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Ғылыми қызметі: ҚР ДСМ ғылыми-қолданбалы ҒЗЖ жетекшісі және жауапты 

орындаушысы (1994-2006жж): «Кәсіби фосфорлы, қорғасын улануларын және олардың 

ұзақ мерзімді салдарларын, өкпенің кәсіби уытты-шаңды зақымдануларын және т. б. 

жүйелерді клиниканы зерделеу, диагностикалау және емдеу», «Республиканың қазіргі 

мақта-мата кәсіпорындарында жұмыс істейтін әйелдердің еңбегін қорғау және 

денсаулығын нығайту»; 

"Қазхром" ТҰК, титан-магний комбинаты, қорғасын-мырыш комбинаты, "Қазфосфат" АҚ 

және т. б. өнеркәсіптік кәсіпорындарындағы кәсіби тәуекелді кешенді бағалау.  

ҚР ДСМ ҚДСЖМ: "Қазақстан Республикасында кәсіптік аурулардың профилактикасы 

бойынша Еңбек медицинасы қызметін жетілдіру жөнінде ғылыми-негізделген ұсыныстар 

әзірлеу» ҒЗЖ (2007-2008жж). ҚР ДСМ ҚДСЖМ кафедралық ҒЗЖ:" ҚР экономикасының 

түрлі салаларындағы кәсіби тәуекелдерді бағалау, талдау және басқару " (2009-2014жж).  

 

Ғылыми жарияланымдары: 410-нан астам ғылыми жарияланым, оның ішінде 10 

монография, 37 оқу және оқу-әдістемелік құрал, 32 әдістемелік ұсынымдар мен нұсқаулар, 

ҚР 3 патенті және 60-тан астам еңбек шетелде жарияланған. 2 томдық «Еңбек 

медицинасы», 3 томдық «Кәсіптік патологияның жалпы мәселелері» (2001), «Еңбек 

медицинасының өзекті мәселелері» оқу құралдарының авторы. Сонымен қатар, «Кәсіптік 

аурулар» (2001) және «Еңбек гигиенасы» (2010) оқулықтарының бірлескен авторы. 

«Магний өндірісіндегі еңбек гигиенасы (2001)», «Фосфорлы улану кезінде бауырдың 

зақымдануын диагностикалау мен емдеудің клиникалық-морфологиялық аспектілері 

(2001)», «Медицина қызметкерлерінің кәсіби аурулары (2003)», «Мақта-мата өндірісіндегі 

әйелдер еңбегі (2006)» «Еңбек медицинасы» монографияларының авторы - 2 бөлімде 

(2010), «Экологиялық эпидемиология» (2011 және 2013), «Кәсіби стресс» (2012)," 

Медицина қызметкерлерінің кәсіби аурулары және алдын алу жолдары " (қаз.) (2012)," 

Еңбек медицинасының өзекті мәселелері, 1-том "(2013),"Фосфор қосылыстарымен 

созылмалы кәсіби уланудың ұзақ мерзімді салдары "(2013)," Еңбек медицинасының өзекті 

мәселелері, 2-том"(2014)," Еңбек медицинасының өзекті мәселелері, 3-том " (2014). 2 

томдық "Еңбек медицинасы" оқу нұсқаулығы (2016).  "Медицина қызметкерлерінің кәсіби 

аурулары және олардан сақтану жолдары, (2011) " «Фосфор қосылыстарымен кәсіби 

уланудың ұзақ мерзімді салдары (жүйке жүйесінің зақымдануы (2013)", " ақпараттық 
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технология негізінде тау-кен жұмысшыларында пневмокониоздың даму қаупін болжау 

(2014)", "Бауырдың уытты кәсіби зақымдануының диагностикасы мен терапиясының 

патогенетикалық негіздері (2019)", "Кәсіби фосфор улануының ұзақ мерзімді салдары 

(клиника, диагностика, медициналық-әлеуметтік оңалту (2020)", "Кәсіби денсаулық 

(2020)". 3 авторлық куәлік (өнертабыс) бірлескен авторы: "Дегелен" өнімін дайындау 

тәсілі және емдік-профилактикалық пайдалану (№ 970442.1,1997 ж.), организмнің 

химиялық сипаттағы аллергендерге сенсибилизация дәрежесін анықтау тәсілі (№ 38074, 

2002), пневмокониоздарды есепке алудың, талдаудың және болжамдаудың 

автоматтандырылған жүйесі (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) (№ 257, 2011ж.). 

Оқулықтардың бірлескен авторы: Кәсіби аурулар (2003), эпидемиология бойынша 

дәрістер жинағы (2010) және С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ оқу нұсқаулары: 

"Еңбек гигиенасы курсы" (2010), еңбек гигиенасындағы машықтау сабақтарына арналған 

жетекші оқу құралы (2015), Еңбек гигиенасы жөніндегі нұсқаулық, 2 том Астана, 2015. 

Профессор С.К. Қарабалиннің тікелей басшылығымен 9 медицина ғылымдарының 

докторы,7 философия докторы (PhD) МАНО (Калифорния, АҚШ) және 22 медицина 

ғылымдарының кандидаты, 10-нан астам медицина ғылымдарының магистрі және МВА 

даярланды. 

 

Халықаралық ынтымақтастық. 

Профессор С. Қ. Қарабалин асбестке тыйым салу жөніндегі Халықаралық комитеттің 

(Ұлыбритания парламентінің төменгі палатасы жанынан құрылған) отырысына қатысып, 

онда «Асбестті Қазақстанда қолдану және оның зиянды әсері туралы» хабарламамен сөз 

сөйледі, 2013 жылы Түркияда Ыстамбұл қаласындағы Фатих университетінде 

«Қазақстанда магистрлерді дайындау және магистрлік білім беру бағдарламаларын 

жетілдіру туралы»баяндама жасады. 

Ведомствоаралық диссертациялық Кеңестің мүшесі Д.14.13.009 ҚР ДСМ 

"Профилактикалық медицина" ҮЕҰ және Қырғыз республикасы БҒМ Қырғызстанның 

халықаралық университеті. 

- Халықаралық ғылым, білім академиясының (Калифорния, АҚШ) PhD диссертация 

қорғау жөніндегі Орталық Азия филиалының (ОАФ) диссертациялық кеңесінің мүшесі.  

- Орталық Азия филиалының Вице-президенті МОНО (Калифорния,АҚШ). 

- "Қырғызстан медициналық журналы" (Бішкек) журналының редколлегия мүшесі. ҚР 

ДСМ "Профилактикалық медицина" ҮЕҰ құрметті профессоры. 

2003 жылы Халықаралық ақпараттандыру Академиясының (ХАА) нақты мүшесі, ал 2014 

жылы Халықаралық Ғылым және білім академиясының (Калифорния, АҚШ) нақты 

мүшесі (академик) болып сайланды. 

2020 жылы ҚР ҰҒА Президиумы ғылыми жетістіктері, жетістіктері және ғылыми мектепті 

құрғаны үшін профессор Қарабалин С.Қ. ҚР ҰҒА мүшесі болып қабылданды және ҚР 

ҰҒА дипломын тапсырумен «ҚР ҰҒА профессоры» атағы берілді (30.10.2020 №9 

хаттама). 

ҚазҰМУ дамуына сіңірген еңбегі үшін профессор С.К. Қарабалин С. Д. Асфендияров 

атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің Алтын медалімен марапатталды. 

(02.12.2020). 

Ресей Жаратылыстану Академиясының (ғалымдар, оқытушылар мен мамандардың 

халықаралық қауымдастығы) күзгі мерейтойлық сессиясын сайлау нәтижелері бойынша 

(05.12.2020) профессор С.К. Қарабалин Ресей Жаратылыстану Академиясының нақты 

мүшесі болып сайланды (диплом № 10489), «Академик РАЕ» күміс төсбелгісімен және 
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"LABORE ET SCIENTIA (Еңбек және білім)"орденінің РАЕ жоғары марапатымен 

марапатталды. 

2015 жылы Ресей Жаратылыстану Академиясының Президиумы (РАЕ) С.К. Қарабалинге 

"РАЕ ғылым мен білімнің еңбек сіңірген қайраткері"атағын берді. 

С.Қ. Қарабалин 2014 жылғы Халықаралық қазақ шығармашылық қоғамының (әлем 

ғаламшары - WorldofPeace) лауреаты болып табылады, 2015 жылы Еуропалық Денсаулық 

сақтау ұйымының және халықаралық Біріккен кәсіптік одағының «Құрмет белгісі» 

Халықаралық орденімен марапатталды. 

2019 жылы үлкен халықаралық энциклопедиямен ұйымдастырылған "Білім берудегі 

үздіктер"байқауының қорытындысы бойынша профессор С.Қарабалин арнайы медальмен, 

сертификатпен марапатталды және"Қазақстан Республикасы. Ұлт мақтанышы " ТМД 

елдерінің үлкен энциклопедиясында. 2019 жылдың 29-31 мамырында (АҚШ, Нью-Йорк 

қ.) BookExpo America халықаралық кітап көрмесінің қатысушысы және алтын медаль 

иегері. 

 

Еңбек өтілі: жоғары санатты терапевт-профпатолог (еңбек медицинасы), облыстық, 

республикалық аурухана бөлімшесінің дәрігері, меңгеруші болып жұмыс істеді, ғылыми-

педагогикалық қызметі 1986 жылдан бастап, ассистент, доцент, ЖҒҚ,БҒҚ, бөлім мен 

кафедра меңгерушісі, ғылым және оқу жұмысы жөніндегі проректор, кафедра 

профессоры. 2014 жылдан бастап «Кәсіптік патологтар, еңбек медицинасы, гигиенистер, 

эпидемиологтар және экологтар қауымдастығы» ҚБ президенті. 1995 жылдан 2007 жылға 

дейін ол ҚР ДСМ бас маман - профпатологы бола отырып, республиканың жұмыс істейтін 

халқы үшін денсаулықты қорғау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірледі және 

денсаулық сақтау министрлігінің бірқатар бұйрықтарын бекітті. ҚР Денсаулық сақтау 

министрлігінің кәсіптік патологиялық қызмет бойынша жаңа нормативтік құжаттары 

әзірленіп, бекітілді: ҚР ДСМ бұйрықтары: № 332 (1995), №126 (1995), №200 (1996), №278 

(1999), №243 (2004), №894 (2004), №294 (2005). Алғаш рет 1996 жылы жаңа дәрігерлік 

мамандықты бекітті: республикалық деңгейде дәрігер-профпатолог (ҚР ДСМ № 200,1996 

ж.бұйрығы). Жаңа дәрігерлік мамандық ресми түрде Қазақстан Республикасының 

дәрігерлер тізімінің номенклатурасына енгізілді. Осыған байланысты кәсіптік патология 

туралы ереже, мамандықтың біліктілік сипаттамасы, штаттық нормативтер және басқа да 

құжаттар әзірленіп, бекітілді. Профессор С.Қ. Қарабалиннің тікелей басшылығымен 1998 

жылы Қазақстанда алғаш рет № 040107 кәсіптік патолог-дәрігерлер мамандығы бойынша 

білім беру мемлекеттік стандарты бекітілді. 

Біліктілікті арттыру: Тәжірибе алмасу, ғылыми-педагогикалық біліктілікті арттыру 

мақсатында С.Қ. Қарабалин Латвия, Армения, Еңбек медицинасы ҒЗИ (Мәскеу), 1-ші 

Мәскеу медициналық институты,Ресей қосымша білім беру медакадемиясы (Мәскеу), 

Лондондағы тропикалық медицина институты, АҚШ (Вирджиния, Колумбия) 

университеттерінің және Ұлыбританияның Оксфорд университетінің көшпелі 

семинарларына барды. 
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