С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде Тюлегенов Самат
Бексултановичтің 6D120100 - «Ветеринарлық медицина» мамандығы бойынша PhD
докторы дәрежесін алу үшін дайындалған «Эпизоотологиялық мониторинг және
Қазақстан Республиқасы аумағына аусылдың ену тәуекелін бағалау» тақырыбындағы
диссертациясы қорғалады.
Диссертациялық жұмыс С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық
университетінің «Ветеринариялық санитария» кафедрасында жүргізілді.
Қорғау тілі: орыс
Ғылыми кеңесшілері:
Әбдірахманов Сәрсенбай Қадырұлы -С. Сейфуллин атындағы Қазақ
агротехникалық университеті, Ветеринария және малшаруашылығы технологиясы
факультетінің деканы, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор.
Yanmin Li –- PhD докторы, профессор, Ланьчжоу ветеринарлық ғылыми-зерттеу
институты (Қытай);
Рецензенттер:
Булашев Айтбай Қабыкешұлы - ветеринария ғылымдарының докторы, С.Сейфуллин
атындағы Қазақ агротехникалық университеті, ветеринария және мал шаруашылығы
технологиясы факультетінің микробиология және биотехнология кафедрасының
профессоры;
Байгазанов А. Н. - ветеринария ғылымдарының кандидаты, доцент, Шәкәрім
атындағы мемлекеттік университет, Семей қ.
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:
Мұқанов Қасым Қасенұлы - ҚР БҒМ КН «Ұлттық биотехнология орталығы»
республикалық мемлекеттік кәсіпорнының ветеринария ғылымдарының докторы,
профессор;
Каратаев Болат Шайдуллаұлы - «Қазақ ғылыми зерттеу ветеринарлық институты»
ЖШС ветеринария ғылымдарының докторы;
Майхин Қыдырбай Тәжібайұлы - ветеринария ғылымдарының кандидаты, ҚР
АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Ветеринарлық
медицинаның ұлттық референттік орталығы» РМК бойынша РМК Алматы филиалының
директоры;
Абеуов Хайрулла Блялович - ветеринария ғылымдарының кандидаты,
«Биологиялық қауіпсіздік мәселелері ғылыми -зерттеу институты» ШЖҚ РМК бас
ғылыми хатшысы;
Мұқантаев Қанатбек Найзабекұлы - биология ғылымдарының докторы, доцент,
ҚР БҒМ КН «Ұлттық биотехнология орталығы» республикалық мемлекеттік
кәсіпорнының иммунохимия және иммунобиотехнология зертханасының меңгерушісі;
Қорғау ветеринарлық ғылымдар диссертациялық кеңесінде 2021 жылы 30
қыркүйек сағат 14.00-де өтеді.Мекен жайы: 010000 Нұр-Сұлтан қ., Женіс даңғылы,62,
«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті», АҚ, Бас ғимарат, №
1321 конференц-залы.Сайт мекен-жайы: www.kazatu.kz; e-mail: agun.katu@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина состоится защита
диссертации на соискание степени доктора философии PhD Тюлегенова Самата
Бексултановичана тему: «Эпизоотологический мониторинг и оценка риска заноса
ящура на территорию Республики Казахстан» по специальности 6D120100 –
«Ветеринарная медицина».
Диссертационная работа выполнена в Казахском агротехническом университете им.
С.Сейфуллина на базе кафедры «Ветеринарной медицины».
Язык защиты: русский
Научные консультанты:

Абдрахманов Сарсенбай Кадырович -декан факультета Ветеринарии и технологии
животноводства, доктор ветеринарных наук, профессор Казахского агротехнического
университета им. С. Сейфуллина;
Yanmin Li – доктор PhD, профессор Ланжоуский ветеринарный исследовательский
институт (Китай);
Рецензенты:
Булашев Айтбай Кабыкешович–доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
микробиологии и биотехнологии, факультета Ветеринарии и технологии животноводства
Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина;
Байгазанов А. Н. -кандидат ветеринарных наук, доцент Государственный
университет имени Шакарима, г. Семей.
Временные члены диссертационного совета:
Муканов Касым Касенович - доктор ветеринарных наук, профессорРГП
«Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК;
Каратаев Болат Шайдуллаевич – доктор ветеринарных наук ТОО «Казахский
научно исследовательский ветеринарный институт»;
Майхин Кыдырбай Тажибаевич – кандидат ветеринарных наук директор
Алматинского филиала РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии»
Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК;
Абеуов Хайрулла Блялович – кандидат ветеринарных наук, главный ученный
секретарь РГП на ПХВ «Научно исследовательский институт проблем биологической
беезопастноть»;
Мукантаев Канатбек Найзабекович - доктор биологических наук, доцент
заведующий лабораторией иммунохимии и иммунобиотехнологии РГП «Национальный
центр биотехнологии» КН МОН РК;
Защита состоится 30 сентября 2021 года в 14.00 часов в диссертационном совете по
ветеринарным наукам по адресу: 010000, г.Нур-Султан, пр. Победы, 62,Казахский
агротехнический университет имени С.Сейфуллина, Главный корпус, Конференц-зал №
1321. Адрес сайта: www.kazatu.kz; e-mail: agun.katu@gmail.com
Приглашаем на открытое заслушивание диссертационной работы которая будет
транслироваться в Facebook на странице факультета.
https://www.facebook.com/veterinaryfaculty1963/.

