
 

 

 

6D070900 – «Металлургия» және 6D071000 – «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандықтары бойынша 

диссертациялық кеңестің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру (бас тарту) жөніндегі шешімдері 

туралы 2020 жылдың 4 тоқсаны бойынша есеп 
 

№ 

Рет 

№ 

Докторанттың 

(Т.А.Ә. (ол 

болған 

жағдайда)) 

Туған 

жылы 

Докторан- 

турада 

оқыған 

мерзімі 

Докторант  

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) 

Қорғау 

күні 

Диссертациялық 

кеңес және апел-

ляциялық комиссия  

(болған жағдайда) 

қабылдаған  

шешім 

Диплом  

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Металлургия және материалтану бойынша диссертациялық кеңес 

1 
Осеров Тимур 

Болатханович  

20.02. 

1986 
2015-2018 

КЕАҚ 

Қ.И.Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ 

Мыс кендерін 

өңдеуге арналған 

механохимиялық 

сульфидизатордын 

синтезі 

1. Гусейнова Г.Д. – техн. 

ғыл. канд., «Металлургия-

лық процестер, жылу-

техникасы және арнайы 

материалдар техноло-

гиясы» кафедрасының 

қауымдастырылған 

профессоры, Қ.И.Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ. 

2. Питер Б. – Словакия 

Ғылым Академиясының 

Геотехника институ-тының 

PhD докторы, профессор. 

1. Баешов Ә.Б. – химия ғыл. 

д-ры, «Д. В. Сокольский 

атындағы Органикалық 

катализ және электрохимия 

институты» АҚ «Электро-

химиялық технология-лар» 

зертханасының меңгерушісі, 

Алматы қ., Қазақстан. 

2. Койжанова А.К. – техн. 

ғыл. канд., «Гидрометал-
лургияның арнайы әдіс-тері» 

зертханасының меңгерушісі 

АҚ «Металлургия және кен 

байыту институты» Алматы 

қ., Қазақстан. 

16 қараша 

2020 ж.,   

0900 сағ. 

6D070900 – 

«Металлургия» 

мамандығы 

бойынша 

философия докторы 

(PhD) дәрежесі 
берілсін 

 

2 

Джуманкулова 

Салтанат 

Карабаевна  

29.11. 

1990 

 

 

 

 

 

2015-2018 КЕАҚ 

Қ.И.Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ 

Үлкен Қаратау 

ванадийқұрамды 

кендерін қайта 

өңдеудің 

гидрометаллургия

лық 

технологиясын 

жасау 

1. Алыбаев Ж.А. – техн. 

ғыл. д-ры, «Металлургия 

және пайдалы қазбаларды 

байыту» кафедрасының 

профессор-зерттеушісі, 

Қ.И.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ. 

2. Жучков В.И. – техн. ғыл. 

д-ры, Ресей Ғылым 
Академиясының Урал 

бөлімшесі металлургия 

институтының федералды 

мемлекеттік бюджеттік 

ғылым мекемесінің 

1. Баешов Ә.Б. – химия ғыл. 

д-ры, «Д. В. Сокольский 

атындағы Органикалық 

катализ және электрохимия 

инс-титуты» АҚ «Электро-

химиялық технологиялар» 

зертханасының меңгерушісі, 

Алматы қ., Қазақстан. 

2. Хомяков А. П. – техн. ғыл. 
канд., «ҚР МШКҚӨҰО» 

РМК, Мемлекетік 

өнеркәсіптік экология 

ғылыми-өндірістік бірлестігі 

филиалы «Қазмеханобр», 

17 қараша 

2020 ж.,   

0900 сағ. 

6D070900 – 

«Металлургия» 

мамандығы 

бойынша 

философия докторы 

(PhD) дәрежесі 

берілсін 

 



профессоры, Екатеринбург 

қ., Ресей. 

электр-химиялық өндірістер 

технологиясының 

зертханасы, Алматы қ., 

Қазақстан 

3 
Тажиев Елеусиз 

Болатович 
13.03. 
1990 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018 
КЕАҚ 

Қ.И.Сәтбаев 
атындағы 

ҚазҰТЗУ 

Металдарды 

тікелей 

редукциялау 

негізінде 

металқұрамды 
қалдықтардан 

темір-марганец-

хромды 

қорытпаларды алу 

технологиясын 

жасақтау 

1. Тлеугабулов С.М. – техн. 

ғыл. д-ры, «Металлургия 

және пайдалы қазбаларды 

байыту» кафедрасының 

профессоры, Қ.И.Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ. 

2. Рыжонков Д.И – техн. 

ғыл. д-ры, «Функционал-

дық наножүйелер және 
жоғары температуралы 

материалдар» кафедра-

сының профессор-

кеңесшісі, «Мәскеу болат 

және қорытпалар 

институты» ҰТЗУ, Мәскеу 

қ., Ресей. 

1. Намазбаев С.К. – техн. ғыл. 

канд., «Жоғары технология-

лар және энергияны үнемдеу 

ұлттық орталығы» ЖШС 

эксперт-кеңесшісі,  Алматы 

қ., Қазақстан. 
2. Келаманов Б.С. – техн. 

ғыл. канд., доцент. 

«Металлургия, тау-кен және 

мұнай-газ ісі» кафедрасының 

қауымдастырылған 

профессоры, Ақтөбе қ., 

Қазақстан. 

17 қараша 
2020 ж.,   

1100 сағ 

6D070900 – 

«Металлургия» 

мамандығы 
бойынша 

философия докторы 

(PhD) дәрежесі 

берілсін 

 

4 

Сейдахметова 

Назира 

Махмутовна 

06.06. 

1989 
2013-2016 

АҚ  
«Қазақстан- 

Британ 

техникалық 

университеті»  

 

Қазақстанның қара 
тақтатасты кенін 

кешенді өңдеу 

технологиясын 

әзірлеу 

1. Жұрынов М.Ж. – химия 

ғыл. д-ры, ҰҒА академигі, 

Ұлттық ғылым акад-

емиясының президенті, 

Алматы қ., Қазақстан. 

2. Козлов В.А. – техн. ғыл. 

д-ры, «Металлургиялық 

процестер, жылу техникасы 

және арнайы материалдар 
технологиясы» 

кафедрасының 

профессоры, Қ.И. Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ. 

3. Смирнов К.М. – техн. 

ғыл. канд., «Химиялық 

технологияның жетекші 

ғылыми-зерттеу 

институты» АҚ-ның 

«Минералды шикізатты 

кешенді өңдеу» 

бөлімшесінің  бастығы, 

Мәскеу қ., Ресей. 

1. Ультаракова А.М. – техн. 

ғыл. канд., «Металлургия 

және кен байыту» 

институтының «Титан және 

сирек қиын балқитын 

металдар» зертханасының 

меңгерушісі, Алматы қ., 

Қазақстан. 

2. Алтайбаев Б.Т. – PhD 

докторы, «Жоғары 

технологиялар институты» 
ЖШС «Жерасты шаймалау» 

зертханасының ғылыми 

қызметкері, Алматы қ., 

Қазақстан. 

08 

желтоқсан 

2020 ж.,   

0900 сағ. 

6D070900 – 

«Металлургия» 
мамандығы 

бойынша 

философия докторы 

(PhD) дәрежесі 

берілсін 

 

5 

Алимжанова 

Алия 

Маргулановна 

19.08. 

1984 
2014-2017 КЕАҚ 

Механикалық 

және 

технологиялық 

1. Смағұлов Д.Ұ. – техн. 

ғыл. д-ры, «Инженерлік 

физика» кафедрасының 

1. Канаев А.Т. – техн. ғыл. д-

ры, С. Сейфуллин атындағы 

Қазақ Агротех-никалық 

 

 

6D071000 – 

«Материалтану 

және жаңа 

 



Қ.И.Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ 

қасиеттерінің 

жоғары деңгейі 

бар титан негізінде 

перспективалы 

қорытпаларды 

әзірлеу 

профессоры, Қ.И. Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ. 

2. Белов Н. А. – техн. ғыл. д-

ры, «Құю процестері 

технологиясы» 

кафедрасының 

профессоры, «Мәскеу 

болат және қорытпалар 
институты» ҰТЗУ, Мәскеу 

қ., Ресей. 

университетінің 

«Стандарттау, метро-логия 

және сертифика-циялау» 

кафедрасының профессоры, 

Нұр-Сұлтан қаласы, 

Қазақстан. 

2. Байсанов С.О. – техн. ғыл. 

д-ры, профессор, Ж. Әбішев 
атындағы Химия-

металлургия институ-тының  

директоры, Қарағанды қ., 

Қазақстан.   

23 

желтоқсан 

2020 ж.,   

1000 сағ. 

материалдар 

технологиясы» 

мамандығы 

бойынша 

философия докторы 

(PhD) дәрежесі 

берілсін 

6 

Кұрмансейтов 

Мұрат 

Бауыржанұлы  

23.04. 

1992 
2015-2018 

КЕАҚ 

Қ.И.Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ 

Құйылған 

шойынды алу 

және 

термохимиялық 

оңтайландыру 

арқылы оның 

беттік қабатын 

болатқа айналдыру 
технологиясын 

жасақтау 

1. Тлеугабулов С.М. – техн. 

ғыл. д-ры, «Металлургия 

және пайдалы қазбаларды 

байыту» кафедрасының 

профессоры, Қ.И. Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ. 

2. Еремеева Ж.В. – техн. 

ғыл. д-ры, «Ұнтақты 

металлургия және 

функционалды жабындар» 

кафедрасының 
профессоры, «Мәскеу 

болат және қорытпалар 

институты» ҰТЗУ, Мәскеу 

қ., Ресей. 

1. Хасен Б.П. – ЖШС «Жер 

қойнауын кешенді игеру 

проблемалары институты»  

директоры, Қарағанды қ., 

Қазақстан. 

2. Смағұлов Д.Ұ. – техн. ғыл. 

д-ры, «Инженерлік физика» 

кафедрасының профессоры, 
Қ.И. Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ. 

 

 

23 

желтоқсан 

2020 ж.,   

1200 сағ. 

6D070900 – 

«Металлургия» 

мамандығы 

бойынша 

философия докторы 

(PhD) дәрежесі 
берілсін 

 

 

 

 

 


