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               23.07.2021                                           № 389 
  

              Алматы қаласы                   город Алматы 

 

 

6D110100 - «Медицина»  

мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестің  

мүшелерін бекіту 

туралы 

 

   2021 жылдың 01 маусымындағы №9 Басқарма шешімімен бекітілген 

«Диссертациялық кеңес Ережесінің» 2 тармағының 4, 10 тармақшаларына сәйкес 

БҰЙЫРАМЫН: 

1. 6D110100 - «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестің 

PhD докторанты Абильбаева Арайлым Асылхановнаның: «Туберкулездің ерте 

иммунодиагностикасында қолдану үшін M.tuberculosisдиагностикалық маңызы бар 

антигендік компоненттерін анықтау» тақырыбында философия докторы (PhD) 

дәрежесін беру үшін диссертацияны қорғау туралы диссертациялық кеңестің 

мүшелерін келесі тұлғалармен бекіту: 

– Kęstutis Malakauskas - PhD, Литва денсаулық туралы ғылым университеті 

пульмонология кафедрасының профессоры (Каунас қ., Литва);  

– Борисов Сергей Евгеньевич  - медицина ғылымдарының докторы, 

профессор,  Мәскеу қалалық туберкулезге қарсы күрес ғылыми-тәжірибелік 

орталығының ғылыми-клиникалық жұмыс бойынша директор орынбасары 

(Мәскеу қ., РФ);  

– Козлов Владимир Александрович - медицина ғылымдарының докторы, РҒА 

академигі, профессор, іргелі және клиникалық иммунология Ғылыми-зерттеу 

институтының директоры (ІКИ ҒЗИ);  

– Каральник Борис Вольфович  - медицина ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚР ДСМ ШЖҚ РМК «Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық 
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орталығы»  «Х. Жуматов атындағы Гигиена мен Эпидемиология ұлттық 

орталығы» филиалының бас ғылыми қызметкері (Алматы қ., ҚР). 

  

2. Осы бұйрықты қадағалау корпоративтік даму бойынша У. Датхаевқа 

жүктелсін. 

  

      Негіздеме: 6D110100- «Медицина» мамандығы бойынша Диссертациялық 

кеңестің төрағасы Т. Муминовтың қызметтік хаты.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ДАТХАЕВ УБАЙДИЛЛА, 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 

 
https://short.salemoffice.kz/GFrrUW 

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. 
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               БҰЙРЫҚ                ПРИКАЗ 

               23.07.2021                                           № 389 
  

              Алматы қаласы                   город Алматы 

 

 

 

Об утверждении членов 

Диссертационного совета 

по специальности: 6D110100 – «Медицина» 

  

        

       В соответствии с  п.п. 4,10, п. 2 «Положение о Диссертационном совете» 

утвержденного Решением Правления протокол №9 от 01 июня 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить временными членами Диссертационного совета поспециальности: 

6D110100 – «Медицина» по защите диссертации PhD-докторанта Абильбаевой 

Арайлым Асылхановны на тему:«Выявление диагностически значимых антигенных 

компонентов M.tuberculosis для использования в ранней иммунодиагностике 

туберкулеза»  на присуждение степени доктора философии (PhD)  следующих лиц: 

– Kęstutis Malakauskas - PhD, профессор кафедры пульмонологии Литовского 

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

– Борисов Сергей Евгеньевич  - доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научно-клинической работе Московского 

городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом (г. Москва, 

РФ);  

– Козлов Владимир Александрович - доктор медицинских наук, академик 

РАН, профессор, директор Научно-исследовательского института 

фундаментальной и клинической иммунологии (НИИ ФКИ); 

– Каральник Борис Вольфович  - доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник Филиала «Научный центр Гигиены и 
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Эпидемиологии им.Х.Жуматова» РГП на ПХВ «Национальный центр 

общественного здравоохранения» МЗ РК (г. Алматы, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), ДАТХАЕВ УБАЙДИЛЛА, 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА", BIN181240006407 

 
https://short.salemoffice.kz/hHE39m 

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. 

 


