
02.00.06 –Жоғары молекулалық қосылыстар мамандығы бойынша қауымдастырылған 

профессор дәрежесіне өтініш беру туралы анықтама   

                              

1 Тегі, аты, әкесінің аты  Татыханова Гүлнұр Сайранқызы 

2 Ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, 

ғылым докторы, философия докторы 

(PhD), бейіні бойынша доктор) немесе  

философия докторы (PhD), академиялық 

дәрежесі, бейіні бойынша доктор немесе  

философия докторы (PhD), бейіні 

бойынша доктор дәрежесі, берілген күні 

Химия ғылымдарының кандидаты, 

 FK № 0003781, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау 

комитетінің 23 желтоқсан 2009 жылғы шешімімен 

(хаттама № 10) 

   

 

3 Ғылыми атағы, берілген күні жоқ 

4 Құрметті атақ, берілген күні жоқ 

5 
Лауазымы  (лауазымға тағайындау 

туралы бұйрықтың күні мен нөмірі) 

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУдың инженерлік 

бейін зертханасының жетекші орынбасары 

(26.08.2011ж. №1685 лс бұйрық) (еңбек кітапшасында 

көрсетілген).  

6 
Ғылыми, ғылыми-педагогокалық қызмет 

өтілі 

Мамандығы бойынша жалпы жұмыс өтілі – 18,5 жыл, 

оның ішінде инженерлік бейін зертханасының жетекші 

орынбасары лауазымында 11 жыл, 6 ай  

7 Количество научных статей после 

защиты диссертации/получения ученого 

звания ассоциированного профессора 

(доцента) 

Диссертацияны қорғағанннан кейін жарияланған 

барлық жұмыстар саны– 37. 

Оның ішінде: 

- Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of 

Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф 

Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)), Scopus 

(Скопус) базаларына кіретін халықаралық 

рецензияланатын ғылыми журналдарда – 11;  

- Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім 

министрлігінің Ғылым және жоғары білім 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті 

(ҒЖБССҚК) ұсынған басылымдарда – 15; 

- басқа ғылыми журналдар мен басылымдарда – 3; 

- Қазақстан Республикасының 5 инновациялық патенті 

бар. 

Индекс Хирша (h-index): Scopus бойынша - 8, Google 

scholar бойынша – 11.  

8 Соңғы 5 жылда жарияланған 

монографиялар, оқулықтар, жеке-дара 

жазылған оқу (оқу-әдістемелік) 

құралдарының спаны 

Монография –1, 3 шетелдік кітап басылымында 

тараулар жазылды, оның ішінде 1 тарау  Springer 

Science+Business Media басылымында.  

 

9 Диссертацияны оның жетекшілігімен 

қорғаған және ғылыми дәрежесі (ғылым 

кандидаты, ғылым докторы, философия 

докторы (PhD) академиялық дәрежесі, 

бейіні бойынша доктор немесе  

философия докторы (PhD), бейіні 

бойынша доктор дәрежесі бар адамдар  

жоқ 

10 Оның жетекшілігімен дайындалған 

республикалық, халықаралық, шетелдік 

конкурстардың, көрмелердің, 

фистивальдердің, сыйлықтардың, 

олимпиадалардың лауреаттары мен 

жүлдегерлері  

жоқ 



12  Қосымша ақпараттар - 2022-2024жылдарға арналған жас ғалымдарды 

гранттық қаржыландыру шеңберінде орындалатын 

AP13067773 «Офтальмология үшін әсерету мерзімі 

ұзартылған көз тамшыларын полисахарид – геллан 

мен офлоксацин негізінде алу» жобасының ғылыми 

жетекшісі (ҚР БҒМмен бекітілген келісім шарт №94-

КМУЗ 20.05.2022ж.)  

- «Білім беру жүйесінің дамуына қомақты үлес қосып, 

университеттің ғылыми өміріне белсенді қатысқаны 

үшін» атты Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУдың 

ректорының құрмет грамотасы 2021г.; 

- 2019жылдан бері АҚ «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-

техникалық сараптама орталығының» ұлттық ғылыми 

кеңесінің эксперті;  

- «ҚазҰУ Хабаршысы. Химия сериясы» журналында 

рецензент; 

- 2022жылдан бері химия пәні бойынша 

республикалық олимпиадасының райондық, облостық, 

қалалық турнирларында төраға мүшесі.  

 

 

ИБЗ жетекшісі PhD, ассоц. проф.     ___________________Азат С. 

 

 

Ғылым және халықаралық  

ынтымақтастық жөніндегі проректор        _____________________  Шокпаров  А. Ж. 

 


