Отчет диссертационного совета по направлению подготовки кадров «8D061–Информационно-коммуникационные технологии»:
специальности «6D070300 – Информационные системы»
за III квартал 2021 года
№

ФИО (при
его наличии
)
докторанта

Год
рож
дени
я

Период
обучени
яв
докторан
туре

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

Дата
защиты

1
1

2
Касекеева
Айслу
Бисеновна

3
1974

4
20172020

5
ЕНУ
имени Л.Н.
Гумилева

6
Модель
семантической
библиотеки,
содержащей
информацию на
английском, русском
и казахском языках

7
Тусупов
Джамалбек
Алиаскарович – доктор физикоматематических наук, профессор
кафедры
«Информационные
системы» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

8
- Айтимова Улзада Жолдасбековна кандидат физико-математических наук,
и.о.
профессора
Казахского
агротехнического университета им.
С.Сейфуллина (заменена вместо:
Уалиевой
Ирины
Маратовны
кандидата
физико-математических
наук, старшего преподавателя кафедры
информатики
Казахского
национального университета им. альФараби /извещение в МОН РК
направлено
07.07.2021,
№03-0328/2585/).

9
16 июля
2021 г.

- Мурзин Федор Александрович –
кандидат физико-математических
наук,
доцент,
заместитель
директора по науке Института
систем
информатики
им.
А.П.Ершова
СО
РАН,
Новосибирск, Россия.

Принятое решение
диссертационного
совета и
аппеляционной
комиссии (при
наличии)
10
присудить степень
доктора
философии (PhD)

№ диплома

11
№ 1080-п от
23.07.2021

- Мамырбаев Оркен Жумажанович –
доктор
философии
(PhD),
ассоциированный
профессор,
заместитель генерального директора
РГП «Института информационных и
вычислительных технологий» КН МОН
РК.
2

Махажанова
Улжан
Танирберген
овна

1987

20172020

ЕНУ
имени Л.Н.
Гумилева

Поддержка принятия
решений в
динамических
системах (на
примере
кредитования малого
и среднего бизнеса)

- Муханова Аягоз Асанбековна –
доктор
философии
(PhD),
и.о.доцента
кафедры
«Информационные системы» ЕНУ
им.Л.Н.Гумилева.
- Мурзин Федор Александрович –
кандидат физика-математических
наук,
доцент,
заместитель
директора по научной работе
института систем информатики
имени А.П.Ершова, Новосибирск,
Россия.

- Дидар Едилхан – доктор философии
(PhD), ассоциированный профессор,
координатор ИКТ программ, Astana IT
University.
- Сатыбалдиева Айжан Жанабековна –
доктор философии (PhD), старший
преподаватель
кафедры
«Информационные
системы»,
Казахский
агротехнический
университет им.С.Сейфуллина.

16 июля
2021г.

присудить степень
доктора
философии (PhD)

№ 1080-п от
23.07.2021

* 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.
За 3 квартал принятых решений по присуждению степени доктора философии (PhD) два.

Председатель диссертационного совета

Тусупов Д.А..

Ученый секретарь диссертационного совета

Муханова А.А.

«8D061–Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кадрларды даярлау бағытында:
«6D070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша
Диссертациялық кеңестің 2021 жылдың III кварталына
ЕСЕБІ
№

Докторант
ың ТАӘ
(бар болса)

Туған
жылы

Докторантурада оқу
мерзімі

Докторант
оқыған
ЖОО

Диссертацияның
тақырыбы

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

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

Қорғау
күні

1
1

2
Касекеева
Айслу
Бисеновна

3
1974

4
20172020

5
Л.Н.
Гумилев
атындағы
ЕҰУ

6
Ағылшын, орыс және
қазақ тілдерінде
ақпараты бар
семантикалық
кітапхананың моделі

7
Тусупов
Джамалбек
Алиаскарович – физика-математика
ғылымдарының
докторы,
профессор, Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия
ұлттық
университеті,
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы.

8
- Айтимова Улзада Жолдасбековна физика-математика
ғылымдарының
кандидаты, С.Сейфуллин атындағы
ҚазАТУ
қауымдастырылған
профессоры (Уалиева
Ирина
Маратовна физика-математика
ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Информатика
кафедрасының
аға
оқытушысының орнына ауыстырылған
/ҚР БҒМ 07.07.2021 ж., №03-03-28/2585
жіберілген хабарлама/).

9
16 июля
2021 г.

- Мурзин Федор Александрович физика-математика ғылымдарының
кандидаты, доцент, А.П. Ершов
атындағы Информатика жүйелері
институты директорының ғылым
жөніндегі орынбасары, РҒА СБ,
Новосібір, Ресей.

2

Махажано
ва Улжан
Танирберг
еновна

1987

20172020

Л.Н.
Гумилев
атындағы
ЕҰУ

Динамикалық
жүйелерде
шешімдерді
қабылдауды қолдау
(шағын және орта
бизнесті
несиелендіру
мысалында)

- Муханова Аягоз Асанбековна –
философия докторы (PhD), Л.Н.
Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университеті,
«Ақпараттық
жүйелер» кафедрасының доценті
міндетін атқарушы;
-Мурзин Федор Александрович –
физика-математика ғылымдарының
кандидаты, доцент, Ресей ғылым
академиясының Сібір бөлімшесінің
Информатика
жүйелері
институтының ғылыми жұмыстар
бойынша
директорының
орынбасары, Новосібір мемлекеттік

- Мамырбаев Өркен Жұмажанович философия докторы (PhD), Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым
министрлігі
Ғылым
комитетінің
«Ақпараттық
және
есептеуіш
технологиялар институты» РМК бас
директорының
орынбасары,
қауымдастырылған профессор.
- Едилхан Дидар - философия докторы
(PhD), қауымдастырылған профессор,
АКТ
бағдарламаларының
координаторы, Astana IT University.
- Сатыбалдиева Айжан Жанабековна –
философия
докторы
(PhD),
«Ақпараттық жүйелер» кафедрасының
аға
оқытушысы,
С.Сейфуллин
атындағы
Қазақ
агротехникалық
университеті.

16 июля
2021г.

Диссертациялық
кеңестің және
апелляциялық
комиссияның
қабылданған
шешімі (бар
болса))
10
философия
докторы (PhD)
дәрежесі берілсін

философия
докторы (PhD)
дәрежесі берілсін

диплом№

11
23.07.2021
№ 1080-п

23.07.2021
№ 1080-п

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. 3 кварталда (PhD) философия
докторы дәрежесін беру бойынша шешім екеу.
*

Диссертациялық кеңес төрағасы
Диссертациялық кеңестің Ғалым хатшысы

Тусупов Д.А.
Муханова А.А.

