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6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» 

мамандығы бойынша Диссертациялық кеңестің 

уақытша мүшелерін бекіту 

туралы 

 
 

2021 жылдың   01   маусымындағы   №9   Басқарма   шешімімен   бекітілген 

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

6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша Диссертациялық 

кеңес төрағасы М. Кульжановтың қызмет хаты негізінде БҰЙЫРАМЫН: 

1. 6D110200 - «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 

Диссертациялық кеңестің PhD докторанты Абдикадыр Максаттың «Церебральді сал 

ауруымен ауыратын балаларға қалпына келтіру көмегін ұйымдастыруды жетілдіру» 

тақырыбында философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияны қорғау 

туралы диссертациялық кеңестің мүшелерін келесі тұлғалармен бекіту: 

– Капанова Гульнар Жамбаевна – медицина ғылымдарының докторы, 

профессор, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ медицина факультеті – Қоғамдық денсаулық 

сақтау жоғары мектебінің денсаулық сақтау саясаты және ұйымдастыру 

кафедрасының меңгерушісі (Алматы, Қазақстан) (келісім бойынша); 

– Булекбаева Шолпан Адильжановна – медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, «Ұлттық балаларды оңалту орталығы» КЕАҚ кеңесшісі, 

«АМУ» КЕАҚ реабилитология және спорттық медицина кафедрасының профессоры 

(Астана, Қазақстан) (келісім бойынша); 
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– Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУдың «Жүйке аурулары» 

кафедрасының меңгерушісі, ҚР ДСМ бас штаттан тыс неврологы (Алматы, 

Қазақстан) (келісім бойынша); 

– Абилов Болот Арипович – медицина ғылымдарының докторы, 

профессор, Қырғыз Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік- 

жекеменшік әріптестік жөніндегі консультанты (Бішкек, Қырғыз Республикасы) 

(келісім бойынша). 

2. Осы бұйрықты қадағалау проректор К.К. Давлетовке жүктелсін. 

 
 

Басқарма Төрағасы-Ректор М. Шоранов 
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Об утверждении членов 

Диссертационного совета 

по специальности: 6D110200 – 

«Общественное здравоохранение» 

 
 

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

утвержденного Решением Правления №9 от 01 июня 2021 года, на основании 

служебной записки председателя Диссертационного совета по специальности 

6D110200–«Общественное здравоохранение» М. Кульжанова, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить временными членами Диссертационного совета по 

специальности: 6D110200 – «Общественное здравоохранение» по защите 

диссертации PhD - докторанта Абдикадыр Максат на тему: «Церебральді сал 

ауруымен ауыратын балаларға қалпына келтіру көмегін ұйымдастыруды жетілдіру» 

на присуждение степени доктора философии (PhD) следующих лиц: 

– Капанова Гульнар Жамбаевна – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой Политики и организации здравоохранения медицинского 

факультета – ВШОЗ НАО «КазНУ им. Аль-Фараби» (Алматы, Казахстан) (по 

согласованию); 

– Булекбаева   Шолпан   Адильжановна   –   доктор    медицинских 

наук, профессор, Советник НАО «Национальный центр детской реабилитации», 

профессор кафедры реабилитологии и спортивной медицины НАО «МУА» 

(Астана, Казахстан) (по согласованию) 
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–  Туруспекова   Сауле   Тлеубергеновна   -    доктор    медицинских 

наук, профессор, заведующая кафедрой нервных болезней КазНМУ им. С. Д. 

Асфендиярова, главный внештатный невролог МЗ РК (Алматы, Казахстан) (по 

согласованию); 

– Абилов Болот Арипович - доктор медицинских наук, профессор, 

консультант по государственно-частному партнерству Министерства 

здравоохранения КР (Бишкек, Кыргызстан) (по согласованию). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

К .К. Давлетова. 

 

Председатель Правления-Ректор М. Шоранов 


