Бейсенханов Нұржан 

Бейсенханұлы – физика-

математика ғылымдарының 

докторы, Қазақстан-Британ 

техникалық университетінің 

профессоры, Алматы қаласы, 

Қазақстан, мамандығы 

05.27.01; 

Мурадов Абыл Дарханұлы - 

физика-математика 

06.02. 

2020 

6D074000 - Наноматериалдар 

және нанотехнологиялар (физика) 

мамандығы бойынша (PhD) 

философия докторы атағын 

тағайындау 

AFU № 

0000080 



наноұнтақтар

ы қоспасының 

әсері 

Рослан Абд Шукор 

– ғылым докторы, 

Малайзия ұлттық 

университетінің 

профессоры, 

Куала-Лумпур 

қаласы, Малайзия.  

ғылымдарының кандидаты, 

әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті қатты 

денелер және бейсызық 

физика кафедрасының 

профессоры м.а., Алматы 

қаласы, Қазақстан, 

мамандығы 01.04.07. 

5 Елемесова 

Жанерке 

Комековна 

 

1990 2016 - 2019 әл-Фараби 

ат. ҚазҰУ 

Пиротехникағ

а арналган 

жаңа нано 

металл-

органикалық 

құрылымды 

энергетикалық 

материалдар 

Лесбаев Бахытжан 

Тастанович – 

химия 

ғылымдарының 

кандидаты, әл-

Фараби атындағы 

ҚазҰУ-нің доценті, 

Алматы қ., 

Қазақстан. 

Шен Руики – PhD, 

Нанкин ғылым 

және технология 

университетінің 

профессоры, 

Нанкин қ., Китай. 

Құдайбергенов Сарқыт 

Елекенович – химия 

ғылымдарының докторы, 

профессор, ЖМ «Полимерлік 

материалдар мен 

технологиялар институты» 

Алматы қ., Казақстан, 

мамандығы 02.00.06. 

 

Вонгай Игорь Михайлович – 

химия ғылымдарының 

кандидаты, ЖШС «АлмаДК» 

Алматы қ., Қазақстан, 

мамандығы 05.02.01. 

20.02. 

2020 

6D073400 – Жарылғыш заттар 

мен пиротехникалық құралдардың 

химиялық технологиясы 

мамандығы бойынша (PhD) 

философия докторы атағын 

тағайындау 

AFU № 

0000084 

 

 

 


