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Диссертациялық кеңестің 
тұрақты мүшелерінің құрамы туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім жэне ғылым 
саласындағы бақылау комитеті төрағасының 29.12. 2018 ж. № 2058 бұйрығы, 
04.03.2019 ж. № 207 бұйрығымен бекітілген ерекше мәртебесі жоқ ЖОО-лар 
жанындағы диссертациялық кеңестердің тізіміне, Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым Министрінің 31.03.2011ж. №126 бұйрығымен бекітілген 
диссертациялық кеңес туралы үлгі. ереженің 3, 5, 7, 9, 10 тт., (28.09.2018 ж. 
өзгертулер мен толықтыруларға, 9.03.2021 ж. өзгертулер мен толықтыруларға) 
сәйкес академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университет! Ғылыми 
Кеңесінің шешімі (30.04.2021 ж. № 12 хаттама) негізінде Б¥ЙЫРАМЫН:

академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің жанындағы 
6D020300 -  Тарих мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейіні 
бойынша доктор дәрежесін алу үшін диссертацияларды қорғау жөнінде 
диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелері бекітілсін:

Жүмашев Р.М.

Сақтағанова З.Ғ.

Джумабеков Д.А. 
003972

-  т.ғ.д., (07.00.09 -  Тарихнама, деректану және
тарихи зерттеулер эдістері), профессор, академик 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 
археология, этнология жэне Отан тарихы 
кафедрасының профессоры, диссертациялық кеңестің 
төрағасы;
-  т.ғ.д., (07.00.02 -  Отан тарихы (Қазақстан
Республикасының тарихы), профессор, академик 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 
археология, этнология жэне Отан тарихы 
кафедрасының профессоры, диссертациялық кеңестің 
төраға орынбасары;
- т.ғ.к., (07.00.02 -  Отан тарихы (Қазақстан



Республикасының тарихы), академик Е.А.Бөкетов 
атындағы Қарағандьі университет! тарих 
факультетінің деканы, диссертациялық кеңестің ғалым 
хатшысы.

Басқарма төрағасы

Басқарма мүшесі, 
ғылыми жұмыс жөніндегі 
проректф

Е.М. Тажбаев 
Қаржы директорының м.а.

Бекмагамбетова
ттег

Р.О. Жакупова
ЭЖБ фстығы

 ̂ / ^ ^ ^ 1Л- Мусралимова
ЗБ баағыҒьі/бу

ВДігЪлейник 
ЖОбКББ "бдстығы

Л / _____ С.Г. Карстина
Т а р и х "
факультетішң деканы 
_________ ( у- Д.А. Джумабеков

Н.О. Дулатбеков



О составе постоянных 
членов диссертационного совета

В соответствии со списком диссертационных советов при высших учебных 
заведениях, не имеющих особого статуса, утвержденным приказом 
председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан за № 2058 от 29.12. 
2018 года, приказом № 207 от 04.03.2019 г., пп. 3, 5, 7, 9, 10 Типового 
положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан № 126 от 31.03.2011 г. (с 
изменениями и дополнениями от 28.09.2018 г., с изменениями и дополнениями 
от 9.03.2021 г.), на основании решения Ученого Совета КарУ имени академика 
Е.А. Букетова (протокол № 12 от 30.04.2021 г.) ПРИКАЗЫВАЮ

утвердить постоянных членов диссертационного совета по защите 
диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по 
профилю при Карагандинском университете имени академика Е.А. Букетова по 
специальности 6D020300 -  История:

Жумашев Р.М. - д.и.н., (07.00.09 -  Историография, источниковедение и
методы исторического исследования), профессор, 
профессор кафедры археологии, этнологии и 
Отечественной истории Карагандинского университета 
имени академика Е.А.Букетова, председатель 
диссертационного совета;

Сактаганова З.Г. - д.и.н., (07.00.02 -  Отечественная история), профессор,
профессор кафедры археологии, этнологии и 
Отечественной истории Карагандинского университета 
имени академика Е.А.Букетова, заместитель 
председателя диссертационного совета;



Джумабеков Д.А. - к.и.н., (07.00.02 -  Отечественная история), декан
исторического факультета Карагандинского 
университета имени академика Е.А.Букетова, ученый 
секретарь диссертационного совета.

Председатель Правления - Ректор Н.О. Дулатбеков

Член Правления, проректор 
по научной работе
_____________________ Е.М. Тажбаев
И.о. финансовго директора
_____________________ К.М. Бекмагамбетова
Главный бухгалтер
_____________________ Р.О. Жакупова
И.о. начальника ОЭП

И.о. начальника ЮУ

Начальник УПО

Л.Ш. Мусралимова 

В.И. Олейник

_____________________ С.Г. Карстина
Декан исторического 
факультета
_____________________ Д.А. Джумабеков


