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Доктор
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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 Суймбаева 

Салтанат 

Маликовна 

29.0

9.19

87 

2016 -

2019 

ҚазҰУ «Мотор 

отындарын алу 

мақсатында 

сұйытылған 

көмір 

дистилляттары

н 

гидрогенизация

лық өңдеу» 

Қайырбеков 

Жақсынтай – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, әл-

Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ, Алматы 

қ., Қазақстан; 

 

Муртезаоглу 

Кирали – PhD 

доктор, Гази 

университетінің 

профессоры, 

Анкара қ., 

Түркия. 

Искакова 

Тыныштык 

Кадыровна – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, «Қ.И. 

Сәтпаев атындағы 

Қазақ ұлттық 

ғылыми-зерттеу 

технологиялық 

университеті» 

(ҚазҰҒЗТУ), 

Химиялық және 

биологиялық 

технологияның 

институты, 

«Химиялық және 

биологиялық 

13.11.

19 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000045 

 



инженерия» 

кафедрасының 

профессоры. 

 

Мырзахметова 

Нурбала 

Оразымбековна – 

химия 

ғылымдарының 

кандидаты, 

ҚазҰҚПУ химия 

кафедрасының 

қауымдастырылға

н профессоры. 

2 Турсинова Жанар 

Илиясовна 

8.07.

1987 

2016 -

2019 

ҚазҰҚ

ПУ 

«Күрделі 

оксидті 

манганиттердің 

бағытталған 

синтезі, 

құрылысы және 

электрофизикал

ық қасиеттері» 

Матаев 

Мұхаметқали 

Мұсағалиевич – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

Қазақ ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті, 

Алматы қ., 

Қазақстан; 

 

Сиддхарт 

Саксена – РһD 

доктор, 

Кембридж 

университетінің 

Қамысбаев 

Дүйсек 

Хайсагалиевич – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, әл-

Фараби атындағы 

ҚазҰУ 

профессоры, 

Алматы қ., 

Қазақстан, 

мамандығы 

02.00.01; 

 

Қасенова Шұға 

Болатовна - химия 

ғылымдарының 

кандидаты, Ж. 

Әбішев атындағы 

13.11.

19 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілмесін 

 



профессоры, 

Кембридж қ., 

Ұлыбритания. 

Химия-

металлургия 

институтының 

термохимиялық 

процестер 

зертханасының 

бас ғылыми 

қызметкері, 

доцент, 

Қарағанды қ., 

Қазақстан, 

мамандығы 

02.00.04. 

3 Шалабаев Жандос 

Смагулович 

27.0

6.19

92 

2016 -

2019 

ҚазҰУ Solid-phase and 

liquid-phase 

preparation of 

sulfur 

nanoparticles 

and their 

composites: 

properties study 

and application 

fields 

Бүркітбаев 

Мұхамбеткали 

Мырзабаевич – 

ҚР ҰҒА 

академигі, 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, әл-

Фараби 

атындағы Қазақ 

ұлтық 

университетінің 

бірінші 

проректоры, 

Қазақстан 

Республикасы. 

 

Уракаев Фарит 

Хисамутдинови

Кудайбергенов 

Саркыт 

Елекенович – 

доктор 

химических наук, 

профессор, 

директор 

«Института 

полимерных 

материалов и 

технологий», 

руководитель 

лаборатории 

инженерного 

профиля 

КазНИТУ имени 

К.И. Сатпаева. 

 

Бакенов Жумабай 

Бекболатович – 

26.12.

2019 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000063 



ч – химия 

ғылымдарының 

докторы, РҒА 

СБ В.С. Соболев 

атындағы 

геология және 

минералогия 

институтының 

жетекші ғылыми 

қызметкері, 

Новосибирск, 

Ресей. 

 

Балаш Матей – 

Ph.D., Словак 

ғылым 

академиясына 

қарасты 

Геотехника 

институтының 

жетекші ғылыми 

қызметкері, 

Кошице, 

Словакия. 

професор, 

директор центра 

энергетики и 

науки о новых 

материалах 

частного 

учреждения 

«National 

Laboratory 

Astana», 

президент и 

основатель ТОО 

«Институт 

аккумуляторов». 

4 Савденбекова 

Балжан 

Есимханкызы 

20.0

6.19

91 

2016 -

2019 

ҚазҰУ «Физико-

химические 

основы 

получения 

антибактериаль

ных покрытий 

для 

имплантируемы

х изделий» 

Оспанова Алья 

Капановна – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, әл-

Фараби 

атындағы 

КазҰУ 

профессоры, 

Кудайбергенов 

Саркыт 

Елекенович – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

полимерлік 

материалдар және 

27.12.

2019 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000064 



Қазақстан 

Республикасы. 

 

Уваров Николай 

Фавстович – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

Новосибирск 

Мемлекеттік 

Техникалық 

университетінің 

профессоры, 

Новосибирск, 

Ресей. 

технологиялар 

институтының 

директоры. 

 

Мурзагулова 

Кунназ 

Баймухановна - 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

қауымдастырылға

н профессор, 

Жаңа химиялық 

технологиялар 

және материалдар 

ҒЗИ бас ғылыми 

қызметкері. 

5 Кеңес Қайрат 

Маратұлы 

09.0

2.19

93 

2016 -

2019 

ҚазҰУ «Гидротермаль

ный синтез и 

свойства 

оксидных 

кристаллически

х матриц для 

иммобилизации 

радиоактивных 

отходов» 

Алдабергенов 

Майлыби 

Капанулы – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

«Modern 

Chemistry» 

ЖШС бас 

директоры, 

Қазақстан 

Республикасы. 

 

Гусаров Виктор 

Владимирович – 

Чернякова Раиса 

Михайловна – 

химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, АО 

«Бектұров 

атындағы химия 

ғылымдары 

институты». 

 

Ментбаева 

Алмагуль 

Абдыкалимовна – 

қауымдастырылға

н профессор, PhD, 

27.12.

2019 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000065 



химия 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

Ресей Ғылым 

Академиясының 

корреспондент 

мүшесі, Санкт-

Петербург 

мемлекеттік 

технологиялық 

институты 

(Технологиялық 

Университет), 

Санкт-

Петербург, 

Ресей. 

химиялық 

инженерия және 

материалдар 

технологиясы 

кафедрасы, 

Назарбаев 

Университеті. 

 

 


