
Ежеквартальный отчет о принятых диссертационным советом решениях  

по присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю 

 

№ 
Ф.И.О. 

докторанта 

Год 

рождения 

Период 

обучения в 

докторантуре 

ВУЗ, в 

котором 

обучался 

докторант 

Тема диссертации 

Научные консультанты  

(Ф.И.О. степень, место 

работы) 

Официальные рецензенты 

(Ф.И.О., степень, место 

работы) 

Дата 

защиты 

Принятое 

решение 

диссертационного 

совета и 

апелляционной 

комиссии (при 

наличии) 

№ 

диплома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров) 

1.  

Салбырова 

Макпал 

Токтарбеккызы 

09.04.1985 

 

2015-2018 

 

КазНПУ имени 

Абая 

 

Теоретические и 

методические основы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

изучении географии 

Бейсенова Алия Сарсеновна 
– доктор географических наук, 

академик НАН РК, профессор 

кафедры географии, экологии и 

туризма, Казахский 

национальный педагогический 

университет имени Абая, 

г.Алматы, Республика 

Казахстан. 

Абдиманапов Бахадурхан 

Шарипович – доктор 

географических наук, 

профессор кафедры географии, 

экологии и туризма, Казахский 

национальный педагогический 

университет имени Абая, 

г.Алматы, Республика 

Казахстан. 

Таможняя Елена 

Александровна – доктор 

педагогических наук, доцент 

кафедры методики 

преподавания географии, 

Московский педагогический 

государственный университет 

г. Москва (Российская 

Федерация). 

Саипов Абдимажит  

Аманжолович– доктор 

педагогических наук, 

Евразийский национальный 

университет имени Гумилёва, 

профессор кафедры 

физической и экономической 

географии, г. Нұр-Сұлтан., 

Республика Казахстан. 

(шифр специальности 

13.00.08); 

Какимжанов Еркин 

Хамитович –  PhD доктор, 

Казахский национальный 

университет имени аль-

Фараби, и.о. доцент кафедры 

картографии и 

геоинформатики., г.Алматы, 

Республика Казахстан. 

(шифр специальности Доктор 

PhD-география); 

27.12.2019 

 

- 

 

Серия DD 

№0000016 

 

 

 



Диссертациялық кеңестің  

төрайымы 

г.ғ.д., профессор                                                             Каймулдинова К.Д. 

 

Диссертациялық кеңестің  

ғалым хатшысы 

г.ғ.к., доцент                                                                           Тилекова Ж.Т. 

30.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Диссертациялық кеңестердің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін тағайындау (дәреже беруден 

бас тарту) шешімдері туралы тоқсан сайынғы есеп 

 

№ 

Докторанттың 

аты-жөні 

(болған 

жағдайда)) 

Туған 

жылы 

Докторантурада 

оқыған кезеңі  

 

Докторант 

білім 

алған 

ЖОО 

Диссертация 

тақырыбы 

Ғылыми кеңесшілердің 

аты-жөні (бар болған 

жағдайда), ғылыми 

дәрежесі, жұмыс орны 

 

Ресми рецензент 

((Аты-жөні (болған 

жағдайда)), ғылыми 

дәрежесі, жұмыс 

орны) 

Қорғау 

күні 

Диссертациялық 

кеңестің және 

апелляциялық 

комиссияның 

қабылдаған 

шешімі (болған 

жағдайда) 

Диплом 

№  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мамандық бойынша диссертациялық кеңес (кадрлар даярлау бағыты бойынша) 

1.  

 

Салбырова 

Макпал 

Токтарбеккызы 

04.09.1985 

 

2015-2018 

 

Абай 

атындағы 

ҚазҰПУ 

 

Географияны 

оқытуда 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологияларды 

қолданудың 

теориялық және 

әдістемелік 

негіздері 

 

Бейсенова Алия 

Сарсеновна – география 

ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚР ҰҒА-ның 

академигі, Абай атындағы 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университеті, Алматы қ., 

Қазақстан.  

Абдиманапов Бахадурхан 

Шарипович – география 

ғылымдарының докторы,  

профессор  Абай атындағы 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университеті, Алматы қ., 

Қазақстан.  

Таможняя Елена 

Александровна – 

педагогика ғылымдарының 

докторы,  профессор, 

педагогика ғылымдарының 

докторы, Мәскеу 

педагогикалық 

мемлекеттік 

университетінің доценті, 

«Географияны оқыту 

әдістемесі» кафедрасының 

меңгерушісі, Мәскеу қ., 

Ресей Федерациясы 

 Саипов Абдимажит  

Аманжолович – 

педагогика 

ғылымдарының 

докторы, Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия 

ұлттық 

университетінің 

физикалық және 

экономикалық 

география 

кафедрасының 

профессоры, Нұр-

Сұлтан қ., Қазақстан 

Республикасы. 

(мамандық шифры 

13.00.08); 

Какимжанов Еркин 

Хамитович  –  PhD 

доктор, әл-Фараби 

атындағы Қазақ 

Ұлттық университеті, 

картография және 

геоинформатика 

кафедрасының доцент 

м.а., Алматы қ., 

Қазақстан 

Республикасы 

(мамандық шифры 

PhDдоктор -

27.12.2019 

 

- 

 

Серия DD 

№0000016 

 



география); 

 

 

 

Диссертациялық кеңестің  

төрайымы 

г.ғ.д., профессор                                                             Каймулдинова К.Д. 

 

Диссертациялық кеңестің  

ғалым хатшысы 

г.ғ.к., доцент                                                                           Тилекова Ж.Т. 

30.03.2020 


