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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

жанындағы 6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Аллиярова Светлана 

Тилепбергеновнаның «Қазақстанның оңтүстік және солтүстік өңірлеріндегі 

ерлер мен әйелдер арасындағы семіздік және метаболикалық асқынулар 

қаупі» тақырыбындағы диссертациясын қорғауға жиналған диссертациялық 

кеңес отырысының 

СТЕНОГРАММАСЫ 

қ. Алматы                                                                                    «01» қараша 2016 ж. 

ХАТТАМА №3 

 Диссертациялық кеңестің отырысына диссертациялық кеңестің 9 мүшесінен 

8 мүшесі қатысты, соның ішінде қарастырылып отырған диссертация саласында 

ғылым докторларының саны – 8. Диссертациялық кеңестің 1 мүшесі негізді 

себептерге байланысты қатыса алмады. 

КҮН ТӘРТІБІНДЕ: 

6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша философия 

докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу Аллиярова Светлана Тилепбергеновнаның  

«Қазақстанның оңтүстік және солтүстік өңірлеріндегі ерлер мен әйелдер 

арасындағы семіздік және метаболикалық асқынулар қаупі» тақырыбындағы 

докторлық диссертациясын қорғауы. 

Диссертациялық кеңестің төрағасы – медицина ғылымдарының докторы, 

профессор Тулебаев Казбек Агабылович 

Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы – медицина ғылымдарының 

докторы Турдалиева Ботагоз Саитовна 

 Тіркеу қағазы бойынша Диссертациялық кеңестің 9 мүшесінен 8 мүшесі 

қатысты, олар:  

1. Тулебаев К.А. – м.ғ.д., профессор, 14.00.33 – Қоғамдық денсаулық сақтау 

2. Слажнева Т.И. – м.ғ.д., профессор, 14.00.33 – Қоғамдық денсаулық сақтау 

3. Турдалиева Б.С. - м.ғ.д., 14.00.33 – Қоғамдық денсаулық сақтау 

4. Камалиев М.А. - м.ғ.д., профессор, 14.00.33 – Қоғамдық денсаулық сақтау 

5. Сейдуманов С.Т. - м.ғ.д., профессор, 14.00.33 – Қоғамдық денсаулық сақтау 

6. Кульжанов М. К. - м.ғ.д., профессор, 14.00.33 – Қоғамдық денсаулық сақтау 

7. Калматаева Ж.А. -  м.ғ.д., 14.00.33 – Қоғамдық денсаулық сақтау 

8. Арингазина А.М.  - м.ғ.д., 14.00.33 – Қоғамдық денсаулық сақтау 
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Төраға – медицина ғылымдарының докторы, профессор Тулебаев Казбек 

Агабылович:  

Құрметті Диссертациялық кеңестің мүшелері!  

Бүгін күн тәртібіндегі сұрақ: философия докторы ғылыми дәрежесін алуға 

дайындалған  Аллиярова Светлана Тилепбергеновнаның  «Қазақстанның оңтүстік 

және солтүстік өңірлеріндегі ерлер мен әйелдер арасындағы семіздік және 

метаболикалық асқынулар қаупі» тақырыбындағы докторлық диссертациясын 

қорғауы.  

Диссертациялық жұмыс С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 

медицина университетінде  орындалған. 

 

Ғылыми кеңесшілер: 

 ҚР Ұлттық ғылыми академиясының академигі, Ресей медицина 

ғылымдары академиясының академигі -  Шарманов Турегельды Шарманович 

 Профилактикалық медицина академиясының атқарушы директоры, Қазақ 

тағамтану академиясының жетекші ғылыми қызметкері – Салханова Аккумис 

Бериковна 

 Шет елдік ғылыми кеңесші - PhD- профессор, Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымының Еуропалық бюросының өкілі - Джоа Бреда 

 

Ресми рецензенттер:  

Рахыпбеков Толебай Косиябекович, медицна ғылымдарының докторы, 

профессор, Семей қаласының мемлекеттік медициналық университетінің ректоры.  

Кулкаева Гульнара Утепергеновна, медицина ғылымдарының кандидаты, 

Алматы қаласының денсаулық сақтау басқармасының жетекшісінің орынбасары  

Рахыпбеков Толебай Косиябекович негізді себептерге байланысты, жеке келе 

алмау себебіне байланысты Скайп желісі арқылы қосылу жүзеге асырылып, қазір 

желіде.  

Диссертация  қорғауға алғаш рет ұсынылып отыр. 

Сөз кезегі Аллиярова Светлана Тилепбергеновнаның  жеке материалдарымен 

таныстыру үшін диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы, медицина  

ғылымдарының  докторы, Турдалиева Ботагоз Саитовнаға беріледі.  

 

Ғылыми хатшы, медицина ғылымдарының докторы Турдалиева 

Ботагоз Саитовна: Аса құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңес 

мүшелері! PhD докторант Аллиярова Светлана Тилепбергеновнаның жеке 

құжатында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетінің талаптарына қажет барлық құжаттар 

жиналған. Барлық құжаттар уақытысында тапсырылды. Мінездемені оқуға рұқсат 

етіңіздер. Аллиярова Светлана Тилепбергеновна 1988 жылы туылған. 2005-2009 
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жылдар аралығында әл – Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 

«биология» факультетінде, «биотехнология» мамандығында оқиды. 2011 жылы 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық  медицина университетінің 

магистратурасына түсіп, 2013 жылы магистратураны үздік аяқтап «Медициналық 

– профилактикалық іс» мамандығы бойынша магистр атағына ие болады. 2013-

2016 жылдар аралығанды С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 

университетінің «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша «Денсаулық 

сақтау саясаты және басқару» кафедрасына докторант болып бекітілді.  

Докторантура бойынша оқу жылдарында, С.Т. Аллиярова өзін еңбекқор, талапты 

ғалым ретінде көрсете білді. Сонымен қатар, Аллиярова С.Т. «Қоғамдық 

денсаулық сақтау» мамандығы бойынша PhD докторантураның  оқу 

бағдарламасын толық меңгеріп, қорытынды емтихандарды үздік тапсырды.  

Ізденуші С.Т. Аллиярованың ғылыми тақырыбына сай 15 мақаласы жарық 

көрді. Оның ішінде: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынылған ғылыми баспаларда 

– 5; Халықаралық және шетелдік  конференцияларда – 8; Scopus мәліметтер 

базасына кіретін халықаралық басылымдарда -2. 

Мінездемені «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы жетекшісі,  

медицина ғылымдарының докторы Б.С.Турдалиева берген.  

Диссертацияға «Ұлттық ғылыми – техникалық ақпарат орталығы» 

акционерлік қоғамы диссертациялар қорымен салыстырмалы сәйкестікке талдау 

жасау бойынша нәтижесінде сәйкестік табылмады. Соған байланысты «Ұлттық 

ғылыми – техникалық ақпарат орталығы» акционерлік қоғамынан анықтама 

қағазы алынды. Докторанттың жеке құжатында кафедра аралық мәжілістің 

қорытындысы бар, №10 хаттама 2016 жылдың 30 маусымы. Ол жерде мәселенің 

маңыздылығы, ғылыми жаңалығы, алынған нәтижелердің дәйектілігі мен 

тәжірибелік маңызы атап өтілген. Құжатқа отырыс төрайымы, медицина 

ғылымдарының докторы Турдалиева Ботагоз Саитовнаның қолы қойылған. 

Диссертациялық кеңесте ашық қорғауға ұсынылған. Ізденушінің құжаттары 

6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитетінің талапарына сай. Назар салып 

тыңдағандарыңызға рахмет. 

 

Төраға: Докторанттың жеке құжаттарына  қатысты сұрақтарыңыз бар ма? 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Сейдуманов Султан 

Турарович: Менің бір сұрағым бар, ізденушінің бакалавр деңгейі жайлы, әл-

Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін бітіргені туралы? 

Төраға: Бұл мәселе бойынша сұрақ көтерілген және диссертациялық кеңестің 

атынан, университеттің атынан да  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
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және әлеуметтік даму министрігіне хаттар жіберілген. Нәтижесінде 

министерстваның атынан Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетіне аралық жауап 

ретінде егер ізденуші Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы немесе Медико-

профилактикалық – іс мамандығы бойынша магистратураны бітірген болса онда 

қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы бойынша докторантураға түсуге болады 

деген аралық жауап беріп, бұл бағытты қолдайтынын айтқан болатын. Сол себепті 

ізденушіні қорғауға жіберуге негіз бар.  

 

Ғылыми хатшы: Бұл негіз 2009 жылғы ГОСО-мен байланысты және бұл 

мәселе Комитетпен келісілген.  

Төраға: Ізденушінің жеке іс құжаттары бойынша тағы сұрақтар бар ма?  

Сұрақтар жоқ. Диссертацияның негізгі нәтижелерін баяндау үшін Аллиярова 

Светлана Тилепбергеновнаға сөз беріледі.  Сізге диссертациялық жұмыстың 

негізгі нәтижелерін баяндау үшін 20 минут беріледі.  

Ізденуші: Рахмет! Құрметті диссертациялық кеңес төрағасы мен кеңес 

мүшелері! Қазақстанның оңтүстік және солтүстік өңірлеріндегі ерлер мен әйелдер 

арасындағы семіздік және метаболикалық асқынулар қаупі» тақырыбындағы 

диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелерін баяндауға рұқсат етініздер. 

 Тақырыптың өзектілігі, бұл семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупінің 

дүниежүзі бойынша кең таралуымен айқындалады. Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымының мәліметі бойынша ересек жастағы адамдардың  1,9 миллиарды 

артық салмаққа ие, оның ішінде 600 миллионнан астамы семіздіктен зардап 

шегуде. Семіздіктік пен метаболикалық асқынулар қаупінің  кең таралу 

тенденциясының  ең басты әлеуметтік маңыздылығы мен қауіптілігі, бұл жүрек-

қан тамырлар аурулары  мен қант диабетіне алып келуі салдарынан еңбекке 

жарамды ересек адамдарда  мүгедектік пайда болуымен және  жалпы өмір сүру 

ұзақтығының қысқаруымен айқындалады. Аталған мәліметтерге байланысты 

зерттеу жұмысымыздың мақсаты айқындалды. Жұмыстың мақсаты: ҚР оңтүстік 

және солтүстік өңірлерінің мысалында барлық республика бойынша семіздіктің 

және метаболикалық асқынулар қаупінің алдын алу шараларын күшейту 

қажеттігіне  ғылыми негіздеме беру.   

Мақсатты орындауға бағытталған 5 міндет қойылды, оларға тоқталмауға рұқсат 

етіңіздер бұл бөлім алдыларыңыздағы таратпа материалдарда берілген. Келесі 

слайдта зерттеу дизайны көрсетілген. Зерттеу жұмысына таңдалған өңірлер 

бойынша алынатын қатысушылар саны репрезентативті болу үшін кластерлі 

іріктеме типі таңдалды. Ол  үшін ҚР статистика агенттігі ұсынған 2009 ж. халық 

санағында пайдаланылған кластерлерден тұратын, өңірлік - репрезентативті 

таңдау қолданылды. Зерттеу жұмысы келесі кезеңдерді қамтыды: бірінші кезең 
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әлеуметтік екінші кезеңде антропометриялық , үшінші кезең -  зертханалық 

зерттеулері; Алынған нәтижелер негізінде дене салмағының индексі (ДСИ), 

абдоминальды семіздік және IDF критерийі бойынша метаболикалық асқынулар 

қаупі анықталды. Зерттеу жұмысының төртінші кезеңі ретінде статистикалық 

зерттеулер жүргізілді. Қорытынды кезең ретінде алынған нәтижелер негізінде 

БМСК медицина қызметкерлеріне метаболикалық асқынулар қаупін дер кезінде 

анықтауға мүмкіндік беретін іс-қимыл алгоритмі әзірленді. 

Қорғауға ұсынылатын бірінші қағида Қазақстанның солтүстік және оңтүстік 

өңірлері бойынша артық салмақ немесе семіздікке (ДСИ≥25 кг/м2) әр екінші 

тұрғын шалдыққан, сонымен қатар, бұл көрсеткіш соңғы онжылдықтарда, яғни, 

1995 жылдан бері әйелдер арасында 10%, ал ерлер арасында 8%  ал 2008 жылдан 

бері әйелдер арасында 6,4%, ал ерлер арасында 4,6%  жоғарылаған. 

Семіздіктің таралуы 2012-2014 жылдар аралығында орта есеппен солтүстік өңір 

бойынша 29,4 пайыз және оңтүстік өңір бойынша 17 пайызды құрады. Бұл өз 

кезегінде семіздікке ие қатысушылардың таралуы солтүстік өңірде оңтүстік 

өңірмен салыстырғанда статистикалық маңызды айырмашылықпен басым 

екендігін көрсетеді. Сонымен қатар жыныстық айырмашылық бойынша әйелдер 

арасында семіздікке ие   қатысушылардың таралуы ерлермен салыстырғанда 

статистикалық маңызды жоғары, пирсон хи квадраты χ 2 ≥5,288 болды. 

Cеміздіктің таралуы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) ұсынылған 

деңгейлер бойынша да анықталды. Нәтижесінде: өңір мен жынысқа тәуелсіз, 

солтүстік пен оңтүстік өңірлер бойынша I деңгейлі семіздік таралуы II деңгейлі 

және III деңгейлі семіздікпен салыстырғанда  статистикалық маңызды 

айырмашылықпен жоғары болды. 

Артық салмақ немесе семіздіктің таралуы солтүстік өңір бойынша 52,5 – 65,7% 

аралығында ал оңтүстік өңір бойынша 37,2 - 53,2% аралығында болды. Яғни, 

солтүстік пен оңтүстік өңір бойынша артық салмақ немесе семіздікке  өңір мен 

жынысқа тәуелсіз  әр бір екінші адам ие болғанын көрсетеді. Сонымен қатар, бұл 

артық салмақ пен семіздікке шалдыққан адам санының солтүстік пен оңтүстік 

өңірде 1995 және 2008 жылдары жүргізілген зерттеулермен салыстырғанда 

статистикалық маңызды айырмашылықпен жоғарылағанын көрсетеді.  

Келесі слайдта алынған нәтижелердің яғни артық салмақ немесе семіздіктің 

таралу динамикасына талдау жасалды, нәтижесінде   2012 -2014 жылдармен 

салыстырған 1995 жылдан бері  Қазақ тағамтану академиясы мен 

профилактикалық медицина академиясының ДДСҰ Еуропалық өңірлік 

бюросының техникалық қолдауымен жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша  

әйелдер арасында 10%, ал ерлер арасында 8%  ал 2008 жылы Профилактикалық 

медицина академиясының зерттеулерінен бері әйелдер арасында 6,4%, ал ерлер 
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арасында 4,6%  жоғарылағанын көреміз. Алынған нәтижелер зерттеу 

жұмысымыздың бірінші қағидасын дәлелдейді.  

Сонымен қатар сауалнама жүргізілген оңтүстік және солтүстік өңір 

тұрғындарының жартысы шамалас интервью жүргізердің алдында, яғни, соңғы 

айда салауатты тамақтану жайлы ақпарат алған болды.  

Сонымен қатар, сауалнама жүргізілген тұрғындардың 90% жуығы  салауатты 

тамақтану туралы қосымша ақпарат алғысы келеді және де салауатты тағамтану 

жайлы бағдарлама мемлекеттік деңгейде енгізуін қолдайтыны белгілі болды. 

Семіздік, метаболикалық асқынулар қаупі және жүрек-қантамыр ауруларының 

алиментарлы қауіп факторы болып табылатын негізгі тағамдық топтары 

зерттелген халықтың жартысына жуығы күнделікті қолданатынын  белгіліледі, 

олар: құрамында тез сіңетін көмірсуларға бай тәтті өнімдер мен тәбетті ашатын 

ащы маринадталған, дәмдеуіш қосылған өнімдер және майлы тағамдар. Сонымен 

қатар, сауалнама негізінде оңтүстік және солтүстік өңір тұрғындар арасында ДСИ 

көрсеткіші туралы хабардарлығы төмен деңгейде болды, барлық зерттелген халық 

арасында бір рет болсын естіген адам саны 25 пайыздан асқан жоқ.  

ДСИ көрсеткіші туралы хабардарлық пен есептеп білу деңгейінің 

маңыздылығы зерттеу жұмысының келесі нәтижелермен айқындалады: 

қатысушылардың жауабы бойынша семіздікке 2012, 2013 және 2014 жылдары 

солтүстік өңір бойынша: 2,9%, 1,5 % және 2 %, ал оңтүстік өңір бойынша: 1,6 %, 

0,9 % және 1,2 % ие екендігі анықталды. Алайда, антропометриялық, яғни, ДСИ 

көрсеткіші мен дене құрамы бойынша жүргізілген зерттеулердің нәтижелері 

бойынша семіздікке 2012, 2013 және 2014 жылдары семіздіктің таралуы солтүстік 

өңір бойынша: 29%, 31% және 28 %, ал оңтүстік өңір бойынша: 38,3 %, 15 % және 

16 % ие. 

Қорғауға ұсынылатын екінші қағида - Қазақстанның солтүстік және оңтүстік 

өңірлер халқы арасында IDF критерийлері негізінде анықталған абдоминальды 

семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупінің таралуы жоғары деңгейде және 

өңір мен жынысқа тәуелсіз артық салмақ немесе семіздікке (ДСИ≥25кг/м
2
) ие 

халықта МАҚ-тың таралуы қалыпты дене салмағына (ДСИ ≤25кг/м
2
) ие халықпен 

салыстырғанда статистикалық маңызды айырмашылықпен жоғары. 

Метаболикалық асқынулар қаупінің басты компонеті болып саналатын  

абдоминальды семіздік таралуы анықталды. Ол үшін көптеген ғалымдар мен 

зерттеулер негізінде анықталған абдоминальды семіздіктің ең сезімтал 

индикаторы болып табылатын бел айналымы  көрсеткіші негізінде анықталды. 

Зерттеу жұмысының 2012-2014 жылдар аралығындағы Қазақстанның солтүстік 

және оңтүстік өңірлері нәтижелеріне байланысты абдоминальды семіздіктің 

таралуы әр үшінші әйелде және ерлер арасында әр алтыншы және жетінші ер 
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адамда болды. Нәтижесінде, солтүстік және оңтүстік өңірлер бойынша 

абдоминальды семіздіктің таралуы әйелдер арасында ерлермен салыстырғанда 

жоғары болды. 

МАҚ таралуын IDF көрсеткіші негізінде солтүстік өңір бойынша барлық 

зерттелген халық арасында МАҚ таралуы: әйелдер арасында 38,5%, ал ерлер  

арасында 19% болды ал, оңтүстік өңір бойынша сәйкесінше 43 және 31,6% болды. 

Сонымен қатар, МАҚ ие әйелдер мен ерлер арасында барлық зерттелгендердің 

90%- ға жуығы артық салмақ немесе семіздікке ие болды.  

Сонымен қатар, артық салмақ немесе семіздікке ие топтағы МАҚ таралуы дене 

салмағы қалыпты топпен салыстырғанда өңір мен жынысқа тәуелсіз 

статистикалық маңызды жоғары болды.  Бұл нәтижелер өз кезегінде зерттеу 

жұмысының екінші қорғауға ұсынылатын қағидасын дәлелдейді.  

Қорғауға ұсынылатын үшінші қағида - Қазақстанның солтүстік және оңтүстік 

өңірлері бойынша жүрек-қантамыр аурулары (ЖҚТА) мен қант диабеті (ҚД) 

таралуы өңір мен жынысқа тәуелсіз артық салмақ немесе семіздікке 

(ДСИ≥25кг/м
2
) ие халық арасында қалыпты дене салмағына (ДСИ ≤25кг/м

2
) ие 

халықпен салыстырғанда статистикалық маңызды жоғары. 

Зерттеу жұмысының солтүстік өңір бойынша артық салмаққа ие әйелдер 

арасында ЖҚТА таралуы – 45% болса, қалыпты дене салмағына ие топта 8,3% ал, 

ерлер арасында сәйкесінше 31% және 14% құрады.  

 Оңтүстік өңір бойынша артық салмаққа ие әйелдер арасында ЖҚТА таралуы 

25% болса ал, қалыпты дене салмағына ие әйелдерде 8,3% құрады ал, ерлер 

арасында сәйкесінше 20 және 9,4% құрады.  

Сонымен қатар бұл көрсеткіштер статистикалық маңызды айырмашылыққа ие 

болды.  

Сонымен қатар келесі слайдта көретіндеріңіздей, ҚД таралуы да ЖҚТА 

таралуы секілді артық салмақ немесе семіздікке ие топта дене салмағы қалыпты 

топпен салыстырғанда статистикалық жоғары. Бұл алынған нәтижелер зерттеу 

жұмысының үшінші қағидасын дәлелдейді.  

Қорғауға ұсынылатын төртінші қағида - МАҚ - тың IDF ұсынған 

компонентерінің әрқайсысы кездесетін халық арасында ЖҚТА-ның таралуы 

жалпы таралумен салыстырғанда жоғары, ал барлық  үш компоненті бірге, яғни,  

IDF критерийі бойынша МАҚ ие әйелдер мен ерлер арасындағы ЖҚТА таралуы 

ЖҚТА-ның жалпы таралуымен салыстырғанда екі есе жоғары. 

Келесі слайд бойынша зерттелген халық арасында ЖҚТА таралуы МАҚ әр 

копмонентімен жоғарылап отырғанын көруге болды.  

Яғни, солтүстік өңір бойынша: барлық зерттелген әйелдер арасында ЖҚТА 

таралуы 33,3% болса, абдоминальды семіздікке ие әйелдер арасында: 44%, 
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глюкоза деңгейі ≥5,6 ммоль ие әйелдер арасында: 47%, АҚ≥130/85 ие әйелдер 

арасында: 62% көрсетті ал, барлық үш компонент бірге кездесетін, яғни, МАҚ ие 

әйелдер арасында 67% ЖҚТА ие болды. Осы нәтижелер секілді сәйкес нәтижелер 

солтүстік өңір бойынша ерлер арасында және оңтүстік өңір бойынша әйелдер мен 

ерлер арасында кездесті.   

Қорғауға ұсынылатын бесінші қағида - Имитациялық модельдеудің жүйелі 

динамика әдісі негізінде дене салмағының өзгеруі мен артық салмақ пайда болуын 

болжай алатын модель артық салмақ немесе семіздіктің және МАҚ-тың  алдын 

алу шараларында қолдану тиімді 

Зерттеу жұмысының бесінші міндетіне сай бірінші кезеңде имитациялық 

модельдеудің жүйелі динамика әдісі арқылы адам ағзасының  зат алмасу 

процесіне негізделген кіріс және шығыс атрибуттарына ие дене салмағының 

өзгеруін болжай алатын модель құрылымы жасалды. Модельдің кіріс атрибуттары 

ретінде: макроэлементтер, яғни, энергиямен қамтамасыз ететін тағамдық 

заттектер, бұл - ақуыздар, майлар және көмірсулар ал, шығыс атрибуттары: негізгі 

зат алмасу шамасы, тағамның термиялық әсері және ағзаның  дене белсенділігі  

алынды. Модель жасау негізі суретте берілген.  

Жасалған имитациялық модельдеудің жүйелі динамика негізінде жасалған 

модельді іс –жүзінде тексеру мақсатында Қазақстан Республикасының Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрлігі және Қазақ тағамтану академиясының  

әртүрлі топтарға ұсынылған заттектер мен энергия нормалары көрсетілген ресми 

басылымы бойынша мысал ретінде респондент таңдалды.   

Таңдалған респонденттің жасы, салмағы, еңбек түріне байланысты энергия 

қажеттілігі мен шығыны имитациялық модельдеудің негізіндегі жасалған 

модельге енгізіліп, дене салмағының бір жыл уақыттың ішінде қалай өзгеретінін, 

жүйенің уақыт атрибутын бір жыл деп белгілеу арқылы бақыладық. Нәтижесінде, 

қалыпты кіріс және шығыс атрибуттарына ие модель бойынша мысал ретінде 

таңдалған респондент салмағы өзгеріссіз қалпында болды. Ал, имитациялық 

модельдеудің жүйелік динамика әдісі негізінде жасалған модельдің қалыпты 

атрибуттарына, яғни, кіріс атрибутына өзгеріс енгізіп ал, шығыс атрибуттарын сол 

қалпында қалдырып бақыланды.   

Кіріс атрибутының аптасына бір күндік кешкі асын фаст-фуд өніміне 

ауыстырып жүйені қосып тексерілді. Нәтижесінде, бір ай көлемінде берілген 

өзгеріс дене салмағына әсерін көрсетпеді ал, уақыт бірлігін бір жылға 

жылжытқанда дене салмағы 3 кг 400 г.-ға ұлғайды.  

Диссертациялық жұмыстың қорытынды кезеңі ретінде зерттеу жұмысының 

барлық бөлімдері бойынша жүргізілген зерттеулер нәтижелері негізінде МАҚ дер 

кезінде анықтау мақсатында БМСК медициналық қызметкерлеріне арналған 



9 

 

метаболикалық асқынулар қаупін анықтау бойынша алгоритм (әрі қарай - 

алгоритм) жасалды. Жасалған алгоритм құрылымы бойынша емханаға барлық 

соматикалық аурулармен келген халық арасында ДСИ көрсеткіші бойынша 

тексеру жүргізу қажет болды. Алгоритм құрылымы бойынша ДСИ көреткіші 25 

кг/м
2
 төмен болса, иммитациялық модельдеудің жүйелі динамика әдісі арқылы 

жасалған дене салмағының өзгеруі мен артық дене салмағының пайда болуын 

болжайтын модель арқылы тексерістен өту ұсынылады. Алгоритмнің келесі 

сатысы ретінде ДСИ көрсеткішіне тәуелсіз бел айналымы көрсеткіші негізінде 

абдоминальды семіздік анықталды.  Келесі кезең ретінде артериалды қысым (АҚ) 

анықталды, тексерілген халық арасында АҚ көрсеткіші сынап бағанасы бойынша 

130/85 мм жоғары болса, қан сарысуындағы глюкоза деңгейі тексерілуі 

ұсынылады.  

 Егер тексерілген барлық сатыларда респондентте IDF критерийі бойынша оң 

нәтиже алынса, яғни, ДСИ көрсеткіші 25 кг/м
2
 жоғары, БА ерлерде 94 см, 

әйелдерде 80 см-ден жоғары болса, АҚ 130/85 –тен жоғары болса сонымен қатар 

глюкоза деңгейі аш қарынға 5,6 ммоль-ден жоғары болса, науқасқа – 

метаболикалық асқынулар қаупі диагнозы қойылып, ЖҚТА қаупінің басқа 

топтармен салыстырғанда екі есе жоғары екендігі айтылу қажет болды.  

Зерттеу жұмысының тәжірибелік ұсыныстарын атамауға рұқсат етініңіздер, бұл 

бөлім алдыларыңыздағы материалдарда берілген. Назарларыңызға рахмет! 

 

Төр аға:  Диссертациялық кеңестің мүшелері марқабат, ізденушіге 

сұрақтарыңыз болса, қоюға болды. 
 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Сейдуманов Султан 

Турарович: Светлана Тилепбергеновна, менің бірнеше сұрақтарым бар еді: 

біріншіден,  не себепті зерттеу жұмысында солтүстік және оңтүстік өңірлер 

алынды, неге  мысалы батыс, шығыс өңірлері емес? 

Екінші сұрақ: зерттеу жұмысы материалдарында 1995 жылдан бері, яғни соңғы 

онжылдықтарда семіздік пен артық салмақтың таралуы жоғарылаған дегенсіз, 

жалпы сол жылдардан бері семіздік немесе артық салмақтың таралуы туралы 

мәліметтер бар ма? 

Үшінші сұрақ: зерттеу жұмысыңызда екінші міндетінде Қазақстан 

Республикасының оңтүстік және солтүстік өңірлеріндегі ересек халықтың 

арасында тамақтану мен дене белсенділігі бойынша  сипаттама беру деп 

жазыпсыз, алайда жұмысыңыздың тұжырымдамасында бұл туралы мағлұмат 

таппадым? 
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Ізденуші: Сұрақтарыңызға рахмет, Султан Турарович! Жауап беруге рұқсат 

етіңіз.  

Бірінші сұрағыңыз бойынша, не себепті зерттеу жұмысымызда солтүстік және 

оңтүстік өңірлер таңдалды. Мұның негізгі себебі, біздің зерттеу жұмысымыздың 

негізгі мақсаты бұл Қазақстан Республкасының семіздік пен метаболикалық 

асқынулар қаупі таралуының жалпы эпидемиологиялық сипатын беру болды, 

алайда барлық республика облыстары мен өңірлері бойынша зерттеу жұмыстарын 

жүргізу қиындықтарына байласты, екі айқын ерекшеліктерге ие өңірлер таңдалу 

мақсатқа қойылды. Бұл ерекшеліктерге солтүстік пен оңтүстік өңірлер ие 

болғандықтан осы өңірлер таңдалды. 

Екінші сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. 1995 жылы Қазақ тағамтану 

академиясы мен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық 

бюросының техникалық қолдауымен жүргізілген зерттеулері біздің зерттеу 

жұмысымызда толық талқыланды. Нәтижесінде қазіргі таңға дейін семіздік немесе 

артық салмақтың таралуы, яғни дене салмағының индексі 25-тен жоғары болуы, 

әйелдер арасында 10%  ал, ерлер арасында 8%, ал 2008 жылы Профилактикалық 

медицина академиясы жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша қазіргі 

таңға дейін семіздік немесе артық салмақтың таралуы әйелдер арасында 6,4%  ал, 

ерлер арасында 4,6% жоғарылаған.  

Үшінші сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Біздік зерттеу 

жұмысымыздың екінші міндетінде Қазақстан Республикасының оңтүстік және 

солтүстік өңірлеріндегі ересек халықтың арасында тамақтану мен дене 

белсенділігі бойынша  сипаттама беру міндеті бар. Алайда тұжырымдама 

бөлімінде көрініс таппаған себебі, дене белсенділігі мен тамақтану сипаты терең 

талқыланбады, яғни тамақтану сипаты жиілік әдіс арқылы ал, дене белсенділігі 

туралы мағлұматтар бойынша жаяу жүру мен таңғы жаттығулар сипаты алынды. 

Алайда, келешектегі зерттеу жұмыстарында бұл сұрақтар толық зерттеліп, сол 

кезде ғана тұжырымдама беруімізге болады деп есептедік.  

 

Төраға: Сұлтан Тұрарович, Сіз ізденушінің жауабына қанағаттандыңыз ба? 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Сейдуманов Султан 

Турарович: Қанағаттандым. 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Кульжанов Максут 

Каримович: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік 

университетінде семіздікке байланысты зерттеу жұмысы жасалған. Сол зерттеу 

жұмысының нәтижесі бойынша оңтүстік өңір бойынша семіздіктің таралуы 

деңгейі сіздің мағлұматтарға сәйкес келмейді, яғни төмен, неге?  Бұл бірінші 

сұрақ. 
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Екінші сұрақ, ерлер мен әйелдер арасында жүргізілген зерттеу жұмыстар көп 

және көптеген зерттеулермен дәлелденген. Ал ұлтаралық зерттеулер сирек 

кездеседі. Сонымен қатар ұлтаралық ерекшеліктер бойынша дәлелденген 

зерттеулер  бар. Өйткені тағам жағдайы әсер етеді және оңтүстік пен солтүстік 

өңірді алсаңыздар, солтүстік өңірде орыс ұлттары ал оңтүстік өңірде қазақ ұлты 

басым, ерекшеліктер көп. Бұл жағдайды неге зерттемедіңіздер? 

 

Ізденуші: Максут Каримович, сұрақтарыңызға рахмет! Жауап беруге рұқсат 

етіңіз.  

Біздің зерттеу жұмысымыз бойынша талқыланған жұмыстар арасында Қожа 

Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университеті бойынша 

Шалхарова Жанар Сайлаубековна, Асқарова Салтанат Сейльбековнаның 

жұмыстары талқыланды.  

Олардың зерттеу жұмыстарында терең талқылаған семіздік түрі – 

абдоминальды семіздік болатын. Ал, Шалхарова Жанар Сайлаубековнаның 2006 

жылғы семіздіктің таралуын анықтау бойынша зерттеу жұмысында абдоминальды 

семіздіктің анықтау критерийлері қазіргіге қарағанда өзгеше болды. Яғни қазіргі 

таңда егер абдоминальды семіздік ерлер арасында бел айналымы бойынша 90 см-

ден жоғары не тең және әйелдер арасында 80-см-ден жоғары не тең көрсеткіш 

болатын болса, 2006 жылы IDF консенсусы енгізілмегеннен бұрын, ерлер 

арасында 102 см-ден жоғары не тең және әйелдер арасында 88 см-ден жоғары не 

тең абдоминальды семіздік болып танылды. Сондықтан, абдоминальды семіздіктің 

таралуы қазіргі күнгі мәліметтермен салыстырғанда ол кездегі зерттеулерде 

анағұрлым төмен болды.  

Екінші сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Ұлтаралық ерекшеліктерге 

байланысты зерттеу жүргізбеген себебіміз туралы. Әрине, семіздік және 

метаболикалық асқынулар қаупі бұл ұлтаралық ерекшеліктерге ие ауру түрлері, 

өйткені семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупі тамақтану сипатына 

байланысты, бұл пікіріңізбен келісеміз. Алайда, біздің зерттеу жұмысымызда әр 

ұлт өкілдері бойынша бөлмеу себебіміз, бұл біздің мақсатымыз солтүстік және 

оңтүстік өңір бойынша жалпы эпидемиологиялық сипаттама беру болып табылды. 

Екіншіден, жиілік әдіс арқылы жасалған тағамдық көздердің қабылдау сипаты 

қазақ ұлты мен басқа ұлт өкілдерінде ерекшеліктерге ие болған жоқ. Ал, үшінші 

себеп, яғни ұлтаралық бөлмеу себебіміз солтүстік және оңтүстік өңірлер бойынша 

қазақ ұлтының сипаты 70 пайызға жуық болды, сол себепті ұлтаралық бөлу 

қажеттілігі тұрған жоқ.  

Сонымен қатар, қосымша аргумент ретінде зерттеу жұмысымыздың шетелдік 

кеңесшісі болып табылатын Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
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Еуропалық бюросының өкілі профессор Джоа Бреданың кеңесі бойынша 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының көптеген зерттеулерінде ұлттық 

топтарға емес, популяциялық топтарға, яғни «Asian», «White» немесе «Caucasion» 

деп бөлу жолға қойылған. Алайда, бұл сұрағыңызбен келісеміз, келешектегі 

жұмыстарда ескеріліп, зерттеу жұмысына таңдалған ұлттар саны Қазақстан 

Республикасында тұратын сол ұлттардың санымен репрезентативті етіп, яғни 

алынған нәтижелерді сол ұлттарға экстраполировать ете алатындай зерттеу 

жұмыстарын қолға аламыз.  

 

Төраға: Максут Каримович, Сіз ізденушінің жауабына қанағаттандыңыз ба? 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Кульжанов Максут 

Каримович: Ия, рахмет! 

 

Медицина ғылымдарының докторы,  Калматаева Жанна Амантаевна: 

Бірінші сұрақ: семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупінің таралуында жасқа 

байланысты ерекшеліктер бар ма және қай жас тобында жоғары сонымен қатар, 

оған әсер ететін факторлар бар ма? 

Екінші сұрақ, Сіздің зерттеу жұмысыңыз бойынша семіздіктің таралуы 

солтүстік өңірде басым, мұны қалай түсіндіресіз және немен байланыстырасыз, 

тамақтану сипатымен бе әлде дене белсенділігімен бе? 

 

Ізденуші: Жана Амантаевна, сұрақтарыңызға рахмет! Жауап беруге рұқсат 

етіңіз. Бірінші сұрақ бойынша, семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупінің 

таралуы жасқа байланысты ерекшеліктер туралы. Ия, біз зерттеу жұмысымыз 

барысында семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупінің таралуында жас 

ерекшеліктерін назарға алдық. Нәтижесінде, семіздік пен метаболикалық 

асқынулар қаупі жас көрсеткішіне байланысты қатар өсті, яғни адам жасы 

неғұрлым үлкен болса соғұрлым дене салмағы индексінің көрсеткіші ұлғайды. 

Алайда, семіздіктің таралуы әйелдер арасында ерлермен салыстырғанда жоғары 

деген нәтижеде, жас көрсеткіштерін «Confounding» фактор ретінде алынды, яғни 

семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупі әйелдер арасында ерлермен 

салыстырғанда жоғары деген нәтижеге жас көрсеткіші әсерін тигізген жоқ.  

Екінші сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Ия, біздің зерттеу 

жұмыстарымыздың нәтижесі бойынша семіздік пен метаболикалық асқынулар 

қаупі солтүстік өңірде оңтүстік өңірмен салыстырған жоғары болды. Біз бұл 

нәтижені халықтың тамақтану сипатымен байланыстырамыз. Алайда,  біздің 

зерттеу жұмысымызда халықтың тамақтану сипаты тек қана жиілік әдіс негізінде 

анықталды, ал семіздікті тамақтану сипатымен тура корреляция жүргізу үшін, 
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халықтың нақты тамақтануының сипатын зерттеу қажет және мұндай зерттеулерді 

болашақта зерттеу жоспарда бар.  

 

Төр аға: Жанна Амантаевна, Сіз ізденушінің жауабына қанағаттандыңыз ба? 

 

Медицина ғылымдарының докторы, Калматаева Жанна Амантаевна: Ия, 

рахмет! 

 

Медицина ғылымдарының докторы,  Арингазина Алтын Муафиковна: 

Светлана Тилепбергеновна, әрине Сіздер үлкен зерттеу жұмысын жүргізгенсіздер, 

алайда Сіздің көлденең зерттеулеріңізді 1995 және 2008 жылғы ұлттық 

зерттеулермен салыстыру қаншалықты дұрыс? 

Екінші сұрақ, Сіздің зерттеу іріктемеңіздегі респонденттердің барлығына 

антропометриялық яғни дене құрамы: висцералды май және тағы басқа 

көрсеткіштер бойынша зерттеу жүргізілді ме және қандай әдіс арқылы? 

 

Ізденуші: Алтын Муафиковна, сұрақтарыңызға рахмет! Жауап беруге рұқсат 

ертіңіз. Ия, біздің зерттеу жұмыстарымыз көлденең яғни обсервациондық зерттеу 

жұмыстары болып табылады, яғни алынатын мағлұматтарға ешқандай әсер етпей 

жинау. Бұл зерттеу жұмыстары нәтижелерін Қазақ тағамтану академиясының 1995 

және 2008 жылдардағы зерттеу жұмыстарымен салыстыру шешімі қабылдану 

себебі, мысалы мета –анализ жүргізуде қолданылатын критерийлер бойынша сай 

келуі, яғни бірінші іріктеме сипаты, біздің зерттеуде және салыстыруға алынған 

зерттеулерде де респондент жасы 15-тен жоғары болды, екіншіден, аталған 

зерттеулерде біздің зерттеулердегі секілді кластерлі іріктеме типі қолданылған 

үшіншіден жасалған антпропометриялық зерттеулер әдістері де біркелкі болды. 

Сол себепті аталған зерттеу нәтижелерін біздің зерттеу жұмысымыздың 

нәтижелерімен салыстыру шешімі қабылданды.  

Екінші сұрағыңызға жауап беруге рұқсат етіңіз. Біздің зерттеу жұмысымызда 

қатысқан барлық респондеттер арасында антропометриялық зерттеулер жасалды. 

Іріктемеге кірмегендер, бұлай тек қана: жүкті әйелдер және қант диабеті немесе 

жүрек қантамыр аурулары диагнозы қойылған респондеттер болды.  

Жүргізілген антропометриялық зерттеудер масштабты деңгейде болу себебі, 

зерттеу жұмысы барысында антропометриялық зерттеулер жүргізу үшін 

биоэмпиданс  әдісін қолданылды, яғни Omron компаниясының BF511 аппараты 

қолданылды. Аталған аппарат қолдануы өте оңай, яғни қолданар алдында 

респонденттің жасы мен жынысы туралы мағлұматтар ғана енгізіліп, аппарат 

автоматты түрде: висцералды майдың, жалпы майдың және қаңқа бұлшықетінің 

пайыздық үлесін және автоматты түрде дене салмағы индексінің көрсеткішін 

береді.  
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Төраға: Алтын Муафиковна, Сіз ізденушінің жауабына қанағаттандыңыз ба? 

 

Медицина ғылымдарының докторы, Арингазина Алтын Муафиковна: 

Қанағаттандым. 

Кеңес мүшелері: жеткілікті сұрақ жоқ.  

 

Төраға: Рахмет, Светлана Тилепбергеновна отыра беріңіз. 

Сөз ресми рецензентке, медицна ғылымдарының докторы, профессор, Семей 

қаласының мемлекеттік медициналық университетінің ректоры Рахыпбеков 

Толебай Косиябековичке беріледі 

Негізді себептерге байланысты, Толебай Косиябекович жеке келе алмау 

себебіне байланысты Скайп желісі арқылы қосылу жүзеге асырылады.  

 

Ресми рецензент, медицина ғылымдарының докторы, профессор 

Рахыпбеков Толебай Косиябекович: Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері 

және әріптестер, «6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін қорғауға ұсынылған Аллиярова 

Светлана Тилепбергеновнаның «Қазақстанның оңтүстік және солтүстік 

өңірлеріндегі ерлер мен әйелдер арасындағы семіздік және метаболикалық 

асқынулар қаупі» атты диссертациялық жұмысына жазылған рецензияны оқып 

беруге рұқсат етіңіздер.  

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша бүгінгі күні әлем 

бойынша ересек халықтың 1,9 миллиарды артық салмаққа ие, оның ішінде 600 

миллионнан астамы семіздіктен зардап шегеді.  

Семіздік және метаболикалық асқынулар қаупі - әлеуметтік статусына, жасына, 

жынысына және тұратын жеріне байланыссыз, барлығына қатысты мәселеге 

айналып, XXI ғасырда барша адамзатты алаңдатып отыр. 

Ізденуші С.Т. Аллиярованың диссертациялық жұмысының негізі болып 

табылатын семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупінің таралу 

тенденциясының ең басты әлеуметтік маңыздылығы мен қауіптілігі, бұл жүрек 

қан тамыр аурулары мен қант диабетіне душар ету салдарынан еңбекке жарамды 

ересек адамдарда мүгедектік пайда болуымен және өмір жас ұзақтығының 

қысқаруымен айқындалады.  

Ізденуші, С.Т. Аллиярованың диссертациялық жұмысы негізінде семіздік пен 

метаболикалық асқынулар қаупінің таралуы мен жоғарыда келтірілген салдары 

Қазақстан үшін де өзекті екендігі анықталған.  

2. Диссертацияға қойылатын талап деңгейіндегі ғылыми нәтижелері.  
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Ізденуші С.Т. Аллиярованың «Қазақстанның оңтүстік және солтүстік 

өңірлеріндегі ерлер мен әйелдер арасындағы семіздік және метаболикалық 

асқынулар қаупі»  атты диссертациялық жұмысы компьютерлі мәтінмен терілген 

135 беттен тұрады. Оның ішінде: кіріспе, бірінші бөлім (әдебиетке шолу), негізгі 

бөлім, қорытынды, тұжырымдар, тәжірибелік ұсыныстар, пайдаланылған 

әдебиеттер тізімі мен қосымшадан тұрады. Диссертация 44 сурет және 24 

кестемен көркемделген. Сонымен қатар, диссертациялық жұмыста пайдаланылған 

әдебиеттер саны 115, оның 65  шет ел басылымдары.  

3. Ізденушінің диссертациясында тұжырымдалған әрбір нәтижесінің, 

тұжырымдары мен қорытындыларының негізделу және шынайылық дәрежесі 

Біріншіден төртіншіге дейінгі ғылыми тұжырымдар негізділігі мен 

шынайлылығы антропометриялық яғни, семіздік пен артық салмақ таралуы дене 

салмағының индексі мен дене құрамы негізінде анықталған, ал олардың 

классификациясы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған критерийлер 

бойынша  топтарға бөлінген.  

Бесінші және алтыншы ғылыми тұжырымдардың негізділігі мен 

шынайлылығының дәлелі бұл зерттелген халық арасында жүргізілген сауалнама 

Қазақ тағамтану академиясымен бекітілген сауалнама негізінде және интервью 

жүргізген зерттеушілердің барлығы медициналық білімі бар мамандар болуында.  

Жетінші және сегізінші ғылыми тұжырымдардың негізділігі мен 

шынайлылығы метаболикалық асқынулар қаупінің әлемдік консенсусы болып 

табылатын, IDF критерийі негізінде метаболикалық асқынулар қаупінің таралуы 

анықталған және зерттеу жұмыстарының негізіне антропометриялық және 

биохимиялық зерттеу жұмыстарының нәтижелері алынған.  Метаболикалық 

асқынулар қаупінің басты компоненті болып табылатын абдоминальды семіздік 

бел айналымы бойынша Еуропалық этникалық топ үшін қолданылатын шектік 

белгілер арқылы анықталған.  Сонымен қатар, келесі компоненттердің кез-келген 

екеуі таңдалған, олар: артериалды қысым ≥130/85, аш қарындағы қан 

сарысуындағы глюкоза деңгейі ≥ 5,6 мМ/л, триглицирид деңгейі ≥1,7мМ/л, 

жоғары тығызды липопротеидтердің төмендеу деңгейі: ерлерде <1,0мМ/л және 

әйелдерде <1,3мМ/л.  

Тоғызыншы және оныншы ғылыми тұжырымдардың негізділігі мен 

шынайлылығы зерттеу жұмысында антропометриялық, биохимиялық және 

сауалнамалық зерттеу жұмыстары негізінде анықталған.  

Он бірінші ғылыми тұжырымның, яғни имитациялық модельдеудің жүйелі 

динамика әдісі негізінде дене салмағының өзгеруін және артық салмақ пайда 

болуын болжай алатын модель  жасалған.  Сонымен қатар, БМСК  медицина 

қызметкерлеріне метаболикалық асқынулар қаупін дер кезінде анықтау бойынша 
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жасалған іс-қимыл алгоритмін жасау үшін зерттеу жұмысы барысында 

диссертациялық жұмыстың барлық бөлімдері бойынша алынған нәтижелер 

қолданылған.  

4. Ізденушінің диссертациясында тұжырымдалған әрбір нәтижесінің 

(қағидасының), тұжырымдары мен қорытындыларының жаңалық дәрежесі 

1. Алғаш рет Қазақстан Республикасының  оңтүстік және солтүстік 

өңірлеріндегі ересек тұрғындар арасында семіздіктің таралуы кең масштабты 

зерттеулер нәтижелері негізінде анықталып, алынған мағлұматтар негізінде 

өңірлер өзара салыстырылды және алынған нәтижелер негізінде семіздік пен 

артық салмақ таралуының соңғы онжылдықтардаға таралу динамикасы 

анықталған.  

2. Қазақстанның оңтүстік және солтүстік өңірлер бойынша ересек тұрғындар 

арасында МАҚ IDF критерийлері бойынша анықталып, нәтижесінде МАҚ ие 

халық арасында ЖҚТА таралуы анықталған. 

3. Алғаш рет Қазақстан Республикасының  оңтүстік және солтүстік өңірлер 

тұрғындары ішінде жалпы семіздікке шалдыққан ересек халқы арасында, яғни 

ДСИ көрсеткішіне байланысты ЖҚТА мен ҚД таралу деңгейі анықталған. 

4. Алғаш рет имитациялық модельдеудің жүйелі динамика әдісі негізінде дене 

салмағының өзгеруін болжай алатын модель жасалған.  

5. Алғаш рет БМСК медицина қызметкерлерінің метаболикалық асқынулар 

қаупін дер кезінде анықтауға мүмкіндік беретін іс-қимыл алгоритмі әзірленген. 

5. Алынған нәтижелердің ішкі бірлігінің бағалануы 

Диссертациялық зерттеу жұмысының барысында алынған теориялық және 

практикалық нәтижелер тығыз бірлікте болуымен, ғылыми зерттеудің 

тағылымдық, тәжірибелік кезеңдерінің өзара сабақтастығымен, жүйелілігімен, 

ғылыми-әдістемелік тәсілдерді ұтымды қолданумен, ғылыми аппараттың 

ауқымдылығымен анықталады. Алынған нәтижелер диссертацияның мақсаты мен 

міндеттерінен туындайды.  

6. Зерттеу жұмысының теориялық және тәжірибелік құндылығы.  

Біріншіден, зерттеу жұмысының нәтижелері негізінде семіздік пен 

метаболикалық асқынулар қаупінің алдын алу шараларын күшейту қажеттілігі 

айқындалды. 

Екіншіден, имитациялық модельдеудің жүйелі динамика әдісі негізінде дене 

салмағының өзгеруін және артық салмақ пайда болуын болжайтын модель 

жасалды. 

Үшіншіден, БМСК деңгейіндегі медицина қызметкерлеріне арналған 

метаболикалық асқынулар қаупін дер кезінде анықтауға мүмкіндік беретін 

алгоритм жасалды. 
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Төртіншіден, зерттеу жұмысының нәтижелері Ұлттық салауатты тағамтану 

орталығының (ҰСТО) республика бойынша халық арасында дұрыс тамақтану мен 

салауатты өмір салты үрдісін қалыптастыру бойынша жүргізілетін 

коммуникациялық іс-шаралар жұмыстарына негіз болды. 

7. Диссертацияның негізгі қағидасының, нәтижесінің, тұжырымдары мен 

қорытындыларының жариялануына растама 

Диссертацияның негізгі қағидалары, тұжырымдары, нәтижелері, 

қорытындылары автордың жарық көрген 15 еңбегінде көрініс тапқан. Олар: 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда – 5; Scopus 

мәліметтер базасына кіретін халықаралық басылымдарда -2; Халықаралық және 

шетелдік  конференцияларда – 8. 

8. Диссертация мазмұнындағы және рәсімделуіндегі кеткен кемшіліктер. 

1. Диссертациялық жұмыстың әдебиеттік шолу бөлімінде зерттеу 

тақырыбының өзектілігін айқындау үшін Қазақстандық ғалымдардың зерттеу 

жұмыстарына көбірек тоқталу қажет еді деп ойлаймыз. 

2. Диссертациялық жұмыстың әдіснама мен нәтижелер бөлімдерінде 

қолданылған кейбір терминдерге анықтама берілмеген.  

3. Диссертацияның рәсімделуінде бірнеше техникалық олқылықтар байқалады. 

Аталған кемшіліктер  ғылыми жұмыстың құндылығын жоймайды, сондықтан 

жоғары бағаланады. 

9. Қорытынды. 

С.Т. Аллиярованың  6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы 

бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынған «Қазақстанның 

оңтүстік және солтүстік өңірлеріндегі ерлер мен әйелдер арасындағы семіздік 

және метаболикалық асқынулар қаупі» атты диссертациялық жұмыс  аяқталған,  

дербес орындалған ғылыми жұмыс болып табылады.  

Жоғарыда дәріптелгендер ұсынылып отырған диссертацияның маңыздылығы 

бойынша алынған ғылыми нәтижелер Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің «Ғылыми 

дәрежелерді беру ережелерінің» талаптарына сәйкес келе  отырып, Аллиярова 

Светлана Тилепбергеновнаны «6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін алуға лайықты деп 

есептеймін. 

  

Төр аға: Светлана Тилепбергеновна, Сізге ресми рецензентке жауап беру үшін 

сөз беріледі.  
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Ізденуші: Құрметті  Толебай Косиябекович!   

Біздің диссертациялық жұмысымызға терең талдау жасап, құнды пікіріңіз бен  

ұсынысыңызға алғысымызды білдіреміз. Ескертулерге жауап беруге рұқсат етіңіз. 

Бірінші кемшілік бойынша, диссертациялық жұмыстың әдебиеттік шолу 

бөлімінде зерттеу тақырыбының өзектілігін айқындау үшін Қазақстандық 

ғалымдардың зерттеу жұмыстарына толығырақ тоқталу қажет екендігімен, Сізбен 

толықтай келісеміз. 

Алайда, Қазақстан Республикасы бойынша ізденушілердің жұмыстарын 

Ұлттық ғылыми техникалық ақпарат орталығының рефераттар мен ғылыми 

жұмыстар тіркелген журналдар бойынша және соңғы жылдардағы жұмыстарды 

электронды база арқылы ізделініп, талқыланғанда, семіздік пен метаболикалық 

асқынулар қаупі тақырыбы бойынша табылған ғылыми жұмыстар диссертация 

барысына енгізілді.  Олар: 2000 жылғы Ульянова Ольга Владимировнаның 

вицеральды семіздікке қатысты жұмысы, 2006 жылғы Шалхарова Жанар 

Сайлаубековнаның Түркістан ауданы бойынша метаболикалық асқынулар қаупі 

зерттеуі және 2010 жылы Асқарова Салтанат Сейлбековнаның абдоминальды 

семіздікті зерттеу нысаны ретінде алынған жұмысы және басқа  ізденушілердің 

жанама тақырыптарымен келетін жұмыстар да талқыланды.  

Сонымен қатар, болашақта ескертпеңіз бен ұсынысыңыз ескеріліп, 

болашақтағы зерттеулерде Қазақстан ғалымдарының жұмыстарына толық  

тоқталамыз.  

Сонымен қатар екінші және үшінші ескертпелеріңіз бойынша толықтай 

келісеміз, зерттеу жұмысы рәсімделуіндегі техникалық олқылықтар мен анықтама 

берілмеген терминдер түзетіліп,  келешектегі жұмысымызда ескереміз. 

 

Төраға: Толебай Косиябекович, ізденуші жауабымен қанағаттандыңыз ба? 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Рахыпбеков Толеай 

Косиябекович: Ия, қанағаттандым. 

 

Төраға:  Сөз екінші ресми рецензентке медицина ғылымдарының кандидаты, 

Алматы қаласының денсаулық сақтау басқармасының жетекші орынбасары 

Кулкаева Гульнара Утепергеновнаға беріледі 

 

 Медицина ғылымдарының кандидаты Кулкаева Гульнара 

Утепбергеновна: Рахмет! Төлебай Косиябекович, негізі бөлімдеріне толық 

тоқталды. Мен де жалғасы ретінде айта кетейін.  

 Диссертация мазмұнындағы және рәсімделуіндегі кеткен кемшіліктер. 
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1. Біріншіден, семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупі мәселесін жан-

жақты ашу мақсатында жазылған әдебиеттік шолу бөлімі дәстүрлі әдіс негізінде 

жасалған, алайда бұл бөлімді мета-анализ түрінде көрсетуге болатын еді 

2. Екіншіден, диссертациялық жұмыс нәтижелерін сәйкес мекемелерге кеңірек 

енгізу қажет деп ойлаймыз. 

3. Үшіншіден, диссертациялық жұмыстар кейбір жаңсақ басылулар кездеседі.  

Аталған кемшіліктер  ғылыми жұмыстың құндылығын жоймайды, сондықтан 

жоғары бағаланады.  

Диссертацияның Ғылыми дәрежелер беру Ережелерінің талаптарына сәйкестігі. 

С.Т. Аллиярованың  6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы 

бойынша PhD докторы ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынған «Қазақстанның 

оңтүстік және солтүстік өңірлеріндегі ерлер мен әйелдер арасындағы семіздік 

және метаболикалық асқынулар қаупі» атты диссертациялық жұмыс  аяқталған,  

дербес орындалған ғылыми жұмыс болып табылады. Ізденуші міндеттерді нақты 

коя білуімен қатар, шешімін де дәлелді көрсете білген. 

Жоғарыда келтіліргендер негізінде ұсынылып отырған ғылыми зерттеудің 

орындалу деңгейі, теориялық және практикалық маңыздылығы Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы 

бақылау Комитетінің «Ғылыми дәрежелерді беру ережелерінің» талаптарына 

үйлесуін негізге ала отырып, Аллиярова Светлана Тилепбергеновнаны «6D110200 

– Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша PhD докторы ғылыми 

дәрежесін алуға лайықты деп есептеймін. 

 

Төраға: Ресми рецензентке көрсетілген ескертулерге байланысты  жауап беру 

үшін сөз диссертантқа беріледі. 

 

Ізденуші: Құрметті Гульнара Утепбергеновна!  

Диссертациялық жұмысымызды толықтай қарап, өз ұсынысыңыз бен пікіріңізді 

білдіргеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жұмыста көрсетілген  кемшіліктер 

бойынша жауап беруге рұхсат етіңіз. 

Бірінші кемшілік бойынша, яғни семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупі 

мәселесін жан-жақты ашу мақсатында жазылған әдебиеттік шолу бөлімі дәстүрлі 

әдіс негізінде жасалған, алайда бұл бөлімді мета – анализ түрінде көрсетуге 

болатын еді деген ұсыныңыз бойынша, бұл біздің зерттеу жұмысымыз аясында 

мүмкін емес болды. Себебі, әдебиеттік бөлім  2 үлкен бөліктен яғни семіздік пен 

метаболикалық асқынулар қаупінен тұрды. Ал метаболикалық асқынулар қаупі 

бағытындағы зерттеулер өз кезегінде біркелкі емес, себебі МАҚ зерттеу 

критерийлері әр зерттеуде әр түрлі олар: Reaven 1920 жылда ұсынған 
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критерийлерден бастап, 1999 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

ұсынған критерийі, 2001 жылы NCEP ATP 3  және  2005 -2008 жылдары IDF 

ұсынған критерийлері  

Сол себепті мета –анализ жасау барысында алынған зерттеулер кіріс 

критерийлері біркелкі болмағандықтар салыстыруға келмеді, нәтижесінде мета –

анализ жасауға келмеді.  

Алайда, ұсынысыңыз міндетті түрде келешектегі зерттеулерде ескеріледі.  

Екінші ескерту бойынша, диссертациялық жұмыс нәтижелерін сәйкес 

мекемелерге кеңірек енгізу қажеттілігімен толықтай келісеміз.  

Құрылымында имитациялық модельдеудің жүйелі динамика әдісі негізінде 

дене салмағының өзгеруін және артық салмақ пайда болуын болжайтын модельге 

ие БМСК медицина қызметкерлеріне метаболикалық асқынулар қаупін дер кезінде 

анықтауға мүмкіндік беретін іс-қимыл алгоритмін кеңірек енгізу жоспарда бар. 

 Бүгінгі күні аталмыш модель мен алгоритм Ұлттық салауатты тағамтану 

орталығының республика бойынша халық арасында дұрыс тамақтану мен 

салауатты өмір сүру салты үрдісін қалыптастыру бойынша жүргізілетін 

коммуникациялық іс-шаралар жұмыстарына енгізілген.  

Ал үшінші ескертпеңіз бойынша диссертациялық жұмыста кейбір жаңсақ 

басылулар түзетіліп, болашақта болдырмауға тырысамыз. 

 

Төраға: Гульнара Утепбергеновна, ізденуші жауап берді ма? 

 

Медицина ғылымдарының кандидаты Кулкаева Гульнара 

Утепбергеновна: Ия, рахмет! 

 

Төраға: Сөз, ғылыми кеңесші ҰҒА мен РМҒА академигі Шарманов 

Турегельды Шармановичқа беріледі. 

 

Медицина ғылымдарының докторы, академик Шарманов Турегельды 

Шарманович: Жүргізілген зерттеу жұмысы Қазақ тағамтану академиясы мен 

Ұлттық медицина университеті арасында консорциум аясында жүргізілді. Зерттеу 

жұмысының мәселелері әрқашан жаңартулар мен өзгертулерге ие тақырып, сол 

себепті мысалы дәл қазір бастасақ басқаша бағытта болуы мүмкін еді.  

Мысалы, қазір бие сүтінен жасалған өнімдерге бет бұрып, жаңа көзқарастарға 

ие болуға мәжбүр болып отырмыз.  

Қазір біз бие сүті негізінде әртүрлі өнімдер шығарудамыз. Бұл өнімдер бұрын-

соңды болмаған өнімдер, олар қазір сатылымға шығып та үлгерді.  
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Семіздік жайлы зерттеулер менің пікірімше түбегейлі өзгеру қажет. Ресейлік 

әріптестер де біздер де бұл мәселелердер қалыс қалған жерлеріміз бар, мұның да 

өз себептері бар, ең маңызды себебі үкімет халықты тамақпен қамтамасыз ету 

қажет болды. Олар тағамның құрамындағы транс-майларға назар аударуға 

мұршалары болған жоқ. Ал транс майлар өз кезегінде аса қауіпті болып табылады.  

Қазір ғана бір баспаға тағамдардың әсіресе сүтті тағамдардың 

фальсификациясы туралы интервью бердім. Мысалы, дүкен сөрелеріндегі сары 

май,  сырт келбеті көз тартатын болғанымен, құрамы транс және пальма 

майларына бай.  

Сол себепті қазіргі таңда транс-майларға аса назар бөлуіміз қажет. Бұл бағытта 

Қазақ тағамтану академиясының Reference зертханалары негізінде тағамдарды 

зерттеп, көптеген транс майларды тауып жатыр.  

Бұл мәселенің шешімі ретінде, біз транс-майларға ие емес бие сүтінен 

жасалған өнімдер шығаруды жолға қойдық. Себебі, сиыр сүті 80 –пайызға жуық 

транс майлар бөледі. Ал ол өз кезегінде жүкті әйелдер мен болашақ ұрпаққа 

онкологиялық аурулар пайда болуына алып келуі мүмкін.  

Аталған себептерге байланысты, семіздік пен метаболикалық асқынулар 

қаупін зерттеу жұмыстары жаңаша бағытта зерттелуді талап етеді.  

Ресми оппоненттерге де ойларын білдіріп жатқандарына үлкен алғысымды 

айтамын! 

Әрине, мен С.Т. Аллияроваға тақырыпты берген кезде мен сол кездегі 

көрсеткіштерге негізделіп бердім.  

Берілген тақырыпты, С.Т. Аллиярова жоғары дейгейде жасап шықты. Мен өз 

тарапымнан жасалған жұмысқа толық ризамын және үлкен мақтан сезімімен 

отырмын.  

Берілген тақырыпты тамаша орындап шығу негізінде, келесі кезеңге қадам 

басуға мүмкіндік алып отыр, яғни жаңа диссертациялық тақырыптарға жетекшілік 

етіп, аталған тақырыпты жаңаша көрқараспен қарастыруға.  

Себебі, ғылымнан қалт қалуға болмайды, мысалы жаңа көзқарас бойынша 

семіздік мәселесі өңірге, этникалық топтарға ешқандай байланысы жоқ. Себебі 

бүгінгі күні ғылым жаңарып, өзгеруде. Рахмет!  

 

Төраға: Сөз, екінші ғылыми кеңесші медицина ғылымдарының кандидаты 

Салханова Аккумис Бериковнаға беріледі. 

 

 Медицина ғылымдарының кандидаты, Салханова Аккумис Бериковна: 

Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері диссертациялық жұмысты 

тыңдағандарыңыз үшін рахмет! Зерттеу жұмысы тақырыбының өзектілігі айқын 
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болуына қарамастан, әрқашан өзекті және терең зерттеу жұмыстарын қажет ететін 

тақырып болып қалуда. Турегельды Шармановичтың айтып кеткеніндей, бұл 

тақырып әр қашан жаңа көзқарастар мен бағыттарды талап ететін тақырып. 

Себебі, елімізде бұл мәселелердің алдын алу бойынша жүргізілген жұмыстар 

болғанымен, бұл мәселе өзекті болып қалып, алдын алу шараларын жаңаша 

қалыптастыру сұрағы тұруда. Светлана Тилепбергеновнаның бұл контексте 

жасаған үлесі бар. Зерттеу жұмысы барысында Светлана Тилепбергеновна өзі 

имитациялық модельдеу негізінде дене салмағының өзгеруі мен артық салмақ 

пайда болуын болжай алатын модель жасады. Мұнда жаңа модельдеудің түрлері 

мен математикалық модельдеу қолданылды. Сонымен қатар, зерттеу жұмысы 

негізінде алынған нәтижелер бойынша БМСК медицина қызметкерлеріне арналған 

метаболикалық асқынулар қаупін алдын алу бойынша іс-шаралар алгоритмі 

жасалды.  

Аталған модель мен алгоритміне денсаулық сақтау ұйымдарының 

қызығушылығын білдіреді деп ойлаймын. Гульнара Утепбергеновна, өз 

қызығушылығын білдіріп отыр, себебі бұлар дене салмағы мен метаболикалық 

асқынулар қаупін анықтауға арналған құрылғы ғана емес сонымен қатар 

коммуникациялық материал да болып табылады.  

Аллиярова Светлана зерттеу жұмысын жоспарлау мен материалдар жинау 

кезеңдерінде көп еңбек етті. Сонымен қатар, барлық статистикалық талдаманы өзі 

жасады. Аталған себептерге байланысты, аталмыш яғни Қоғамдық денсаулық 

сақтау мамандығы бойынша PhD доктор дәрежесін алуға лайықты деп санаймын.  

 

Төраға: Сөз шетелдік кеңесші, профессор, ДДСҰ Еуропалық бюро өкілі 

Джоа Бредаға беріледі  

Шетелдік кеңесшінің кеңес отырысында жоқ болуына байланысты, Джоа 

Бреда пікірін кеңестің ғылыми хатшысы Турдалиева Ботагоз Саитовна оқып 

шығады. 

 

Ғылыми хатшы: Құрметті диссертациялық кеңес төрағасы мен кеңес 

мүшелері, шетелдік кеңесшінің пікірі ағылшын тілінде болғандықтан, аудармасын 

оқуға рұқсат етіңіздер: С.Т. Аллиярованың диссертациялық тақырыбы қазіргі 

таңдағы аса өзекті тақырыпқа яғни, семіздік пен метаболикалық асқынулар 

қаупіне арналған. Семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупі таралуының кең 

етек алғаны негізінде, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл мәселелерді 

«XXI ғасыр эпидемиясы» деп атады. 

С.Т. Аллиярованың диссертациялық жұмысы Қазақстанның оңтүстік және 

солтүстік өңірлері бойынша семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупінің 
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таралуы туралы мағлұматтарға ие. Сонымен қатар, жұмыста семіздік пен 

метаболикалық асқынулар қаупімен тығыз байланысты маңызы жоғары және 

дүниежүзі бойынша өлім-жітімнің негізгі себептері болып табылатын, жұқпалы 

емес аурулардың яғни, жүрек-қантамыр аурулары мен қант диабеті таралуы 

туралы мағлұматтар көрсетілген.  

Диссертантпен семіздік пен метаболикалық асқынулар қаупі туралы белгілі 

жетістіктер мен заманауи әдебиеттер көзі терең талқыланған. 

С.Т. Аллиярова алынған нәтижелерді заманауи статистикалық әдістер 

көмегімен сауатты өңдеген.   

Диссертация автормен жеке, ғылыми деңгейде орындалған, толық аяқталған,  

ғылыми –зерттеу жұмысы болып табылады. Ізденуші жұмысындағы алынған 

зерттеу нәтижелері республиканың қоғамдық денсаулық сақтау саласына маңызы 

зор болып табылады.   

С.Т. Аллиярованың диссертациялық жұмысы 6D110200 – Қоғамдық денсаулық 

сақтау мамандығы бойынша диссертациялық кеңесте ашық қорғауға шығаруға 

лайықты деп санаймын.  

Пікір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының нутрициология, дене 

белсенділігі және семіздік бөлімінің жетекшісі, PhD Джоа Бредамен берілген.  

 

Төраға: Сонымен, барлық баяндалған пікірлер оң болды.  

 

Ғылыми хатшыға сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ. Пікірлер туралы қандай 

ұсыныстар болады? Пікірлерді ізденушінің жеке іс қағаздарына қосу туралы 

ұсыныс келді. Ұсыныс қабылданады. Диссертациялық жұмысты талқылауға 

көшсек. 

 

Төраға: Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері! Кім ресми емес 

оппонент болғысы келеді?  

 

Медицина ғылымдарының кандидаты Кулкаева Гульнара 

Утепбергеновна: Мен де талқылауға қатыссам болады ма? 

 

Төраға: Әрине, сөз медицина ғылымдарының кандидаты Гульнара 

Утепбергеновнаға беріледі.  

 

Медицина ғылымдарының кандидаты, Кулкаева Гульнара 

Утепбергеновна:  Диссертациялық жұмыс сөзсіз өте өзекті, жақсы орындалған 

жұмыс. Бұл жұмыс нәтижелері халық арасында салауатты тағамтану мен 
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салауатты өмір салтын қалыптастыру жұмыстарында енгізілген, біздің ойымызша 

бұл жұмыс БМСК медицина қызметкерлері үшін де өте қажетті болып табылады 

деп есептеймін. Қазіргі күні салауатты өмір салты ұйымдарының жұмыстары әр 

тұрғынға жете бермейтінін білеміз, бұл дене салмағының индексін білу деңгейі 

бойынша зерттеу нәтижелерімен де айқындалады. Денсаулық сақтау басқармасы 

бүгінде көптеген пилотты бағдарламалар жүргізуді бастап жатыр. Ал, бүгінгі 

диссертациялық жұмыстар өз кезегінде практикалық құндылығын тапса деймін. 

Сол себепті, денсаулық сақтау басқармасының атынан ізденуші Аллиярова 

Светлананы өз жұмысын БМСК медицина қызметкерлері алдында жариялауға 

шақырамын, себебі зерттеу жұмысында жасалған модель де алгоритм де өте 

қажетті және қызықты деп санаймын. Өз тарапымнан, осындай жақсы 

жұмыстардың практикалық енуін қамтамасыз етуге көмектескім келеді және 

зерттеу жұмыстарын көптеген ұйымдарға пилотты бағдарлама ретінде енгіземіз 

деп ойлаймын. Зерттеу жұмысы барысында солтүстік және оңтүстік өңірлер 

бойынша алынған мағлұматтар Алматы қаласына да сай келеді деп ойлаймын, 

себебі Алматы қаласы да оңтүстік өңір болып табылады. 

 

Төраға: Рахмет, Гульнара Утепбергеновна! 

 

Медицина ғылымдарының докторы, академик Шарманов Турегельды 

Шарманович: тағы бір айта кеткім келгені, жоғарыдағы сөзімде келтірген транс 

майлар, өз кезегінде өңірлік және басқа ерекшеліктерді жоққа шығарады, мұның 

бірден бір себебі халықтың тамақтану сипаты маңызды орында.  

 

Төраға: Сөз медицина ғылымдарының докторы, профессор Султан 

Тураровичқа беріледі 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Сейдуманов Султан 

Турарович: Бірер сөз ғана айтамын. Ізденушінің жоғары деңгейлі дайындығы  

мен тақырыпты жетік білетінін айта кетіп, бүгінгі қорғаудан қатты риза 

болғанымды айтқым келеді. Ізденушіге әртүрлі бағытта сұақтар қойылды, 

ізденуші өз кезегінде қазақша да орысша да жетік жауап берді, жарайсың! Ресми 

рецензенттерді қолдап, оң дауыс беретінімді айтқым келеді. Сонымен қатар, Сізге 

болашақта жұмысыңызға сәттілік тілеймін! Міне қазірдің өзінде сіздің 

жұмысыңызға қызығушылық білдіріп, сіздік идеяларыңызды жүзеге асыруға 

мүмкіндік шығып отыр. Турегельды Шарманович, сізді де осындай білікті 

шәкірттеріңіз бар болғанымен құттықтаймын.  
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Төраға: Сөз медицина ғылымдарының докторы, профессор Слажнева Татьяна 

Ивановнаға  беріледі 

 

Медицина ғылымдарының докторы, профессор Слажнева Татьяна 

Ивановна: Әрине, аталмыш тақырып өте өзекті, мен алдында сөйлеген 

әріптестеріммен толықтай келісіп, диссертациялық жұмыстың жоғары дейгейлі 

бұрынғы докторлық жұмыстардың ең үздіктері іспеттес екенін атап өткім келеді. 

Бұл бағытта айтарлықтай прогресс бар екенін айтқым келеді, тақырып шын 

мәнісінде өте қажетті, өзекті болып табылады. Салауатты өмір салты ұйымы қазір 

ғана мектеп оқушыларының семіздігі бойынша өңірлік жалпы ұлттық зерттеулерін 

аяқтады. Зерттеу нысаны ретінде 9 жастан бастап мектеп оқушылары алынды, 

алайда біз патологияға терең енбейміз.  

Сонымен қатар диссертациялық жұмыстың салыстырмалы талдауын қолдағым 

келіп тұр. Кез – келген салыстыру жұмыстары өте маңызды. Бұл бағытта, әрине 

Қазақ тағамтану академиясы жұмыстарын атап кеткім келеді, Қазақ тағамтану 

академиясы бұл бағыттағы зерттеулерін жоспарлы, ырғақты жасап келеді, сол 

себепті жаңа, қызықты әрі қажетті нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік туып 

отыр.  

Сонымен қатар, ізденуші туралы да сөз айтқым келеді. Себебі шын мәнінде өте 

жоғары деңгейде жасалған жұмыс болды. Әрине бұл жағдай, яғни мұндай жоғары 

деңгейлі жұмыстар қуантарлық болып табылады. Бұл тағамтану академиясының 

да, барлық ұжымның да арқасы деп білемін. Бұл бағыт әрі –қарай өз дара жолын 

табады деп ойлаймын.  

Тағы қосымша ақпарат ретінде айтқым келетіні, бұл Ресей федерациясында 

осындай тақырыптар бойынша жасалған методикалық ұсынылымдардың 

бұйрыққа айналуы. Гульнара Утепбергеновнамен толықтай келісемін, мұндай 

жұмыстар өзінің практикалық құндылығын табу қажет. Себебі, бүгінгі күні қауіп 

факторларына деген көз-қарастар босаңдау. Ал, семіздік, темекі тарту, ішімдік ішу 

сияқты қауіп факторларына қырағы қарауымыз қажет.  

 

Төраға: Сөз медицина ғылымдарының докторы, профессор Максут 

Каримовичке беріледі 

 

Медицина ғылымдарының докторы, Кульжанов Максут Каримович: 

Әрине, үлкен ұстазымыздың сөзімен толықтай келісеміз! Алайда, айта кеткім 

келетіні, бұл дегенмен этникалық топтарға бөлінетін жұмыстардың өзектілі бар 

екендігін. Мысал ретінде: Мексикандық ұлттар арасындағы зерттеулерді айта 

кеткім келеді, заңды мексикандықтар мен заңсыз өмір сүріп жатқан 
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мексикандықтар арасында. Әрине бұл екі топта ерекшеліктер болды, бір ұлт өкілі 

болғаннның өзінде. Сонымен қатар, майлы тағамдардан өзге қантты тағамдардың 

маңызы орасан зор. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қант деңгейін 

төмендету қажет екендігін кездей соқ айтқан жоқ. Қазір мектеп оқушыларының 

бұл тағамдарға сұранысы өте жоғары деңгейде. 

Ал ізденушіге байланысты, әрине ізденуші нақты барлығын баяндап шықты. 

Зерттеу жұмысы өте қызықты толық танысып шығып, сұрақтар қоямын деп 

ескерттім. Сұрақтарымды қойып, оларға нақты тура жауап алдым, мен ризамын! 

Сонымен қатар, сіздің тақырыбыңызға байланысты жұмыстарды және олардың 

сіздің жұмыстан ерекшелігін толық білдіңіз, жарайсыз! 

 

Төраға: Рахмет! Тағы кімнің ресми емес оппонент болғысы келеді? Ниет 

білдірушілер жоқ.  

Құрметті әріптестер, өз тарапымнан айтқым келгені, барлығы диссертациялық 

жұмысқа оң баға берді. Докторант шын мәнінде өзін сенімді ұстады, ізденушіден 

академиялық деңгей көрініп тұрды. Атақты академиктің мектебі көрініп тұрды. 

Сонымен қатар, жұмыс нәтижелері теориялық ғана емес практикалық енгізу 

мүмкіндігіне ие. Сонымен қатар, жұмыс кеңесшісі академик Турегельды 

Шарманович болуының өзі жұмыстың маңыздылығын көрсетеді және сонымен 

қоса шетелдік кеңесшісі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

нутрициология бөлімі жетекшісі Джоа Бреда болғаны да маңызын арттырады. Сол 

себепті бұл жұмыс тіпті ешқандай жүйелік шолуды да мета –анализді де қажет 

етпейді. Сондықтан, бұл жұмыс шынымен де өте күрделі жақсы зерттеу жұмысы 

деп білемін және біздің диссертациялық кеңеске комитетке ұсынуға ұят 

болмайтыны сөзсіз.  

 

Төраға: Құрметті кеңес мүшелері. Жасырын  дауыс беру кезеңіне көшеміз. 

Жасырын дауыс беру кезіндегі дауыстарды санау үшін есеп комиссиясын 

сайлауымыз қажет. 

Келесі тізім есеп комиссиясының мүшелері болып тағайындалсын деген 

ұсыныс бар:  

Есеп комиссиясының төрағасы: Сейдуманов Султан Турарович және 

комиссия мүшелері болып: Калматаева Жанна Амантаевна мен Арингазина Алтын 

Муафиковна 

Кім осы есеп комиссиясы құрамын қолдайды, дауыс берулеріңізді сұраймын. 

Кім қарсы? – жоқ, жауап бермегендер? – жоқ. Есеп комиссия мүшелері бір 

ауыздан бекітілді. Жасырын  дауыс беру үшін үзіліс жарияланады  (5 минут). 

  




