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Мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңес: 6D060100 - Математика; 6D060300 - Механика; 6D070500 – Математикалық және компьютерлік 

модельдеу; 6D074600 – Ғарыштық техника және технологиялар 
1 Бектемесов 

Жоламан 
Мақтағалиұлы  

1993 2016-

2019 

әл-Фараби 

ат. ҚазҰУ  

Численное 

моделирование 
обратных задач в 

биомедицине и 

экономике 
(Биомедицинада 

және экономикада 

кері есептердің 

сандық 
модельдеуі) 

Бектемесов 

Мактагали 
Абдимажитович, 

ф.-м.ғ.д.,  

Абай ат. 
ҚазҰПУ, 

Кабанихин 

Сергей 

Игоревич,  
Ресей Ғылым 

академиясының 

Сібір бөлімі, 
есептеу 

математикасы 

және 

математикалық 
геофизика 

институты, 

Ресей, 
Ксин-Ши Янг, 

PhD, Мидлсекс 

Гасников 

Александр 
Владимирович,  

ф.-м.ғ.д.,  

Мәскеу физика-
техникалық 

институты,  

Ресей, 

Болат Рысбайулы, 
ф.-м.ғ.д.,  

Халықаралық 

ақпараттық 
технологиялар 

университеті 

02.04.2021 «6D070500 – 

Математикалық 
және 

компьютерлік 

модельдеу» 
мамандығы 

бойынша (PhD) 

философия 

докторы атағын 
тағайындау 

 



университетінің 

профессоры 

(Лондон), 
Ұлыбритания 

2 Енсебаева 

Гульзат 
Муратбековна 

1983 2017-

2020 

әл-Фараби 

ат. ҚазҰУ 

Реономды 

материалдардың 
жылжымалылығы 

мен 

зақымданғандығы

на жүктеу 
режимінің әсерін 

модельдеу және 

зерттеу 

Искакбаев 

Алибай 
Искакбаевич,  

ф.-м.ғ.д.,  

әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ,  
Чезаре Оливьеро 

Росси,  

PhD,  
Калабрия 

университетінің 

профессоры, 

Италия 

Атымтаева Ляззат 

Бахитовна, 
ф.-м.ғ.д., 

Сулейман 

Демирель ат. 

университеті, 
Бибосинов 

Асылхан 

Жанибекович, 
PhD,  

Ұлттық ғарыштық 

зерттеулер мен 

технологиялар 
орталығы 

09.04.2021 «6D060300 – 

Механика» 
мамандығы 

бойынша (PhD) 

философия 

докторы атағын 
тағайындау 

Приказ 

№4-2986 
от 

14.09.2019 

«О 

присужден
ии степени 

доктора 

философии 
(PhD)» 

3 Рыскан Айнұр 

Рысқанқызы 

1982 2017-

2020 

Абай ат. 

ҚазҰПУ 

Многомерные 

гипергеометричес
кие функции и их 

применение к 

решению краевых 

задач для 
вырождающихся 

дифференциальны

х уравнений в 
частных 

производных 

второго порядка 
(Көп өлшемді 

гипергеометриялы

қ функциялар 

және оларды 
екінші ретті 

азғындалған 

Бердышев 

Абдумаувлен 
Сулейманович, 

ф.-м.ғ.д.,  

Абай ат. 

ҚазҰПУ, 
Хасанов 

Анварджан 

Хасанович, 
ф.-м.ғ.д.,  

Өзбекстан 

Республикасыны
ң Ғылым 

академиясының 

Математика 

институты, 
Өзбекстан 

Кангужин 

Балтабек 
Есматович,  

ф.-м.ғ.д.,  

әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ, 
Асанова Анар 

Тұрмағанбетқызы, 

ф.-м.ғ.д.,  
Математика және 

математикалық 

модельдеу 
институты 

30.04.2021  «6D060100 – 

Математика» 
мамандығы 

бойынша (PhD) 

философия 

докторы атағын 
тағайындау 

Приказ 

№4-2986 
от 

14.09.2019 

«О 

присужден
ии степени 

доктора 

философии 
(PhD)» 



дербес туындылы 

дифференциалдық 

теңдеулер үшін 
шекаралық 

есептерді шешуге 

қолдану) 

 

 


