"С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" КеАҚ Бейсембина
Бибигулдің 6D080100 – «Агрономия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)
дәрежесін алу үшін дайындалған "PVY штаммдарына картоп сұрыптарының төзімділігін
молекулярлы-биологиялық негіздеу" тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.
Диссертация "С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" КеАҚ
«Егіншілік және өсімдік шаруашылығы" кафедрасында орындалған.
Қорғау тілі: орыс.
Ғылыми кеңесшілері:
1. Мусынов Қажимұрат Майрамбекұлы – ауылшаруашылық ғылымдарының
докторы, профессор, «Өсімдік қорғау және карантин» кафедрасының меңгерушісі,
"С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті" КеАҚ, Қазақстан
Республикасы.
2.Хасанов Вадим Тагирович – биология ғылымдарының кандидаты, «Өсімдік қорғау
және карантин» кафедрасының м.а.профессоры, "С.Сейфуллин атындағы Қазақ
агротехникалық университеті" КеАҚ, Қазақстан Республикасы.
3. Вологин Семен Германович - биология ғылымдарының кандидаты,
ауылшаруашылығы биотехнологиясы бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, Татар
ауылшарашылығы ғылыми-зерттеу институты, Казан қаласы, Ресей Федерациясы.
Ресмі рецензенттері:
1. Аникина Ирина Николаевна, ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты,
биотехнология кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Торайғыров атындағы
Павлодар мемлекеттік университеті, Павлодар қаласы, Қазақстан Республикасы.
2. Екатеринская Екатерина Михайловна, PhD, агрономия кафедрасының
меңгерушісі, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай аумақтық университеті, Қостанай
қаласы, Қазақстан Республикасы.
Диссертациялық кеңестік уақытшасына сайлаған мұшелерінің тізімі:
1. Бабаев Сайлау Ахметович, ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы,
профессор, картоп биотехнология, тұқымтану және селекциясы зертханасының, бас
ғылыми қызметкер, «Қазақ картоп және жеміс-көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институты» ЖШС-нің Аумақтық филиалы, Қазақстан Республикасы.
2. Бабкенов Адилхан Темирханович, ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты,
астық дақылдар селекциясы бөлімінің меңгерушісі, «А.Бараев атындағы астық
шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС, Қазақстан Республикасы.
3. Ержебаева Раушан Сайлаувна, биология ғылымдарының кандидаты,
аналитикалық зертханасының меңгерушісі м.а., «Қазақ егіншілік және өсімдік
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС, Қазақстан Республикасы.
4. Коберницкий Владимир Иванович, ауылшаруашылығы ғылымдарының
кандидаты, жемазықтық, асбұршақ және жармалық дақылдар селекцясы бөлімінің
меңгерушісі, «А.Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы»
ЖШС, Қазақстан Республикасы.
5. Кудайбергенов Мухтар Сарсенбекович, ауылшаруашылығы ғылымдарының
докторы, профессор, бас ғылыми қызметкер, «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы
ғылыми-зерттеу институты» ЖШС, Қазақстан Республикасы.
6. Насиев Бейбут Насиевич, ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы,
өсімдікшаруашылығы өндіру технологиясы жоғары мектебінің профессоры, «Жангирхан
атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті» КеАҚ,Қазақстан Республикасы.
7. Сарбаев Амангельды Таскалиевич, ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы,
профессор, бас ғылыми қызметкер, «Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылымизерттеу институты» ЖШС, Қазақстан Республикасы.
8. Шаяхметова Алтын Сейтахметовна, ауылшаруашылығы ғылымдарының
кандидаты, агрономия факультетінің деканы, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан
мемлекеттік универстеті, Қазақстан Республикасы.

Қорғау 2021 жылы 18 маусым сағат 14.00-де «С.Сейфуллин атындағы Қазақ
агротехникалық университеті» КеАҚ жанындағы Диссертациялық кеңесінде өтеді.
Мекен-жайы: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Жеңіс даңғылы, 62, Бас ғимарат, №1321 конференцзалы.
https://zoom.us/j/6350781203?pwd=Ymg2Z2ZCeHF4ckt1N3FTWW9HeldrUT09
e-mail: rausha05@mail.ru

В НАО "Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина" состоится
защита диссертации на соискание степени доктора философии PhD Бейсембиной
Бибигуль на тему: «Молекулярно-биологическое обоснование устойчивости сортов
картофеля к штаммам PVY» по специальности 6D080100 – «Агрономия».
Диссертация выполнена на кафедре "Земледелие и растениеводство" НАО
"Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина".
Язык защиты: русский.
Научные консультанты:
1. Мусынов Кажимурат Майрамбекович, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заведующий кафедрой «Защита и карантин растений» НАО «Казахский
агротехнический университет им. С. Сейфуллина», Республика Казахстан.
2. Хасанов Вадим Тагирович, кандидат биологических наук, и.о. профессора
кафедры «Защита и карантин растений» НАО «Казахский агротехнический университет
им. С. Сейфуллина», Республика Казахстан.
3. Вологин Семен Германович - кандидат биологических наук, ведущий научный
сотрудник отдела сельскохозяйственной биотехнологии Татарского НИИ сельского
хозяйства , г. Казань, Российская Федерация.
Официальные рецензенты:
1. Аникина Ирина Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
ассоциированный профессор кафедры биотехнологии Павлодарского государственного
университета им.Торайгырова, Республика Казахстан.
2. Екатеринская Екатерина Михайловна, PhD, заведующая кафедрой агрономии
Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова, г. Костанай, Республика
Казахстан.
Состав временных членов диссертационного совета:
1. Бабаев Сайлау Ахметович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
главный научный сотрудник лаборатории селекции, семеноводства и биотехнологии
картофеля регионального филиала ТОО «Казахский НИИ плодоовощеводства и
картофелеводства», Республика Казахстан.
2. Бабкенов Адилхан Темирханович, кандидат сельскохозяйственных наук,
зав.отделом селекции зерновых культур ТОО «НПЦ зернового хозяйства им.А. Бараева»,
Республика Казахстан.
3. Ержебаева Раушан Сайлаувна, кандидат биологических наук, и.о. заведующей
аналитической лаборатории ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
земледелия и растениеводства», Республика Казахстан.
4. Коберницкий Владимир Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующий отделом селекции зернофуражных, зернобобовых крупяных культур ТОО
«НПЦ зернового хозяйстваим.А. Бараева», Республика Казахстан.
5. Кудайбергенов Мухтар Сарсенбекович, доктор сельскохозяйственных наук,
главный научный сотрудник ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
земледелия и растениеводства», Республика Казахстан.
6. Насиев Бейбут Насиевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор высшей
школы технологии производства продукции растениеводства, НАО «ЗападноКазахстанский АТУ им.Жангирхана», Республика Казахстан.
7. Сарбаев Амангельды Таскалиевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
главный научный сотрудник, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
земледелия и растениеводства», Республика Казахстан.
8. Шаяхметова Алтын Сейтахметовна, кандидат сельскохозяйственных наук, декан
агрономического факультета, Северо-Казахстанский государственный университет
им.Козыбаева, Республика Казахстан.

Защита состоится 18 июня 2021 года в 14.00 часов в Диссертационном совете при НАО
"КАТУ им С.Сейфуллина" по адресу: 010000, г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 62, Главный
корпус, Конференц-зал №1321.
https://zoom.us/j/6350781203?pwd=Ymg2Z2ZCeHF4ckt1N3FTWW9HeldrUT09
e-mail: rausha05@mail.ru

