В Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина состоится защита
диссертации на соискание степени доктора философии PhD Сейденовой Сымбат
Полатбековны на тему: «Разработка методов детоксикации мяса и молока при
контаминации 1,1-диметилгидразином» по специальности 6D120200 – «Ветеринарная
санитария».
Диссертационная работа выполнена в лаборатории «Пищевой безопасности» и
«Биохимической лаборатории» кафедры Ветеринарной санитарии и Ветеринарной
медицины, а так же в ветеринарной клинике НАО «КАТУ им.С.Сейфуллина», в областной
ветеринарной лаборатории города Омска, аналитической лаборатории РГП НИЦ «ҒарышЭкология» г.Жезказган.
Язык защиты: русский.
Научные консультанты:
Майканов Балгабай Садепович – доктор биологических наук, профессор
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина;
Заболотных Михаил Васильевич – доктор биологических наук, профессор, Зав.
кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены с.-х.
животных ФГБОУ ВО Омский ГАУ (г. Омск, ФГБОУ ВО Омский ГАУ)
Рецензенты:
Дюсембаев Сергазы Турлыбекович – доктор ветеринарных наук, профессор
кафедры «Ветеринарии», университета имени Шакарима города Семей
Нургалиев Биржан Елубаевич– кандидат ветеринарных наук, ассоцированный
профессор института Ветеринарной медицины и животноводства, ЗКАТУ имени Жангир
хана
Временные члены диссертационного совета:
Сарсембаева Нуржан Билтебаевна – доктор ветеринарных наук, профессор
заведующая кафедрой «Ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены» НАО КазНАИУ
Ибрагимов Примкул Шолпанкулович – доктор ветеринарных наук заместитель
Председателя Правления ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный
институт»
Алиханов Куантар Дауленович – PhD, асс. профессор заведующий кафедрой
"Клиническая ветеринарная медицина» НАО "Казахский национальный аграрный
исследовательский университет"
Тагаев Орынбай Оразбекович – доктор ветеринарных наук, профессор директор
департамента инфраструктурного развития Западно-Казахстанский агротехнический
университет им. Жангирхана;
Жұмагелдиев Ақылбек Амиркулович – кандидат ветеринарных наук, профессор
НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет"
Защита состоится 30 сентября 2021 года в 10.00 часов в диссертационном совете по
ветеринарным наукам по адресу: 010000, г.Астана, пр. Победы, 62,Казахский
агротехнический университет имени С.Сейфуллина, Главный корпус, Конференц-зал №
1321.Адрес сайта: www.kazatu.kz; e-mail: office@kazatu.kz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде Сейденова Сымбат
Полатбекызының 6D120200 - «Ветеринарлық санитария» мамандығы бойынша PhD
докторы дәрежесін алу үшін дайындалған «1,1-диметилгидразинмен ластанған кезде ет
пен сүтті детоксикациялау әдістерін әзірлеу» тақырыбындағы диссертациясы қорғалады.
Диссертация Ветеринарлық санитария және ветеринарлық медицина кафедрасының
"Тамақ қауіпсіздігі" және "Биохимиялық зертхана" зертханаларында, сондай-ақ
С.Сейфуллин атындағы КАТУ клиникасында , Жезқазған қ. "Ғарыш-Экология" ҒЗО РМК
талдау зертханасында жүзеге асырылады.
Қорғау тілі: орыс.
Ғылыми кеңесшілері:

Майқанов Балғабай Сәдепұлы – С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық
университетінің ветеринария ғылымдарының докторы, профессор.
Заболотных Михаил Васильевич – ветеринария ғылымдарының докторы,
профессор, Омбы қ. МА университетінің, «Мал шаруашылығы өнімдерін
ветеринариялық-санитариялық сараптау және жануарлар гигиенасы» кафедрасының
меңгерушісі.
Рецензенттер:
Дүйсембаев Серғазы Тұрлыбекұлы – ветеринария ғылымдарының докторы, Семей
қаласының Шәкәрім атындағы университетінің "ветеринария" кафедрасының профессоры
Нұрғалиев Біржан Елубайұлы – Ветеринария ғылымдарының кандидаты, Жәңгір
хан атындағы БҚАТУ, Ветеринариялық медицина және мал шаруашылығы институтының
қауымдастырылған профессоры
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:
Сарсембаева Нуржан Билтебаевна – ветеринария ғылымдарының докторы,
"Ветеринариялық-санитариялық сараптама және гигиена" кафедрасының меңгерушісі;
ҚазҰАУ КЕАҚ профессоры;
Ибрагимов Примкул Шолпанкулович – ветеринария ғылымдарының докторы
"Қазақ ғылыми-зерттеу ветеринарлық институты" ЖШС Басқарма төрағасының
орынбасары;
Әлиханов Қуантар Дәуленұлы – PhD, қаумд.профессор "Қазақ ұлттық аграрлық
зерттеу университетінің» КЕАҚ "Клиникалық ветеринарлық медицина" кафедрасының
меңгерушісі;
Тагаев Орынбай Оразбекович – ветеринария ғылымдарының докторы, профессор
Жангірхан атындағы Батыс Агротехникалық университетінің ифрақұрылым дамыту
департаментың директоры;
Жұмагелдиев Ақылбек Әмірқұлұлы – ветеринария ғылымдарының кандидаты,
«Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің» КЕАҚ профессоры;
Қорғау ветеринарлық ғылымдар диссертациялық кеңесінде 2021 жылы 30
қыркүйекте сағат 10.00-де өтеді. Мекен жайы: 010000 Астана қ., Женіс даңғылы,62, «С.
Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті», АҚ, Бас ғимарат, № 1321
конференц-залы.Сайт мекен-жайы: www.kazatu.kz; e-mail: office@kazatu.kz
Приглашаем на открытое заслушивание диссертационной работы которая будет
транслироваться в Facebook на странице факультета.
https://www.facebook.com/veterinaryfaculty1963/.

