«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ Юсупова
Гаухар Тургалиевнаның 6D073200 – «Стандарттау және сертификаттау» мамандығы
бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған «НАССР жүйесі
негізінде сүт өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі» 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:
Диханбаева Фатима Тохтаровна – техника ғылымдарының докторы, «Алматы
технологиялық университеті» АҚ, «Тағам өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
профессоры;
Алиев Мурат Ашрафович – 6D073200 – «Стандарттау және сертификаттау»
мамандығы бойынша философия докторы (PhD), «Байсерке - Агро» ЖШС директоры.
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:
Хастаева Айгерим Жанузаковна – 6D073200 – «Стандарттау және
сертификаттау» мамандығы бойынша философия докторы (PhD), «Қазақ технология және
бизнес университеті» АҚ, ғылым бөлімінің басшысы;
Какимова Жайнагуль Хасеновна – техника ғылымдарының кандидаты, доцент,
«Тамақ өндірістерінің технологиясы және биотехнология» кафедрасының меңгерушісі,
«Шәкәрім атындағы Семей университеті» КеАҚ;
Уажанова Раушангуль Улангазиевна – техника ғылымдарының докторы, доцент,
«Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының меңгерушісі, «Алматы
технологиялық университеті» АҚ,
Исаева Куралай Сметкановна – техника ғылымдарының кандидаты, доцент,
«Биотехнология» кафедрасының меңгерушісі, С.Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университеті
Касымов Самат Кайратович – техника ғылымдарының кандидаты, «Тамақ
өндірістерінің технологиялары және биотехнология» кафедрасының қауымдастырылған
профессор м.а., «Шәкәрім атындағы Семей университеті» КеАҚ
Диссертацияны ұсыну түрі: берік түптелген және электронды тасымалдағыштағы
диссертациялық жұмыс.
Қорғау 2021 жылы 14 қазан сағат 14.00-де «С.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

НАО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина» состоится
защита диссертации на соискание степени доктора философии PhD Юсуповой Гаухар
Тургалиевны на тему: «Качество и безопасность молочной продукции на основе
системы НАССР» по специальности 6D073200 – «Стандартизация и сертификация»
Диссертация выполнена на кафедре «Стандартизация, метрология и сертификация»
НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина».
Язык защиты: казахский.
Научные консультанты:
Курмангалиева Дина Бакыт-кожаевна – доктор технических наук, доцент
кафедры» «Стандартизация, метрология и сертификация» НАО «Казахский
агротехнический университет имени 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:
Диханбаева Фатима Тохтаровна – доктор технических наук, профессор кафедры
«Технология продуктов питания», АО «Алматинский Технологический Университет»;
Алиев Мурат Ашрафович - Доктор философии (PhD) по специальности
6D073200-«Стандартизация и сертификация», директор ТОО «Байсерке - Агро»,
Временные члены диссертационного совета:
Хастаева Айгерим Жанузаковна – Доктор философии (PhD) по специальности
6D073200-«Стандартизация и сертификация, начальник отдела науки АО «Казахский
университет технологии и бизнеса»;
Какимова Жайнагуль Хасеновна – кандидат технических наук, доцент,
заведующая кафедрой «Технология производственных продуктов и биотехнологии», НАО
«Университет Семей имени Шакарима»;
Уажанова Раушангуль Улангазиевна – доктор технических наук, доцент,
заведующая кафедрой «Безопасность и качество пищевых продуктов» АО «Алматинский
Технологический Университет»;
Исаева Куралай Сметкановна – кандидат технических наук, доцент, заведующая
кафедрой «Биотехнология» Павлодарский государственный университет имени
С.Торайгырова;
Касымов Самат Кайратович – кандидат технических наук, и.о. ассоциированного
профессора кафедры «Технология производственных продуктов и биотехнологии», НАО
«Университет Семей имени Шакарима».
Форма представления диссертации: Диссертационная работа в твердом
переплете и на электронном носителе.
Защита состоится 14 октября 2021 года в 14.00 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

