
Докторлық диссертация қорғау туралы 

 

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 

6D075100 – «Информатика, есептеуіш техника және басқару» мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесіне ізденуші К. Икласованың «Индикативтік 

көрсеткіштер негізінде ЖОО-ны басқару бойынша шешім қабылдауды қолдау жүйесін 

құрастыру»  тақырыбында диссертация қорғауы өтеді. 

«Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы № 285 Жарлығымен енгізілген 

Қазақстан Республикасының барлық аумағындағы төтенше жағдайдың қолданысы 2020 

жылғы 1 мамырдағы 07 сағат 00 минутқа дейін (Қазақстан Республикасы Президентінің 

2020 жылғы 14 сәуірдегі № 306 Жарлығы) ұзартылуына байланысты   және «пандемия 

кезеңінде білім беру ұйымдарында СОVID-19 коронавирустық жұқпасының таралуына 

жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы» ҚР БҒМ 2020 жылғы 01 сәуірдегі 

№123 бұйрығын орындау үшін Қазақстан Республикасында төтенше жағдай әрекет ету 

кезеңінде диссертациялық кеңес мүшелерінің докторанттардың докторлық 

диссертацияларын қорғауға қатысуы ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды 

қолдану негізінде қамтамасыз етіледі (2-қосымшаның 10-тармағы). Жоғарыда 

баяндалғанның негізінде, қорғау ZOOM платформасында конференция арқылы онлайн 

режимінде өтеді. 

 Диссертациялық жұмыс Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университетінің «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» 

кафедрасында орындалған.  

Қорғау: орыс тілінде. 

Рецензенттер: 

1. Джомартова Шолпан Абдразаковна - техника ғылымдарының докторы, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті «Жасанды интеллект және Big data» 

кафедрасының доценті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, мамандық 05.13.18 

Математикалық моделдеу, сандық әдістер және бағдарламалар кешендері. 

2. Увалиева Индира Махмутовна - PhD, «Ақпараттық технологиялар және 

зияткерлік жүйелер мектебі» кафедрасының доценті, Өскемен қ., Қазақстан 

Республикасы, мамандық 6D070300 – «Ақпараттық жүйелер». 

Ғылыми кеңесшілер:  

1. Куликова Валентина Петровна - техника ғылымдарының кандидаты, М. 

Қозыбаев атындағы СҚМУ Инженерия және цифрлық технологиялар факультетінің 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының доценті, Петропавл қ., 

Қазақстан Республикасы; 

2. Крылова Елена Михайловна - техника ғылымдарының кандидаты, Жоғары 

математика кафедрасының доценті, ФМБОМ ЖБ «Сібір мемлекеттік геожүйелер және 

технологиялар университеті» Новосибирск қ., Ресей Федерациясы.  

Қорғау 2020 жылдың 25 сәуір күні, сағат 13.00-те М.Қозыбаев атындағы 

Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіннің 6D071900 – «Радиотехника, 

электроника және телекоммуникация», 6D075100 – «Информатика, есептеуш техника 

және басқару» мамандықтар бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.  

Сілтеме:https://us04web.zoom.us/j/8689164880  

Конференция сәйкестендіргіші: 8689164880 

М.Козыбаев атындағы СҚМУ-нің сайты: www.nkzu.kz 

e-mail: dissovetnksu@mail.ru 
 


