
«6D060700 - Биология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Нурлыбаева Құндыз Амангелдіқызының  

«Инвазивсіз скринингтік әдістер негізінде Қарағанды облысы қоршаған 

ортасының антропогендік ластану деңгейінің балалардың денсаулығына 

әсерін бағалау» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат. 

Рецензенттер: 

1) Шадетова Алмагуль Женисовна – биология ғылымдарының 

кандидаты, Қарағанды медициналық университетінің КеАҚ Қоғамдық 

денсаулық сақтау және кәсіби денсаулық институтының ғылыми-зерттеу 

санитарлық-гигиеналық зертханасының жетекші ғылыми қызметкері, 

мамандығы 14.00.07 Гигиена. 

2) Отаров Ертай Жалгаспаевич – медицина ғылымдарының докторы, 

«ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің бас маманы, мамандығы 

14.00.07 Гигиена. 

Ғылыми кеңесшілер: Айткулов Айдар Муратович. – б.ғ.к., академик Е.А. 

Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің физиология кафедрасын 

доценті, Қарағанды қаласы, Қазақстан; Даниленко М.П. – PhD докторы, 

Негевтегі Бен-Гурион атындағы университетінің клиникалық биохимия мен 

фармакология кафедрасының ассоциацияланған профессоры, Беэр-Шева 

қаласы, Израиль. 

Қорғау 2021 жылы 20 сәуірде сағат 10:00де ( Нур-Султан қ. уақыты бойынша) 

- КеАҚ «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде» 

6D060700–Биология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

дәрежесін тағайындау үшін арналған диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-

жайы: 100028, Қарағанды қаласы, Университеская көшесі, 28, Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды университеті, №1 ғимарат  (университет кітапханасының 

электронды ресурс залы). Жүргізілу түрі: онлайн, ZOOM платформасы 

арқылы . Идентификатор: 3142094331, пароль 1972.  

 

Жарияланған күні: 19.01.2021 

  



Информация о защите диссертации на соискание степени доктора 

философии (PhD) Нурлыбаевой Кундыз Амангельдиевны на тему «Оценка 

влияния уровня антропогенного загрязнения окружающей среды 

Карагандинской области на состояние здоровья детей на основе неинвазивных 

скрининговых методов» по специальности «6D060700 - Биология». Язык 

защиты: казахский. 

Диссертация выполнена на кафедре физиологии НАО «Карагандинский 

университет имени академика Е.А.Букетова». 

Рецензенты: 

1) Шадетова Алмагуль Женисовна – кандидат биологических наук, 

ведущий научный сотрудник научно-исследовательской санитарно-

гигиенической лаборатории Института общественного здравоохранения и 

профессионального здоровья НАО «МУК» Карагандинского медицинского 

университета, специальность 14.00.07 Гигиена. 

2) Отаров Ертай Жалгаспаевич – доктор медицинских наук, главный 

специалист Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ 

РК, специальность 14.00.07 Гигиена. 

Научные консультанты: Айткулов А.М. – к.б.н., доцент кафедры 

физиологии Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова, г. 

Караганда, Казахстан;  

Даниленко М.П. – доктор PhD, ассоциированный профессор кафедры 

клинической биохимии и фармакологии университета имени Бен-Гуриона в 

Негеве, г. Беэр-Шева, Израиль. 

Защита состоится 20 апреля 2021 года в 10.00 (по времени  г.Нур-Султан) в 

диссертационном совете при НАО «Карагандинский университет имени 

академика Е.А.Букетова» по защите диссертаций на присуждение степени 

доктора философии (PhD) по специальности 6D060700-Биология по адресу: 

100028, г. Караганда, ул. Университетская, 28, Карагандинский университет 

имени академика Е.А.Букетова, корпус №1 (зал электронных ресурсов 

библиотеки университета). Форма проведения: онлайн, через платформу 

ZOOM. Идентификатор: 3142094331, пароль 1972. 

 

 

 

Дата публикации: 19.03.2021 
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