
 

 

Докторлық диссертация қорғау туралы хабарлама 
 

«Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» АҚ-да 6D070300 – 
«Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне 
іздену үшін ұсынылған Алтаева Айгерім Бақатқалиқызы «Мультиагентті 
технологиялар негізінде Смарт энергия жүйесін әзірлеу модельдері мен әдістері» АҚ-да 
тақырыбындағы диссертациясын қорғау туралы ақпарат. 

 
Диссертацияны ұсыну формасы: диссертациялық жұмыс. 
Қорғау тілі: ағылшын. 
Диссертация “Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті” АҚ 

“Ақпараттық жүйелер ” кафедрасының базасында орындалды. 
 
Ғылыми кеңесшілер: 
Ускенбаева Раиса Кабиевна – техника ғылымдарының докторы, «ХАТУ» АҚ 

«Компьютерлік инженерия» кафедрасының профессоры. 
Азизах Сулейман – PhD, профессор, Тенага Ұлттық Университеті, Куала Лампур, 

Малайзия. 
 
Рецензенттер: 
Балакаева Гульнар Тултаевна ф.-м.ғ.д., Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

Университеті, механика-математика факультеті, Информатика кафедрасының 
профессоры, Алматы қ., Қазақстан. 

Сулиев Расим Ниязович – PhD, 6D070400 - Есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету, Нархоз университетінің цифрлық технологиялар 
жоғары мектебінің директоры, Алматы қ., Қазақстан  

 
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері: 
Құмарғажанова С.Қ. - т.ғ.к., қауымдастырылған профессор (05.25.05-

информатиканың ақпараттық жүйелері мен процестері, құқықтық аспектілері), Д. 
Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті, ақпараттық 
технологиялар және зияткерлік жүйелер мектебінің деканы; 

Байшоланова Қ.С. - э.ғ.д. (08.00.01 - Экономикалық теория), э.ғ.к. (08.00.13 – 
Экономикалық теория), Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ақпараттық жүйелер 
кафедрасының доценті; 

Нурпеисов Д.Б. - ф.-м.ғ.к. доцент, (01.01.02 – Дифференциалдық теңдеулер және 
математикалық физика), Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ ақпараттық және ғарыштық 
технологияларды ұжымдық пайдалану Ұлттық ғылыми зертханасының директоры; 

Тлеубердиева Г.И. - философия докторы (PhD), 6D070300-Ақпараттық жүйелер, 
"Нархоз университеті", “Ақпараттық жүйелер және статистика" ББ қауымдастырылған 
профессоры; 

Сулейменов Е.Р. - ф.-м.ғ.к., (05.13.16 ғылыми зерттеулерде есептеу техникасын, 
математикалық модельдеуді және математикалық әдістерді қолдану), Қазақстандық 
софтверлік компаниялар қауымдастығының президенті, "Атамекен"ҰКП; 

Қалижанова Ә.У. - ф.–м.ғ.к. (01.01.02-Дифференциалдық теңдеулер және 
математикалық физика), ҚР БҒМ ҒК ақпараттық және есептеу технологиялары 
институты, бас ғылыми қызметкер; 

Амиргалиев Б.Е. - т.ғ.к., (05.13.18 – Математикалық модельдеу, сандық әдістер 
және программалар кешені), қауымдастырылған профессор, Astana IT University. 

 



 

 

Қорғау 2021 жылы «12» қараша, сағат 16:30-де 6D070300 – «Ақпараттық 
жүйелер», 6D070400 – «Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету» 
докторантура мамандықтары бойынша «Халықаралық ақпараттық технологиялар 
университеті» АҚ-да диссертациялық кеңесте аралас форматта өтеді.  

 
Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, Манас көшесі, 34/1, № 907 аудитория. 
Сайт мекен-жайы: www.iitu.edu.kz 
e-mail: r.uteshova@iitu.edu.kz 
 
 

Объявление о защите докторской диссертации 
 

В АО “Международный университет информационных технологий” состоится 
защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Алтаевой Айгерим 
Бакаткалиевны на тему «Модели и методы разработки системы Смарт Энергии на 
основе мультиагентных технологий» по специальности 6D070300 – «Информационные 
Системы» 

Форма представления диссертации: диссертационная работа. 
Язык защиты: английский 
Диссертация выполнена на базе кафедры «Информационные системы» АО 

«МУИТ» 
 
Научные консультанты: 
Ускенбаева Раиса Кабиевна – доктор технических наук, профессор кафедры 

«Компьютерная инженерия и информационная безопасность» АО «МУИТ»; 
Азизах Сулейман – PhD, профессор, Национальный Университет Тенага, Куала 

Лампур, Малайзия. 
 
Рецензенты: 
Балакаева Гульнар Тултаевна – д.ф.-м.н., профессор кафедры информатики 

механико-математического факультета Казахского Национального университета им. 
аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан. 

Сулиев Расим Ниязович – PhD, 6D070400  - Вычислительная техника и 
программное обеспечение, директор высшей школы цифровых технологий 
Университета Нархоз, г. Алматы, Казахстан. 

 
Временные члены диссертационного совета: 
Кумаргажанова С.К. - к.т.н., ассоциированный профессор, (05.25.05 - 

Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики), НАО 
Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева, декан школы 
информационных технологий и интеллектуальных систем; 

Байшоланова К.С. - д.э.н. (08.00.01 - Экономическая теория), к.э.н. (08.00.13 – 
Экономическая теория), Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, 
доцент кафедры «Информационые системы»; 

Нурпеисов Д.Б. - к-ф.м.н., доцент, (01.01.02 – Дифференциальные уравнения и 
математическая физика), Директор Национальной научной лаборатории коллективного 
пользования информационных и космических технологий, КазНИТУ имени К.И. 
Сатпаева; 

Тлеубердиева Г.И. - доктор философии (PhD), 6D070300 – Информационные 
системы, НАО «Университет Нархоз», ассоциированный профессор ОП 
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"Информационные системы и Cтатистика» нархоз; 
Сулейменов Е.Р. - к.ф.-м.н., (05.13.16 Применение вычислительной техники, 

математического моделирования и математических методов в научных исследованиях), 
Президент Казахстанской ассоциации софтверных компаний, НПП «Атамекен»; 

Калижанова А.У. - к.ф.-м.н., (01.01.02 – Дифференциальные уравнения и 
математическая физика), Институт информационных и вычислительных технологий КН 
МОН РК, главный научный сотрудник; 

Амиргалиев Б.Е. – к.т.н. (05.13.18 – математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ), ассоциированный профессор, Astana IT University. 

 
Защита состоится 12 ноября 2021 года, в 16:30 ч. в Диссертационном совете по 

специальностям докторантуры/ направлениям подготовки: 6D070300 – 
«Информационные системы», 6D070400 – «Вычислительная техника и программное 
обеспечение» АО «Международный университет информационных технологий» в 
смешанном формате по адресу г. Алматы, Манаса 34/1, аудитория № 907. 

Адрес сайта: www.iitu.edu.kz 
e-mail: r.uteshova@iitu.edu.kz  

 
 

Announcement about defense a doctoral thesis for the degree of Doctor of 
Philosophy (PhD) 

 
The defense of doctoral thesis for the Doctor of Philosophy (PhD) degree by Altayeva 

Aigerim Bakatkalievna on the title «Models and methods of developing a Smart Energy 
system based on multi-agent technologies» in the specialty 6D070300 – “Information Systems” 
will take place in JSC “International Information Technology University”. 

The thesis was performed at the department “Information Systems”. 
Language of defense: English 
 
Scientific advisors: 
Uskenbayeva Raissa Kabievna – Doctor of Technical Sciences, Professor of «Computer 

Engineering» Department of «IITU» JSC. 
Azizah Suleiman – PhD, professor, Tenaga National University, Kuala Lumpur, 

Malaysia 
 
Reviewers: 
Balakayeva Gulnar Tultayevna – Doctor of Physical and Mathematical sciences, 

professor, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan. 
Suliyev Rasim – PhD, 6D070400 - Computer Engineering and Software. Director of 

Higher School of digital technologies of Narxoz University, Almaty, Kazakhstan. 
 
Temporary members of the Dissertation Council: 
Kumargazhanova S.K. - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 

(05.25.05 - Information systems and processes, legal aspects of Informatics), D. Serikbayev 
East Kazakhstan Technical University, Dean of the School of Information Technologies and 
Intelligent Systems; 

Baisholanova K.S. - Doctor of Economics (08.00.01 - Economic Theory), Candidate of 
Economics (08.00.13 - Economic Theory), Al-Farabi Kazakh National University, Associate 
Professor of the Department of Information Systems; 

Nurpeisov D.B. - k-F.M.N., Associate Professor, (01.01.02 – Differential equations and 
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Mathematical Physics), Director of the National Scientific Laboratory of Collective Use of 
Information and Space Technologies, KazNITU named after K.I. Satpayev; 

Tleuberdieva G.I. - Doctor of Philosophy (PhD), 6D070300 - Information systems, 
"Narkhoz University", Associate Professor of OP "Information Systems and Statistics" 
Narkhoz; 

Suleimenov E.R. - Ph.D., (05.13.16 Application of computer technology, mathematical 
modeling and mathematical methods in scientific research), President of the Kazakhstan 
Association of Software Companies, NCE "Atameken"; 

Kalizhanova A.U. - Ph.D., (01.01.02 - Differential equations and Mathematical 
Physics), Institute of Information and Computing Technologies of the KN MES RK, Chief 
Researcher; 

Amirgaliyev B.Ye. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor (05.13.18 
– Mathematical modeling, numerical methods, and software systems, Astana IT University. 

 
The defense will be held on November 12, 2021, at 16:30 at the Dissertation Council of the 
«International information technology university» JSC for doctoral specialties 6D070300 – 
«Information Systems», 6D070400 – «Computer Systems and Software» in mixed format at 
the address: 050040, Almaty Manas str., 34/1, Room 907 . 

 
The address of the site: www.iitu.kz. 
E-mail: r.uteshova@iitu.edu.kz 
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