
Диссертациялық кеңестің 2018 жылғы  

жұмысы туралы  

ЕСЕП  

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

6D071800 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 

мамандықтары 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, 8 отырыс өткізді.  

2. Отырыстардың жартысынан азына қатысқан кеңес мүшелерінің 

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

Шабельников Е.А. (барлығы себепті). 

 

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

1 Карманов Амангельды Ерболович 

(қорғау өткен күні 26.06.2018 г.) 

«Алматы энергетика және 

байланыс университеті» КАҚ 

2 Темырканова Эльвира Кадылбековна  

(қорғау өткен күні 26.06.2018г.) 

«Алматы энергетика және 

байланыс университеті» КАҚ 

3 Кумызбаева Сауле Касымбековна 

(қорғау өткен күні 27.06.2018г.) 

«Алматы энергетика және 

байланыс университеті» КАҚ 

4 Ибрагимова Мадина Вахитовна 

(қорғау өткен күні 27.06.2018г.) 

«Алматы энергетика және 

байланыс университеті» КАҚ 

5 Онгар Булбул 

(қорғау өткен күні 07.12.2018г.) 

«Алматы энергетика және 

байланыс университеті» КАҚ 

6 Мергалимова Алмагуль 

Каирбергеновнa 

(қорғау өткен күні 07.12.2018г.) 

«Алматы энергетика және 

байланыс университеті» КАҚ 

 



4. Келесі бөлімдерді көрсете отырып, есепті жылы кеңес қараған 

диссертациялардың қысқаша талдауы  

2018 жылы диссертациялық кеңес «Жылуэнергетика» мамандығы 

бойынша 6 жұмысты қарастырды. Диссертациялардың тақырыптары 

мамандық бойынша төменде келтірілген: 

 

№ Докторанттың аты 

жөні 

Тиссертация тақырыбы Мамандығы 

1 Карманов 

Амангельды 

Ерболович 

  

Жоғары температуралы 

агрегаттардың 

футерлеріндегі термиялық 

кернеулерді төмендету 

жолдарын зерттеу және 

әзірлеу 

6D071700 – «Жылу 

энергетикасы» 

2 Темырканова 

Эльвира 

Кадылбековна 

  

Жылутехнологиялық 

өндірістің экологиялық 

мәселелерін зерттеу 

6D071700 – «Жылу 

энергетикасы» 

3 Кумызбаева Сауле 

Касымбековна 

 

Жаңартылатын энергия 

көздерін тартумен 

үшгенерация негізінде 

кешенді энергиямен 

жабдықтаудың зияткерлік 

автономды жүйелері 

6D071700 – «Жылу 

энергетикасы» 

4 Ибрагимова 

Мадина Вахитовна 

 

Сымсыз сенсорлық жүйелер 

негізінде ғимараттардың 

автоматтандырылған 

энергетикалық аудитіне 

арналған аппараттық 

бағдарламалық-әдістемелік 

кешенді әзірлеу 

6D071700 – «Жылу 

энергетикасы» 

5  Онгар Булбул 

 

Iшінара газдандырылған 

көмір жанған кезде азот 

тотықтарының пайда болу 

заңдылықтарын сандық 

зерттеу 

6D071700 – «Жылу 

энергетикасы» 

6 Мергалимова 

Алмагуль 

Каирбергеновнa 

 

Резервтік мазутты газ 

тәріздес отынға ауыстыру 

технологиясын зерттеу және 

әзірлеу 

6D071700 – «Жылу 

энергетикасы» 

 

4.1 Қарастырылған жұмыстардың тақырыптарын талдау  

4.1.1 Карманов Амангельді Ерболовичтің жұмыс тақырыбын 

талдау  



АЭжБУ докторанты А.Е.Кармановтың «Жоғары температуралы 

агрегаттардың футерлеріндегі термиялық кернеулерді төмендету жолдарын 

зерттеу және әзірлеу» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы 

материалдар. Жоғары температуралық қондырғылардың қызмет ету мерзімі 

көбінесе қаптаманың қызмет ету мерзімімен анықталады. Пештің 

қаптамасындағы жылулық әсер термотехнологиялық процесті жүргізу 

мүмкіндігін, жұмыс камерасының геометриялық пішіндерін бұзбай төсеу 

тұрақтылығын, жұмыс істеу ұзақтығын және мақсатты өнімді алу процесінің 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтайтын жылулық кеңею, 

пластикалық деформация және крекинг сияқты физикалық құбылыстарға 

әкеледі. 

Жұмыстың мақсаты - жылу процестерін ұтымды ету арқылы жоғары 

температуралық қондырғылардың қабатындағы жылу кернеулерін азайту.  

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыс тақырыбы бойынша 

ғылыми зерттеулердің нәтижелері бойынша келесілер жарияланды: 3 

Thomson Reuters және Scopus мәліметтер базалары бойынша нөлдік емес 

импакт-фактормен, 5-і Комитет ұсынған журналдарда; 15 халықаралық 

конференция материалдарының жинағында, оның 6-ы шетелде өткен 

халықаралық конференцияларда; 2 инновациялық патент алды. 

 

4.1.2 Темырканова Эльвира Кадылбековнаның жұысының 

тақырыбын талдау:  
АЭжБУ докторанты Е.К. Темырканованың «Жылутехнологиялық 

өндірістің экологиялық мәселелерін зерттеу» Тақырыбында орындалған 

диссертациялық жұмысы қоршаған ортаны қорғауды құрудың әдістері мен 

техникалық шешімдерін әзірлеуге арналған, олар бүкіл адамзат арасында 

бірінші орынға қойылған. құндылықтар. Адамдардың қазіргі және болашақ 

ұрпағының денсаулығы мен әл-ауқаты, сондай-ақ адамзаттың өзі дамуы мен 

тіршілігі осы мәселелердің сәтті шешілуіне байланысты. Қоршаған ортаға 

әсер ететін елеулі факторлардың бірі - технологиялық өндіріс пен көлік 

құралдарының газ тәрізді шығарындыларында азот оксидтерінің болуы. 

Сонымен бірге азот оксидтерінің түзілуі ауадағы азоттың көп болуымен ғана 

емес, сонымен қатар жанармайдың химиялық құрамында азоттың болуына 

байланысты. 

Жұмыстың мақсаты - жылу сорғылары арқылы оқшауланған 

тұтынушылар үшін жылумен жабдықтау жүйесінің параметрлерін 

оңтайландыру; Жылу сорғыларын пайдалану арқылы жылу-энергетикалық 

жабдықтың энергия тиімділігін арттыру.  

Жарияланымдар. Докторлық диссертацияның негізгі ғылыми 

нәтижелері 7 мақалада жарияланды, оның ішінде 1 ғылыми мақала 

«Энергия» журналына «Томсон Рейтер» ақпараттық базасына енгізілді 

(Англия), 3 ғылыми мақала және бақылауды бақылау комитеті ұсынған 

мерзімді басылымдарда және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің ғылымы, халықаралық ғылыми-техникалық 



конференциялардың материалдарындағы 3 мақала және іске асыру актісімен 

расталған. 

4.1.3 Құмызбаева Сәуле Қасымбекқызының жұмыс тақырыбын 

талдау:  
АЭжБУ докторы С.К.Кумызбаеваның «Жаңартылатын энергия 

көздерін тартумен үшгенерация негізінде кешенді энергиямен жабдықтаудың 

зияткерлік автономды жүйелері» тақырыбында орындалған диссертациялық 

жұмысы, диссертациялық жұмыстың идеясы - МГТУ негізінде автономды 

электрмен жабдықтау жүйелерінің энергия тиімділігін зерттеу. Қазақстанның 

экстремалды континенталды климатындағы AСKЭ-MГТУ құрылымы мен 

құрамын оңтайландыру үшін қажетті әдістерді әзірлеу. Энергия жүктемесі 

профильдерінің маусымдық және күнделікті біркелкі еместігімен ASKE-

MГТУ жұмыс режимдерін интеллектуалды басқару әдістерін жасау. 

Әзірленген әдістер негізінде AСKЭ-MГТУ жұмысын модельдеу және 

имитациялау үшін динамикалық модельдеу моделі мен мамандандырылған 

бағдарламалық өнімдерді құру, сондай-ақ таңдалған климаттық жұмыс 

жағдайында AСKЭ-MГТУ пайдаланудың энергетикалық, экономикалық және 

экологиялық тиімділігін талдау. 

Жұмыстың мақсаты - барлық өндірілген энергия түрлерінің 

энергетикалық жүктемелерінің профильдері күнделікті және пайдалы 

қазбалар отынымен бірге жаңартылатын энергия көздерін (жердің төмен 

потенциалды жылуы) қолдана отырып, тригенерациялық қондырғылардың 

(МТМУ) жұмысының оңтайлы жағдайларын енгізу және қамтамасыз ету 

арқылы энергия тиімділігін арттыру. маусымдық біртектілік.  

Жарияланымдар. Жұмыстың негізгі ережелері 9 басылымда, оның 

ішінде ҚР БҒМ Комитет ұсынған 3 басылымында, Scopus мәліметтер 

базасына енгізілген цитаталар индексімен (cites per doc) 0.324 сілтеме 

индексімен бірге Инженерлік және қолданбалы ғылымдар журналында, 5 

халықаралық ғылыми және тәжірибелік конференциялар мен форумдар, 

сондай-ақ өнертабыстарға патент алу үшін Еуразиялық патенттік ұйымға 

(ЕАПҰ) екі өтінімде: 1. No201700572 - «Аралас жылу алмастырғыш»; 2. 

№201800008 - «Геотермиялық полигенация қондырғысы». 

 

4.1.4 Ибрагимова Мадина Вахитовна жұмысының тақырыбын 

талдау:  
АЭжБУ докторанты М.В. Ибрагимованың «Сымсыз сенсорлық 

жүйелер негізінде ғимараттардың автоматтандырылған энергетикалық 

аудитіне арналған аппараттық бағдарламалық-әдістемелік кешенді әзірлеу» 

тақырыбында орындалған диссертациялық жұмысы тұрғын үйлердің және 

орталықтандырылған энергетикалық аудиттің аппараттық-бағдарламалық-

әдістемелік кешенін (АПМК) шешуге арналған. дамыған әдістер мен 

құралдарды қолдана отырып, энергия тұтынуды және ғимараттардың нақты 

энергетикалық жағдайын сенімді және объективті бағалауға мүмкіндік 

беретін қоғамдық ғимараттар.  



Жұмыстың мақсаты - аудиторлардың еңбек өнімділігін, аудит 

нәтижелерінің объективтілігі мен сенімділігін арттыруға, жұмыстың өзіндік 

құны мен ұзақтығын едәуір төмендетуге мүмкіндік беретін жаңа сапалық 

сипаттағы аппараттық бағдарламалық-әдістемелік кешен жасау. Сонымен 

қатар, АПМК-ны қолдану арқылы алынған энергетикалық зерттеулердің 

нәтижелері энергия тиімділігін, ғимараттардың, электр станциялары мен 

инженерлік жүйелердің сенімділігі мен қауіпсіздігін арттыра отырып, нақты 

энергия үнемдеуге қол жеткізудің тиімді шараларын анықтауға мүмкіндік 

береді. 

Жарияланымдар. Жұмыстың негізгі талаптары 10 басылымда, соның 

ішінде ҚР БҒМ Комитет ұсынған 5 басылымда, «Journal of Engineering and 

Applied Sciences» журналында, Scopus мәліметтер базасына енгізілген 

MedwellJournals журналында, 4 халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциялар мен форумдарда ұсынылған. 

 

4.1.5 Жұмыс тақырыбын талдау Оңғар Бұлбұл:  
АЭжБУ докторы Оңғар Бұлбұлдың «Iшінара газдандырылған көмір 

жанған кезде азот тотықтарының пайда болу заңдылықтарын сандық 

зерттеу» тақырыбында орындалған диссертациялық жұмысы. тұрақсыз 

мазмұн. Жұмыстың мақсаты - көмір көмірін жану кезінде алғашқы газдану 

аймағында алау әдісімен азот оксидтерінің түзілу процесінің заңдылықтарын 

зерттеу, бұл процестің белгіленген заңдылықтарын термалды көмір электр 

станцияларында алау әдісімен жағудың тиімділігін арттырудағы осы 

процестің белгіленген заңдылықтарын практикалық қолдану үшін. 

Жарияланымдар. Ғылыми жұмыстың негізгі мазмұны 15 ғылыми 

жұмыста, оның ішінде ҚР БҒМ ККСОН ұсынған 2 басылымда жарияланған: 

«Mechanical Engineering» журналында, WebofScience (ClarivateAnalytics) 

халықаралық ақпараттық ресурстарына енгізілген басылымдарда –1 мақала 

(импакт-фактор –1.08), Scopus (Elsevier) мәліметтер базасына енгізілген «N E 

W SOF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES» 

журналдарында - 2 мақала (импакт-фактор 0,06); Халықаралық және 

шетелдік конференциялардың материалдарындағы 9 мақала; өнертабысқа бір 

инновациялық патент. 

 

4.1.6 А.К.Мергалимовтың тақырыбын талдау:  
АЭжБУ докторанты Алмагүл Қайырбергенқызы Мергалимованың 

«Резервтік мазутты газ тәріздес отынға ауыстыру технологиясын зерттеу 

және әзірлеу» тақырыбындағы диссертациялық жұмысы және ұнтақ көмір 

қазандықтарын мазутсыз күйдірудің қолданыстағы әдістерін талдау және 

сығылған және сұйытылған табиғи газбен атуды салыстырмалы талдау. 

Алынған тәуелділіктер негізінде көмірді жылытуға қолайлы энергетикалық 

және экономикалық температура анықталды.  



Жұмыстың мақсаты мазутты газ тәрізді отынға ауыстыру 

технологиясын жасау арқылы ұнтақталған көмір қазандықтарын жағу 

процесін ұтымды ету.  

Жарияланымдар. Диссертация тақырыбы бойынша ғылыми 

зерттеулердің нәтижелері бойынша келесілер жарияланды: 1 Scopus 

мәліметтеріне негізделген нөлдік емес импакт-фактормен, 2-і Kомитет 

ұсынған журналдарда; Халықаралық конференциялар материалдарының 

жинақтарындағы 5 мақала, оның ішінде 4 шетелдерде өткен халықаралық 

конференцияларда; пайдалы модельге 1 патент алды. 

 

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 Карманов 

Амангельды 

Ерболович 

  

Алимгазин Алтай 

Шурумбайұлы - техника 

ғылымдарының докторы, 

«БМТУ» ЖШС Атқарушы 

директоры (Блоктық-

модульдік жылу сорғысы 

қондырғысы) Қазақстан, 

Астана. 

Глазирин Сергей 

Александрович - т.ғ.к., 

Л.Н. Еуразия ұлттық 

университетінің жылу 

энергетикасы 

кафедрасының доценті 

Гумилев; Қазақстан, 

Астана. 

2 Темырканова 

Эльвира 

Кадылбековна 

  

Сүлейменов Қалқаман 

Айтбайұлы - техника 

ғылымдарының докторы, 

профессор, «ERG ғылыми-

зерттеу орталығы», 

энергетикалық 

технологиялар 

департаментінің 

директоры. 

Устименко Александр 

Бориславович - техника 

ғылымдарының докторы, 

ҚазҰУ эксперименттік 

және теориялық физика 

ғылыми-зерттеу 

институтының 

термофизика және 

техникалық физика 

кафедрасының 

меңгерушісі. Әл - 

Фараби. 



3 Кумызбаева 

Сауле 

Касымбековна 

 

Никифоров Александр 

Степанович - техника 

ғылымдарының докторы, 

профессор, Павлодар 

мемлекеттік 

университетінің 

жылуэнергетика 

кафедрасының 

меңгерушісі Торайғырова, 

Қазақстан Республикасы, 

Павлодар қ 

Илиев Илия Крастев - 

т.ғ.д., Русе 

университетінің 

профессоры «Анжела 

Кънчев», Болгария, Русе. 

4 Ибрагимова 

Мадина 

Вахитовна 

 

Никифоров Александр 

Степанович - техника 

ғылымдарының докторы, 

профессор, Павлодар 

мемлекеттік 

университетінің 

жылуэнергетика 

кафедрасының 

меңгерушісі Торайғырова, 

Қазақстан Республикасы, 

Павлодар қ 

Илиев Илия Крастев - 

т.ғ.д., Русе 

университетінің 

профессоры «Анжела 

Кънчев», Болгария, Русе. 

5 Онгар Булбул 

 

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. 

6 Мергалимова 

Алмагуль 

Каирбергеновнa 

 

Никифоров Александр 

Степанович - техника 

ғылымдарының докторы, 

профессор, Павлодар 

мемлекеттік 

университетінің 

жылуэнергетика 

кафедрасының 

меңгерушісі Торайғырова, 

Мессерле Владимир 

Ефремович - техника 

ғылымдарының докторы, 

Қазақ ұлттық 

университеті, 

Термофизика және 

техникалық физика 

кафедрасының 

профессоры Әл - Фараби. 



Қазақстан Республикасы, 

Павлодар қ 

Қазақстан, Алматы 

қаласы 

 

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 8D071 «Инженерия және инженерлік 

іс» («Электр энергетикасы», «Жылу энергиясы») және 8D062 

«Телекоммуникация» ( Радиотехника, электроника және телекоммуникация) 

қорғауға келген өтініш берушілер саны 2018 жылдың соңына қарай 6 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 

Қорғау қорытындысы 

бойынша оң нәтиже 

алғандары 

жоқ 6 жоқ 

Оның ішінде басқа оқу 

орындарынан  

жоқ жоқ жоқ 



 


