Диссертационный совет при Международной образовательной
корпорации
по
группе
специальностей
«6D074200-Архитектура»,
«6D072900–Строительство»,
«6D073000–Производство
строительных
материалов, изделий и конструкций» извещает о защите диссертационной
работы Брянцева Александра Александровича на тему «Совершенствование
конструктивных решений и методов расчета сварных двутавровых балок с
гофрированными стенками, ослабленных технологическими отверстиями» по
специальности «6D072900–Строительство» на соискание степени PhD
(доктора философии), которая состоится 29 мая 2020 года, в 10:00 часов по
времени Алматы в онлайн-режиме, с использованием программы
ZOOM.
https://us02web.zoom.us/j/7546510436
Идентификатор конференции: 754 651 0436

Ранее намеченная на 3 апреля 2020 года защита диссертационной
работы Брянцева Александра Александровича на соискание степени PhD
(доктора философии) была отменена в соответствии с Указом Президента
Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в Республике
Казахстан» №285 от 15 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса
COVID-19.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Халықаралық білім беру корпорациясының жанында құрылған
«6D074200- Сәулет», «6D072900 – Құрылыс», ««6D073000–Құрылыс
материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандықтар
тобы бойынша диссертациялық кеңес Білім және ғылым саласында сапаны
қамтасыз ету комитетінің сайтына «6D072900 – Құрылыс» мамандығы
бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған
Брянцев Александр Александровичтың «Технологиялық саңылаулардан
әлсіреген гофрленген қабырғалары бар дәнекерленген қос таврлы
арқалықтарды есептеудің әдістері мен сындарлы шешімдерді жетілдіру»
тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы жариялайды. Мәжіліс
ZOOM платформасы арқылы өтеді
https://us02web.zoom.us/j/7546510436

Конференция идентификаторы: 754 651 0436
Бұған дейінгі, 2020 жылдың 3 сәуірінде жариялған Александр
Брянцевтің доктор (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғауы
Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасында
төтенше жағдай енгізу туралы» № 285 коронавирус COVID-19 пандемияға
байланысты Жарлығына сәйкес тоқтатылған.

The full title of the dissertation theme: Improving design solutions and
calculation methods of welded I-beams with corrugated webs, weakened by
technological corrugations. Specialty: 6D72900 - Construction.
The defense will take place: May 29, 2020, at 10:00 (Almaty time) in the
dissertation council at the International Educational Corporation in online mode,
using the ZOOM program
https://us02web.zoom.us/j/7546510436
Conference ID: 754 651 0436

Previously scheduled for April 3, 2020, the defense of the dissertation work of
Bryantsev Alexander Alexandrovich for the degree of Phd (Phd) was cancelled in
accordance with the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan «On
the Declaration of the State of Emergency in the Republic of Kazakhstan» 285 of
March 15, 2020 due to the pandemic coronavirus COVID-19.

