
Құрметті Диссертациялық кеңестің мүшелері, ізденушілер, 
кеңесшілер және ресми рецензенттер! 

 
ХАБАРЛАНДЫРУ!!! 

 
2022 жылғы 9 маусымда Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінде 
философия докторы (PhD) дәрежесін іздену диссертациясын 
қабылдау бойынша Диссертациялық кеңестің отырысы болады. 

 
Күн тәртібі: 

1) «8D12103 – Қару-жарақ және әскери техника» мамандығы 
бойынша «Қазақстан Республикасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету 
үшiн ғылыми-техникалық ақпаратты мониторингтеу және өңдеу ғарыш 
жүйесiн басқару» тақырыбындағы авиация генерал-майоры 
Аимбетов Айдын Аканұлының диссертациясын қорғауы. 

Өткізу орыны: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 72, «Ілбіс» 
ақпараттық-сараптаумен қамтамасыз ету және маниторингтеу 
Орталығы. 

Уақыты: таңғы отырыс – сағ. 10.00.  
 
2) «8D12103 – Қару-жарақ және әскери техника» мамандығы 

бойынша «Әскери техника бөлшектерінің тозған беттерін дыбыстан 
жоғары бүрку арқылы қалпына келтіруге дайындау технологиясын 
негіздеу және әзірлеу» тақырыбындағы полковник Шұғаев Мерхат 
Әскерғазыұлының диссертациясын қорғауы. 

Өткізу орыны: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 72, «Ілбіс» 
ақпараттық-сараптаумен қамтамасыз ету және маниторингтеу 
Орталығы. 

Уақыты: күндізгі отырыс – сағ. 14.00.  
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!! 
 
9 июня 2022 года в Национальном университете обороны имени 

Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоится 
заседание Диссертационного совета по защите диссертаций на 
соискание степени доктора философии (PhD). 

 
Повестка дня: 

1) Защита диссертации генерал - майора авиации Аимбетова 
Айдына Акановича по специальности «8D12103 – Вооружение и 
военная техника» на тему «Управление космической системой 
мониторинга и обработки научно-технической информации для 
обеспечения безопасности Республики Казахстан». 



Место проведения:010000, г. Нур-Султан, проспект Туран, дом 
72, Центр информационно-аналитического обеспечения и 
мониторинга «Ирбис». 

Время: утреннее заседание – 10.00 ч. 
 
2) Защита диссертации полковника Шугаева Мерхата 

Аскергазиновича по специальности «8D12103 – Вооружение и 
военная техника» на тему «Обоснование и разработка технологии 
подготовки изношенных поверхностей деталей военной техники к 
восстановлению сверхзвуковым напылением». 

Место проведения:010000, г. Нур-Султан, проспект Туран, дом 
72, Центр информационно-аналитического обеспечения и 
мониторинга «Ирбис». 

Время: дневное заседание – 14.00 ч. 
 
Временные члены Диссертационного совета Национального 

университета обороны имени Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы на 9 июня 2022 года на защиту диссертации 
генерал - майора авиации Аимбетова Айдына Акановича и 
полковника Шугаева Мерхата Аскергазиновича назначены: 

- д.ф. (PhD), полковник Альназиров Руслан Бейсекович; 
- д.ф. (PhD), подполковник Арифджанов Султан Бахтиярович; 
- д.ф. (PhD), асс. профессор полковник запаса Ермекбаев 

Муратбек Мадалиевич; 
- к.т.н., полковник Бекетов Бауржан Шакирович; 
- д.ф. (PhD), полковник Есбергенов Кайсарбек Балтабаевич; 
- д.ф. (PhD), подполковник Бекмагамбетов Адилбек Нуралыевич. 
 

Рецензентами назначены: 

Генерал - майору авиации Аимбетова А.А. 

- к.т.н, полковник Бебенин Андрей Александрович; 

- д.т.н, профессор Нургужин Марат Рахмалиевич. 

Полковнику Шугаеву М.А. 

- к.т.н, асс. профессор полковник Ильясов Бегим-Мурат 
Нурланович; 

- к.т.н, доцент Султанов Тимур Толегалиевич. 
 
 

ХАБАРЛАНДЫРУ!!! 
 

2022 жылғы 10 маусымда Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінде 
философия докторы (PhD) дәрежесін іздену диссертациясын 
қабылдау бойынша Диссертациялық кеңестің отырысы болады. 



 
Күн тәртібі: 

1) «8D12103 – Қару-жарақ және әскери техника» мамандығы 
бойынша «Обоснование параметров и разработка универсального 
средства технического диагностирования бронетранспортера БТР-80» 
тақырыбындағы подполковник Гроскоп Роман Владимировичтің 
диссертациясын қорғауы. 

Өткізу орыны: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 72, «Ілбіс» 
ақпараттық-сараптаумен қамтамасыз ету және маниторингтеу 
Орталығы. 

Уақыты: таңғы отырыс – сағ. 10.00.  
 
2) «8D12103 – Қару-жарақ және әскери техника» мамандығы 

бойынша «Ату дәлдігін арттыру мақсатында зенитті артиллерия 
оқпандарын техникалық диагностикалау технологиясын негіздеу және 
әзірлеу» тақырыбындағы полковник Касимов Бейбіт Сәлемұлының 
диссертациясын қорғауы. 

Өткізу орыны: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 72, «Ілбіс» 
ақпараттық-сараптаумен қамтамасыз ету және маниторингтеу 
Орталығы. 

Уақыты: күндізгі отырыс – сағ. 14.00.  
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!! 
 

10 июня 2022 года в Национальном университете обороны 
имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
состоится заседание Диссертационного совета по защите 
диссертаций на соискание степени доктора философии (PhD). 

 
Повестка дня: 

1) Защита диссертации подполковника Гроскопа Романа 
Владимировича по специальности «8D12103 – Вооружение и 
военная техника» на тему «Обоснование параметров и разработка 
универсального средства технического диагностирования 
бронетранспортера БТР-80». 

Место проведения:010000, г. Нур-Султан, проспект Туран, дом 
72, Центр информационно-аналитического обеспечения и 
мониторинга «Ирбис». 

Время: утреннее заседание – 10.00 ч. 
 
2) Защита диссертации полковника Касимова Бейбита 

Салемовича по специальности «8D12103 – Вооружение и военная 
техника» на тему «Обоснование и разработка технологии 
диагностирования стволов зенитной артиллерии с целью 
повышения точности стрельбы». 



Место проведения:010000, г. Нур-Султан, проспект Туран, дом 
72, Центр информационно-аналитического обеспечения и 
мониторинга «Ирбис». 

Время: дневное заседание – 14.00 ч 
 

Временные члены Диссертационного совета Национального 
университета обороны имени Первого Президента Республики 
Казахстан – Елбасы на 10 июня 2022 года на защиту диссертации 
подполковника Гроскопа Романа Владимировича и полковника 
Касимова Бейбита Салемовича назначены: 

- д.т.н, профессор Грузин Владимир Васильевич; 
- д.ф. (PhD), полковник Альназиров Руслан Бейсекович; 
- д.ф. (PhD), подполковник Арифджанов Султан Бахтиярович; 
- д.ф. (PhD), асс. профессор полковник Искаков Серикжан 

Турсынбаевич; 
- д.ф. (PhD), полковник Беликов Константин Леонидович; 
- д.ф. (PhD), полковник Кемал Жаксылык Бакытжанович. 
 
Рецензентами назначены:  

Подполковнику Гроскоп Р.В. 

- д.ф. (PhD) полковник Абдыкалыков Арман Тлеулесович; 
- д.ф. (PhD) полковник Алтынбеков Денис Шамильевич. 
 
Полковнику Касимову Б.С. 
- д.ф. (PhD) п-к Керимбаев Бахытжан Мусиралиевич; 
- к.т.н, полковник Кочешков Андрей Константинович. 

 

 

Диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы 
(PhD), полковник                         Е.Акимбаев 

 


