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ҚРМУ Профессор-оқытушылар құрамы  

Т.А.Ә.: Орақбай Лязат Жәдігерқызы 

Кафедра:«Гигиена және эпидемиология» 

 

Пән:« Жетілдірілген эпидемиология», «Экологиялық 

Эпидемиология», «Медицина және денсаулық сақтау саласындағы 

ғылыми зерттеулер жоспарлау, ұйымдастыру және  

өткізу» 

Лауазымы: МЕББМ«ҚазРесеймедуниверситет» «Гигиена және  

эпидемиология» кафедрасының меңгерушісі 

Пошта: l.orakbai@medkrmu.kz 

 

Білімі: 

1991ж. - Алматы мемлекеттік медицина институты, емдеу ісі, дәрігер -терапевт 

2017ж. - Халықаралық дипломнан кейін білім беру институты, Қоғамдық денсаулық сақтау 

2009-2017 жылдар кезеңінде жауапты орындаушы ретінде ҚР ДСМ бағдарламалық-

мақсатты қаржыландыруының 3 ҒТБ орындауға қатысу.  

 

Ғылыми жарияланымдары:  

Еңбек өтілі:20 жыл 

2021ж.,қыркүйектен––қазіргі уақытқа дейін - МЕББМ «Қазақстан-Ресей Медициналық 

Университетінің: «Жалпы гигиена және эпидемиология» және «Қоғамдық денсаулық 

сақтау» кафедрасының меңгерушісі.  

2017 жылдың қыркүйегінен – 2018 жылдың қарашасына дейін - МЕББМ «Қазақстан-Ресей 

Медициналық Университетінің: «Қоғамдық денсаулық сақтау гигиена және эпидемиология 

курсымен» кафедрасының меңгерушісі.  

Ғылыми қызметі: Ғылыми қызығушылық саласы: гигиена, эпидемиология, қоғамдық 

денсаулық және денсаулық сақтау, қоғамдық денсаулықты басқару 

ҒЗЖ жетекшілік: 

-магистрлік жұмыстар – 4 

Дипломдық, магистрлік және докторлық жұмыстарды рецензиялау. 

"Бакалавриат" дипломдық жұмыстарына ғылыми жетекшілік ету – 18 

 200 ден аастам, оның ішінде: 

- рейтингтік ғылыми басылымдарда (импакт-фактормен) - 15-тен астам, 

- ҚР БҒМ БҒСБК тізбесіне енгізілген басылымдарда-50-ден астам, 

- халықаралық конференцияларда – 64, 

- Зияткерлік меншікке арналған куәліктер – 2 

- оқу-әдістемелік құралдар – 2, монографиялар - 2 
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 2018 жылдың қарашасынан - қазіргі уақытқа дейін - МЕББМ«ҚазРесеймедуниверситет» 

резидентура бөлімінің басшысы 

 

2018 жылдың қарашасынан  - 2021ж. - МЕББМ «Қазақстан-Ресей Медициналық 

Университетінің: «Қоғамдық денсаулық сақтау гигиена және эпидемиология курсымен» 

кафедрасының меңгерушісі.  

 

2012 жылғы қыркүйек-2017 жылғы қыркүйек - МЕББМ "ҚазРесеймедуниверситет" 

"Гигиена және эпидемиология"курсы меңгерушісінің м. а. 

 

2009 ж.қаңтар - 2017 ж. шілде – РМКМ " Х. Жұматов атындағы ГжЭҒО директорының 

ғылыми-ұйымдастыру жұмысы жөніндегі орынбасары 

 

 

2000 ж. қыркүйек-2008 ж. желтоқсан-аға ғылыми қызметкер,  РМКМ " Х. Жұматов 

атындағы ГжЭҒОзертхана меңгерушісі. 

 

1992 ж. тамыз-1994 ж. қыркүйек-Алматы қаласы №7 қалалық емханасының учаскелік 

дәрігері. 

 

Біліктілікті арттыру:  

 

2021 ж.- "Гигиена және эпидемиологияның таңдаулы мәселелері" циклі бойынша 

"Қоғамдық денсаулық (медициналық-профилактикалық іс)" мамандығы бойынша 

біліктілігін арттыру туралы куәлік 60 сағат көлемінде, ҰАҚ "С. Ж. Асфендияров атындағы 

Қазақ ұлттық медицина университеті" 

2021 ж. - Халықаралық онлайн тағылымдама "Университет 4.0. Цифрлық трансформация", 

7-23 сәуір 2021 ж., 72 сағат, Республикалық жоғары мектеп институты (сертификат) 

2019-2021 жж. және 2020-2021 жж. - ҚазҰУ және "ҚазҰМУ» «Қоғамдық денсаулық 

сақтау» мамандығы түлектерінің мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 

 төрағасы 

 

 2020-2021 жж.-қазақ және орыс тілдерінде санитариялық-эпидемиологиялық бейіндегі 13 

мамандық бойынша біліктілік емтихандарын өткізу үшін тест сұрақтары мен жауаптарын 

1994 ж. қазан – 1996 ж.желтоқсан - АММИ "ішкі аурулар пропедевтикасы" 

кафедрасының аға лаборанты. 

  "Қоғамдық денсаулық сақтау", "Гигиена және эпидемиология", "Кәсіптік 

патология"қосымша білім беру бағдарламаларына қатысу 

 "Қоғамдық денсаулық сақтау"мамандығы бойынша ЖБТ комитетінің мүшесі 

 Профпатолог маманының сертификаты 

 Сертификат  
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СанЕменН жобаларын дайындау және пысықтау бойынша жұмыс тобының мүшесі 

(барлығы 2500 сұрақ). 

 

2019 ж. - "Қоғамдық денсаулық сақтау"магистратура мамандықтары бойынша 

мамандандырылған аккредиттеу үшін ЖОО-ның өзін-өзі бағалау жұмыс тобының мүшесі 

 

ҰУ "ЕЦА"сыртқы сарапшысы 

СҒЗЖ конкурстық комиссиясының мүшесі. 

 

2018 ж. – МЕББМ "ҚазРесеймедуниверситет" "Компьютерлік сауаттылық негіздері", 36 

сағат көлемінде 2018жыл (сертификат) 

 

2018 ж. - "Медициналық білім беру және ғылым ұйымдарының оқытушысы "С. Д. 

Асфендияров атындағыҚазҰМУ" 

 

2018 ж. - Асфендияров атындағыҚазақ ұлттық медицина университетінің 

аккредитациялаудан кейінгі мониторинг ССК сарапшысы.  

 

2017ж. - "Қоғамдық денсаулық сақтау" мамандығы бойынша куәлік, халықаралық 

дипломнан кейінгі білім беру институты 

2015ж. - Институционалдық аккредиттеу шеңберінде ЖОО-ның өзін-өзі бағалауы 

бойынша есепті дайындау, білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша ҰҒА 

2015ж. – "Гигиена және санитарлық-эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру", Гигиена 

және санитарлық-эпидемиологиялық қызметті ұйымдастыру циклы бойынша біліктілікті 

арттыру туралы куәлік. 

2013ж. - "Медицина және денсаулық сақтау проблемалары бойынша ғылыми зерттеулер 

менеджменті" циклі бойынша біліктілікті арттыру туралы куәлік, Алматы қ. АМДБЖИ 

2012ж. - "Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынды тиімді басқару" 

циклі бойынша біліктілікті арттыру туралы куәлік, Алматы қ. АМДБЖИ 

2012ж. - Арнайы маманның қатысуымен Халықаралық мастер-класс. "Қазіргі кезеңде 

кәсіптік патологиялық көмекті ұйымдастыру қағидаттары", Қарағанды қ. ЕГжКАҒО 

2012ж. - "Эпидемиологияның таңдаулы сұрақтары" циклы бойынша біліктілікті арттыру 

туралы куәлік, Алматы қ. ҚДСЖМ 

Марапаттар: «ҚР денсаулық сақтау ісінің ұздігі» төс белгісі, ҚР ДСМ министрінің Құрмет 

грамотасы, "ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл" мерейтойлық медалі. 
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