«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ Шадьярова
Жазира Куспановнаның 6D073200 – «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы
бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған «Ешкі сүт
өнімдерін стандарттау үшін теориялық негіздерді әзірлеу» тақырыбындағы
диссертациясы қорғалады.
Диссертация «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ
«Стандарттау, метрология және сертификаттау» кафедрасында орындалған.
Қорғау тілі: қазақ
Ғылыми кеңесшілері:
Курмангалиева Дина Бакыт-кожаевна – техника ғылымдарының докторы,
«Стандарттау, метрология және сертификаттау» кафедрасының доценті, «С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ;
Гаптар Светлана Леонидовна – техника ғылымдарының кандидаты, доцент,
«Тамақ өнімдерінің технологиясы мен тауартану» кафедрасының меңгерушісі,
Новосибирск мемлекеттік аграрлық университеті, Новосибирск қаласы, Ресей
Федерациясы.
Ресми рецензенттері:
Смаилова Жулдыз Жолдасовна – техника ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессора м.а., «Сәндік қолданбалы және бейнелеу өнері»
кафедрасының меңгерушісі, «Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ;
Есиркеп Гульмира Есиркепова – техника ғылымдарының кандидаты,
«Технология және стандарттау» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, «Қазақ
технология және бизнес университеті» АҚ.
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:
Мирашева Гульмира Оразбековна – техника ғылымдарының кандидаты, «Тамақ
өндірістерінің технологиясы және биотехнология» кафедрасының қауымдастырылған
профессоры, «Шәкәрім атындағы Семей университеті» КеАҚ;
Матибаева Айнур Ибраевна – техника ғылымдарының кандидаты «Тағам
өнімдерінің технологиясы» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, «Алматы
технологиялық университеті» АҚ;
Мухтарханова Рауан Бурибаевна – техника ғылымдарының кандидаты, қауымд.
профессор «Алматы технологиялық университеті» АҚ, ғылым басқармасының бастығы;
Муслимов Нуржан Жумартович – техника ғылымдарының докторы, «Қазақ
қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі ҒЗИ» ЖШС Астана филиалының директоры;
Оразов Аян Жарылқасынұлы – техника ғылымдарының кандидаты, «Тағам және
қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» жоғары мектебінің доценті, «Жәңгір хан
атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ.
Диссертацияны ұсыну түрі: берік түптелген және электронды тасымалдағыштағы
диссертациялық жұмыс. Қорғау 2021 жылы 15 қазан сағат 10.00-де «С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ жанындағы Диссертациялық
кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Жеңіс даңғылы, 62, Бас ғимарат,
№1321 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 имени С.Сейфуллина» состоится
защита диссертации на соискание степени доктора философии PhD Шадьяровой
Жазиры Қуспановны на тему: «Разработка теоретических основ для стандартизации
продукции из козьего молока» по специальности 6D073200 – «Стандартизация и
сертификация».
Диссертация выполнена на кафедре «Стандартизация, метрология и сертификация»
НАО «Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина».
Язык защиты: казахский
Научные консультанты:
Курмангалиева Дина Бакыт-кожаевна - доктор технических наук, доцент
кафедры» «Стандартизация, метрология и сертификация» НАО «Казахский
агротехнический университет им. С. Сейфуллина»;
Гаптар Светлана Леонидовна – кандидат технических наук, доцент, заведующая
кафедрой «Технологии и товароведения пищевой продукции», Новосибирский
государственный аграрный университет, г. Новосибирск, Российская Федерация.
Официальные рецензенты:
Смаилова Жулдыз Жолдасовна – кандидат технических наук, и.о.
ассоциированного профессора, заведующая кафедрой «Декоративно-прикладное и
изобразительное искусство» НАО «Кызылординский университет им. Коркыт ата»
Есиркеп Гульмира Есиркепова – кандидат технических наук, ассоциированный
профессор кафедры «Технология и стандартизация», АО «Казахский университет
технологии и бизнеса»,
Временные члены диссертационного совета:
Мирашева Гульмира Оразбековна – кандидат технических наук,
ассоциированный профессора кафедры «Технология пищевых производств и
биотехнология», НАО «Университет имени Шакарима города Семей»;
Матибаева Айнур Ибраевна – кандидат технических наук, ассоциированный
профессора кафедры «Технология продуктов питания», АО «Алматинский
Технологический Университет»;
Мухтарханова Рауан Бурибаевна – кандидат технических наук, ассоциированный
профессор, начальник управления науки АО «Алматинский Технологический
Университет»;
Муслимов Нуржан Жумартович – доктор технических наук, директор ТОО
Астанинского филиала «КазНИИ перерабатывающей и пищевой промышленности»;
Оразов Аян Жарылқасынұлы – кандидат технических наук, доцент высшей
школы «Технология пищевых и перерабатывающих производств», НАО «ЗападноКазахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана».
Форма представления диссертации: Диссертационная работа в твердом
переплете и на электронном носителе.
Защита состоится 15 октября 2021 года в 10.00 часов в Диссертационном совете
при НАО «Казахский агротехнический университет им. С. 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

