
Докторлық диссертацияны қорғау туралы 

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 
6D071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы 
бойынша Савостина Галина Владимировна «Диагностиканың ақпаратты-
коммуникациялық жүйесі үшін электрокардиографиялық дабылдарды сандық өңдеу және 
интеллектуалды талдау әдістерін әзірлеу» тақырыбындағы философия докторы (PhD) 
дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғалады. 

«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. 

Диссертация М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің «Энергетика және радиоэлектроника» кафедрасында орындалған. 

Қорғау тілі: орыс. 
Рецензенттер: 
1. Чежимбаева Катипа Сламбаевна – техника ғылымдарының кандидаты, 

«Телекоммуникациялық желілер мен жүйелер» кафедрасының профессоры, Ғ. Даукеев 
атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы қ., Қазақстан 
Республикасы, мамандығы 05.12.17 – Радиотехникалық және телевизиялық құрылғылар 
мен жүйелер; 

2. Ожикенов Касымбек Адильбекович – техника ғылымдарының кандидаты, 
профессор, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің Ә. 
Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институтінің 
«Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары» кафедрасының меңгерушісі, 
Алматы қ., Қазақстан Республикасы, мамандығы 05.02.05 – Роботтар, робототехникалық 
жүйелер және мехатроника. 

Ғылыми кеңесшілер: 
1. Кошеков Кайрат Темирбаевич – техника ғылымдарының докторы, М. Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің «Энергетика және 
радиоэлектроника» кафедрасының профессоры, Петропавл қ, Қазақстан Республикасы; 

2. Кобенко Вадим Юрьевич – техника ғылымдарының докторы, Омбы мемлекеттік 
техникалық университетінің «Электроника» кафедрасының доценті, Омбы қ., Ресей 
Федерациясы. 

Қорғау 2020 жылдың 25 сәуір күні, сағат 09.00-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 
 


