Оразбеков Ералы Бакенович – старший научный сотрудник
филиала «Карагандинская НИВС» ТОО «КазНИВИ», кандидат
ветеринарных наук.
Дата и место рождения: 2 апреля 1958 года, село
Пушкино Нуринского района Карагандинской области в семье
служащего.
Образование, ученая степень, звание: высшее
ветеринарное – в 1985 году окончил Целиноградский
сельскохозяйственный
институт,
по
специальности
ветеринарный врач.
В 1992 году защитил диссертацию на тему:
«Последовательная иммунизация крупного рогатого скота
против бруцеллеза из штаммов № 82, № 19 и через 45 дней
вакциной против кампилобактериоза из штамма № 1123»,
присуждена ученая степень кандидата ветеринарных наук.
Область научной деятельности: ветеринарная микробиология, иммунология,
эпизоотология, инфекционная патология животных бруцеллезной этиологии, организация
ветеринарной науки.
Основные этапы работы: главный ветеринарный врач совхозов Нуринского
района Карагандинской области (1985-1988 гг.), аспирант отдела эпизоотологии,
диагностики и профилактики бруцеллеза сельскохозяйственных животных Казахского
НИВИ ВО ВАСХНИЛ - (1988-1992 гг.), научный сотрудник отдела по изучению
бруцеллеза крупного рогатого скота, старший научный сотрудник Карагандинской НИВС
(1992-1995 гг.), заведующий лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках
г. Караганды (1995 – 1992 гг.), заместитель директора РГП «Карагандинская областная
ветеринарная лаборатория» (2001 – 2007 гг.), главный государственный инспектор
Карагандинской области (2007 – 2008 гг.), директор Карагандинского областного филиала
РГП «РВЛ» (2008 – 2012 гг.), начальник отдела приема проб КОФ РГП «РВЛ» (2012 –
2014 гг.), директор Кызылординского областного филиала РГП «РВЛ» (2014-2015 гг).
В настоящее время старший научный сотрудник филиала «Карагандинская НИВС»
ТОО «КазНИВИ».
Труды и публикации – опубликовано 18 научных трудов в.т.ч. патент Российской
Федерации «Способ профилактики бруцеллеза и кампилобактериоза крупного рогатого
скота».
Награды: Грамоты МСХ РК, акима Карагандинской области, Генерального
директора РГП «РВЛ».

Оразбеков Ералы Бакенұлы –«Қазақ ҒЗВИ» ЖШС
«Қарағанды ҒЗВС» филиалының аға ғылыми қызметкері,
ветеринария ғылымының кандидаты.
Туған жері және жылы: 2 сәуір 1958 жылы, Қарағанды
облысы, Нұра ауданы, Пушкино ауылында қызметкерлер
отбасында дүниеге келген.
Білімі,
ғылыми
дәрежесі,
атағы:
жоғары,
ветеринариялық - Целиноград ауылшаруашылық институтын
1985 жылы малдәрігері мамандығы бойынша тәмамдаған.
1992 жылы Еңбек Ту Ордені Алматы зооветеринариялық
институтының арнайы кеңесінде «Ірі қараның № 82, № 19
штаммдарымен бруцеллезге қарсы және 45 күннен кейін №
1123 штаммымен кампилобактериозға біртіндеп егілуі»
тақырыбымен диссертация қорғап, ветеринария ғылымының
кандидаты дәрежесін алған.
Ғылыми қызметінің саласы: ветеринариялық микробиология, иммунология,
эпизоотология, жануарлардың бруцеллез этиологиясының инфекциялық патологиясы,
ветеринариялық ғылымды ұйымдастыру.
Негізгі жұмыс кезеңі: Қарағанды облысы, Нұра ауданы совхоздарының бас
малдәрігері (1985-1988 жж.), «Қазақ ҒЗВИ» ВО ВАСХНИЛ-да
эпизоотология,
ауылшаруашылық малдарының бруцеллезінің диагностикасы және алдын алу бөлімінде
аспирант - (1988-1992 жж.), «Қарағанды ҒЗВС» ірі қара бруцеллезін анықтау бөлімінде
ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер (1992-1995 жж.), Қарағанды қаласы
базарларының ветеринариялық-санитарлық сараптау зертханасының меңгерушісі (1995 –
1992 жж.), РМҚК «Республикалық ветеринариялық зертхана» Қарағанды облыстық
филиалының директорының орынбасары (2001–2007 жж.), Қарағанды облысының бас
мемлекеттік инспекторы (2007–2008 жж.), РМҚК «Республикалық ветеринариялық
зертхана» Қарағанды облыстық филиалының директоры (2008–2012 жж.), РМҚК ҚОФ
«Республикалық ветеринариялық зертхана» сынамаларды қабылдау бөлімінің бастығы
(2012–2014 жж.), РМҚК «Республикалық ветеринариялық зертхана» Қызылорда облыстық
филиалының директоры (2014-2015 жж).
Қазіргі уақытта «Қазақ ҒЗВИ» ЖШС «Қарағанды ҒЗВС» филиалының аға ғылыми
қызметкері.
Ғылыми еңбектері мен жұмыстарының жарияланымдары – ветеринариялық
микробиология, иммунология, эпизоотология, жануарлардың инфекциялық патологиясы
(бруцеллез этиологиясы). Барлығы 18 ғылыми жұмыс, оның ішінде Ресей
Федерациясының «Ірі қараның бруцеллезі мен кампилобактериозының алдын алу
тәсілдері » тақырыбындағы патенті.
Марапаттары: ҚР АШМ-нің және Қарағанды облысы әкімінің, РМҚК
«Республикалық ветеринариялық зертхана» бас директорының мақтау қағаздары.

