
Диссертациялық кеңестің 2019 жылғы  

жұмысы туралы  

ЕСЕП  

8D071 «Инженерия және инженерлік іс» («Энергетика», 

«Жылуэнергетика») және 8D062 «Телекоммуникациялар» (Радиотехника, 

электроника және телекоммуникация) Ғ.Дәукеев атындағы Алматы 

энергетика және байланыс университетінің жанындағы диссертациялық 

кеңес. 

Диссертациялвқ кеңестің төрағасы Алияров Бирлесбек Каниевич  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитетінің 2019ж. «27» мамырындағы №464 

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  

2019 жылы жұмыс кезінде 8D071 «Машина жасау және инженерлік 

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

«Телекоммуникация» (радиотехника, электроника және телекоммуникация) 

бағыттары бойынша диссертациялық кеңес, қорғау күнінен бір ай бұрын 

алдағы қорғаныс туралы хабарлау қажеттілігін ескере отырып, екі отырыс 

өткізді.  

2. Отырыстардың жартысынан азына қатысқан кеңес мүшелерінің 

аты-жөндері  

Т.ғ.д. Сулейменов К.А.; т.ғ.к. Тиесов С.А. (барлығы себепті). 

 

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

1 Расмухаметова Айнура 

Сериковна   

 (қорғау өткен күні 03.07.2019 г.) 

«Ғ.Дәукеев атындағы Алматы 

энергетика және байланыс 

университеті» КАҚ 

2 Бондарцев Давид Юрьевич  

(қорғау өткен күні 03.07.2019г.) 

«Ғ.Дәукеев атындағы Алматы 

энергетика және байланыс 

университеті» КАҚ 

 

4. Келесі бөлімдерді көрсете отырып, есепті жылы кеңес қараған 

диссертациялардың қысқаша талдауы  

2019 жылы диссертациялық кеңес «Жылуэнергетика» мамандығы 

бойынша екі жұмысты қарастырды. Диссертациялардың тақырыптары 

мамандық бойынша төменде келтірілген: 

 

 

 



№ Докторанттың аты 

жөні 

Тиссертация тақырыбы Мамандығы 

1 Расмухаметова 

Айнура Сериковна  

(қорғау өткен күні 

03.07.2019 г.) 

«Жылу сорғыларын 

пайдалану тиімділігін 

арттыру жолдарын зерттеу» 

6D071700 – «Жылу 

энергетикасы» 

2 Бондарцев Давид 

Юрьевич  

(қорғау өткен күні 

03.07.2019г.) 

Жылу электр 

станцияларының 

газтурбиналық 

қондырғыларының 

элементтері үшін жоғары 

жылдамдатылған 

салқындату жүйесін жасау 

және зерттеу 

6D071700 – «Жылу 

энергетикасы» 

 

4.1 Қарастырылған жұмыстардың тақырыптарын талдау  

4.1.1 Бондарцев Давид Юрьевичтің жұмыс тақырыбын талдау 
АЭжБУ докторанты Д.Ю. Бондарцевтің «Жылу электр станцияларының 

газтурбиналық қондырғыларының элементтері үшін жоғары 

жылдамдатылған салқындату жүйесін жасау және зерттеу» тақырыбында 

орындалған диссертациялық жұмысы газтурбиналық технологиядағы кеуекті 

материалдарды қолдануға, жылу кетіру жүйелерінің интенсивтілігін 

арттыруға және олардағы үрдістерді мәжбүрлеуге арналған. 

Жұмыстың мақсаты жылу электр станцияларының газтурбиналық 

қондырғыларының элементтері үшін жоғары жылдамдатылған салқындату 

жүйесін әзірлеу және зерттеу болып табылады, өйткені газдардың бастапқы 

температурасы жоғарылаған сайын газ турбиналық циклінің жылу тиімділігі 

артады және ауа шығыны азаяды. Бұл кезде бастапқы температураның 

жоғарлауы ротордың жүздеріндегі рұқсат етілген жылу кернеулерімен 

шектеледі. Нәтижесінде газтурбиналық қондырғыдағы газдың бастапқы 

температурасы теориялық тұрғыдан мүмкін болатыннан едәуір төмен, ал 

салқындату нәтижесінде газтурбиналық элементтер температурасының 

төмендеуі жұмыс жасайтын газдың бастапқы температурасын жоғарылату 

арқылы газ турбиналық циклінің термодинамикалық әлеуетін көтеруге 

мүмкіндік береді. Салқындату жүйесі турбинаның дизайны мен ГТУ макетін 

тым күрделендірмеуі керек және нәтижесінде оның құнын көтермеуі керек, 

ГТУ-ны пайдалану кезінде техникалық қызмет көрсететін персоналдың 

араласуын талап етуі керек, іске қосу, тоқтау және уақытша режимдерде 

сенімді жұмыс істеуі керек. 

Жарияланымдар. Дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша ғылыми 

зерттеулердің нәтижелері келесілерде жарияланды: Thomson Reuters және 

Scopus мәліметтер базалары бойынша нөлдік емес импакт-фактормен 4, 

Комитет ұсынған журналдарда 26; Халықаралық конференциялар 

материалдарының жинақтарындағы 18 мақала, оның 17-і шетелде өткен 

халықаралық конференцияларда. 



4.1.2 Айнұр Серікқызы Расмухаметова жұмысының тақырыбын 

талдау:  
АЭжБУ докторанты А.С.Расмухаметованың «Жылу сорғыларын 

пайдалану тиімділігін арттыру жолдарын зерттеу» тақырыбында орындалған 

диссертациялық жұмысы ТНУ-ді қолдануға және дәстүрлі жылу көздерімен 

конъюгация жағдайында жұмыс істейтін жылумен жабдықтау объектілерінде 

оларды апробациялауға арналған, бұл жетілдірілген және стандартты 

схемаларды әзірлеуді қажет етеді. термодинамикалық циклдар. 

Термодинамикалық, термофизикалық және жылу техникалық сипаттағы 

өзекті ғылыми-техникалық мәселелерді шешу. 

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 17 мақалада жарияланды, оның ішінде: Thomson Reuters және 

Scopus мәліметтер базалары бойынша нөлдік емес импакт-фактормен 1, 

Комитет ұсынған журналдарда 6; Халықаралық конференциялар 

материалдарының жинақтарына 8 мақала, оның 3-уі шетелде өткен 

халықаралық конференцияларға, пайдалы модельге бір патент алынды. 

 

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 Бондарцев 

Давид 

Юрьевич 

Устименко Александр 

Бориславович - техника 

ғылымдарының докторы, 

«Термофизика және 

техникалық физика, ЭТФ 

ҒЗИ» ҒЗИ бөлім 

меңгерушісі, 

«Плазматехника RD» ЖШС 

директоры, Қазақстан 

Христо Иванов Белоев - 

техника ғылымдарының 

докторы, Ангела Кънчев 

атындағы Русе 

университетінің 

профессоры, Болгария, 

Русе. 



2 Расмухаметова 

Айнур 

Сериковна 

Қойшиев Темірхан 

Қосыбайұлы - техника 

ғылымдарының докторы, 

профессор, М.Тынышпаев 

атындағы ҚазКТК «Электр 

энергетикасы» 

кафедрасының меңгерушісі, 

Қазақстан. 

Степанова Ольга 

Александровна - техника 

ғылымдарының 

кандидаты, доцент, 

Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

мемлекеттік 

университетінің 

«Техникалық физика 

және жылуэнергетика» 

кафедрасының 

меңгерушісі, Қазақстан. 

 

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 келмегендер - жоқ. 

6. Ғылыми кадрларды даярлау жүйесін одан әрі жетілдіру 

бойынша ұсыныстар  

Докторанттардың жарияланымдарын шешу үшін біз барлық 

басылымдарға арналған реферат журналының шығарылымдарын бағыты 

бойынша бөлу арқылы (импакт-факторы бар басылымдармен бірдей) 

қазақстандық басылымдарда ұсынамыз. Үш тілде осындай дерексіз 

журналдың болуы шетелдік әріптестердің қазақстандық ғалымдардың 

жарияланымдарына қол жетімділігін жеңілдетеді, бұл қазақстандық 

авторлардың дәйексөзін көбейтеді және жеделдетеді, бұл импакт-факторы 

бар журналдарда міндетті түрде жариялауды енгізуге түрткі болды. Сонымен 

қатар, белгілі журналдардың өздері өз журналдарында жариялауға шақыру 

арқылы қазақстандық авторларға жүгінуі әбден мүмкін. Нәтижесінде 

қазақстандық докторанттар үшін импакт-факторы айқын шетелдік 

журналдарда жариялау міндетін алып тастауға болады. 

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

үшін қаралған диссертациялар туралы мәліметтер. 



 


