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

жөніндегі шешімдері туралы тоқсандық есебі 

 

№ 

Р

ет 

№ 

Докторанттың 

(Т.А.Ә. (ол болған 

жағдайда)) 

Туға

н 

жыл

ы 

Доктор

антура

да 

оқыған 

мерзімі 

Доктор

ант 

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 

Диссертациял

ық кеңес 

және 

апелляциялы

қ комиссия 

(болған 

жағдайда) 

қабылдаған 

шешім 

Диплом № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

технологиясы, 6D073900 – Мұнайхимия мамандықтар бойынша диссертациялық кеңес 

1 Шевченко А.С. 1990 2015-

2018 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

Polygonum L. 

өсімдігінің 

фармакопеялық 

түрін кешенді 

өңдеу 

технологиясын 

жасау 

Музычкина 

Раиса 

Алексеевна – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, әл-

Фараби 

атындағы Қазақ 

ұлтық 

университетінің 

органикалық 

заттар, табиғи 

қосылыстар 

және полимер 

химиясы мен 

технологиясы 

Ю Валентина 

Константиновна – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, А.Б. 

Бектұров 

атындағы химия 

ғылымдары 

институты аға 

ғылыми 

қызметкері. 

Мамандығы: 

02.00.03; 

02.00.10.; 

Каржаубекова 

Жанна 

Жумабековна – 

химия 

15.05.

19 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000001 

 



кафедрасының 

доценті; 

Самир А. Росс – 

PhD, профессор, 

Миссисипи 

Университетi, 

Оксфорд қ., 

Миссисипи шт., 

АҚШ. 

ғылымдарының 

кандидаты, ҚР 

БҒМ ҒК Ботаника 

және 

фитоинтеграция 

институтының аға 

ғылыми 

қызметкері. 

Мамандығы: 

02.00.06. 

2 Ихсанов Е.С. 1990 2015-

2018 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

Жасушалар 

өсіріндісінен 

алынған 

заттардың 

физика-

химиялық 

қасиеттері мен 

биологиялық 

белсенділігін 

зерттеу 

Абилов 

Жарылкасын 

Абдуахитович – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, Әл-

Фараби 

атындағы Қазақ 

ұлттық 

университетінің 

«Органикалық 

заттар, табиғи 

қосылыстар мен 

полимерлер 

химиясы және 

технологиясы» 

кафедрасының 

профессоры; 

Muhammad Iqbal 

Choudhary – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, Карачи 

Қурманалиев 

Мусрепбек 

Қурманалиевич – 

Алматы 

технологиялық 

университетінің 

химия, химиялық 

технология және 

экология 

кафедрасының 

профессоры, 

химия 

ғылымдарының 

докторы. 

Мамандығы: 

02.00.06 – 

Жоғарымолекулал

ық қосылыстар 

химиясы; 02.00.00 

– Химия; 

Сычева Елена 

Сергеевна – 

химия 

15.05.

19 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000002 



Университетінің 

профессоры. 

Карачи қаласы, 

Пакистан. 

ғылымдарының 

кандидаты, АҚ 

"А.Б.Бектуров 

атындағы химия 

институты", 

ғылыми 

қызметкер, 

мамандығы: 

02.00.00 – Химия. 

3 Бәкірова Б 1991 2015 – 

2018 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

Олефиндердің 

каталитикалық 

өзгерістері 

Акбаева Дина 

Наурызбаевна – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, әл – 

Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

физикалық 

химия, катализ 

және мұнай 

химиясы 

кафедрасының 

қауымдасқан 

профессоры; 

Хельмут 

Зитцманн 

(Helmut 

Sitzmann) – PhD, 

Кайзерслаутерн 

қ. Техникалық 

Университеті 

профессоры, 

Германия. 

Селенова Багадат 

Саматовна – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

К.И.Сатпаев 

атындағы 

ҚазҰЗТУ 

профессоры; 

Байжуманова 

Толкын 

Сапарбековна – 

химия 

ғылымдарының 

кандидаты, 

«Д.В.Сокольский 

атындағы 

Органикалық 

катализ және 

электрохимия 

Институты» АҚ 

органикалық 

катализ 

лабораториясыны

20.06.

19 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000014 



ң жетекші ғылыми 

қызметкері. 

 

4 Имангалиева А 1991 2015-

2018 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

Табиғи шикізат  

негізіндегі 

композициялық  

материалдарды

ң сорбциялық 

және  

каталитикалық 

сипаттамалары 

Сейлханова 

Гульзия 

Амангельдыевна 

- химия 

ғылымдарының 

докторы, әл-

Фараби 

атындағы Қазақ 

ұлтық 

университетінің 

физикалық 

химия, катализ 

және 

мұнайхимия 

кафедрасының 

профессоры, 

Қазақстан 

Республикасы; 

Ицхак Мастай 

(Yitzhak Mastai) 

– PhD, Бар-Илан 

университетінің 

Нанотехнология 

және химия 

факультетінің 

профессоры, 

Рамат-Ган, 

Израиль. 

Кетегенов Тлек 

Айтмуханұлы – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, АҚ 

«Жану мәселелері 

институты», бас 

директоры; 

Буленова 

Карлыгаш 

Жапабаевна – 

х.ғ.к., ЖШС 

"Жоғары 

технологиялар 

институты" аға 

ғылыми 

қызметкері. 

 

 

20.06.

19 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000015 

5 Бейсенова Г.С. 1991 2014-

2018 

әл-

Фараби 

Қазақстандағы 

қаралашты 

Буркитбаева 

Бибисара 

Баешов Абдуали 

Баешович – химия 

04.07.

19 

Философия 

докторы 

AFU 

№0000028 



атында

ғы 

ҚазҰУ 

индийді 

электрохимиял

ық рафинирлеу 

шарттарын 

оптимизацияла

у 

Джальмухамедо

вна – химия 

ғылымдарының 

докторы, әл-

Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

аналитикалық, 

коллоидтық 

химия және 

сирек 

элементтер 

технологиясы 

кафедрасының 

профессоры; 

Флоранс 

Вакандио 

(Florance 

Vacandio) – PhD, 

Экс-Марсель 

Университетінің 

профессоры, 

Франция. 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

академик, 

«Д.В.Сокольский 

атындағы 

жанармай, катализ 

және 

электрохимия 

Институты» АҚ 

электрохимиялық 

технологиялар 

лабораториясыны

ң жетекшісі; 

Мусина Аида 

Слямхановна – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, Қазақ 

Мемлекеттік 

Қыздар 

Педагогикалық 

Университетінің 

профессоры. 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

6 Құдайбергенов Н. 1991 2016-

2019 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

Көміртегі 

оксидтері 

негізіндегі 

каталитикалық 

синтездер 

Суербаев Хаким 

Абдрахимұлы – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, әл-

Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

физикалық 

Пралиев 

Калдыбай 

Джайлавович – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, ҚР 

ҰҒА академигі, 

«Ә.Б. Бектұров 

04.07.

19 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000029 



химия, катализ 

және мұнай 

химиясы 

кафедрасының 

профессоры; 

Жаксылыкова 

Гулбану 

Жаксылыковна – 

химия 

ғылымдарының 

кандидаты әл-

Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

физикалық 

химия, катализ 

және мұнай 

химиясы 

кафедрасының 

доцент м.а.; 

Вавасори 

Андреа – ғылым 

докторы, 

Венециялық Ка 

Фоскари 

университетінің 

профессоры, 

Венеция қ., 

Италия. 

атындағы Химия 

ғылымдары 

Институты» АҚ-

ның синтетикалық 

және табиғи 

дәрілік заттар 

химиясы 

лабораториясыны

ң меңгерушісі 

Жаксибаева 

Жанар Муратовна 

– химия 

ғылымдарының 

кандидаты, Абай 

атындағы Қазақ 

ұлттық 

педагогикалық 

университеті, 

жаратылыстану 

және география 

институты, Химия 

кафедрасының аға 

оқытушысы. 

 

 


