Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по присуждению степеней доктора
философии (PhD), доктора по профилю октябрь-декабрь 2019г.

№

ФИОдокторанта

1

2

Анарбаева
Акмарал
Сапаргалиевна

1.

Год
рожден
ия

Период
обучения
в
докторант
уре

3
1987,
30.05

4
20152018гг.

ВУЗ, в
котором
обучался
докторант

5
КазНАУ

Тема диссертации

Научные
консультанты
(ФИО (при его
наличии), степень,
место работы)

Официальные
рецензенты
(ФИО (при его
наличии), степень,
место работы)

Дата
защиты

6

7

8

9

Усенбаев Алтай
Егембердиевич –
ветеринария
ғылымдарының
«Қазақстан
кандидаты,
нарығындағы
С.Сейфуллин
құс
атындағы Қазақ
шаруашылығы
агротехникалық
өнімдерін
университетінің
кампилобактери «Ветеринариялы
оз
кезінде қ
медицина»
ветеринариялық- кафедрасының
санитариялық
доценті.
бағалау»
AydinAli - PhD
доктор,
профессор,Стамб
ул университеті,

Ибрагимов
Примкул
Шолпанкулович ветеринария
ғылымдарыныңдок
торы, профессор,
А.Байтурсынов
атындағы Қостанай
мемлекеттік
31.10.2019
университеті.
г.
Сарбаканова
Шолпан
Таупиковна
биология
ғылымдарының
кандидаты,
малшаруашылығы
өнімдері
мен

Принятое
решение
диссертац
ионного
совета и
апелляцио
нной
комиссии
(при
наличии)
10

Положительное

№
дипло
ма

11

Түркия

Жұмаева
Арайгүл
Қажмұқанбетқ
ызы
6D080200 –
Технология
производства
продуктов
животноводства.

2.

1990,
01.12

2015-2018

КазНАУ

Зинуллин
Аманжол
Зейнуллаевич
–
ауыл шаруашылық
ғылымдарының
кандидаты, Жәңгір
хан
атындағы
БҚАТУ
«Биотехнология,
мал шаруашылығы
Органикалық
балық
бие сүті мен және
шаруашлығы»
қымызды Батыс
кафедрасының
Қазақстан
доценті, Орал.
облысының
Буралхиев
табиғи
жайылымдар
Батырхан
жағдайында
Азимханович
өндіру»
ауыл шаруашылық
ғылымдарының
кандидаты,
ҚазҰАУ«Мал
шаруашылығы
өнімдерін өндіру
технологиясы»
кафедрасының
доценті, Алматы.
Симов Железяко –

шикізаттарының
қауіпсіздігі бөлімі
меңгерушісі,
ЖШС«ҚазҒЗВИ».
Рзабаев Серикбай –
ауылшаруашылық
ғылымдарының
кандидаты.Қазақ
КСР Мемлекеттік
сыйлығының
лауреаты, Ақтөбе
ауыл
шаруашылығы
тәжірибе
станциясының
жылқы
04.12.2019
шаруашылығы
г.
бөлімінің
меңгерушісі.
Турабаев
Амангельды
–
ауылшаруашылық
ғылымдарының
кандидаты."ҚазМж
ЖҒЗИ"
ЖШС
жылқы
шаруашылығы
бөлімінің бөлімінің

Положит
ельное

Пловдив
меңгерушісі.
қаласындағы Тағам
Технологиясы
Университетінің
профессоры,РhD
доктор,(Болгария).
3.

Омарова
Аккенже
Бердихановна
6D073200
–
«Стандартизация
и сертификация»

КазНАУ

6D073200
–
«Стандартизация
и
сертификация».

1989г.,
17.05

2015-2018

Тулемисова
Жанара Кенесовна
–
биология
ғылымдарының
докторы,
Қазақ
ұлттық аграрлық
университеті
«Биологиялық
қауіпсіздік»
кафедрасының
меңгерушісі,
«Пробиотикалық
профессор
препараттар
(Қазақстан).
өндірісінің
Байхожаева
технологиясын
Бахыткуль
және нормативтік Узаковна
–
құжаттарын
техника
әзірлеу»
ғылымдарының
докторы,
Л.Н.
Гумилев атындағы
Еуразия
ұлттық
университетінің
«Стандарттау және
сертификаттау»
кафедрасының
меңгерушісі,
профессор
(Қазақстан).
Атте вон Райт

Тултабаева Тамара
Чумановна
–
АШҒА академигі,
техника
ғылымдарының
докторы,
Қазақ
қайта өңдеу және
тағам өнеркәсіптері
ғылыми-зерттеу
институты, «Мал
шаруашылығы
өнімдерін
қайта
өңдеу және сақтау
05.12.2019
технологиясы»
г..
зертханасының
меңгерушісі.
Жакупова
Гульмира
Нуртаевна
–
техника
ғылымдарының
кандидаты,
С.Сейфуллин
атындағы
Қазақ
агротехникалық
университеті,
«Тамақ және қайта

Положит
ельное

4.

1969г.,
Жилдикбаева
23.03
Айжан
Наскеновна
6D090300
–
Землеустройств
о.

2016-2019

КазНАУ

«Совершенствов
ание
системы
землепользовани
я
в
сельскохозяйств
енном
производстве (на
примере
Алматинской
области)»

(Atte von Wright) –
Философия
докторы
(PhD),
Шығыс
Финляндия
университетінің
профессоры
(University
of
Eastern
Finland)
(Финляндия,
Куопио қ.).

өңдеу өндірісінің
технологиясы»
кафедрасының
доценті

Пентаев
Толеубек
–
доктор
технических
наук, профессор
кафедры
«Земельные
ресурсы
и
кадастр»
КазНАУ.
Сабирова Алла
Ивановна
кандидат
экономических
наук,
членкорреспондент
АСХН
РК,
доцент Академии
сельскохозяйстве
нных наук РК.
Виргиния
Гурскиене
-

Сейтхамзина
Гаухар
Жумабеккызы
кандидат
экономических
наук , доцент, зав.
кафедрой
«Экономики
и
менеджмента»
Алматинской
Академии
Экономики
и
Статистики.
Турганалиев Сакен
Рахматуллаевич кандидат
экономических
наук , и.о. доцента
кафедры
«Географии,
землеустройства и
кадастра»,
Казахский

13.12.2019
г.

Положит
ельное

доктор
национальный
технологических университет имени
наук,
аль-Фараби.
асс.профессор
Сельскохозяйств
енной академии
Витаутаса
Великого, Литва.
5.

Камелхан
Гүлсара

1982г.,
18.12

20142017гг.

КазНАУ

«Географиялық
ақпараттық жүйе
(ГАЖ)
технологиясын
қолдану арқылы
ауылшаруашыл
ық
жерлерін
тиімді
пайдалануды
жетілдіру
(Алматы
облысы,
Еңбекшіқазақ
ауданы
мысалында)»

Джуламанов
Таир
Даутканович
–
техника
ғылымдарының
кандидаты, Қазақ
ұлттық аграрлық
университеттінің
«Жер ресурстары
және
кадастр»
кафедрасының
қауымдастырылғ
ан профессоры
Паршова Велта
Яновнаэкономика
ғылымдарының
докторы,
профессор,
Латвия
ауылшаруашылы
қ
университеті
«Жерге
орналастыру

Ахметова Нагима
Зейнуллиновнаға экономика
ғылымдарының
кандидаты,
Л.Н.Гумилев
атындағы Евразия
ұлттық
университеті
«Гедезия
және
картография»
кафедрасының м.а.
доценті.
Жақыпбек
Ырысжан«Таукен ісі» мамандығы
бойынша
PhD
доктор,
Қ.И.Сәтбаев
атындағы
Қазақ
ұлттық техникалық
зерттеу
университеті
«Маркшейдерлік іс

13.12.2019
г.

Положит
ельное

және геодезия» және
геодезия»
кафедрасының
кафедрасының аға
меңгерушісі
оқытушысы.

6.

1988г.,
Тыныбаева
02.06
Куралай
Мубараковнан
ың
6D080800 Почвоведение и
агрохимия

20142017гг.

КазНАУ

Мубараковнаны
ң «Жаздық
бидайды өсіру
кезінде оңтүстік
қара
топырақтарды
өңдеудің қор
үнемдеуші
технологиялары
»

Сапаров Абдулла
Сапарович
–
ауыл
шаруашылық
ғылымдарының
докторы,
профессор, Ө.О.
Оспанов
атындағы Қазақ
топырақтану
және агрохимия
ғылыми зерттеу
институтының
бас директоры.
Кристофер Тен
Бунг Санг – PhD,
Путра
университетінің
қауымдастырылғ
ан
профессор
(Малайзия

20.12.2019
Мұхаметкаримов
г.
Қизатолла
Мұхаметкаримович
–
ауыл
шаруашылық
ғылымдарының
докторы, АҚ «С.
Сейфуллин
атындағы
Қазақ
агротехникалық
университетінің»
профессоры.
Сулейменов Еркин
Тохтарович – ауыл
шаруашылық
ғылымдарының
кандидаты, ЖШС
Қазақ
егіншілік
және
өсімдік
шаруашылығы
ғылыми-зерттеу
институтының
«Минералды
қоректендіру және

Положит
ельное

7.

1984,
Рсымбетов
10.03
Бекзат
Амангельдиеви
ч
6D080800 Почвоведение и
агрохимия

20142017гг.

КазНАУ

«Эффективность
фитомелиоратив
ного метода на
восстановление
антропогеннодеградированны
х песчанных
почв пустынных
пастбищ
Казахстана»

Кубенкулов
Канайбек
–
кандидат
сельскохозяйстве
нных
наук,
ассоциированны
й
профессор
кафедры
«Почвоведение и
агрохимия»
Казахского
национального
аграрного
университета.
Кристофер Тэн
Бун Санг - PhD,
ассоциированны
й
профессор
университета
Путра
(Малайзия).

агроэкология»
бөлімінің жетекші
ғылыми
қызметкері.
20.12.2019
Шимшиков
г.
Батыргельды
Ерденович
кандидат
биологических
наук,
ассоциированный
профессор
кафедры
«ЮНЕСКО
по
устойчивому
развитию»,
Казахский
национальный
университет
им.
Аль-Фараби.
Тукенова Зульфия
Айдуновна
кандидат
биологических
наук,
членкорреспондент
АСХН
РК,
заместитель
Генерального
директора
по
международному
сотрудничеству и
инновациям ТОО

Положит
ельное

«Казахский НИИ
почвоведение
и
агрохимия им. У.У.
Успанова».
8

1985,
Хоханбаева
31.03
Нуржамал
Айбатиллаевна
6D080800 Почвоведение и
агрохимия

20142017гг.

КазНАУ

«Солтүстік
Тянь-Шань
тауалды
жазығының
содалы
сортаңданған
кебірленген
гидроморфты
және
жартылай
гидроморфты
топырақтарын
мелиорацияла
у әдістері»

Кубенкулов
Қанайбек
Кубенкулұлы
а.ш.ғ.к.
«Топырақтану
және агрохимия»
кафедрасының
қауымдастырылғ
ан профессоры.
Кристофер Тэн
Бун Санг – PhD
қауымдастырылғ
ан профессоры
Путра
университеті
(Малайзия)

21.12.2019
Шимшиков
г.
Батыргельді
Ерденвич
–
биология
ғылымдарының
кандидаты,
«Тұрақты
даму
жөніндегі
ЮНЕСКО»
кафедрасының
қауымдастырылған
профессоры, АльФараби атындағы
Қазақ
Ұлттық
Университеті.
Сулейменов
Бейбут
Уалиханович
–
ауыл шаруашылық
ғылымдарының
докторы,
АШҒА
академигі,
Ө.О.
Оспанов атындағы
Қазақ Топырақтану
және
агрохимия
ҒЗИ-ның
«Топырақтар
агрохимиясы және

Положит
ельное

9.

Шоман
Аружан
Ерболқызы

1990г.,
04.03

20162019гг.

КазНАУ

«Разработка
нормативнотехнической
документации
системы
менеджмента
качества для
предприятий по
переработке
верблюжьего
мяса»

Серикбаева Асия
Демеухановна –
доктор
биологических
наук, профессор
кафедры
«Технология
и
безопасность
продовольственн
ых продуктов»
Казахского
национального
аграрного
университета.
Мамаева Лаура
Асильбековна –
кандидат
биологических
наук,
ассоцированный
профессор,
заведующая
кафедрой
«Технология
и
безопасность
продовольственн
ых продуктов»
Казахского
национального

экологиясы»
бөлімінің
Бас
ғылыми
қызметкері.
Таева
Айгуль 25.12.2019
Маратовна
– г.
доктор
технических наук
РФ,
профессор,
заведующая
кафедрой
«Технология
продуктов
питания»
Алматинского
технологического
университета.
Байхожаева
Бахыткуль
Узаковна – доктор
технических наук,
профессор,
заведующая
кафедрой
«Стандартизация и
сертификация»
Евразийского
национального
университета
им.Л.Н.Гумилева.

Положит
ельное

1
0

Хастаева
Айгерим
Жанузаковна

1987г.,
23.06

20162019гг.

КазНАУ

аграрного
университета.
Бернар
Фай
(Bernard Faye) –
доктор
ветеринарных
наук,
PhD,
профессор.
«Идентификация Смагулов
молока коров
Агыбай
разных пород и
Кусманович
–
критерии оценки доктор
сыропригодност биологических
и»
наук, профессор.
Жамурова
Венера
Серикбаевна
–
кандидат
сельскохозяйстве
нных
наук,
ассоциированны
й профессор.
Топникова Елена
Васильевна
–
доктор
технических
наук, директор
Всероссийского
научноисследовательско
го
института
маслоделия
и
сыроделия
–

25.12.2019
Байхожаева
г.
Бахыткуль
Узаковна – доктор
технических наук,
профессор,
заведующая
кафедрой
«Стандартизация и
сертификация»
Евразийского
национального
университета
им.Л.Н.Гумилева.
Мухтарханова
Рауан Бурибаевна –
кандидат
технических наук,
доцент
кафедры
«Технология
продуктов
питания»
Алматинского
технологического
университета.

Положит
ельное

филиал
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Федеральный
научный центр
пищевых систем
им.
В.М.
Горбатова» РАН
(Россия,
г.Углич).

