Абай атындағы ҚазҰПУ-де философия докторы (PhD),
бейіні бойынша доктор дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша 3 жылға
арналған
диссертациялық кеңестертің құрылғаны туралы ақпарат
"Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы №126
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы №56 бұйрығына сәйкес, Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің
хаты негізінде Абай атындағы ҚазҰПУ ректорының бұйрықтарымен (№01-05-74,
01.04.2016 ж.; №01-05-152, 05.09.2016 ж.; №01-05-155, 13.09.2016 ж.; №01-05-37,
10.02.2017 ж.; 01-02-02/02-41, 09.06.2017 ж.; №01-02-02/02-61-1, 01.11.2017ж.; №01-0202/02-77, 22.12.2017 ж.; №04-02-02-02/19, 12.03.2018ж.; №04-02-02-02/138, 07.11.2018ж.)
философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу үшін диссертация
қорғау бойынша Абай атындағы ҚазҰПУ-де 3 жылға арналған (2016-2019 жж.; 2018-2021
жж.) диссертациялық кеңестер құрылды.
№
1

Диссертациялық кеңес
6D010000-Білім беру
(педагогикалық және
психологиялық
ғылымдар)
(2018-2021 жж.)

Мамандық
6D010300 – Педагогика
және психология
6D050300 – Психология
6D010700 – Бейнелеу өнері
және сызу

Төраға
Альмухамбетов
Берикжан Айткуловичп.ғ.д., профессор,
педагогика және
психология
институтының директоры
6D010100 – Мектепке дейінгі
Тургунбаева Ботагүл
оқыту және тәрбие
Алтаевна - п.ғ.д.,
6D010200 – Бастауышта оқыту профессор
педагогикасы мен әдістемесі

2

6D010000-Білім беру
(педагогикалық
ғылымдар)
(2018-2021 жж.)

3

6D010000-Білім беру
(дефектология)
(2018-2021 жж.)

6D 010500 – Дефектология

4

6D010000- Білім беру
(жаратылыстану және
география)
(2018-2021 жж.)

6D011200 – Химия
6D011300 – Биология
6D011600 – География

5

6D010000- Білім беру
(математика, физика)
(2018-2021 жж.)

6D010900 – Математика
6D011000 – Физика

6

6D010000- Білім беру
(информатика)
(2018-2021 жж.)

6D011100 – Информатика

Мовкебаева
Зульфия
Ахметвалиевнап.ғ.д.,
профессор,
Превентивтік
суицидология және ҚР
ЖОО білім беру бойынша
ресурстық
кеңес
беру
орталығының директоры
Каймулдинова Куляш
Дуйсенбаевна– г.ғ.д.,
профессор, жаратылыстану
және география
институтының директоры
Абылкасымова
Алма
Есимбековна
–
п.ғ.д.,
профессор,
математика,
физика және информатика
оқыту
әдістемесі
кафедрасының меңгерушісі
Бидайбеков
Есен
Ыкыласович
–п.ғ.д.,
профессор,
информатика
және
білімді
ақпараттандыру

7

6D010000-Білім беру
және гуманитарлық
ғылымдар
(2017-2020жж.)

6D011400 – Тарих
6D020300 – Тарих

8

Гуманитарлық
ғылымдар
(2017-2020жж.)

6D020500 – Филология
6D021400 – Әдебиеттану
6D021300 – Лингвистика

9

6D010000- Білім беру
(қазақ тілі мен әдебиеті)
(2018-2021 гг.)

6D011700 – Қазақ тілі мен
әдебиеті

кафедрасының меңгерушісі
Қойгелдиев Мәмбет
Құлжабайұлы - т.ғ.д.,
профессор, ҚР ҰҒА
академигі, академик Т.С.
Садықов ат. Қазақстан
тарихы кафедрасының
меңгерушісі
Әбдіғазиұлы Балтабайфилол.ғ.д., профессор,
филология және көптілді
білім беру институтының
директоры
Оразбаева Фаузия
Шамсиевна- п.ғ.д.,
профессор, ҚР ҰҒА корр.мүшесі

