
 

Комитет по контролю в сфере 

 образования и науки 

МОН РК  

 

 

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова 

просит разместить на сайте Комитета по контролю в сфере образования и науки 

информацию о защите диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) 

Каршыгиной Гульден Жумабеккызы на тему «О вложениях обобщенных потенциалов 

Бесселя и Рисса в перестановочно - инвариантные пространства» по специальности 

6D060100-«Математика». Язык защиты : русский. 

Диссертация выполнена на кафедре Высшей математики Евразийского 

Национального университета имени Л.Н. Гумилева. 

Рецензенты: 

1. Бекмаганбетов Куаныш Абдрахманович – д.ф.-м.н., доцент кафедры 

математики и информатики Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова. 

2. Дурвудхан Сураган – ассистент профессор математического факультета 

Назарбаев Университета, член-корреспондент НАН РК. 

Научные консультанты: Бокаев Н.А. - д.ф.-м.н., профессор Евразийского 

Национального университета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан;  

Гольдман М.Л. - д.ф.-м.н., профессор Российского университета дружбы народов, 

г. Москва, Россия. 

Защита состоится: 30 ноября 2018 года в 14:00 часов в диссертационном совете 

при КарГУ имени академика Е.А.Букетова по защите диссертаций на присуждение 

степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности 6D060100 – 

«Математика» по адресу: 100028, г. Караганда, ул. Университетская, 28, факультет 

математики и информационных технологий, поточная аудитория № 8. 

Адрес сайта:  www.ksu.kz; 

e-mail: svetik_mir69@mail.ru  

 

Председатель                                                                   М.И.Рамазанов  

 

Исп: Космакова М.Т. 

Тел.: +77011863967 
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                                                                                          ҚР БҒМ Білім және ғылым                                                    

саласындағы бақылау Комитеті 

 

       

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетінің сайтына «6D060100 – Математика» мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Қаршығина 

Гүлден Жұмабекқызының «Жалпыланған Бессель және Рисс потенциалдарын 

ауыстырымды инвариантты кеңістіктерге енгізу туралы» тақырыбындағы диссертациясын 

қорғауы туралы ақпарат енгізулеріңізді өтініп сұрайды. Қорғау орыс тілінде. 

Диссертациялық жұмыс Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық 

университетінің Жоғарғы математика кафедрасында орындалған. 

Рецензенттер: 

1. Бекмаганбетов Қуаныш Абдрахманұлы – физика-математика ғылымдарының 

докторы, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы 

филиалының математика және информатика кафедрасының доценті; 

2. Дүрбітхан Сұраған –Назарбаев Университетінің математика факультетінің 

ассистент профессоры, Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының 

корреспондент-мүшесі. 

Ғылыми кеңесшілері:  

Боқаев Нұржан Әділханұлы – физика-математика ғылымдарының докторы, Л.Н. 

Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің профессоры. Астана қ., Қазақстан; 

Гольдман Михаил Львович – физика-математика ғылымдарының докторы, Ресей 

халықтар достығы университетінің профессоры. Мәскеу қ., Ресей. 

Қорғау 2018 жылғы 30 қарашада сағат 14:00-де Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ 

жанындағы «6D060100 – Математика» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде 

100028, Қарағанды қаласы, Университет көшесі, 28, Математика және ақпараттық 

технологиялар факультеті, №8 аудиториясы мекен жайы бойынша өтеді. 

Сайттың мекен-жайы:  www.ksu.kz; 

e-mail: svetik_mir69@mail.ru  

 

Диссертациялық кеңес төрағасы                          М.И. Рамазанов 

 

Орындаушы: Космакова М.Т. 

Тел.: +77011863967 
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mailto:svetik_mir69@mail.ru

