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PhD докторант А.А. Абильбаеваның 

диссертациясына ресми рецензенттерді  

бекіту туралы 

  

2021 жылдың 01 маусымындағы №9 хаттама Басқарма шешімімен бекітілген 

«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 7 тармағы 9 тармақшасына сәйкес 

БҰЙЫРАМЫН: 

1. 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша PhD докторант Абильбаева 

Арайлым Асылхановнаның: «Туберкулездің ерте иммунодиагностикасында қолдану 

үшін M.tuberculosis диагностикалық маңызы бар антигендік компоненттерін 

анықтау» диссертациясына келесі ресми рецензенттерді бекіту:  

– Miliauskas Skaidrius   - PhD, профессор, Литва денсаулық туралы ғылым 

университеті пульмонология кафедрасының меңгерушісі (Каунас қ., Литва);   

– Мукантаев Канатбек Найзабекович  - биология ғылымдарының докторы, 

доцент, ҚР биотехнология ұлттық орталығы иммунохимия мен 

иммунобиотехнология зертханасының меңгерушісі (Нұр-Сұлтан қ., ҚР). 

  

2. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша проректор                            

У. Датхаевқа жүктелсін. 

  

Негіздеме: 6D110100-«Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялық 

кеңестің төрағасы Т. Муминовтың қызметтік хаты.   
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Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ДАТХАЕВ УБАЙДИЛЛА, 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 

 
https://short.salemoffice.kz/CAYkvR 

Электрондық құжатты тексеру үшін: https://salemoffice.kz/verify мекен-жайына өтіп, қажетті 

жолдарды толтырыңыз. Электрондық құжаттың көшірмесін тексеру үшін қысқа сілтемеге өтіңіз 

немесе QR код арқылы оқыңыз. Бұл құжат, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық 

қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтарда шыққан Заңының 7-

бабының 1-тармағына сәйкес, қағаз құжатпен тең дәрежелі болып табылады. / Для проверки 

электронного документа перейдите по адресу: https://salemoffice.kz/verify и заполните 

необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке 

или считайте QR код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном 

носителе. 

 



         0AA4A8F94AFD42F1 

«С.Ж.Асфендияров атындағы 
 Қазақ ұлттық медицина  

университеті» коммерциялық 

 емес акционерлік  
қоғамы»  

«Некоммерческое  
акционерное общество  

Казахский национальный  

медицинский университет  
имени С.Д.Асфендиярова» 

 

050012, Алматы қаласы, Төле би көшесі, 94 үй 
телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30 
факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz 

050012, город Алматы, улица Толе би, д.94 
телефон: +7/727/292-78-85, 292-79-37, 338-70-30 
факс: +7/727/292-13-88, e-mail: info@kaznmu.kz 

 

 

               БҰЙРЫҚ                ПРИКАЗ 

               23.07.2021                                           № 388 
  

              Алматы қаласы                   город Алматы 

 

 

 

 

Об утверждении  

официальными рецензентами  

диссертации PhD-докторанта Абильбаевой А.А. 

  

  

В соответствии с пп. 9 п.7 «Положения о Диссертационном совете», 

утвержденного решением Правления протокол №9 от 01 июня 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить официальными рецензентами диссертации PhD-докторанта 

Абильбаевой Арайлым Асылхановны на  тему: «Выявление диагностически 

значимых антигенных компонентов M.tuberculosisдля использования в ранней 

иммунодиагностике туберкулеза»по специальности6D110100 – «Медицина» 

следующих лиц:  

– Miliauskas Skaidrius – PhD, профессор, заведующий кафедрой 

пульмонологии Литовского университета наук о здоровье  (г.Каунас, Литва);   

– Мукантаев Канатбек Найзабекович - доктор биологических наук, доцент, 

заведующий лабораторией иммунохимии и иммунобиотехнологии 

Национального центра биотехнологии РК (г. Нур-Султан, РК). 

  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

корпоративному развитию У. Датхаева.  

  

Основание: Служебная записка председателя Диссертационного совета  по 

специальности 6D110100- «Медицина» Т. Муминова.  
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