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С.Ж. Асфендияров  атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

жанындағы 6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы 

бойынша диссертациялық кеңестің 

2022 жылғы жұмысы туралы есеп 

 

1. Өткізілген отырыстар саны – 5. 

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., ғалым хатшы – PhD, доцент 

Құмар А.Б. 

Диссертациялық кеңестң уақытша мүшелері әр қорғауға ректордың 

бұйрығымен төрағаның ұсынысы бойынша проректордың келісуімен 

бекітіледі. Әр қорғау үшін Кеңеске бір шетелдік ғалым қатысты. 

3. Оқу орны көрсетілген докторанттар тізімі. 

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

6D110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 

диссертациялық кеңесте 2022 жылы 5 диссертациялық жұмыс қарастырылды 

(1-кесте). Оның ішінде 4 «ҚДСЖМ» КМУ докторанттары, 1-і – М.Оспанов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің (Ақтөбе қ.) 

докторанты.   
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1-кесте. Докторанттар тізімі 

  

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

1 Уразаева Айша 

Бауыржановна 

Адамдардың 

сырқаттанушылығын, жұқтыру 

қаупінің 

факторларын және бруцеллезге 

қарсы күрестегі сектораралық 

ынтымақтастық проблемаларын 

кешенді зерттеу 

М.Оспанов 

атындағы 

Батыс 

Қазақстан 

мемлекеттік 

медицина 

университеті 

Бекенов Жумабек 

Елтекович – медицина 

ғылымдарының 

докторы, ҚР 

Денсаулық сақтау 

министрлігі қоғамдық 

денсаулық сақтау 

Ұлттық 

орталығының жұқпалы 

аурулардың алдын алу 

департаментінің 

директоры (Нұр-Сұлтан 

қ., Қазақстан). 

Тадевосян Арташес 

Эдуардович – 

медицина 

ғылымдарының 

докторы, Мхитара 

Гераци атындағы 

Ереван мемлекеттік 

медицина 

университетінің 

қоғамдық денсаулық 

сақтау және денсаулық 

сақтауды ұйымдастыру 

кафедрасының 

меңгерушісі (Ереван қ., 

Армения). 

26.04.2022  

2 Аязбеков Ардак 

Керимханович  

«Түркістан облысындағы жүкті 

жасөспірімдерге 

акушерлік-гинекологиялық 

көмек көрсетуді жетілдіру» 

«ҚДСЖМ» 

Қазақстандық 

медициналық 

университеті 

Утеулиев Е.С. – м.ғ.к., 

қауымдастырылған 

профессор, ҚазМҮББУ 

проректоры (Алматы қ., 

Қазақстан) 

Нурхасимова Раушан 

Габбасовна - м.ғ.к., ХҚТУ 

профессоры, Қ.А.Ясауи 

атындағы ХҚТУ, 

медицина факультетінің 

«Акушерия және 

гинекология» 

İsmet GÜN – MD, PhD, 

қауымдастырылған 

профессор, 

Султанабдюльхамидхан 

СБУ оқыту ауруханасы 

«Акушерия және 

гинекология» 

кафедрасы (Стамбул қ., 

Түрік Республикасы). 

05.05.2022 
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кафедрасының 

меңгерушісі (Түркістан қ., 

Қазақстан). 

3 Саиранкызы 

Салтанат 

Бронхөкпе дисплазиясымен 

сырқаттанатын балаларға 

медициналық-әлеуметтік 

көмекті жетілдіру 

«ҚДСЖМ» КМУ Нурбақыт Ардақ 

Нурбақытқызы – м.ғ.к., 

С.Ж. Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ-дың 

қоғамдық денсаулық 

кафедрасының 

профессоры (Алматы қ., 

Қазақстан); 

Сейсебаева Роза 

Жакановна – м.ғ.д., С.Ж. 

Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ-дың Н.А. 

Барлыбаева атындағы 

неонотология курсымен 

балалар аурулары 

кафедрасының доценті 

(Алматы қ., Қазақстан). 

Овсянников Дмитрий 

Юрьевич – м.ғ.д., 

профессор, Ресей 

халықтар 

достығы 

университеті, 

Педиатрия 

кафедрасының 

меңгерушісі (Мәскеу 

қ., Ресей). 

30.06.2022 

4 Ан Ольга 

Олеговна 

Балалық шақтағы қатерсіз 

эпилептиформалы 

паттерндермен (БҚЭП) 

қауымдастырылған жай-күйі бар 

науқастардың медициналық 

ұйымдастырылған аспектілері 

«ҚДСЖМ» КМУ Арингазина Алтын 

Муафиковна – 

медицина 

ғылымдарының 

докторы, «Каспий 

университеті» 

халықаралық медицина 

мектебінің академиялық 

профессоры. 

- Steven Parrish Winesett 

- MBA, MD, Associate 

Professor of Pediatrics, 

University of Florida, 

Gainesville, FL, USA 

- Lidia Mayumi Nagae 

- PhD, MD, Associate 

Professor of 

25.08.2022 
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Radiology, (formerly at 

the University of 

Florida) presently at 

Radiology Ltd, Tucson, 

AZ, USA 

5 

 

Бегисбаев 

Темирхан 

Серикболович 

Инновациялық 

технологияларды енгізу 

барысында халыққа 

кардиологиялық көмекті 

жақсартудың жолдары 

«ҚДСЖМ» КМУ  Ахметов 

Валихан Исаевич – 

медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, 

«Қазақстандық 

медициналық кеңес» 

«Медциналық білім беру 

мен ғылымды 

ұйымдастыру 

ассоциациясының» 

атқарушы директоры 

(Алматы қ., Қазақстан 

Республикасы); 

 Бримжанова 

Маржан Дихановна – 

доктор PhD, «ҚДСЖМ» 

Қазақстандық медицина 

университетінің Қосымша 

кәсіби білім беру 

департаментінің 

директоры (Алматы қ., 

Қазақстан) 

Хван Дмитрий 

Сергеевич – 

медицина 

ғылымдарының 

кандидаты, Ресей 

Федерациясы 

денсаулық сақтау 

министірлігінің 

академик Е.Н. 

Мешалкин атындағы 

ҰМЗО ФМБМ аорта, 

тәж тамырлары мен 

шеткері тамырлар 

орталығының аға 

ғылыми қызметкері 

(Новосибирск қ, 

Ресей Федерациясы). 

30.12.2022 
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4. Жыл ағымында кеңесте қаралған диссертацияларға қысқаша талдау: 

 

1) Уразаева Айша Бауыржановна – Комплексное исследование 

заболеваемости, факторов риска заражения людей и проблем 

межсекторального сотрудничества в борьбе с бруцеллезом. 

Бүгінгі таңда бруцеллез мал шаруашылығы дамыған елдердің өзекті 

мәселесі болып саналады. Жедел бруцеллез 80% жағдайда созылмалы түрге 

өтеді, ал 35% жағдайда науқастар мүгедектікке ұшырайды. Негізінен еңбекке 

қабілетті жастағы адамдар ауырады, бұл айтарлықтай 

әлеуметтікэкономикалық зиян келтіреді, бұл мәселенің өзектілігін көрсетеді. 

Диссертация бастамашыл жұмыс болып табылады. 

Зерттеу нәтижелері бойынша: 

- Алғаш рет Ақтөбе облысында инфекцияның таралу заңдылығы, сондай- 

ақ бруцеллез бойынша қазіргі заманғы эпидемиялық жағдайдың ерекшеліктері 

анықталды, олар бір жағынан, халықтың бруцеллезбен 

сырқаттанушылығының төмендеуінен, ал екінші жағынан-патобиоценоз бен 

эпидемиялық процесс құрылымының өзгеруінен көрінеді.  

- Ақтөбе облысының әртүрлі өңірлерінде бруцеллездің таралу 

ерекшеліктері талданып, Ақтөбе облысының елді мекендерінде ауыл 

шаруашылығы жануарлары бруцеллезінің "жасырын" ошақтарының болуы 

нәтижесінде жұқтырған адам бруцеллез бойынша қолайсыздықтың 

индикаторы болып табылатыны көрсетілді.  

- Халықтың жұқтыру қаупі туралы, санитарлық-гигиеналық нормалар 

мен бруцеллездің алдын алу шаралары туралы арнайы әзірленген сұрақнама 

негізінде хабардар болуы бағаланды. 

- Үш ведомстволық қызмет мамандарының бруцеллездің негізгі 

мәселелері бойынша пікірлерінің шашырауына талдау жасалды және олардың 

кәсіби бағаларының ДДҰ/ФАО/CDC бруцеллез бойынша басшылыққа алатын 

қағидаларымен алшақтық дәрежесі анықталды. 

Жұмыс шеңберінде Ақтөбе облысында адамдар мен жануарлардың 

бруцеллезбен сырқаттанушылығына жүргізілген корреляциялық талдау 

жауапты қызметтер мамандарының эпизоотиялық және эпидемиологиялық 

жағдайды бағалауында белгілі бір сәйкессіздіктерді анықтады, осылайша 

сырқаттанушылық бойынша қолайсыздықтың негізгі индикаторын қайта 

қарау үшін негіз берді. 

2) Аязбеков Ардак Керимханович – «Түркістан облысындағы жүкті 

жасөспірімдерге акушерлік- гинекологиялық көмек көрсетуді жетілдіру». 

Жұмыстың өзектілігі қазіргі уақыттағы бүкіл әлемде жүргізілген көптеген 

зерттеулерге қарамастан, жасөспірім қыздардың жүктілігі мен босану 

мәселесімен түсіндіріледі. Бұл ең алдымен, мәселенің күрделілігімен және 
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жан-жақтылығымен түсіндіріледі, ол тек қана медициналық емес, сонымен 

қатар, қоғамның әлеуметтік және экономикалық әл-ауқатын көрсетеді,. 

Өңірдегі жасөспірім қыздардың соматометриялық және жыныстық 

дамуының анықталған ерекшеліктері экстрагениталды аурулар деңгейін 

төмендетуге, диспропорционалды дамуы бұзылған қыздар санын азайту және 

фертильді жасқа келген жасөспірім қыздардың үйлесімді дамуын 

қалыптастыру мақсатында осы контингенттер арасында нақты бағыттағы 

профилактикалық жұмыстарды жүргізуге негіз бола алады. 

Жасөспірім қыздардың акушерлік-гинекологиялық көмекке 

қолжетімділігін арттыру мақсатында облыстағы жасөспірім қыздарды 

профилактикалық медициналық тексерудің тиімділігін зерттеу нәтижелерін 

осы іс-шараларды жақсарту үшін пайдалану қажет. 

Облыстағы жас босанушылардың әлеуметтік-физиологиялық 

ерекшеліктері туралы мәліметтерді, сондай-ақ жүктілік алды дайындықтың 

әзірленген алгоритмын акушер-гинекологтар кабинеттерінің медициналық 

мамандарына есепке алу кезінде және жасөспірімдерді оңалтуға бағытталған 

жұмыстарды жүргізу кезінде пайдалану ұсынылады. 

Жасөспірім босанушылардың соматикалық және әлеуметтік жағдайы 

туралы алынған мәліметтерді жастар орталығының мамандарына - дені сау 

нәрестелерді дүниеге әкелу үшін жасөспірімдердің медициналық тұрғыда 

ақпараттанғандығын және жүктілікті жоспарлау мен жүктілік барысындағы 

медициналық сауаттылығын арттыру үшін пайдалану ұсынылады. 

3) Саиранқызы Салтанат – Бронхөкпе дисплазиясымен сырқаттанатын 

балаларға медициналық-әлеуметтік көмекті жетілдіру. 

Балалар денсаулығын сақтау және нығайту денсаулық сақтау саласының 

өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Аталған мәселені шешу үлкен 

әлеуметтік маңыздылыққа ие және Қазақстан Республикасының денсаулық 

сақтау саласын дамытуға арналған 2016-2019 жылғы «Денсаулық» 

Мемлекеттік бағдарламасының басым бағыттарына кіреді. 

Науқастар туралы мәліметтер базасын жинауға және оларды динамикада 

бақылауға, медициналық және әлеуметтік мәселелерді айқындауға мүмкіндік 

беретін БӨД-мен сырқаттанатын науқастар регистрі (bld.bolimi.kz) жасалып, 

өндіріске енгізілді. Балалар арасындағы аурушаңдықты, мүгедектікті және 

өлімді төмендетуге бағытталған, бір-бірімен байланысты төрт бөлімнен 

тұратын (ұйымдастырушылық, медициналық, әлеуметтік-психологиялық, 

білім беру) тұтас жүйе ретінде көрінетін БӨД сырқаттанатын балаларға 

медико- әлеуметтік көмекті жетілдіру моделі әзірленді. 

Зерттеу нәтижесінде анықталған қауіп факторларын фертилді жастағы 

әйелдер және нәрестелерге көмек көрсететін медициналық ұйымдарда БӨД 

дамуын болжау мен алдын-алу үшін пайдалануға болады. 
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Диссертациялық зерттеу барысында арнайы құрастырылған сауалнаманы 

БӨД-мен сырқаттанатын, сонымен қатар шала туылған баласы бар 

отбасылардың медико-әлеуметтік мәселелерін анықтауда қолдануға болады. 

Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері медициналық жоғарғы оқу 

орындарының студенттерін, жоғарғы оқу орынынан кейінгі білім беру 

мекемелерінің ізденушілерін оқыту, сонымен қатар неонатологтар мен 

педиатрлардың біліктілігін арттыру үшін жұмыс бағдарламаларын әзірлеуге 

мүмкіндік береді және жаңа клиникалық протоколдарды құрастыруға негіз 

бола алады. 

4) Ан Ольга Олеговна – Балалық шақтағы қатерсіз эпилептиформалы 

паттерндермен (БҚЭП) қауымдастырылған жай-күйі бар науқастардың 

медициналық ұйымдастырылған аспектілері. 

ДДҰ-ның 2019 жылы жарияланған «Эпилепсия-қоғамдық денсаулық 

сақтаудың маңызды міндеті» атты баяндамасына сәйкес Эпилепсиямен күрес 

халықаралық лигасымен (ILAЕ), Халықаралық эпилепсия бюросымен (IBE) 

бірлесіп аталған дерт туралы жалпы түсінік неврологиядағы ғана емес 

сонымен қатар қоғамдық денсаулық сақтау мен әлеуметтік медицинаның да 

маңызды мәселесі болып табылады. 

Осы зерттеу барысында алынған нәтижелер өзін өзі тежейтін бөліктік 

эпилепсиямен ауыратын пациенттер арасында өмір сүру сапасының 

көрсетікіштерін салыстырмалы бағалаумен әртүрлі емдеу әдістерінде 

денсаулық сақтаудың алғашқы буыны деңгейінде осы санаттағы науқастарға 

арналған медициналық көмек ұйымдастыру үшін қолданылуы мүмкін. 

Қауымдастырылған жай-күйі бар-БҚЭП ауыратын балаларға 

медициналық көмекке бағытталған-біріктірілген пациент үлгісі болашақта 

аурудың ауырлық көрсеткішін төмендету мақсатында ҚР балалары арасында 

эпилепсияның клиникалық-эпидимиологиялық талдауына және 

статистикалық өңделуіне жауапты жергілікті денсаулық сақтау ұйымдарының 

қолдануы үшін ұсынылады. 

Жұмыс нәтижелері «Сұңқар» медициналық емдеу-диагностикалау 

орталығының, «Поликлиника 55» ЖШС және «Ақыл-ой және физикалық 

дамуында ауытқулары бар балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік бейімдеу 

және кәсіптік оңалту орталығы» (САТР) ЖШС,Алматы қ., балалар 

неврологтарының клиникалық практикаларына енгізілді 

5) Бегисбаев Темирхан Серикболович – Инновациялық 

технологияларды енгізу барысында халыққа кардиологиялық көмекті 

жақсартудың жолдары. 

Жқмыстың өзектілігі Қазақстан Республикасында ЖҚА денсаулық 

сақтаудың ең салмақты мәселелерінің бірінде, сырқаттанушылықтың саны 

жыл сайын өсіп келеді.  
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Инновациялық технологияларды енгізу барысында халыққа 

кардиологиялық көмекті жақсарту, қоғамдық денсаулық сақтаудың басым 

міндеті болып саналады. 

Зерттеудің нәтижелері әртүрлі деңгейдегі денсаулық сақтау 

органдарының, медицина ұйымдарының жетекшілері, сондай-ақ аритмологтар 

мен алғашқы медико-санитарлық көмек дәрігерлері келесі сұрақтар бойынша, 

ИКД қажет ететін және қойылған науқастарды ақпараттандыру және оқыту, 

ИКД қойылған науқастарға көмек көрсетуде алғашқы буын мен стационар 

арасындағы қатынасты жақсарту, ИКД бар науқастарға мониторинг жүргізу, 

технологияның экономикалық тиімділігі және жаңа құрылғыларды МӘМС 

немсе ТМККК көлемінде енгізу, студенттер мен дәрегрелер, орта медицина 

қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктерін жоғарылату курстарында оқыту үшін 

пайдалануына арналаған.  

Әдістемелік нұсқаулықтар жасалып, олар Қызылорда, Қостанай 

облыстары мен Алматы қаласының емдеу-алдын алу мекемелеріне енгізілді 

(жүзеге асыру актілері алынған). Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізі туралы куәлік алынған 

 

5. Ресми рецензенттердің жұмысына талдау:   

Диссертациялық жұмыстарды қарау кезінде диссертациялық кеңес 

мүшелерінің шешімімен 10 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. Рецензент Локшин В.Н. қорғауға қатыспады, рецензияны 

ғылыми хатшы оқыды. Қалған рецензенттер диссертанттарды қорғауға толық 

қатысты. 

Төменде диссертациялық жұмыстарды бағалау үшін шақырылған 

рецензенттер тізімі берілген: 

 Дуйсенова Амангуль Куандыковна – м.ғ.д., профессор, С.Ж. 

Асфендияров атындағы ҚазҰМУ жұқпалы және тропикалық аурулар 

кафедрасының меңгерушісі (Алматы қ., Қазақстан Республикасы); 

 Ералиева Ляззат Тасбулатовна – м.ғ.д., қауымдастырылған профессор, 

ҚР Ұлттық фтизиопульмонология ғылыми орталығының клиникалық және 

ғылыми жұмыстар бойынша директор орынбасары (Алматы қ., Қазақстан 

Республикасы). 

 Локшин Вячеслав Нотанович – м.ғ.д., профессор Қазақстан 

Республикасы Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, 

Қазақстандық репродуктивті медицина қауымдастығының президенті, 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32017718
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Халықаралық фармацевтикалық өндірушілер қауымдастығының президенті 

(Алматы қ., Қазақстан Республикасы); 

 Кулов Дюсентай Баркенович – медицина ғылымдарының докторы, 

Қарағанды қаласының медициналық университеті денсаулық сақтау және 

медицина мектебінің профессоры (Қарағанды қ., Қазақстан);   

 Тусипкалиев Балаш Тусипкалиевич – м.ғ.д., Марат Оспанов атындағы 

Батыс Қазақстан медицина университеті, №1 Балалар аурулары 

неонатологиямен кафедрасының профессоры (Ақтөбе қ., Қазақстан 

Республикасы); 

 Жаксыбергенов Абай Маратович – м.ғ.д., Қ.А. Яссауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университеті, Педиатрия кафедрасының 

профессоры м.а. (Шымкент қ., Қазақстан Республикасы); 

 Калматаева Жанна Амантаевна – м.ғ.д., профессор, Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ медицина және денсаулық сақтау факультетінің деканы 

(Алматы қ., Қазақстан); 

 Аяганов Динмухамед Нурныязович, PhD, психиатрия және наркология 

курсы бар неврология кафедрасының меңгерушісі, Марат Оспанов атындағы 

Батыс Қазақстан медицина университеті (Ақтөбе қ., Қазақстан) 

 Абдрахманов Аян Сулейменович – медицина ғылымдарының докторы, 

Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығының жүрек электрофизиологиясы 

мен катетерлеу лабораториясының меңгерушісі (Астана қ., Қазақстан 

Республикасы) 

 Бапаева Магрипа Каденовна – PhD, Жедел жәрдем ауруханасы бас 

дәрігерінің емдеу ісі жөніндегі орынбасары (Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ.). 

 

6. Ғылыми кадрларды даярлау жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстар. 

 Жұмысты қорғауға қабылданғанға дейін ескертулермен және 

ұсыныстармен пысықтауға жіберу мүмкіндігін қамтамасыз ету; 

 Үміткерлерге оқудың бірінші жылының соңына дейін зерттеу 

тақырыптарын бекітуге мүмкіндік беру. 

 

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

арналған диссертациялардың кадрларды даярлау бағыты бөлінісіндегі 

саны: 

- қорғауға қабылданған диссертациялар (оның ішінде басқа ЖОО 

докторанттарының) – 5; 
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- қараудан алынып тасталған диссертациялар (оның ішінде басқа ЖОО 

докторанттарының) – 0; 

- рецензенттердің теріс пікірін алған диссертациялар (оның ішінде басқа 

ЖОО докторанттарының) – 0; 

- қорғау нәтижелері бойынша теріс шешім алған диссертациялар (оның 

ішінде басқа ЖОО докторанттарының) – 0; 

- қайта қорғауға жіберілген диссертациялар (оның ішінде басқа ЖОО 

докторанттарының) – 0. 

 

 

 

Диссертациялық кеңестің  

төрағасы                          

 

 

М.К. Кульжанов 

 

Диссертациялық кеңестің 

ғылыми хатшысы      
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Отчет о работе диссертационного совета 

при НАО «Казахский Национальный медицинский университет 

им. С.Д. Асфендиярова» 

по специальности 6D110200- «Общественное здравоохранение» 

за 2022 год 

  

1. Количество проведенных заседаний – 5. 

2. Члены диссертационного совета, посетившие менее половины 

заседаний – нет.  

Постоянные члены ДС утверждены приказом ректора КазНМУ №313 от 

16.06.2021 года «Об утверждении постоянных составов Диссертационных 

советов»: 

Председатель ДС – доктор медицинских наук, профессор Кульжанов 

М.К., заместитель председателя – кандидат медицинских наук, 

ассоциированный профессор Нурбақыт А.Н.; ученый секретарь – PhD, 

ассоциированный профессор Кумар А.Б., член ДС – PhD, ассоциированный 

профессор Кошербаева Л.К.  

Временные члены диссертационного совета на каждую защиту 

утверждаются приказом ректора на основании представления председателя 

диссертационного совета по согласованию с проректором. На каждую защиту 

в состав Совета включен один зарубежный ученый. 

3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

На заседаниях диссертационного совета в НАО «Казахский 

Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» в 2022 году 

по специальности 6D110200-«Общественное здравоохранение» рассмотрено 5 

диссертационных работ докторантов (таблица 1). Из них 4 являются 

докторантами КМУ «ВШОЗ», 1 – докторантом Западно-Казахстанского 

государственного медицинского университета им. М.Оспанова (г. Актобе). 
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Таблица 1. Список докторантов  

  

№ ФИО Тема диссертации Органи-зация Научные консультанты Зарубежный 

консультант 

Дата защиты 

1 Уразаева Айша 

Бауыржановна 

Комплексное исследование 

заболеваемости, факторов риска 

заражения людей и проблем 

межсекторального 

сотрудничества в борьбе с 

бруцеллезом 

НАО 

«Западно-

Казахстанский 

медицинский 

университет 

имени М. 

Оспанова» 

Бекенов Жумабек 

Елтекович – доктор 

медицинских наук, 

директор Департамента 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний 

Национального центра 

общественного 

здравоохранения МЗ РК 

(г. Нур-Султан, 

Казахстан). 

Тадевосян Арташес 

Эдуардович – д.м.н., 

заведующий кафедрой 

общественного 

здоровья и организации 

здравоохранения 

Ереванского 

государственного 

медицинского 

университета им. 

Мхитара Гераци (г. 

Ереван, Армения).  

 

26.04.2022  

2 Аязбеков Ардак 

Керимханович  

Совершенствование оказания 

акушерско-гинекологической 

помощи беременным 

подросткам в Туркестанской 

области 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Утеулиев Ержан 

Сабиталиевич – 

кандидат медицинских 

наук, ассоциированный 

профессор, проректор 

КазМУНО (г. Алматы, 

Казахстан). 

 Нурхасимова 

Раушан Габбасовна - 

кандидат медицинских 

наук, профессор МКТУ, 

заведующая кафедрой 

«Акушерство и 

İsmet GÜN – MD, PhD 

ассоциированный 

профессор кафедры 

«Акушерства и 

гинекологии», учебного 

госпиталя СБУ 

Султанабдюльхамидхан 

(г. Стамбул, Турецкая 

Республика) 

05.05.2022 
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гинекология»  

медицинского 

факультета МКТУ 

имени Х.А. Ясави (г. 

Туркестан, Казахстан).  

3 Саиранкызы 

Салтанат 

Бронхөкпе дисплазиясымен 

сырқаттанатын балаларға 

медициналық-әлеуметтік 

көмекті жетілдіру 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Нурбақыт Ардақ 

Нурбақытқызы – к.м.н., 

профессор кафедры 

общественного 

здоровья КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова 

(г.Алматы, Казахстан); 

 Сейсебаева Роза 

Жакановна – д.м.н., 

доцент кафедры 

детских болезней с 

курсом неонатологии  

КазНМУ им. 

С.Д.Асфендиярова 

(г.Алматы, Казахстан) 

Овсянников Дмитрий 

Юрьевич – д.м.н., 

профессор, 

Российский 

университет дружбы 

народов, заведующий 

кафедрой педиатрий 

(г.Москва, Россия) 

30.06.2022 

4 Ан Ольга 

Олеговна 

Медико-организационные 

аспекты мониторинга пациентов 

с состояниями, 

ассоциированными с 

доброкачественными 

эпилептиформными паттернами 

детства (ДЭПД) 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Арингазина 

Алтын Муафиковна – 

доктор медицинских 

наук, академический 

профессор 

Международной 

школы медицины 

“Caspian University” 

- Steven Parrish Winesett 

- MBA, MD, Associate 

Professor of Pediatrics, 

University of Florida, 

Gainesville, FL, USA 

- Lidia Mayumi Nagae 

- PhD, MD, Associate 

Professor of 

Radiology, (formerly at 

25.08.2022 
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the University of 

Florida) presently at 

Radiology Ltd, Tucson, 

AZ, USA 

5 

 

Бегисбаев 

Темирхан 

Серикболович 

Пути усовершенствования 

кардиологической помощи 

населению в условиях 

внедрения инновационных 

технологий 

КМУ 

«ВШОЗ» 
 Ахметов 

Валихан Исаевич – 

доктор медицинских 

наук, профессор, 

Исполнительный 

директор «Ассоциация 

организаций 

медицинского 

образования и науки 

«Казахстанский 

медицинский совет» (г. 

Алматы, Казахстан); 

 Бримжанова 

Маржан Дихановна – 

PhD, Директор 

департамента 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Казахстанский 

медицинский 

университет «ВШОЗ» 

(г. Алматы, 

Казахстан) 

Хван Дмитрий Сергеевич – 

к.м.н., старший 

научный сотрудник 

центра хирургии 

аорты, коронарных и 

периферический 

артерий ФГБУ 

НМИЦ им. ак. Е.Н. 

Мешалкина 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации (г. 

Новосибирск, 

Российская 

Федерация) 

30.12.2022 
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4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение 

отчетного года: 

1) Уразаева Айша Бауыржановна – Комплексное исследование 

заболеваемости, факторов риска заражения людей и проблем 

межсекторального сотрудничества в борьбе с бруцеллезом. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

признанной реальной угрозой бруцеллеза в настоящее время для в регионах 

Средиземноморья, Южной и Центральной Америки, Африки, Азии, Южного 

Кавказа, Аравийского полуострова, Индии, Ближнего Востока. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения, в мире ежегодно регистрируется 

более 500 тысяч случаев впервые выявленного бруцеллеза, но фактически 

цифры в несколько раз выше из-за недостатков в диагностике бруцеллеза, 

недостаточно корректной регистрации впервые диагностированных случаев 

заболевания и непредставления данных в ВОЗ. Диссертация является 

инициативной работой. 

По результатам исследования впервые проанализированы особенности 

распространенности бруцеллеза в различных регионах Актюбинской области 

и продемонстрировано, что индикатором неблагополучия по бруцеллезу 

является инфицированный человек, в результате наличия «скрытых» очагов 

бруцеллеза сельскохозяйственных животных в населенных пунктах 

Актюбинской области. Проведенный в рамках работы корреляционный анализ 

заболеваемости людей и животных бруцеллезом в Актюбинской области 

выявил определенные расхождения в оценках эпизоотической и 

эпидемиологической ситуации специалистами ответственных служб, тем 

самым дав основания для пересмотра ключевого индикатора неблагополучия 

по заболеваемости. Выполненный масштабный опрос населения 

Актюбинской области по информированности о путях заражения позволил 

выявить ключевые факторы риска заражения бруцеллезом.   

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 

при чтении лекций по дисциплине “Эпидемиология и инфекционные 

болезни». 

2) Аязбеков Ардак Керимханович – Совершенствование оказания 

акушерско-гинекологической помощи беременным подросткам в 

Туркестанской области. 

Тема данного исследования актуальна на сегодняшний день и 

соответствует государственным программам развития системы 

здравоохранения, отвечает современным запросам практики и развития 

общественного здравоохранения Республики Казахстан. 

Работа выявляет особенности соматометрического и полового развития 

девочек подростков области, которые могут послужить основой для 

проведения целенаправленной профилактической работы среди этих 



 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. 
АСФЕНДИЯРОВА» 
 

Диссертационный Совет по специальности 

«Общественное здравоохранение» 

Годовой отчет Редакция: 1 

 

 

контингентов с целью снижения уровня экстрагенитальных заболеваний, 

уменьшения числа лиц с ухудшенным диспропорциональным развитием и 

формирования гармонично развитых девочек подростков, вступающих в 

фертильный возраст. Данные о социальных и физиологических особенностях 

юных родильниц области, а также разработанный алгоритм прегравидарной 

подготовки рекомендуется использовать медицинским специалистам 

кабинетов акушер-гинекологов при постановке на учет и проведения 

целенаправленной работы по оздоровлению подростков и их прегравидарной 

подготовке. Полученные данные о соматическом и социальном статусе 

родильниц подросткового возраста рекомендуется использовать специалистам 

молодежного центра для повышения медицинской информированности 

подростков и их медицинской грамотности в вопросах планирования и 

ведения беременности с целью рождения здоровых новорожденных. 

Освещенные в данной работе вопросы могут представлять интерес для 

организаций, задействованных в оказании профилактической и 

просветительской работы в сфере охраны здоровья подростков для 

совершенствования своей работы с позиций решения имеющихся проблем 

подросткового населения. 

Работа содержит важные научные результаты и представляет 

практическую ценность в решении прикладных задач исследования. 

3) Саиранқызы Салтанат – Бронхөкпе дисплазиясымен сырқаттанатын 

балаларға медициналық-әлеуметтік көмекті жетілдіру. 

Тема данного исследования приоритетна в связи с актуальностью 

сохранения и укрепления здоровья детей.  

Создан и внедрен в поликлиники регистр больных с БЛД (bld.bolimi.kz), 

позволяющий собрать базу данных о пациентах и наблюдать их в динамике, 

выявить медицинские и социальные проблемы влияющие на состояния 

здоровья больных детей. Разработана модель по совершенствованию медико-

социальной помощи детям с БЛД, представляющая собой целостную систему, 

состоящую из четырех взаимосвязанных разделов (организационный, 

медицинский, социально-психологический, образовательный), направленную 

на перспективное снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности 

среди детей. На уровне медицинской организации: Выявленные в 

исследовании факторы риска могут быть использованы для прогнозирования 

и профилактики развития БЛД в организациях, оказывающих помощь 

новорожденным и женщинам фертильного возраста. Специально 

разработанную в рамках исследования анкету можно использовать для 

определения медико-социальных проблем семей с детьми с БЛД, а также с 

недоношенными детьми. На уровне образовательных организации: 

Результаты научно-исследовательской работы позволяют разработать 

рабочую программу для обучения студентов медицинских вузов, 
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послевузовских учебных заведений, а также для повышения квалификации 

неонатологов и педиатров и могут стать основанием для разработки новых 

клинических протоколов.  

4) Ан Ольга Олеговна – Медико-организационные аспекты 

мониторинга пациентов с состояниями, ассоциированными с 

доброкачественными эпилептиформными паттернами детства (ДЭПД). 

Тема данного исследования посвящена одной из актуальных тем системы 

здравоохранения, распространённому неврологическому заболеванию в мире, 

что часто влечет за собой развитие неврологических, когнитивных, 

эмоционально-психологических и социальных последствий. 

Полученные в ходе данного исследования результаты сравнительной 

оценки показателей качества жизни среди пациентов с самоограниченной 

фокальной эпилепсией при различных терапевтических подходах могут быть 

использованы для оптимизации организации медицинской помощи данной 

категории пациентов на уровне первичного звена здравоохранения. 

Предложенная модель интегрированной пациент-ориентированной 

медицинской помощи детскому населению с ДЭПД-ассоциированными 

состояниями рекомендуется для использования местными организациями 

здравоохранения, ответственными за статистическую обработку и 

клиникоэпидемиологический анализ эпилепсии. Результаты исследования 

были внедрены в клиническую практику детских неврологов Лечебно-

диагностического центра «Сункар», ТОО «Поликлиника 55» и Центра 

социальной адаптации и профессиональнотрудовой реабилитации детей и 

подростков с нарушениями умственного и физического развития г. Алматы. 

5) Бегисбаев Темирхан Серикболович – Эпидемиология 

воспалительных заболеваний кишечника в Республике Казахстан. 

По актуальности тема исследования направлена на изучение мер по 

снижению смертности и заболеваемости ССЗ. Они определены в 

государственной программе «Денсаулық» на 2016-2019 годы, а также нашли 

дальнейшее отражение в Государственной программе развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы.  

Работа содержит важные научно-обоснованные, практические 

рекомендации для использования разного уровня органами здравоохранения, 

руководителями медицинских организаций, а также аритмологами и врачами 

первичной медико-санитарной помощи, касательно вопросов 

информирования и обучения больных, нуждающихся и установленным ИКД, 

улучшения работы в оказании интегрированной (между первичным звеном и 

стационаром) помощи больным с ИКД, мониторинга состояния больных после 

ИКД, а также экономической эффективности технологии и внедрения новых 

устройств в рамках пакета ОСМС либо ГОБМП. Результаты также могут 

использоваться в процессе обучения студентов и на курсах повышения 
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квалификации врачей и среднего медицинского персонала. Разработаны и 

внедрены в лечебно-профилактические учреждения Костанайской, 

Кызылординской областей, г. Алматы (получены акты внедрения) 

методические рекомендации. 

 

5. Анализ работы официальных рецензентов:   

При рассмотрении диссертационных работ решением членов 

диссертационного совета было привлечено 10 рецензентов. Рецензентами 

утверждались ученые, внёсшие существенный вклад в исследования в области 

темы рассматриваемой диссертационной работы и соответствующие по 

шифру специальности. При подборе рецензентов соблюдался принцип 

независимости научных консультантов и рецензентов. Отрицательных 

отзывов на диссертации не было. Рецензент Локшин В.Н. отсутствовал на 

защите, рецензия была зачитана ученым секретарем. Остальные рецензенты 

полностью присутствовали на защите диссертантов. 

Ниже приведен список рецензентов, привлеченных для оценки 

диссертационных работ: 

 Дуйсенова Амангуль Куандыковна – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени С.Д. 

Асфендиярова (г.Алматы, Республика Казахстан); 

 Ералиева Ляззат Тасбулатовна – д.м.н., ассоциированный профессор, 

заместитель директора по клинической и научной работе Национального 

научного центра фтизиопульмонологии РК. (г. Алматы, Республика 

Казахстан). 

 Локшин Вячеслав Нотанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент НАН РК, президент Казахстанской Ассоциации 

репродуктивной медицины, президент Ассоциации международных 

фармацевтических производителей (г. Алматы, Республика Казахстан); 

 Кулов Дюсентай Баркенович – доктор медицинских наук, профессор 

школы общественного здоровья и медицины, НАО «Медицинский 

университет Караганды» (г. Караганды, Республика Казахстан). 

 Тусипкалиев Балаш Тусипкалиевич – д.м.н., профессор кафедры №1 

Детских болезней с неонатологией Западно-Казахстанского медицинского 

университета им. Марата Оспанова (г. Актобе, Республика Казахстан); 

 Жаксыбергенов Абай Маратович – д.м.н., и.о. профессора кафедры 

педиатрий Международного казахского-турецского университета им. К.А. 

Яссави (г. Шымкент, Республика Казахстан); 

 Калматаева Жанна Амантаевна – д.м.н., профессор, декан факультета 

медицины и здравоохранения КазНУ им. Аль-Фараби; 

 Аяганов Динмухамед Нурныязович, PhD, руководитель кафедры 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32017718
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32017718
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неврологии с курсом психиатрии и наркологии НАО ЗКМУ им. Марата 

Оспанова. 

 Абдрахманов Аян Сулейменович – доктор медицинских наук, 

заведующий лабораторией катетеризации и электрофизиологии сердца НАО 

«Национальный научный кардиохирургический центр» (г.Астана, 

Республика Казахстан); 

 Бапаева Магрипа Каденовна – PhD, Заместитель главного врача по 

лечебной работе Больницы скорой неотложной помощи (г. Алматы, 

Республика Казахстан). 

 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

подготовки научных кадров. 

 Дать возможность направлять работу на доработку с замечаниями 

и предложениями до приема на защиту; 

 Дать возможность соискателям утверждать темы исследования к 

завершению первого года обучения. 

 

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора 

философии (PhD), доктора по профилю в разрезе специальностей 

(направления подготовки кадров): 

- диссертации, принятые к защите – 5; 

- диссертации, снятые с рассмотрения (в т.ч. докторантов из других 

ВУЗов) – 0; 

- диссертации, по которым получены отрицательные отзывы 

рецензентов (в т.ч. докторантов из других ВУЗов) – 0; 

- диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в т.ч. 

докторантов из других ВУЗов) – 0. 

 

 

Председатель   

диссертационного совета  

д.м.н., профессор 

 

 

Кульжанов М.К. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

 

Кумар А.Б. 

 

        

 « 4 » января 2023 года 


