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Білім: 

1. Жоғары: С.М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік Университеті. Биология және химия 

пәнінің оқытушысы 

2. Биология ғылымдарының кандидаты-03.00.06-вирусология диссертация тақырыбы: 

"Тіндік тұмауға қарсы ингибиторларды зерттеудегі орган мәдениеттері" 1984 ж. БЛ 

№013489 Доцент, биология профессоры 

3. Ғылыми тағылымдама: жоқ. 

Ғылыми қызметі: кандидаттық диссертация: "зерттеудегі орган мәдениеттері 

ХҒТО жобасы #K-318, Қазақстанда бруцеллезді тарату 1999-2005 жобаға қатысушы, 

орындаушы 

ХҒТО жобасы #K-1347, Қазақстандағы адам мен жануарлар бруцеллезінің мониторингі 

2005-2008 жобаға қатысушы, орындаушы 

Dtra #KZ-2 жобасы, Оңтүстік Қазақстандағы бруцеллалар биотиптерінің экологиясы 2011-

2013 жобаға қатысушы, орындаушы 

ХҒТО жобасы # K-1817, "Қазақ карантиндік және зооноздық инфекциялар ғылыми 

орталығында (КНЦЗИ) биоқауіпсіздік және биоқорғаныс бойынша тренингтер өткізу". 

2011-2013 жобаға қатысушы, орындаушы 

ХҒТО к-2052 жобасы Қазақстан мен Орталық Азия елдеріндегі биорискаларды төмендету 

үшін биоқауіпсіздік және биоқорғаныс бойынша жаттықтырушыларды даярлау 2014ж, 

тана тұмауға қарсы тежегіштер жобасын әзірлеуші» 
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Еңбек өтілі: 44 жыл 

1976-1998 жылдары ҚР ДСМ эпидемиология,микробиология және жұқпалы аурулар 

ғылыми-зерттеу институты. Кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, ғылыми 

хатшы. 

1998-2015 Ж.Ж. М. Айқымбаев атындағы карантиндік және зооноздық инфекциялар 

ғылыми орталығы. Ғылыми хатшы, аға ғылыми қызметкер. 

2016 - қазіргі уақытқа дейін.Қазақстан-Ресей медицина университеті профессор, доцент 

иммунология курсы бар микробиология кафедрасының меңгерушісі 

Марапаттары, құрмет грамоталары: Қазақстан Республикасы халқының денсаулығын 

қорғау ісіндегі ерекше еңбегі үшін "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ісінің 

үздігі"төсбелгісі(куәлік № 718) ҚР Денсаулық сақтау министрлігі 1998ж. 

Біліктілікті арттыру: 2005ж. эпидемиология мамандығы бойынша біліктілікті арттыру 144 

сағат көлемінде № 104 куәлік ҚР ДСМ гигиена және эпидемиология ғылыми орталығы 

2011ж 288 сағат көлеміндегі аса қауіпті инфекцияны диагностикалаудың зертханалық 

әдістері "санитарлық - эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми 

практикалық орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны біліктілігін 

арттыру туралы № 169 куәлік” 

2017ж 54 сағат көлемінде медициналық университеттегі ғылыми зерттеулер циклі 

бойынша Қазақстан-Ресей мед.ҰҚУ біліктілігін арттыру туралы № 1397 куәлік. 

университеті 

2020 ж. 54 сағат көлемінде Медициналық микробиология мен иммунологияны оқытудың 

заманауи әдістері 13-17 қаңтар 2020 ж. Сертификат № 25 коммерциялық емес акционерлік 

қоғам Қазақ ұлттық медицина университеті С. Д. Асфендияров Атындағы 

Дайындық бағыты: Микробиология. Иммунология. 

 

 


