
Диссертациялық кеңестің 2017 жылғы  

жұмысы туралы  

ЕСЕП  

6D071800 - «Электр энергетикасы», 6D071800 - «Жылу энергетикасы», 

6D071800 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» бағыттары 

бойынша Алматы энергетика және байланыс университеті жанындағы 

диссертациялық кеңес. 

Диссертациялвқ кеңестің төрағасы Алияров Бирлесбек Каниевич  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитетінің 2016ж. «21» наурыздағы №316 

бұйрығымен бекітілген. 

Диссертациялық кеңес қорғауға диссертациялар қабылдауға рұқсат 

етіледі мамандықтары: 

- «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша  

- «Энергетика» мамандығы бойынша  

- «Радиотехника, электроника және телекоммуникация». 

1. Өткізілген отырыстар саны  

2018 жылы жұмыс кезінде 6D071800 - «Электр энергетикасы», 

6D071800 - «Жылу энергетикасы», 6D071800 - «Радиотехника, электроника 

және телекоммуникация» бағыттары бойынша диссертациялық кеңес, қорғау 

күнінен бір ай бұрын алдағы қорғаныс туралы хабарлау қажеттілігін ескере 

отырып, 3 отырыс өткізді.  

2. Отырыстардың жартысынан азына қатысқан кеңес мүшелерінің аты-

жөндері  

Т.ғ.д., Никифоров А.С., т.ғ.д., Бекбаев А.Б., ф-м.д. Козин И.Д., т.ғ.к. 

Тиесов С.А. (барлығы себепті). 

 

3. Оқу ұйымдарының көрсетілуімен докторанттардың тізімі 
№ Докторанттың аты жөні Оқу ұйымы 

1 1. Умышев Диас Райбекович 

 (қорғау өткен күні 28.06.2017 г.) 

«Алматы энергетика және 

байланыс университеті» КАҚ 

2 Сарсенбаев Ерлан Алияскарович 

 (қорғау өткен күні 26.12.2017г.) 

«ҚазҰТЗУ» КАҚ 

3 Алмуратова Нургуль Канаевна  

(қорғау өткен күні 26.12.2017г.) 

«Алматы энергетика және 

байланыс университеті» КАҚ 

 

4. Келесі бөлімдерді көрсете отырып, есепті осы жылғы кеңес қараған 

диссертациялардың қысқаша талдауы  

2018 жылы диссертациялық кеңес үш жұмыс қарастырды: 

«Жылуэнергетика» мамандығы бойынша бір жұмысты қарастырды; 

«Электр энергетика» мамандығы бойынша екі жұмысты қарастырды. 

Диссертациялардың тақырыптары мамандық бойынша төменде 

келтірілген: 

 

№ Докторанттың Тиссертация тақырыбы Мамандығы 



аты жөні 

1 Умышев Диас 

Райбекович 

Улы заттардың аз түзілген 

газтурбиналық қондырғысының жану 

камерасын әзірлеу және зерттеу  

6D071700 – 

«Жылу 

энергетикасы» 

2 Алмуратова 

Нургуль 

Канаевна 

ЖЭО қосалқы ортадан тепкіш 

сорғыларына арналған энергияны 

үнемдейтін электр жетегі 

6D071800 – 

«Электр 

энергетикасы» 

3 Сарсенбаев 

Ерлан 

Алияскарович 

 

Технологиялық кешендердің электр 

жабдықтарының байланысқа түсетін 

элементтерінің қызып кетуін 

динамикалық бақылау және болжау 

6D071800 – 

«Электр 

энергетикасы» 

 

4.1 Қарастырылған жұмыстардың тақырыптарын талдау  

4.1.1 Умышев Диаз Райбекұлының тақырыбын талдау:  

АЭжБУ-дің докторанты Д.Р.Умышевтің диссертациялық жұмысы жану 

камерасын блюф корпустарын қолданып немесе отын беру арқылы жұмыс 

аймағының учаскесінде таралатын етіп, жану камерасын орындаудың 

перспективалы әдістерінің мәселелеріне арналған. жану отын-ауа 

қоспасының жануына ұқсас жүреді. Бұл дамыған микрофламның жануы. Осы 

әдістерді қолдану: улы заттардың зиянды шығарындыларын азайтуға, 

мөлшерін және сәйкесінше метал шығынын азайтуға, сонымен қатар 

жанудың жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді.  

Жұмыстың мақсаты - жану камерасының элементтерін, 

қыздырғыштарды әзірлеу және зерттеу, бұл газ турбиналарының 

уыттылығын төмендетеді, атап айтқанда азот оксидтерінің шығарылуын, 

модернизациялау мүмкіндігімен. қамтамасыз ететін газ турбиналары мен газ 

турбиналық қозғалтқыштардың қолданыстағы паркі газ тәрізді отынды жағу 

кезіндегі техникалық және экологиялық көрсеткіштердің жоғары деңгейі. 

Жарияланымдар. Thomson Reuters мәліметтер базасы, Thermal 

Science-де 5 «International Journal of Mechanics and Mechanotronics», 

«Espacios» журналдары Scopus мәліметтер базасына, шетелдік «International 

Journal of Pharmacy and Technology», 2017 жылға дейін Scopus мәліметтер 

базасына енгізілген 5 халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар 

мен форумдар, 4 патент, пайдалы модельге патент. 

4.1.2 Сәрсенбаев Ерлан Әлиасқарұлының жұмыс тақырыбын 

талдау:  
Докторанттың Сарсенбаев Е.А. диссертациялық жұмысы 

«Технологиялық кешендердің электр жабдықтарының байланысқа түсетін 

элементтерінің қызып кетуін динамикалық бақылау және болжау» 

тақырыбында орындалды, технологиялық кешендердің электр 

жабдықтарының (ЭКТ) жоғары дәрежеде тозуы мәселелерін қарастырады - 

бұл электр энергетикасының әлсіз жақтарының бірі. Бұл техникалық қызмет 

көрсету стратегиясын ұтымды таңдауға және жөндеу жұмыстарын 

уақытында жүргізуге үлкен талаптар қояды. ЭТЖ-нің ең әлсіз тұстарының 

бірі - бұл техникалық жағдайының нашарлауы байланыс бөлшектерін өлімге 



әкелетін дәнекерлеуге дейін айтарлықтай қызып кетуге әкелетін тарату 

құрылғыларының коммутациялық байланыстары (СС). Сондықтан байланыс 

элементтерінің қызып кетуін бақылау және болжау коммутациялық 

жабдыққа техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің (МРО) қажетті 

құрамдас бөлігі болып табылады. 

Диссертацияның мақсаты - микропроцессорлық қол жетпейтін беттік 

температура датчигін (MD TNP) қолдана отырып, динамикалық бақылау 

режимінде технологиялық кешендердің электр жабдықтарының жиналмалы 

түйіспелі байланыстарының қол жетпейтін байланыс элементтерінің қызып 

кетуін болжау және температураны бақылау әдістемесін әзірлеу.  

Жарияланымдар. Орындалған жұмыстың нәтижелері 17 ғылыми 

жарияланымдарда, соның ішінде халықаралық және шетелдік ғылыми 

басылымдарда, сондай-ақ Scopus мәліметтер қорына енгізілген, халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциялар мен форумдардың 

материалдарындағы 7 мақала, Қазақстан Республикасының 1 инновациялық 

патенті және 1 патент беру туралы оң шешім Ресей Федерациясының 

өнертабысы үшін. 

4.1.3 Алмуратова Нургуль Қанайқызының жұмыс тақырыбын 

талдау:  
АЭжБУ докторы Н.К.Алмуратованың «ЖЭО қосалқы ортадан тепкіш 

сорғыларына арналған энергияны үнемдейтін электр жетегі» тақырыбында 

орындалған диссертациялық жұмысы ЖЭО-ның қосалқы қажеттіліктері үшін 

орталықтан тепкіш сорғы қондырғыларының объектілі-бағытталған энергия 

үнемдейтін жиіліктік басқарылатын электр жетегін (ЖТЭЖ) құру әдістері 

мен техникалық шешімдерін әзірлеуге арналған. Шетелдік ғылыми кеңесші, 

профессор В.А.Лукаспен бірлескен зерттеулер жүргізілді. Берлин 

техникалық университеті (Германия). Қазіргі уақытта жұмыс денелері 

ауыспалы жылдамдықты центрифугалық сорғы қондырғыларын жаңаларын 

әзірлеу және қолданыстағы модернизациялау жүргізілуде. ЖЭО сорғы 

қондырғыларына ЖТЭЖ тиімді енгізу теориялық және практикалық 

тұрғыдан маңызды бірқатар мәселелерді шешуді талап етеді. Жұмыста 

модернизациялауға және ТСН-дің реттелетін электр жетегінің салыстырмалы 

талдауларына ұшырайтын электр жетектерінің жұмыс режимдері зерттеледі, 

қуат элементтерінің базасын дамытудың қолданыстағы деңгейін ескере 

отырып, ЖТЭЖ салудың ұтымды схемалары анықталды, электромагниттік 

және электромагниттік процестерді есептеу мен талдаудың әдістемесі мен 

алгоритмдері жасалды. центрден тепкіш механизмдер, ОТ сорғы 

қондырғыларына арналған ЖТЭЖ энергияны оңтайлы басқарудың 

алгоритмдері жасалған. Бастап жұмыстың теориялық және қолданбалы 

маңызы зор. Автордың алған ғылыми нәтижелері математикалық модельдер 

мен физикалық стендтерде жүргізілген зерттеулермен расталды және 

Қазақстан Республикасының электр станцияларын жоспарлы 

модернизациялау кезінде қолданылады.  

Жарияланымдар. Докторлық диссертацияның негізгі ғылыми 

нәтижелері 13 басылымда, оның ішінде 4 басылым ҚР БҒМ Комитет ұсынған 



басылымдарда, 2 басылым Scopus ақпараттық базасына енгізілген, 

«International Journal of Pharmacy and Technology» журналында, 5 

халықаралық ғылыми басылымдарда жарияланған практикалық 

конференциялар, пайдалы модельге патент беру туралы 2 пікір.  

Диссертацияның ғылыми тұжырымдарын қолдану бойынша ұсыныстар 

практикалық қолдану үшін Атырау ЖЭО-на жіберілді. 

5. Пікір берушінің жұмысын талдау (сапасыз пікір шолулар 

мысалдарымен).  

Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін 

докторанттардың диссертацияларының рецензенттері Диссертациялық кеңес 

туралы типтік ереженің талаптарына сәйкес мамандар болып тағайындалды.  

Тағайындалған пікір берушілер туралы мәліметтер төменде 

келтірілген: 

 

№ Докторант  Пікір беруші  

1 Умышев Диас 

Райбекович 

 

Шишкин Аркадий 

Александрович - физика-

математика ғылымдарының 

кандидаты, С. атындағы 

Қазақ ғылыми-зерттеу 

энергетикалық 

институтының пеш 

процестері зертханасының 

меңгерушісі. Академик 

Ш.Ч.Чокин, мамандығы 

04/01/14 - Жылу физикасы 

және теориялық жылу 

техникасы, Қазақстан, 

Устименко Александр 

Бориславович - техника 

ғылымдарының докторы, 

ҚазҰУ эксперименттік 

және теориялық физика 

ғылыми-зерттеу 

институтының 

термофизика және 

техникалық физика 

кафедрасының 

меңгерушісі. Әл - 

Фараби. 

2 Сарсенбаев 

Ерлан 

Алияскарович 

 

Кешуов Сейтқазы 

Асылсейітұлы - техника 

ғылымдарының докторы, 

профессор, 

«ҚазАгроИнновация» АҚ 

«Қазақ ауыл шаруашылығын 

механикаландыру және 

электрлендіру ғылыми-

зерттеу институты» ЖШС 

бас директоры, мамандығы 

05.20.02 - Ауылшаруашылық 

өндірісін электрлендіру.  

Соколов Сергей 

Евгеньевич - техника 

ғылымдарының докторы, 

Алматы энергетика және 

байланыс университеті 

КЕАҚ «Электр 

станциялары және электр 

энергетикалық жүйелері» 

кафедрасының 

профессоры, мамандығы 

05.09.03 ж. - 

электртехникалық 

кешендер мен жүйелер.  



3 Алмуратова 

Нургуль 

Канаевна 

Брейдо Иосиф Вульфович - 

техника ғылымдарының 

докторы, профессор, 

Қарағанды мемлекеттік 

техникалық университетінің 

өндірістік процестерді 

автоматтандыру 

кафедрасының меңгерушісі, 

Мамандығы 05.09.03 - 

«Электротехникалық 

кешендер мен жүйелер 

соның ішінде оларды 

басқару және реттеу 

Ақпанбетов Дархан 

Берікұлы - техника 

ғылымдарының докторы, 

Қ.И. атындағы Қазақ 

ұлттық ғылыми-

техникалық университеті 

КЕАҚ Энергетика 

кафедрасының 

ассистенті. Сәтбаев », 

Мамандығы 09/05/03 - 

Электртехникалық 

кешендер мен жүйелер 

 

Диссертациялық кеңестің жұмысы туралы Типтік ереженің талаптарын 

сақтауды қамтамасыз ету мақсатында әр пікір берушіге диссертациялық 

жұмыстың мазмұны мен пікір беру орындалуына қойылатын талаптар 

жазылған жаднама жіберілді. Барлық пікір берішілер диссертациялар туралы 

өз ұсыныстарын стандартты ереженің ұсынылған тармақтарына сәйкес 

уақытында береді.  

Қарсы пікірлер болған жоқ.  

- қабылданған теріс шешімдер туралы ақпарат:  

қабылданған диссертациялар бойынша теріс шешімдер жоқ. 

- Диссертациялық жұмысты қорғауға шықпаған докторанттар туралы 

ақпарат (қандай да бір себептермен қорғауға шықпаған): Диссертациялық 

кеңесте қорғаудың жоспарына сәйкес «Электр энергетикасы», «Жылу 

энергиясы» және «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 

мамандықтары бойынша қорғауға келген өтініш берушілер саны 2017 

жылдың соңына қарай 3 адамды құрады; қорғауға шықпағандар - жоқ. 

 

7. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу 

үшін қаралған диссертациялар туралы мәліметтер. 

 Электр 

энергетикасы 

Жылу 

энергетикасы 

Радиотехника, 

электроника және 

телекоммуникация 

Қараудан алынып 

тасталған 

диссертациялар 

жоқ жоқ жоқ 

Оның ішінде 

диссертациялық 

кеңестің алып 

тастағандары 

жоқ жоқ жоқ 

Рецензенттердің теріс 

пікірін алған 

диссертациялар 

жоқ жоқ жоқ 



 


