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6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D072100 – «Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы» және 6D073900 – «Мұнайхимиясы» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес  

 

1 Абилова 

Гузель 

Кабилетовна 

1982 2016-

2019 

ҚазҰУ Гидрогелді 

дәрілік формалар 

мен таңғыштарды 

алудың 

технологиясын 

жасау 

Ирмухаметова Галия 

Серикбаевна – 

х.ғ.к., әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 

органикалық заттар, 

табиғи қосылыстар 

және полимерлердің 

химиясы мен 

технологиясы 

кафедрасының ассоц. 

профессоры; 

Хуторянский 

Виталий Викторович 

– PhD, профессор, 

Рединг университеті, 

Рединг қ., 

Ұлыбритания. 

Кудайбергенов Саркыт 

Елекенович – химия 

ғылымдарының 

докторы, профессор, 

ЖБ «Полимерлік 

материалдар және 

технологиялар 

институтының» 

директоры. 

Искаков Ринат 

Маратович – химия 

ғылымдарының 

докторы, доцент, 

Satpayev University оқу 

ісі жөніндегі 

проректоры. 
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2 Кауменова 

Гульнар 

Нүрболатқызы 

1990 2016-

2019 

ҚазҰУ Метанды 

көмірсутектер 

мен синтез 

Тунгатарова 

Светлана 

Александровна 

Жаксибаев Мелдебек 

Жумабекович – 

х.ғ.д., Абай атындағы 

27.02.

20 

PhD дәрежесі 

тағайындалсы

н 
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000009

1 



газына 

каталитикалық 

риформингілеу 

үшін жану үдерісі 

барысында синтез 

әдісімен 

композитті 

материалдарды 

алу 

– х.ғ.д., профессор, 

әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ, Алматы қ., 

Қазақстан; 

Ксандопуло Галина 

Георгиевна – 

х.ғ.д., профессор, 

Демокритос ұлттық 

ғылымизерттеу 

орталығы наноғылым 

және нанотехнология 

институты, Афина қ., 

Греция. 

 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университеті, химия 

кафедрасының доценті. 

Корнаухова Наталья 

Алексеевна – х.ғ.к., 

«Д.В. Сокольский 

атындағы жанармай, 

катализ және 

электрохимия 

институты» АҚ, 

мұнайды қайтаөңдеу 

катализаторлары 

зертханасының жетекші 

ғылыми қызметкері 

3 Рахимова 

Айнура 

Кайратовна 

1990 2016 – 

2019 

ҚазҰУ Микротолқынды 

синтез, литий 

ионды батареялар 

үшін жоғары 

эффективті 

катодтық 

материал 

ретіндегі 

LiFePO4-нің 

құрылысы мен 

электрохимиялық 

сипаттамаларын 

зерттеу 

Галеева Алина 

Кулбаевна 

– х.ғ.к., , PhD, әл-

Фараби атындағы 

ҚазҰУ, Алматы қ., 

Қазақстан; 

Тьерри Дженизиан – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, Жоғарғы 

үлттық тау-кен Сент-

Этьен мектебі 

профессоры, Марсель 

қ., Франция. 

 

Усольцева Галина 

Александровна – 

т.ғ.к., , «Қ.И. Сәтпаев 

атындағы Қазақ ұлттық 

ғылыми-зерттеу 

технологиялық 

университеті» 

(ҚазҰҒЗТУ), 

«Металлургиялық 

процестер, 

жылутехника мен 

арнайы 

материалдардың 

технологиясы» 

кафедрасының 

профессоры. 

Жумабаева Динара 

Сарсеновна – PhD,  
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20 
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Trane Tecnikk 

компаниясының 

техникалық эскперті 

4 Әбутәліп 

Мүнзия 

1986 2016-

2019 

ҚазҰУ Сызықты және 

торлы 

құрылымды жаңа 

стимул-cезімтал 

полимерлердің 

синтезі, 

характеристикасы 

және қолданылуы 

Рахметуллаева 

Райхан 

Кулымбетовна – 

х.ғ.к., , әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 

органикалық заттар, 

табиғи қосылыстар 

және полимерлердің 

химиясы мен 

технологиясы 

кафедрасының аға 

оқытушысы. 

Нұршат Нұраже – 

PhD, Техас 

технологиялық 

университетінің 

ассоц. профессоры, 

Лаббук қ., АҚШ. 

 

Абдиев Калдыбек 

Жамшаевич – х.ғ.д., 

Химиялық және 

биологиялық 

технологиялар 

институты, 

органикалық заттар мен 

полимерлердің 

химиялық 

технологиясы 

кафедрасының 

профессоры; 

Курманалиев 

Мусрепбек 

Курманалиевич – х.ғ.д., 

Алматы технологиялық 

университеті химия, 

химиялық технология 

және экология 

кафедрасының 

профессоры. 

 

28.02.

20 

PhD дәрежесі 

тағайындалсы

н  
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