Отчет диссертационного совета по направлению подготовки кадров «8D061–Информационно-коммуникационные технологии»:
специальности «6D070300 – Информационные системы»
за II квартал 2020 года
№ ФИО (при его
наличии )
докторанта

Год
рожде
ния

1
1

3
26.11.
1989

2

2
Ахметова
Айдана
Жанатбековна

Кантуреева
Мансия
Арынбековна

20.09.
1976

Перио
д
обучен
ия в
доктор
антуре
4
20152019

20162018

ВУЗ, в
котором
обучался
докторант

Тема диссертации

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

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

5
ЕНУ
имени Л.Н.
Гумилева

6
Математическое
моделирование
и
анализ
процессов
изменения
в
информационном
пространстве
компьютерной
социальной сети

7
Ла Лира Львовна – кандидат
физико-математических
наук,
доцент кафедры «Информационные
системы» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

8
Солтан Гульжан Жексенбаевна –
начальник
департамента
по
планированию
и
обслуживанию
обучающихся, кандидат технических
наук, старший преподаватель кафедры
«Информационные
системы»,
Казахский
агротехнический
университет им.С.Сейфуллина.

ЕНУ
имени Л.Н.
Гумилева

Информационная
система поддержки
принятия решений на
основе
мультиагентного
подхода

Мурзин Федор Александрович –
кандидат физика-математических
наук,
доцент,
заместитель
директора по научной работе
института имени А.П. Ершова,
Новосибирск, Россия.

Тусупов Джамалбек Алиаскарович
–
доктор
физикаматематических наук,
профессор, заведующий кафедрой
«Информационные системы» ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева.
Жетпісов Қабылда Жетпісович
кандидат
физикаматематических наук,
доцент
кафедры «Информационные
системы» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Мурзин Федор Александрович –
кандидат физика-математических
наук, доцент,
заместитель
директора по научной работе
института имени А.П. Ершова,
Новосибирск, Россия.

Дата
защиты

9
28
апреля
2020 г

Принятое решение
диссертационного
совета и
аппеляционной
комиссии (при
наличии)
10
Присуждение
степени

№ диплома

11
№ 0000050

Дидар Едилхан – доктор философии
(PhD), ассоциированный профессор,
координатор ИКТ программ, Astana IT
University
Дюсембаев Ануар Ермуканович –
доктор физико-математических наук,
и.
о.
профессора
кафедры
информационных систем Казахского
национального университета имени
Аль-Фараби.

28
апреля
2020 г

Присуждение
степени

№ 0000051

Жукабаева Тамара Кокеновна – PhD,
ассоциированный
профессор
заведующая «Лабораторией систем
информационной
безопасности»
Филиала
«Информационные
технологии и безопасность» РГП на
ПВХ Институт информационных и
вычислительных технологий.

* Диссертационный совет по направлению подготовки кадров «8D061–Информационно-коммуникационные технологии: специальности «6D070300 –
Информационные системы» был создан приказом ректора университета №2012-n от 11.12.2019 г.

«8D061–Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кадрларды даярлау бағытында:
«6D070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша
Диссертациялық кеңестің 2020 жылдың II кварталына
ЕСЕБІ
№

Докторантың
ТАӘ (бар
болса)

Туған
жылы

Докторантур
а-да
оқу
мерзім
і

Докторант
оқыған
ЖОО

1
1

2
Ахметова
Айдана
Жанатбековна

3
26.11.
1989

4
20152019

5
Л.Н.
Гумилева
атындағы
ЕҰУ

2

Кантуреева
Мансия
Арынбековна

20.09.
1976

20162018

Л.Н.
Гумилева
атындағы
ЕҰУ

Диссертацияның
тақырыбы

Ғылыми кеңесшілері(ТАӘ (бар
болса)), дәрежесі, жұмыс орны)

Ресмирецензенттер(ТАӘ (бар болса)),
дәрежесі, жұмыс орны)

Қорғау
күні

6
Компьютерлік
әлеуметтік желінің
ақпараттық
кеңістіктегі
өзгеру
үрдістерін
талдау
және математикалық
модельдеу

7
Ла Лира Львовна – физикаматематика
ғылымдарының
кандидаты, доцент, Л.Н. Гумилев
атындағы
Еуразия
ұлттық
университеті,
«Ақпараттық
жүйелер» кафедрасы.

8
Солтан Гульжан Жексенбаевна – Білім
алушыларға қызмет көрсету және
жоспарлау департаментінің бастығы,
техника ғылымдарының кандидаты,
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының
аға
оқытушысы,
С.Сейфуллин
атындағы
Қазақ
агротехникалық
университеті.

9
28 сәуір
2020 ж

Мультиагенттік тәсіл
негізінде
шешім
қабылдауды
қолдаудың
ақпараттық жүйесі

Мурзин Федор Александрович –
физика-математика ғылымдарының
кандидаты, доцент, Ресей ғылым
академиясының Сібір бөлімшесінің
Информатика
жүйелері
институтының ғылыми жұмыстар
бойынша
директорының
орынбасары, Новосібір мемлекеттік
университеті, Ресей.
Тусупов Джамалбек Алиаскарович
– физика-математика
ғылымдарының докторы,
профессор, Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті,
«Ақпараттық жүйелер»
кафедрасының меңгерушісі.
Жетпісов Қ. – Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің
«Ақпараттық технологиялар»
факультеті «Ақпараттық жүйелер»
кафедрасы, физика-математика
ғылымдарының кандидаты, доцент;
Мурзин Федор Александрович –
физика-математика ғылымдарының
кандидаты, доцент, Ресей ғылым

Диссертациялық
кеңестің және
апелляциялық
комиссияның
қабылданған
шешімі (бар
болса))
10
Дәреже берілсін

диплом№

11
№ 0000050

Дәреже берілсін

№ 0000051

Дидар Едилхан – PhD доктор,
қауымдастырылған профессор, АКТ
бағдаламаларының
координаторы,
Дидар Едилхан, Astana IT University.

Дюсембаев Ануар Ермуканович –
физика-математика
ғылымдарының
докторы, Әль-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің ақпараттық
жүйелер кафедрасының профессор м.а..
Жукабаева Тамара Кокеновна – PhD
доктор, қауымдастырылған профессор,
ҚР БҒМ ҒК Ақпараттық және
есептеуіш
технологиялар
институтының
«Ақпараттық
технологиялар
және
қауіпсіздік»
Филиалының «Ақпараттық қауіпсіздік
жүйелері» зертханасының меңгерушісі.

28 сәуір
2020 ж

академиясының Сібір бөлімшесінің
Информатика жүйелері
институтының ғылыми жұмыстар
бойынша директорының
орынбасары, Новосібір мемлекеттік
университеті, Ресей.

«8D061–Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кадрларды даярлау бағытында: «6D070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандықтары
бойынша Диссертациялық кеңес университет ректорының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №2012-п бұйрығымен құрылған.
*

Диссертациялық кеңес төрағасы

Тусупов Д.А.

Диссертациялық кеңестің Ғалым хатшысы

Муханова А.А.

