«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ Сарсембаева
Толкын Ержановнаның 6D073200 – Стандарттау және сертификаттау мамандығы
бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған «Тұтас илемделген
дөңгелектерді өңдеудің техникалық деңгейін және сапасын арттыру үшін плазмалық
беріктендіру арқылы халықаралық стандарт ИСО 1005-6 сәйкес зерттеу»
тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.
Диссертация «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті»
КеАҚ «Стандарттау, метрология және сертификаттау» кафедрасында орындалған.
Қорғау тілі: орыс.
Ғылыми кеңесшілері:
Канаев Амангельды Токешевич – техника ғылымдарының докторы, «Сәкен
Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ, «Стандарттау,
метрология және сертификаттау» кафедрасының профессоры.
Тополянский Павел Абрамович – техника ғылымдарының кандидаты, Данқты
Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университетінің доценті, Ресей
Федерациясы.
Ресми рецензенттері:
Никонова Татьяна Юрьевна – техника ғылымдарының кандидаты,
«Технологиялық жабдықтар, машина жасау және стандарттау» кафедрасының доцент м.а.
«Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ;
Михалченко Василий Николаевич – техника ғылымдарының кандидаты, Ұлттық
аккредиттеу орталығының қадағалау кеңесінің төрағасы, Нұр-Сұлтан қ.
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:
Ремшев Евгений Юрьевич – техника ғылымдарының кандидаты, «ВОЕНМЕХ»
Д.Ф. Устинов атындағы Балтиялық мемлекеттік техникалық университетінің «Автоматты
жүйелердің
жоғары
энергетикалық
құрылғылары»
кафедрасының
доценті,
«Материалдарды зерттеу орталығы» ұжымдық пайдалану орталығының жетекшісі, Ресей
Федерациясы.
Смагулова Назгул Кусеновна - PhD философия докторы, «Автоматтандыру және
робототехника» кафедрасының қауымдастырылған профессоры «Алматы Технологиялық
университеті» АҚ;
Толеуова Айнагуль Рымкуловна - PhD философия докторы, «Нанотехнология
және металлургия» кафедрасының доцент м.а. «Қарағанды техникалық университеті»
КеАҚ;
Жаркевич Ольга Михайловна - техника ғылымдарының кандидаты,
«Технологиялық жабдықтар, машина жасау және стандарттау» кафедрасының профессоры
«Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ;
Маздубай Асылхан Владимирович - PhD, «Торайғыров Университеті» КеАҚ
«Металлургия» кафедрасының қауымдастырылған профессоры;
Диссертацияны ұсыну түрі: берік түптелген және электронды тасымалдағыштағы
диссертациялық жұмыс.
Қорғау 2021 жылы 14 қазан сағат 10:00 – де «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ
агротехникалық университеті» КеАҚ жанындағы Диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекенжайы: 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 Сарсембаевой
Толкын Ержановны на тему: «Исследование плазменного упрочнения
цельнокатаных колес для повышения технического уровня обработки и их качества
по международному стандарту ИСО 1005-6» по специальности 6D073200 –
Стандартизация и сертификация.
Диссертация выполнена на кафедре «Стандартизация, метрология и сертификация»
НАО «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина».
Язык защиты: русский.
Научные консультанты:
Канаев Амангельды Токешевич - доктор технических наук, профессор кафедры
«Стандартизация, метрология и сертификация» НАО «Казахский агротехнический
университет имени Сакена Сейфуллина».
Тополянский Павел Абрамович - кандидат технических наук, доцент СанктПетербургского политехнического университета им. Петра Великого, Российская
Федерация.
Официальные рецензенты:
Никонова Татьяна Юрьевна – кандидат технических наук, и.о. доцента кафедры
«Технологическое
оборудование,
машиностроение
и
стандартизация»
НАО
«Карагандинский технический унверситет»;
Михалченко Василий Николавич – кандидат технических наук, Председатель
наблюдательного совета Национального аккредитационного центра, г. Нур-Султан.
Состав временных членов диссертационного совета:
Ремшев Евгений Юрьевич - кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова
доцент кафедры «Высокоэнергетические устройства автоматических систем»,
Руководитель центра коллективного пользования «Центр исследования материалов».
Смагулова Назгул Кусеновна – доктор философии PhD, ассоциированный
профессор кафедры «Автоматизация и робототехника» АО «Алматинский
Технологический университет»;
Толеуова Айнагуль Рымкуловна – доктор философии PhD, и.о. доцента кафедры
«Нанотехнология и металлургия» НАО «Карагандинский технический университет»;
Жаркевич Ольга Михайловна – кандидат технических наук, профессор кафедры
«Технологическое оборудование, машиностроение и стандартизация»
НАО
«Карагандинский технический университет»;
Маздубай Асылхан Владимирович –PhD, ассоциированный профессор кафедры
«Металлургия» НАО «Торайғыров Университет».
Форма представления диссертации: Диссертационная работа в твердом
переплете и на электронном носителе.
Защита состоится 14 октября 2021 года в 10:00 часов в диссертационном совете
при НАО «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина» по
адресу: 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

