Акжунусова Индира Куанышбековна – научный
сотрудник филиала «Карагандинская НИВС» ТОО
«КазНИВИ», магистр биологических наук.
Дата и место рождения: 17 августа 1976 года, в с.
Киик Агадырского района Джезказганской области в семье
служащих.
Образование, ученая степень, звание: высшее
ветеринарное - окончила государственный университет им.
Шакарима в 2006 году, по специальности ветеринарный
врач. 2015 году окончила Кыргызский Государственный
Университет
им.
И.
Арабаева
по
направлению
«Биотехнология».
08 июля 2015 года защитила диссертацию на тему «Оптимизация культуральных
свойств вирусов гриппа А и В для приготовления трехвалентной сплит-вакцины против
сезонного гриппа», присвоена академическая степень магистра биологических наук.
Область научной деятельности: вирусология, биотехнология, ветеринарная
микробиология, иммунология, эпизоотология, инфекционная патология животных
бруцеллезной этиологии.
Основные этапы работы: лаборант отдела «Диагностика заболеваний животных»
РГП «Карагандинская ветеринарная лаборатория» (2000 – 2002 гг.), заведующая
ветеринарной аптекой Карагандинской области ветеринарной лаборатории (2002 – 2003
гг.), ведущий специалист отдела «Диагностика заболеваний животных» Карагандинского
областного филиала «Республиканская ветеринарная лаборатория» (2003 – 2007 гг.),
главный специалист отдела «Диагностика заболеваний животных» Карагандинского
областного филиала «Республиканская ветеринарная лаборатория» (2007 – 2008 гг.),
главный специалист отдела «Диагностика вирусных болезней с/х. животных и
регистрация ветеринарных препаратов» Акмолинского регионального филиала
«Республиканская ветеринарная лаборатория» (2008г.), младший научный сотрудник
отдела «Профилактика инфекционных болезней» «Научно-исследовательский институт
проблем биологической безопасности» МОН РК (2008 – 2015 гг.).
В данное время научный сотрудник филиала «Карагандинская НИВС» ТОО
«КазНИВИ».
Труды и публикации – Всего опубликовано 6 научных трудов, в т.ч. научная
статья в зарубежном журнале International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.
Награды: Грамота «Научно-исследовательского института проблем биологической
безопасности» МОН РК.

Акжунусова Индира Куанышбекқызы – «Қазақ
ҒЗВИ» ЖШС-нің «Қарағанды ҒЗВС» филиалының
ғылыми қызметкері, биология ғылымының магистрі.
Туған күні мен туған жері: 17 тамыз 1976 жылы
Жезқазған облысы, Ақадыр ауданы, Киік станциясында,
қызметкер отбасында дүниеге келген.
Білімі,
ғылыми
дәрежесі,
атағы:
жоғары,
ветеринариялық – 2006 жылы Шәкәрім атындағы
Мемлекеттік Университетінде – малдәрігері мамандығын
алып, 2015 жылы Қырғызстан Республикасының И.Арабаева
атындағы Мемлекеттік Университетін – «Биотехнология»
бағытында тәмамдаған.
2015 жылдың 08 шілдесінде «Үш валентті маусымдық сплит-вакцинаны даярлау
үшін тұмаудың А және В вирусын өсіру шарттарын үйлестіру» тақырыбында
диссертацияны қорғап, биология ғылымының магистрі дәрежесін алды.
Ғылыми қызметінің саласы: вирусология, биотехнология, ветеринариялық
микробиология, иммунология, эпизоотология, жануарлардың бруцеллез этиологиясының
инфекциялық патологиясы.
Негізгі жұмыс кезеңі: РМК «Республикалық ветеринариялық зертханасы»
Қарағанды облыстық филиалының «Жан-жануарлар кеселдерін анықтау» бөлімінде
лаборант -(2000–2002 жж.), РМК «Қарағанды ветеринариялық зертханада» малдәрігерлік
дәріхананың меңгерушісі - (2002–2003 жж.), РМК «Республикалық ветеринариялық
зертханасының» Қарағанды облыстық филиалында «Жан-жануарлар кеселдерін анықтау»
бөлімінде жетекші маман (2003–2007 жж.), РМК «Республикалық ветеринариялық
зертханасының» Қарағанды облыстық филиалында «Жан-жануарлар кеселдерін анықтау»
бөлімінде бас маман (2007–2008 жж.), Ақмола өңірлік филиалында «Вирустік кеселдерді
анықтау, ауылшаруашылық малдарының диагностикасы және ветеринариялық
препараттарды тіркеу» бөлімінде бас маман - (2008 ж.), ҚР БҒМ ҒКнің «Биологиялық қауіпсіздік
проблемаларының
ғылыми-зерттеу»
институтының «Инфекциялық аурулардың алдын алу» зертханасында кіші ғылыми
қызметкер (2008–2015 жж.).
Қазіргі уақытта «Қазақ ҒЗВС» ЖШС «Қарағанды ҒЗВС» филиалының ғылыми
қызметкері.
Ғылыми еңбектері мен жұмыстарының жарияланымдары – Барлығы 6 ғылыми
жұмысы, оның ішінде International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research шетел
журналында жарияланған.
.
Марапаттары: ҚР БҒМ ҒК-нің «Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының
ғылыми-зерттеу» институтының мақтау қағазы.

