
   

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым   

министрлігінің Білім және 

ғылым  саласындағы 

сапаны  қамтамасыз ету 

комитеті төрағасының 

2022 ж. 18 ақпандағы № 58 

бұйрығымен  бекітілген 

  

  Ерекше мәртебесі жоқ  жоғары оқу орындарындағы диссертациялық кеңестер тізімі  

2022 жылғы 11 шілдедегі №315 бұйрық 

50 

  

«Қазақстан-Британ 

техникалық университеті» 

акционерлік қоғамы 

      8D094 – Ақпараттық технологиялар: 

6D070500 - 8D06103 – Математикалық және компьютерлік модельдеу  
2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін  

51  
«Ш.Уәлиханов атындағы 

Көкшетау университеті» 

8D087 – Қоршаған ортаны қорғау технологиясы:                                                                                                                

8D05201 - Экологиялық қауіпсіздік және табиғатты пайдалану  

(6D060800 - Экология) 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін  

52  
«Ш.Уәлиханов атындағы 

Көкшетау университеті» 

 8D081 – Агрономия: 

8D131 - Өсімдіктану; 

6D080100-8D080100 – Агрономия 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін  

53  
«Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда  университеті» 

8D017– Тілдер  және әдебиет пәндері бойынша мұғалімдер даярлау: 

8D01721 -  Қазақ тілі және әдебиеті 

  

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

54 
«Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда  университеті» 

8D011 – Педагогика и психология: 

8D01101 - Педагогика и психология 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

55  
«Қорқыт ата атындағы 

Қызылорда  университеті» 

8D073 - Архитектура және құрылыс:   

8D07365 - Құрылыс; 

8D07366 - Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 

құрастырылымдарын өндіру 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

56 

«Алматы энергетика және 

байланыс университеті 

     8D071 – Инженерия және инженерлік іс бағыты: 

8D 101 - Электр энергетикасы; 

8D 102 -Жылу энергетикасы; 

8D062 - Телекоммуникация 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 



57 
«ҚазТұтынуОдағы  

Қарағанды университеті» 

8D041 – Бизнес және басқару:   

6D050600-8D04101 – Экономика; 

6D051000-8D04103 – Мемлекеттік және жергілікті басқару   

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

58 

«Семей қаласының 

Шәкәрім атындағы 

университеті» 

 8D053 – Физика және химия ғылымдары бойынша:  

6D072300 – 8D05301 -Техникалық физика 2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

59 

«Д. Серікбаев атындағы 

Шығыс Қазақстан 

техникалық университеті» 

D094 – Ақпараттық технологиялар: 

8D06101 - Ақпараттық жүйелер 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

60 

«Д. Серікбаев атындағы 

Шығыс Қазақстан 

техникалық университеті» 

8D071– Инженерия және инженерлік іс: 

8D07101 – 6D070200 - Автоматтандыру және басқару 2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

61 

«Д. Серікбаев атындағы 

Шығыс Қазақстан 

техникалық университеті» 

D090 – Физика: 

6D072300-8D05301 – Техникалық физика 

  

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

62 Нархоз университеті 

8D041 – Бизнес және басқару:   

6D050800 –8D04105 - Есеп, аудит, салық салу;   

6D050900 – 8D04106 - Қаржы;  

6D052000 – 8D04102 - Іскерлік әкімшілік жүргізу 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

63 

«М. Әуезов атындағы 

Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті» 

8D051- Биологиялық және пәнаралық ғылымдар: 

8D05120 – Агроөнеркәсіп кешеніндегі биотехнологиялық аспектілер; 

6D070100- Биотехнология 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

64 

«М. Әуезов атындағы 

Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті» 

8D071-Инженерия және инженерлік іс: 

6D072400 - Технологиялық машиналармен жабдықтар (сала бойынша)  
2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

65 

«М. Оспанов атындағы 

Батыс Қазақстан медицина 

университеті» 

8D071 - Инженерия және инженерлік іс: 

6D072400 - Технологиялық машиналармен жабдықтар (сала бойынша) 
2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 



66 
«Қазақ спорт және 

туризм академиясы» 

8D014 – Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған 

педагогтарды даярлау: 

8D01401 – Дене шынықтыру және спорт 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға 

дейін 

67 «Торайғыров университеті» 
8D011 – Педагогика және психология: 

8D01101 - Педагогика және психология 

2024 жылғы 31 

желтоқсанға дейін 

 


