
  

2021 жыл бойынша Диссертациялық кеңестің жұмысы туралы есеп 

  

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

жанындағы 6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы 

бойынша диссертациялық кеңес 

 

1. Өткізілген отырыстар саны – 8. 

2. Отырыстардың жартысынан азына қатысқан диссертациялық кеңес 

мүшелері – жоқ.  

«Диссертациялық кеңестердің тұрақты құрамын бекіту туралы» ҚазҰМУ 

ректорының 2021 жылғы 16 маусымдағы № 313 бұйрығымен бекітілген ДК-

тің тұрақты мүшелері: 

Төраға –медицина ғылымдарының докторы, профессор Кульжанов М.К.; 

төрағаның орынбасары – медицина ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Нұрбақыт А.Н.; ДК мүшесі – PhD, 

қауымдастырылған профессор Кошербаева Л.К., ғылыми хатшы – PhD, доцент 

Құмар А.Б. 

Кошербаева Л.К. іссапарда болуына байланысты екі отырысқа қатыспады 

(№12, 13 хаттама). 

Диссертациялық кеңестң уақытша мүшелері әр қорғауға ректордың 

бұйрығымен төрағаның ұсынысы бойынша проректордың келісуімен 

бекітіледі. Барлық уақытша мүшелер отырыстарға қатысты. 

3. Оқу орны көрсетілген докторанттар тізімі. 

«С.Ж. Асфендияров  атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» 

6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 

диссертациялық кеңесте 2021 жылы 8 диссертациялық жұмыс қарастырылды 

(1-кесте). Оның ішінде 6 «ҚДСЖМ» КМУ докторанттары, 1-і – М.Оспанов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің (Ақтөбе қ.) 

докторанты, 1-і – С.Ж. Асфендияров  атындағы Қазақ ұлттық медицина 

университетінің докторанты.   

 

 

 



1-кесте. Докторанттар тізімі 

  

№ Т.А.Ж. Диссертация тақырыбы Ұйым Ғылыми кеңесшілер Шетелдік кеңесші Қорғау күні 

1 Жандосов Олжас 

Каиртаевич 

Эпидемиология рака желудка в 

Республике Казахстан и в г. 

Алматы 

«ҚДСЖМ» 

КМУ 

 Каусова Галина 

Калиевна – м.ғ.д., 

профессор; 

 Нурбақыт Ардақ 

Нурбақытқызы – м.ғ.к., 

қауымд. Профессор. 

Авврам Кутен - MD, 

PhD, профессор 

(Хайфа, Израиль) 

17.08.2021 

2 Бапаева Магрипа 

Каденовна 

Оценка состояния и эффективности 

высокотехнологичной 

интервенционной 

аритмологической помощи 

населению крупного города 

«ҚДСЖМ» 

КМУ 

 Нурбақыт Ардақ 

Нурбақытқызы – м.ғ.к., 

қауымд. профессор; 

 Альмуханова 

Айжан Болатовна – PhD, 

доцент 

Падайга Жильвинас – 

м.ғ.д., профессор 

(Каунас, Литва) 

17.08.2021 

3 Абдирова 

Тамара 

Муталимовна 

Интегрированная паллиативная 

помощь в гериатрии на уровне 

семьи и общества 

«ҚДСЖМ» 

КМУ 

 Токмурзиева 

Гульнара Женисовна – 

м.ғ.д., профессор; 

 Ешманова Айнур 

Каиркеновна – м.ғ.к., 

профессор. 

Чайковская Вера 

Владимировна – 

м.ғ.к., профессор. 

(Киев, Украина) 

11.11.2021 

4 Досханов Максат 

Оналбаевич 

Қазақстан Республикасында бауыр 

трансплантациясына дейінгі және 

кейінгі науқастарға көмек 

көрсетуді ұйымдастыруды 

жетілдіру 

«ҚДСЖМ» 

КМУ 

 Баймаханов 

Болатбек Бимендеевич 

– м.ғ.д., профессор; 

 Каусова Галина 

Калиевна – м.ғ.д., 

профессор; 

 Бримжанова 

Маржан Дихановна – 

PhD 

Mitsuhisa Takatsuki – 

M.D, PhD, 

қауымд.проф. 

(Окинава, Япония) 

11.11.2021 

https://www.famous-scientists.ru/13853/
https://www.famous-scientists.ru/13853/


5 

 

Уалиева Алия 

Ержановна 

Эпидемиология воспалительных 

заболеваний кишечника в 

Республике Казахстан 

«ҚДСЖМ» 

КМУ 
 Ошибаева Айнаш 

Есимбековна – м.ғ.к., 

қауымд. профессор; 

 Кайбуллаева 

Джамиля Ахтановна – 

м.ғ.к., доцент 

John K. Marshall – 

MD MSc FRCPC 

CAGF AGAF, 

медицина 

профессоры 

(Гамильтон, Канада) 

18.11.2021 

6 

 

Тажбенова Сауле 

Тажединовна 

Қант диабетімен ауыратын 

науқастар мысалында ауруларды 

басқару бағдарламасын бағалау 

БҚММУ  Ермуханова 

Людмила Сергеевна – 

м.ғ.к., қауымд. 

профессор; 

 Султанова 

Гульнар Достановна – 

м.ғ.к. 

Инга Миллере – 

м.ғ.д., профессор 

(Рига, Латвия) 

18.11.2021 

7 Садыкова Лаура 

Айтжановна   

Организационно-управленческие 

технологии совершенствования 

медицинской помощи больным 

туберкулезом в современных 

условиях 

«ҚазҰМУ» 

КеАҚ 
 Куракбаев 

Куралбай Куракбаевич  

– м.ғ.д., профессор,   

 Берикова Эльмира 

Ахметжановна  – м.ғ.к. 

 Падайга 

Жильвинас – м.ғ.д., 

профессор (Каунас, 

Литва); 

 Виорел Солтан  

- PhD, MPH. 

27.12.2021 

8 Ауезова Эльмира 

Тугелбаевна 

Совершенствование раннего 

выявления визуально доступных 

форм онкопатологии в смотровых 

кабинетах организаций ПМСП 

«ҚДСЖМ» 

КМУ 
 Каусова Галина 

Калиевна – м.ғ.д., 

профессор 

А.А.Фаруки – MD, 

PhD (Pakistan). 

27.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 



4. Жыл ағымында кеңесте қаралған диссертацияларға қысқаша талдау: 

 

1) Жандосов Олжас Каиртаевич – Эпидемиология рака желудка в 

Республике Казахстан и в г. Алматы. 

Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі Қазақстан 

Республикасындағы асқазан обыры бар науқастарға көмек көрсетуді жүзеге 

асырудың медициналық және ұйымдастырушылық тиімділігін кешенді 

бағалаумен байланысты. Қазақстан Республикасы тұрғындарының асқазан 

обырымен сырқаттанушылық деңгейін зерттеу және талдау денсаулық сақтау 

мемлекеттік органдарының алдында тұрған маңызды міндет болып табылады. 

Диссертация бастамашыл жұмыс болып табылады. 

Зерттеу нәтижелері бойынша: 

- алғаш рет Қазақстан Республикасы жағдайында асқазан обырының 

эпидемиологиясы талданды, Алматы қаласы бойынша таралу аймақтары мен 

5 жылдық өмір сүру деңгейі анықталды; 

- алғашқы медициналық-санитарлық көмек деңгейіндегі емдеу-

профилактикалық көмектің сапасына, сондай-ақ халықтың медициналық және 

мейірбикелік персоналдың жұмысына, оның ішінде асқазан ісігі бар 

науқастарға күтім мен қызмет көрсетуді ұйымдастыруға қанағаттануына баға 

берілді; 

- стационар деңгейінде медициналық көмек көрсету сапасын, оның ішінде 

топтық жұмыс пен сектораралық ынтымақтастық мәселелерін, сондай-ақ 

дәрігер мен медбике жұмысы зерттелді және бағаланды. 

- алғаш рет БМСК және стационар деңгейінде асқазан обырына 

шалдыққан науқастарға көмек көрсетудің кешенді талдауының нәтижелері 

ұсынылды, Алматы қаласындағы онкологтардың штаттық құрамы зерттелді, 

олар кешенді медициналық көмек көрсетуді жетілдіру, асқазан обыры бар 

науқастарға күтім жасау бойынша ұсыныстарды әзірлеуге негіз болып 

табылады. 

Докторант асқазанның қатерлі ісігі диагнозы бар науқастармен жұмысты 

ұйымдастыру бойынша тәжрибелік ұсыныстар кешенін әзірледі. 

 

2) Бапаева Магрипа Каденовна – Оценка состояния и 

эффективности высокотехнологичной интервенционной аритмологической 

помощи населению крупного города. 

Бұл зерттеу тақырыбы бүгінгі таңда өзекті болып табылады және 

денсаулық сақтау жүйесін дамытудың мемлекеттік бағдарламаларына сәйкес 

келеді, Қазақстан Республикасындағы тәжірибенің және денсаулық сақтауды 

дамытудың заманауи қажеттіліктеріне жауап береді. 

Бұл жұмыс жоғары технологиялық интервенциялық аритмологиялық 

көмекті ұйымдастырудың алғашқы отандық ғылыми зерттеуі болып 

табылады. Алғаш рет көптеген бақылаулар негізінде ЭКС, ИКД, CРТ сияқты 

имплантацияланған құрылғылармен жүрек ырғағының бұзылуы және жүрек 

жеткіліксіздігі бар науқастар контингентінің популяциялық сипаттамалары 

зерттелді. Жоғары технологиялық интервенциялық аритмологиялық көмек 



көрсетудің тиімділігін бағалау: медициналық (кардиостимулятор, ICD, CRT 

бар науқастардың өмір сүруі) және әлеуметтік (пациенттің қанағаттануы, өмір 

сапасы, кардиостимуляторы бар науқастардың мүгедектігі, ИКД, CРТ). 

Әлеуметтік-медициналық және клиникалық-ұйымдастыру факторларының 

әсері, ЭКС, ИКД, CРТ бар науқастардың өмір сүру деңгейіне интервенциялық 

араласу түрі көрсетілген. Алынған нәтижелер жүрек ырғағының бұзылуы және 

жүрек жеткіліксіздігі бар науқастарға кардиологиялық көмекті 

ұйымдастыруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды ғылыми негіздеуге 

мүмкіндік берді. 

Жұмыс маңызды ғылыми нәтижелерді қамтиды және қолданбалы зерттеу 

мәселелерін шешуде практикалық құндылыққа ие. 

 

3) Абдирова Тамара Муталимовна – Интегрированная паллиативная 

помощь в гериатрии на уровне семьи и общества. 

Жұмыс елдегі халықтың демографиялық қартаюына байланысты өзекті 

болып табылады және қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандырады, сонымен 

қатар жалпы ғылыми бағдарламалармен байланысты. Паллиативтік көмек 

мәселелерін шешу кешенді тәсілді талап етеді, өйткені созылмалы 

прогрессивті аурулардың көбеюі. егде жастағы тұрғындар арасындағы 

аурулар мен көп ауруды жою егде жастағы науқастардың мүдделеріне сай 

әрекет ету стратегиясын қажет етеді. Т.М.Абдированың диссертациялық 

жұмысы ұлттық бағдарламалармен, атап айтқанда, 2025 жылға дейін 

«Белсенді ұзақ өмір сүру» қарт адамдаардың жағдайын жақсарту жөніндегі 

Ұлттық іс-шаралар жоспарына (22.02.2021 ж. №47 ҚР Еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау министрлігінің бұйрығы), «Денсаулықты қамтамасыз ету 

жүйесін жетілдіру» 5-тапсырмасында, 21-тармақтың 21-тармағында 

интеграцияланған үлгі шеңберінде әлеуметтік қызметтерге мұқтаж 

жалғызбасты және жалғызбасты қарт азаматтарға мүдделі мемлекеттік 

органдармен арнайы әлеуметтік қызметтер ұйымдастыру бағдарламаларымен 

байланысты. 

Әзірленген «Отбасы және қоғам деңгейіндегі гериатриядағы 

интеграцияланған паллиативтік көмек» моделі паллиативтік көмек көрсету 

процесінде денсаулық сақтау және әлеуметтік көмек көрсету қызметтерінің 

өзара әрекеттесуі арқылы егде жастағы науқасқа кешенді паллиативтік 

көмектің қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, емделушіні басқарудың 

үздіксіздігін қамтамасыз ететін күтім үй жағдайында паллиативтік көмекті 

оңтайландыруға мүмкіндік береді. 

Ұсынылған үлгіні тәжірибеде қолдануға болады, ол авторлық құқық 

объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктермен және БМСК, 

әлеуметтік қызметтер және ҮЕҰ жұмысына енгізу актілерімен расталады.  

 

4) Досханов Максат Оналбаевич – Қазақстан Республикасында 

бауыр трансплантациясына дейінгі және кейінгі науқастарға көмек көрсетуді 

ұйымдастыруды жетілдіру. 



Осылайша бұл зерттеудің өзектілігі стационар мен бастапқы буын 

арасындағы көмек көрсетудің сабақтастығы, науқастардың бауыр 

трансплантациясынан кейінгі өмір сапасын зерттеу мәселелерін де қамтитын 

Қазақстан Республикасындағы бауыр трансплантациясы бойынша 

бағдарламаны кешенді бағалауға негізделеді. 

Зерттеу нәтижеснде ҚР-дағы мәйіттік донорлыққа қатысты халықтың 

пікірі алғаш рет зерттелді, бауыр трансплантациясының негізгі мәселелері 

және оны ұйымдастырудағы мәселелер анықталды. Бауыр 

трансплантациясының өзіміздегі зерттеу нәтижелерінің негізінде, 

операциядан кейінгі асқынулардың алдын алу және асқынуларды түзету 

мақсатында нұсқаулар әзірленді. SF 36 және IPAQ  қолдану арқылы бауыр 

трансплантациясына дейінгі және кейінгі өмір сапасына бағалау жүргізілді: 

бауыр трансплантациясынан кейін науқастарда физикалық белсенділіктің 

анықталуы және физикалық және менталды өлшемнің SF 36  компоненттері 

арқылы осы технологияның өмір сапасына тиімділігі негізделді. Бауыр 

трансплантациясынан кейін науқастарға көмек көрсетуді бағалау нәтижелері 

алғаш рет ұсынылды. 

Зерттеу нәтижелері түрлі деңгейдегі денсаулық сақтау органдарына, 

медициналық ұйымдардың басшыларына бауыр трансплантациясының  

тиімділігін мониторингтеу және ұйымдастыру, сондай-ақ сектораралық өзара 

серіктестікті нығайтуға бағытталған жұмыстар үшін пайдалануға арналған. 

Сонымен қатар нәтижелер (дәрігерлер және мультидисциплинарлық топ) 

біліктілігін арттыруды ұйымдастыру мақсатында білім беру саласы үшін де 

маңызды. 

 

5) Уалиева Алия Ержановна – Эпидемиология воспалительных 

заболеваний кишечника в Республике Казахстан. 

Өзектілігі бойынша зерттеу тақырыбы сирек кездесетін зерттеу, сонымен 

қатар ішектің қабыну ауруларының динамикасы мен таралуына әсер ететін 

факторларды эпидемиологиялық бағалау болып табылады. 

Жұмыста денсаулық сақтауды ұйымдастырушылар мен алғашқы және 

жоғары мамандандырылған медициналық көмектің гастроэнтерологтары үшін 

маңызды ғылыми негізделген практикалық ұсыныстар бар. Ішектің қабыну 

ауруларын ерте анықтауға, олардың алдын алуға және науқастарға 

медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыруды оңтайландыруға бағытталған 

ұсыныстар әзірленіп, ұсынылды. Жұмысқа қосу үшін ұсынылатын негізгі 

компоненттер – ауруды белсенді анықтауды қолдану, соның ішінде, арнайы 

сауалнаманы және фекальды калпротектинге тестті пайдалана отырып, 

сырқаттанушылық пен таралу, қауіп факторлары мен аурудың нәтижелерін 

тереңірек зерттеу үшін тиісті деректерді жүйелеу және жинау мақсатында 

дәлелденген әдісті қолдану және Қазақстанда ішектің қабыну ауруларының 

тізілімін енгізу. 

Аурудың таралуының аймақтық, гендерлік және жас ерекшеліктері 

бойынша жұмыс барысында алынған мәліметтерді Қазақстанда ішектің 

қабыну ауруларымен ауыратын науқастарға көмек көрсетуді ұйымдастыруды 



оңтайландыру бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін ғылыми 

негіз ретінде пайдалануға болады. 

Ішек қабыну ауруларымен ауыратын науқастарға медициналық көмек 

көрсетуді ұйымдастыруды зерттеу нәтижелері жергілікті мемлекеттік 

денсаулық сақтау органдарына және басқа мамандандырылған денсаулық 

сақтау ұйымдарына саясат пен менеджментті жақсарту үшін әдістемелік 

басшылыққа және ішектің қабыну ауруымен сырқаттанушылықты талдауға 

жауапты ұйымдарға қажет. 

 

6) Тажбенова Сауле Тажединовна – Қант диабетімен ауыратын 

науқастар мысалында ауруларды басқару бағдарламасын бағалау. 

Қарастырылып отырған жұмыстың тақырыбы адамның өзін және 

созылмалы жұқпалы емес ауруларды басқаруды тарта отырып, денсаулық 

сақтау үшін бірлескен жауапкершілікті қалыптастыру қажеттілігіне өзекті 

болып табылады. Мемлекеттік бағдарламаға сәйкес ауруларды басқару 

бағдарламаларын енгізе отырып, алғашқы медициналық-санитарлық көмекті 

нығайту бойынша жұмыс жүргізілуде. 

Алғаш рет Қазақстанда, мысалы ретінде Ақтөбе қаласында енгізілген  

қант диабеті бойынша ауруларды басқару бағдарламасының  жұмысына баға 

берілді. Сондай ақ, Қазақстанда, мысалы ретінде Ақтөбе қаласында қант 

диабеті  бойынша ауруларды басқару бағдарламасының  ұйымдастырушылық 

аспектілеріне сараптамалық баға  берілді. 

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек деңгейінде қант диабеті 

бойынша ауруларды басқару бағдарламасының іс-шараларының көлемі мен 

сапасын сараптау картасы және индикаторларына практикалық ұсыныстар 

әзірленді. Тәжірибелік денсаулық сақтау саласында қант диабеті 

асқынуларының төмендеуіне және науқастардың өз денсаулығына 

жауапкершілігін жоғарылатуға әсер ететін бұл бағдарламаның тиімділігін 

арттыруға көмектеседі. 

 

7) Садыкова Лаура Айтжановна – Организационно-управленческие 

технологии совершенствования медицинской помощи больным туберкулезом 

в современных условиях. 

Жұмыстың тақырыбы қазіргі заманғы ұйымдастырушылық-басқару 

технологияларын қолданумен байланысты өзекті болып табылады, туберкулез 

инфекциясын ерте анықтау, адамдардың қажеттіліктеріне бағытталған, 

туберкулезбен ауыратын науқастарды әлеуметтік-психологиялық қолдау 

жетекші салалардың біріне айналды және ғылыми қауымдастық пен 

денсаулық сақтауды ұйымдастырушылардан ерекше назар аударуды қажет 

етеді. 

Туберкулезге қарсы кешенді бақылауды жетілдірудің ұсынылып отырған 

схемасы туберкулезбен ауыратын науқастарға көрсетілетін медициналық 

көмектің сапасын арттыруға, қаражатты стационарлық емдеуден ерте 

диагностикалауға дейін қайта бөлуге, көпсалалы алғашқы медициналық-

санитарлық көмек бригадасының жұмысын күшейтуге мүмкіндік береді. 



Алынған нәтижелердің тәжірибелік маңызы:  

- ҚР-дағы эпидемиологиялық жағдайға кешенді интегралды баға берілді 

және туберкулезге қарсы қызметтердің жұмыс көрсеткіштерімен байланыс 

бағаланды; 

- Ауруды емдеу нәтижелері бойынша ТБ-ның сезімтал нысандары бар 

науқастарда көмек түрі арасындағы айырмашылықтың сенімді болмауы 

анықталды, бұл осы санаттағы адамдар үшін ТБ амбулаториялық емін 

пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік береді; 

- XpertMBT/RIF ТБ диагностикасының жеделдетілген әдістерін 

пайдаланудың бюджетке әсер етуіне экономикалық талдау жүргізілді, ол 

туберкулезге қарсы емдеуді ерте тағайындау және ТБ-бен ауыратын науқасты 

стационарда ұстауға жұмсалатын шығындарды қысқарту есебінен бюджет 

қаражатының үнемделетінін дәлелдеді.   

-  
8) Ауезова Эльмира Тугелбаевна – Совершенствование раннего 

выявления визуально доступных форм онкопатологии в смотровых кабинетах 

организаций ПМСП. 

Жұмыстың тақырыбы онкологиялық аурулардың әлеуметтік 

маңыздылығына және оларды ерте анықтауға байланысты. Диссертациялық 

жұмыстың тақырыбы денсаулық сақтау саласын дамытудың мемлекеттік 

бағдарламаларына қатысты. 

Жұмыста Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан қатерлі ісіктерді ерте 

анықтау бойынша ұйымдастыру шараларына салыстырмалы баға берілген 

және оның медициналық көрсеткіштеріне әсер ететін тексеру кабинеттерінің 

нормативтік реттеуіне ішкі талдау жасалған және сараптама көлеміне жаңа 

көзқарас ұсынылған.  

Алғаш рет БМСК деңгейінде қатерлі ісікті ерте анықтаудың әртүрлі 

ұйымдастырушылық технологияларының (скринингтік және 

профилактикалық тексеру, оппортунистік скрининг) медициналық 

нәтижелілігіне салыстырмалы талдау жүргізілді және қарау кабинеттерінің 

жұмысын ұйымдастыруды жетілдіруге әдістемелік тәсілдер әзірленді. Осы 

зерттеудің практикалық маңыздылығы қатерлі ісікті ерте анықтау үшін 

кеңейтілген функционалы (міндеттері, зерттеу көлемі) бар қарау кабинетінің 

ұйымдық моделін және осы қызметтің мониторингі жүйесін әзірлеуден 

тұрады. 

Диссертациялық жұмыс онкологтар мен денсаулық сақтауды 

ұйымдастырушылар үшін маңызды дәлелді практикалық ұсыныстарды 

қамтиды.   

 

5. Ресми рецензенттердің жұмысына талдау:   

Диссертациялық жұмыстарды қарау кезінде диссертациялық кеңес 

мүшелерінің шешімімен 16 рецензент тартылды. Рецензент ретінде 

қарастырылып отырған диссертациялық жұмыстың тақырыбы мен сәйкес 

мамандықтары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарына елеулі үлес қосқан 

ғалымдар бекітілді. Рецензенттерді іріктеу кезінде ғылыми кеңесшілер мен 



рецензенттердің тәуелсіздік қағидасы сақталды. Диссертация бойынша теріс 

пікірлер болған жоқ. Диссертация қорғауға барлық рецензенттер қатысты. 

Төменде диссертациялық жұмыстарды бағалау үшін шақырылған 

рецензенттер тізімі берілген: 

 Турдалиева Ботагоз Саитовна – медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетінің 

ғылыми-инновациялық қызмет және стратегиялық даму жөніндегі проректоры 

(Алматы қ., Қазақстан);   

 Капанова Гульнара Жамбаевна – медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

медицина факультетінің денсаулық сақтау саясаты және ұйымдастыру 

кафедрасының меңгерушісі (Алматы қ., Қазақстан); 

 Кулов Дюсентай Баркенович – медицина ғылымдарының докторы, 

Қарағанды қаласының медициналық университеті денсаулық сақтау және 

медицина мектебінің профессоры (Қарағанды қ., Қазақстан);   

 Карибаев Кайрат Рахманиевич – медицина ғылымдарының 

кандидаты, Орталық клиникалық ауруханасының кардиологиялық 

орталығының меңгерушісі  (Алматы қ., Қазақстан); 

 Байсеркин Бауржан Сатжанович – медицина ғылымдарының 

докторы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 

Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті төрағасы (Нұр-сұлтан 

қ., Қазақстан); 

 Койков Виталий Викторович – медицина ғылымдарының докторы, 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі «Республикалық 

денсаулық сақтауды дамыту орталығы» ШЖҚ республикалық мемлекеттік 

кәсіпорнының медицина ғылымы мен білімін дамыту департаментінің 

директоры (Нұр-сұлтан қ., Қазақстан). 

 Мұқажанов Әділбек Қайырбекұлы – медицина ғылымдарының 

кандидаты, «Ұлттық ғылыми онкологиялық орталық» ЖШС Басқарма 

төрағасының медициналық қызмет жөніндегі орынбасары (Нұр-сұлтан қ., 

Қазақстан); 

 Мусин Надияр Маратұлы – Марат Оспанов атындағы Батыс 

Қазақстан медицина университеті Басқарма мүшесі, клиникалық жұмыс 

жөніндегі проректоры (Ақтөбе қ., Қазақстан);  

 Хисметова Зайтуна Абдулкасимовна – медицина ғылымдарының 

кандидаты, қауымдастырылған профессор, «Семей медицина университеті» 

КеАҚ Қоғамдық денсаулық кафедрасының меңгерушісі (Семей қ., Қазақстан); 

 Тулешова Гульнара Турехановна – PhD, қауымдастырылған 

профессор, «Астана медицина университеті» КеАҚ Ғылыми-зерттеу қызметі 

департаментінің директоры (Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан); 

 Абылайұлы Жангентхан – м.ғ.д., С.Ж. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ-дың эндокринология кафедрасының профессоры (Алматы, 

Қазақстан); 



 Тажиева Айгүл Елгондыевна – PhD, С.Ж. Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ-дың Білім және инновация бөлімінің басшысы (Алматы, Қазақстан); 

 Рахыпбеков Төлеубай Қосиябекұлы – медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, Ұлттық ғылыми академиясының корреспондент-мүшесі, 

PhD (Жапония); «Primary Health Care» ұлттық қауымдастығының президенті 

(Нұр-Сұлтан қ. Қазақстан ); 

 Ахмадиева Камила Ерликовна – медицина ғылымдарының 

кандидаты, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының фармакологиялық 

өндіріс технологиясы кафедрасының доцент міндетін атқарушысы (Шымкент 

қ., Қазақстан); 

 Калмаханов Сундеткали Беркинович – медицина ғылымдарының 

кандидаты, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ денсаулық сақтау саясаты және 

ұйымдастыру кафедрасының доценті (Алматы, Қазақстан); 

 Есентаева Сурия Ертугыровна – медицина ғылымдарының 

докторы, Қазақстан-Ресей медицина университетінің онкология, маммология 

курсының меңгерушісі (Алматы, Қазақстан). 

 

6. Ғылыми кадрларды даярлау жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстар. 

 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 

докторантураға қабылдау критерийлерін жетілдіру. Үміткерлердің ғылыми 

немесе практикалық тәжірибесінің болуына міндеттейтін талаптарды анықтау; 

 Докторлық диссертациялардың тақырыптары мен мәселелерін 

таңдауға бақылауды күшейту. Диссертациялық зерттеудің бағыты денсаулық 

сақтау саласындағы ұлттық жобалармен немесе Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің іргелі және қолданбалы зерттеулер 

бағдарламаларымен байланысты болуы керек; 

 Қайталанатын және ұқсас зерттеулерді болдырмау үшін 

республикадағы докторанттардың тақырыптары мен аннотацияларының 

бірыңғай деректер базасын құру; 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің іргелі 

және қолданбалы зерттеулерге арналған гранттары докторанттардың міндетті 

түрде қатысуымен жүзеге асырылу. 

 

7. Философия докторы (PhD) бейіні бойынша доктор дәрежесін алуға 

арналған диссертациялардың кадрларды даярлау бағыты бөлінісіндегі 

саны: 

- қорғауға қабылданған диссертациялар (оның ішінде басқа ЖОО 

докторанттарының) – 8; 

- қараудан алынып тасталған диссертациялар (оның ішінде басқа ЖОО 

докторанттарының) – 0; 

- рецензенттердің теріс пікірін алған диссертациялар (оның ішінде басқа 

ЖОО докторанттарының) – 0; 




