ШМАНОВ ҒАБДОЛА
САҒЫНТАЙҰЛЫ - «ҚазҒЗВИ»
ЖШС жетекші ғылыми қызметкері,
ветеринария ғылымдарының
кандидаты.
Туған күні және жері: 11.01.1976
ж., Ақтөбе облысы, Әйтеке би
ауданы, Талдық ауылы.
Білімі және ғылыми дәрежесі,
атағы: жоғары, ветеринариялық1997 жылы Қазақ Ұлттық Аграрлық
университетін үздік бітірген. 2004
жылы «Технология изготовления
аллергена
для
диагностики
эпизоотического
лимфангита
лошадей»
тақырыбы
бойынша
кандидаттық диссертация қорғады.
Ғылыми қызмет саласы: ветринариялық медицина, вирусология.
Жұмысының негізгі кезеңдері:
1997-1998 жж. - «ҚазҒЗВИ» малдәрігері;
1998-2001 жж.- ЕМК «ҚазҒЗВИ» аспирантура;
2002-2004 жж. – ЕМК «ҚазҒЗВИ» жылқы және түйе ауруларын
зертханасында ғылыми қызметкер;
2005-2009 жж.- «ҚазҒЗВИ» жылқы және түйе ауруларын зертханасының
аға ғылыми қызметкері;
2010-2012 жж. «ҚазҒЗВИ» вирусология бөлімінің аға ғылыми
қызметкері;
2015-2016 жж. «ҚазҒЗВИ» «Індеттанулық мониторинг және
жануарлардың вирусты ауруларының тәуекелдерін бағалау» бөлімінің
жетекші ғылыми қызметкері;
2016 жылдан қазіргі уақытқа дейін «ҚазҒЗВИ» ЖШС вирусология
бөлімінің құтырық ауруы бойынша індеттанулық мониторинг жүргізу
тобының жетекші ғылыми қызметкері.
Еңбектері және жарияланымдары: 37-ден астам ғылыми жұмыстар, 4
ұсыныстар және әдістемелік нұсқаулар шығарылып, 8 ҚР алдын-ала және
инновациялық паттентері бар.
Негізгі
жетістіктері:
жылқының
және
ауыл
шаруашылық
жануарларының жұқпалы ауруларына қарсы бірқатар емдік дәрідәрмектердің, диагностикалық препараттардың бірлескен авторы.
Марапаттары: Ветеринария саласындағы жетістіктері үшін 2008-2010
жж. талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік шәкірт ақы иегері.

ШМАНОВ ГАБДОЛЛА
САГИНТАЕВИЧ - ведущий
научный сотрудник ТОО КазНИВИ»,
кандидат ветеринарных наук
Дата и место рождения: 11 января
1976 года, с. Талдык Айтекебийского
района, Актюбинской области.
Образование,
ученая
степень,
звание: Казахский Национальный
Аграрный
университет,
специальность
ветеринарная
медицина,
квалификация
ветеринарный врач (1997 год). В
2004 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Технология
изготовления аллергена для диагностики эпизоотического лимфангита
лошадей».
Область научной деятельности: инфекционная патология лошадей и
верблюдов, в частности, разработка диагностикумов, лечебных препаратов и
вакцин.
Основные этапы работы: ветврач «КазНИВИ» (1997-1998 гг.);
аспирант КазНИВИ (1998-2001 гг.); научный сотрудник лаборатории по
изучению болезней лошадей и верблюдов ДГП «НИВИ» (2002-2004 гг.);
старший научный сотрудник отдела болезней лошадей и верблюдов ДГП
«НИВИ» (2005-2009 гг.); старший научный сотрудник лаборатории
вирусологии «КазНИВИ» АО «КазАгроИнновация» (2010-2012 гг); ведущий
научный сотрудник отдела эпизоотического мониторинга и оценки рисков
ТОО «КазНИВИ» (2015-2016 гг.); ведущий научный сотрудник группы по
эпизоотологическому мониторингу бешенства на территории Республики
Казахстан (2016 г.- по настоящее время).
Труды и публикации: в области ветеринарной микробиологии,
иммунологии,
эпизоотологии,
инфекционной
патологии
сельскохозяйственных животных, всего более 37 научных работ, в т.ч. 8
предварительных и инновационных патентов РК, 4 методических
рекомендации.
Ключевые достижения: является автором и соавтором ряда
вакцинных, диагностических и лечебных препаратов против инфекционных
заболеваний лошадей.
Награды: За достижения в области ветеринарной науки Шманов Г.С.
удостоен государственной стипендии для талантливых молодых ученых
2008-2010 гг.

