«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде Джексембаева
Асель Ермековнаның 6D073200–«Стандарттау және сертификаттау» мамандығы
бойынша PhD докторы дәрежесін алу үшін дайындалған «Агроөнеркәсіптік кешеннің
өндірістік, инженерлік, әлеуметтік инфрақұрылымы үшін цемент қоспаларын
жөндеу сапасын қамтамасыз ету» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.
Диссертациялық жұмыс С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық
университетінің «Стандарттау, метрология және сертификаттау» кафедрасында жүргізілді.
Қорғау тілі: орыс.
Ғылыми кенесшілері:
Ниязбекова Римма Калманбаевна – техника ғылымдарының докторы,
С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, «Стандарттау, метрология
және сертификаттау» кафедрасының доценті.
Кривобородов Юрий Романович – техника ғылымдарының докторы, Д.И.
Менделеев атындағы Ресей химия-технологиялық университетінің профессоры, Ресей
Федерациясы.
Ресми рецензенттері:
Жусупбеков Аcкар Жагпарович – техника ғылымдарының докторы,
Геотехникалық ғылыми-зерттеу институт директоры, Нұр-Сұлтан қ-сы.
Калиева Жанар Ералиновна – техника ғылымдарының кандидаты, Л.Н.Гумилев
атындағы Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс
технологиясы» кафедрасының доценті, Нұр-Сұлтан қ-сы.
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:
Леонович Сергей Николаевич – техника ғылымдарының докторы, профессор,
Беларусь ұлттық техникалық университетінің құрылыс факультетінің деканы;
Аруова Лязат Боранбаевна – техника ғылымдарының докторы, ЕҰУ Л.Н.Гумилев
атындағы «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы» кафедрасының
профессоры;
Удербаев Сакен Сейтканович - техника ғылымдарының докторы, Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университетінің «Сәулет және құрылыс өндірісі» кафедрасының
доценті;
Крамар Людмила Яковлевна - техника ғылымдарының докторы, ҒЗИ Оңтүстік
Орал мемлекеттік университетің «Құрылыс материалдары және бұйымдары»
кафедрасының профессоры;
Ткач Евгения Владимировна - техника ғылымдарының докторы, ФМБЖОО ББМ
Ұлттық зерттеу Мәскеу мемлекеттік құрылыс университетің «Құрылыс материалтану»
кафедрасының профессоры.
Диссертацияны ұсыну түрі: берік түптелген және электронды тасымалдағыштағы
диссертациялық жұмыс.
Қорғау С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде 2021
жылы 15 қазан сағат 14:00-де «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық
университеті» КеАҚ жанындағы Диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 010000,
Нұр-Сұлтан қ., Жеңіс даңғылы, 62, Бас ғимарат, № 1321 конференц залы.
Сайт мекен-жайы: www.kazatu.kz; e-mail: d.ibrayev@kazatu.kz
Факультеттің Facebook парақшасында тікелей көрсетілетін Диссертациялық
жұмысты тыңдауға шақырамыз.
https://www.facebook.com/Technicalfaculty1957

В НАО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина» состоится
защита диссертации на соискание степени доктора философии PhD Джексембаевой
Асель Ермековны на тему: «Обеспечение качества ремонтных цементных смесей для
объектов производственной, инженерной, социальной инфраструктуры АПК» по
специальности 6D073200 – «Стандартизация и сертификация».
Диссертация выполнена на кафедре «Стандартизация, метрология и сертификация»
НАО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина».
Язык защиты: русский.
Научные консультанты:
Ниязбекова Римма Калманбаевна - доктор технических наук, доцент кафедры
«Стандартизация, метрология и сертификация» НАО «Казахский агротехнический
университет имени С.Сейфуллина».
Кривобородов Юрий Романович - доктор технических наук, профессор
Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Российская
Федерация.
Официальные рецензенты:
Жусупбеков Аскар Жагпарович – доктор технических наук, директор НИИ
«Геотехнический институт», г. Нур-Султан;
Калиева Жанар Ералиновна– кандидат технических наук, доцент кафедры
«Технология промышленного и гражданского строительства» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г.
Нур-Султан.
Временные члены диссертационного совета:
Леонович Сергей Николаевич– доктор технических наук, профессор, декан
Белорусского национальный технического университета;
Аруова Лязат Боранбаевна – доктор технических наук, профессор кафедры
«Технология промышленного и гражданского строительства» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева;
Удербаев Сакен Сейтканович - доктор технических наук, доцент кафедры
«Архитектура и строительное производство» КУ им. Коркыт Ата;
Крамар Людмила Яковлевна - доктор технических наук, профессор кафедры
«Строительные материалы и изделия» НИУ «Южно-Уральский государственный
университет»;
Ткач Евгения Владимировна - доктор технических наук, профессор кафедры
«Строительное материаловедение» НИУ «Московский государственный строительный
университет».
Форма представления диссертации: Диссертационная работа в твердом
переплете и на электронном носителе.
Защита состоится 15 октября 2021 года в 14.00 часов в Диссертационном совете
при НАО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина». Адрес: 010000,
г.Нур-Султан, пр. Победы, 62, Главный корпус, Конференц-зал № 1321
Адрес сайта:www.kazatu.kz; e-mail:d.ibrayev@kazatu.kz
Приглашаем на открытое заслушивание диссертационной работы которая будет
транслироваться в Facebook на странице факультета.
https://www.facebook.com/Technicalfaculty1957

