Базарбаев Марат – главный научный сотрудник
филиала «Карагандинская НИВС» ТОО «КазНИВИ», доктор
ветеринарных наук, доцент.
Дата и место рождения: 15 августа 1948 года, в
Каршигалинском с/с, Каркаралинского района Карагандинской
области в семье рабочего.
Образование, ученая степень, звание: высшее
ветеринарное - окончил Алматинский зооветеринарный
институт по специальности ветеринарный врач 23 июля 1976
года.
28 марта 1985 года на заседании специализированного
совета Д-12-0.41.01 при Алматинском Ордена Трудового
Знамени зооветеринарном институте защитил диссертацию на
тему «Оптимизации условий культивирования вакцинных штаммов микобактерий и
изготовление вакцин против туберкулеза животных», присуждена ученая степень
кандидата ветеринарных наук.
28 октября 2010 года на заседании диссертационного совета Д 55.40.01 при ТОО
«КазНИВИ» АО «КазАгроИнновация» МСХ РК защитил докторскую диссертацию на
тему: «Эпизоотология, профилактика туберкулеза и бруцеллеза крупного рогатого скота»
и была присуждена ученая степень доктора ветеринарных наук. Является доцентом.
Под его руководством защищены и утверждены четыре кандидатских диссертации
по проблемам туберкулеза и бруцеллеза сельскохозяйственных животных.
Область научной деятельности: ветеринарная микробиология, иммунология,
эпизоотология, инфекционная патология животных туберкулезной этиологии,
организация ветеринарной науки.
Основные этапы работы: аспирант лаборатории по изучению туберкулеза
сельскохозяйственных животных КазНИВИ ВО ВАСХНИЛ – (1976-1979 гг.), младший
научный сотрудник лаборатории по изучению туберкулеза сельскохозяйственных
животных этого же института (1979-1983 гг.), научный, затем ведущий научный
сотрудник Карагандинской НИВС (1983 – 1997 гг.), заведующий отдела ветеринарносанитарной экспертизы Карагандинской области ветеринарной лаборатории (1997 – 1999
гг.), директор РГП «Центральная ветеринарная лаборатория» МСХ РК (1999 - 2000 гг.),
заведующий отдела «Диагностика заболеваний животных» РГП «Республиканская
ветеринарная лаборатория» (2001-2005гг.).
02 февраля 2005 года по настоящее время директор филиала «Карагандинская
НИВС» ТОО «КазНИВИ».
Труды и публикации – работы, в области ветеринарной микробиологии,
иммунологии, эпизоотологии, инфекционной патологии животных (туберкулезной и
бруцеллезной этиологии). Всего опубликовано более 105 научных трудов, в т.ч. 8автордың куәлігі, 1-пайдалы модельге патент, 1-инновационный патент, 4-свидетельство
о госрегистрации объекта интеллектуальной собственности, 8- рекомендаций и 5-НТД.
Ключевые достижения: Организация и проведение научно-практического
семинара по инновационному проекту «Мероприятия по обеспечению биологической
безопасности в АПК Карагандинской области» (2012).
Награды: Грамоты МСХ РК, Карагандинской областной территориальной
инспекции МСХ РК.

Базарбаев Марат – «Қазақ ҒЗВИ» ЖШС-нің «Қарағанды
ҒЗВС» филиалының бас ғылыми қызметкері, ветеринария
ғылымының докторы, доцент.
Туған күні мен туған жері: 15 тамыз 1948 жылы,
Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қаршығалы а/о, шаруа
отбасында дүниеге келген.
Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы: жоғары, ветеринариялық Алматы зооветеринариялық институтын 1976 жылдың шілде
айының 23 жұлдызында, малдәрігері мамандығы бойынша
тәмамдаған.
1985 жылы наурыз айының 28 жұлдызында Еңбек Ту
Ордені Алматы зооветеринариялық институтында Д-12-0.41.01
арнайы кеңесінде «Жануарлардың туберкулезіне қарсы
вакцинаны даярлау және вакциналық штаммдардың микобактерияларын өсіру шарттарын
үйлестіру» тақырыбымен диссертация қорғап, ветеринария ғылымының кандидаты
дәрежесін алды.
2010 жылдың 28 қазанында ҚР АШМ «ҚазАгроИнновация» АҚ «ҚазҒЗВИ» ЖШСнің Д 55.40.01 диссертациялық кеңесі отырысында, «Эпизоотология, профилактика
туберкулеза и бруцеллеза крупного рогатого скота» тақырыбында докторлық диссертация
қорғап, ветеринария ғылымының докторы ғылыми дәрежесін алды. Доцент дәрежесін
алған.
Оның жетекшілігімен туберкулез және бруцеллездің өзекті мәселесі бойынша төрт
кандидаттық диссертациялар қорғалып, бекітілген.
Ғылыми қызметінің саласы: ветеринариялық микробиология, иммунология,
эпизоотология, жануарлардың туберкулез этиологиясының инфекциялық патологиясы,
ветеринариялық ғылымды ұйымдастыру.
Негізгі жұмыс кезеңі:
ВАСХНИЛ-да «Қазақ ҒЗВИ» Ауылшаруашылық
малдарының туберкулезін зерделеу зертханасында – аспирант (1976-1979 жж.), осы
институтта кіші ғылыми қызметкер (1979-1983 гг.), Қарағанды ҒЗВС-да – жетекші
ғылыми қызметкер (1983 – 1997гг.), одан кейін Қарағанды облыстық ветеринариялық
зертханасында малдәрігерлік санитарлық сараптау бөлімінің меңгерушісі (1997–1999
жж.), ҚР АШМ РМК «Орталық ветеринариялық зертханасының» Қарағанды облыстық
филиалы директоры - (1999-2000 жж.),
РМК «Республикалық ветеринариялық
зертханасы» Қарағанды облыстық филиалының «Жан-жануарлар кеселдерін анықтау»
бөлімінде меңгеруші (2001-2005 жж.), «Қазақ ҒЗВИ» ЖШС-нің «Қарағанды ҒЗВС»
филиалының директоры (2005-2014 жж.).
Қазіргі уақытта «Қазақ ҒЗВИ» ЖШС-нің «Қарағанды ҒЗВС» филиалының бас
ғылыми қызметкері.
Ғылыми еңбектері мен жұмыстарының жарияланымдары – ветеринариялық
микробиология, иммунология, эпизоотология, жануарлардың инфекциялық патологиясы
(туберкулез және бруцеллез этиологиясы). Барлығы 105 ғылыми жұмыстар, оның ішінде
автордың куәлігі - 8, пайдалы модельге патент-1, инновациялық патент - 1, зияткерлік
меншік нысанын мемлекеттік тіркеу жөніндегі куәлігі - 4, ұсыныстар – 8 және НТҚ - 5.
Негізгі жетістіктері: «Қарағанды облысының АПК биологиялық қауіпсіздігін
қаматамасыз ету» инновациялық жоба бойынша ғылыми-тәжірибелік семинарларды
жүргізіп, ұйымдастыруы.
Марапаттары: ҚР АШМ -нің және ҚР АШМ Қарағанды облыстық аумақтық
инспекциясы мақтау қағаздары.

