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Ғылыми қызығушылықтары Қоғамдық денсаулық сақтау, кәсіптік денсаулық, 

денсаулықты ілгерілету, қоршаған орта, қоғамдық 

денсаулықты сақтау мақсатында алдын алу 

ортасын қалыптастырудың ғылыми негіздерін 

әзірлеу, ҚР халқының медициналық сауаттылығы 

Гранттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ҚР ДСМ ҒТП шеңберінде "Қоғамдық денсаулықты 

сақтау мақсатында алдын алу ортасын 

қалыптастырудың ғылыми негіздерін әзірлеу" 
(2017-2019) зерттеулеріне қатысу: алдын алу 

шаралар кешенін, скрининг алгоритмін талдау; 
кейінгі экономикалық есептеу үшін қажетті 

барлық процедуралар мен ресурстарды 
нақтылау; түрлендірілетін факторларды және 

скринингтік тұлғалардың ЖҚА қауіп тобын 
анықтау; ЖҚА қауіп факторларын басқару 

бағдарламасын іске асыру құны. 
 

ҚР ДСМ ҒТП шеңберінде "Орталық Қазақстанның 
тау-кен өнеркәсібінде жұмыс істейтін 

тұлғалардың кәсіби тәуекелдерін және 
денсаулық жағдайын бағалау" зерттеулерге 

қатысу ҚР ДСМ ҒТП ( 2017-2019) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Денсаулықты нығайту және халықтың салауатты 

өмір салтын қалыптастыру бағдарламаларын 
жетілдіру бойынша ғылыми негізделген 

ұсынымдарды әзірлеу үшін Қарағанды қаласында 
жастардың медициналық сауаттылығын зерттеу" 

ішкі грантын басқару (2019). 
PhD докторант А. С. Байменованың "ҚР 

медициналық қызмет көрсету нарығын 
халықаралық деңгейде жетілдіру бойынша іс-

шаралар кешенін әзірлеу" тақырыбындағы 
диссертациясының ғылыми жетекшісі. (2018-

2021) 
 

6М110200 – "Қоғамдық денсаулық сақтау" 
мамандығы бойынша "Швецияның Қоғамдық 

денсаулық сақтау мамандарын дайындау жүйесі" 

тақырыбы бойынша Гучияева А.М. магистрлік 
диссертациясына ғылыми жетекшісі (2016-2017 

оқу ж.) 
 

6М110200 – "Қоғамдық денсаулық сақтау" 
мамандығы бойынша "Қарағанды қ. жастар 

денсаулығы мәселелеріндегі сауаттылық 
мәселелері және оны арттыру шаралары" 

тақырыбында магистрлік диссертацияның 
ғылыми жетекшілігі. "Қоғамдық денсаулық 

сақтау" модулі шеңберінде оқытылатын 
"Медициналық сауаттылық" курсы құрылды. 

(2018-2020 оқу ж.) 
 

А.Магавинаның «Отбасын жоспарлау кезеңінде 

дәлелді кеңес беруді енгізудің ғылыми 
негіздемесі» тақырыбындағы магистрлік 

диссертациясына ғылыми жетекшісі (2019-2021 
жж.). 

 
ҚР кәсіпкерлік білімді дамыту бойынша ҚР БҒМ 

жұмыс тобының мүшесі (2017-2019) 
 

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының 
мамандандырылған аккредитациясы шеңберінде 

ҚР ДСМ БСҚҚК республикалық сарапшысы 
(2016) 

 
"Медициналық- профилактикалық іс" мамандығы 

бойынша Қарағанды қ. медициналық колледжінің 

МАК төрағасы (2017, 2018) 



 

Таңдаулы жарияланымдар 
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