МАМАНОВА САЛТАНАТ БЕКБОСЫНҚЫЗЫ
- «ҚазҒЗВИ» ЖШС «Індеттанулық мониторинг
және жануарлардың вирусты ауруларының пайда
болу тәуекелдерін бағалау» бөлімінің жетекші
ғылыми қызметкері, ветеринария ғылымдарының
кандидаты.
Туған күні және жері: 1 наурыз 1971 жылы,
Алматы облысы, Жансүгіров ауданы.
Білімі және ғылыми дәрежесі, атағы: жоғары,
ветеринарлық
–
Семей
Зоотехникалықветеринарлық
институттың
ветеринарлық
факультетін бітірген, ветеринарлық дәрігер.
2009 жылы «Ірі қара мал лейкозына жедел балау қою әдістерін табу және
«С» типті онкорнавирусының репродукцияының әдісі» тақырыбы бойынша
кандидаттық диссертация қорғады, ветеринария ғылымдарының кандидаты.
Ғылыми қызмет саласы: - ветеринарлық микробиология, вирусология,
эпизоотология, ірі қара мал лейкозын дифференциалды балау.
Жұмысының негізгі кезеңдері: 1988-1995 жж. – Семей зоотехникалық
ветеринарлық институттың студенті.
1997-2000 жж. – Алматы облысы, Ақсу ауданы, Есебулатов атындағы
ауылда ветеринарлық фельдшер.
2002 жылдың ақпан айынан бастап – Қазақ ғылыми-зерттеу ветеринария
институтының вирусология бөлімінде өндірістен бөлініп, аспирантураны
бітірген.
2005 жылдың наурыз айынан бастап –«ҚазАгроИнновация» АҚ
«ҚазҒЗВИ» ЖШС вирусология лабораториясында ғылыми қызметкер.
2009 жылдың қаңтар айынан бастап қазіргі уақытқа дейін «ҚазҒЗВИ»
ЖШС – жетекші ғылыми қызметкері.
2004-2006 жж. ДГП ҒЗВИ жас ғалымдар кеңесінің төрайымы.
2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін «ҚазҒЗВИ» ЖШС кәсіподақ
төрайымы.
Еңбектері және жарияланымдары: 30 астам ғылыми жұмыстардың
авторы, 3 НТҚ – 4 ұсынысы және 2 инновациялық патенті бар: «ІҚМ лейкоз
вирусының көбею әдістері» (2003 ж.); «Лейкозбен ауырған сиырларды
анықтау әдістері» (2004 ж.).
Негізгі жетістіктері: ІҚМ лейкозын алдын ала сауықтыру шараларын
ұйымдастыру және лабораториялық балау әдістерінің ұсыныстары, 2011 ж;
НТҚ_ІҚМ лейкозын серологиялық балауға арналған препарат жиынтықтары
(тест-жүйесі), 2011 ж.
Марапаттары: «ҚазҒЗВИ» ЖШС мақтау қағазымен марапатталды
(2005 ж.).

МАМАНОВА САЛТАНАТ БЕКБОСЫНОВНА
старший
научный
сотрудник
отдела
эпизоотологического мониторинга и оценки рисков
вирусных болезней животных ТОО «КазНИВИ»,
кандидат ветеринарных наук.
Дата и место рождения: 1 марта 1971 года в поселке
Джансугурова Алма-Атинской области.
Образование, научная степень, звание: высшее
ветеринарное - окончила ветеринарный факультет
Семипалатинского
зоотехнического
ветеринарного
института (1995), ветеринарный врач. Кандидат ветеринарных наук (2009).
Тема кандидатской диссертации: «Изыскание средств ускоренной
диагностики лейкоза крупного рогатого скота и метода репродукции
онкорнавируса типа «С».
Область научной деятельности: - ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология, дифференциальная диагностика лейкоза
крупного рогатого скота.
Основные этапы работы: С 1988 по 1995 год – студентка
Семипалатинского зоотехнического ветеринарного института. С января 1997
года по декабрь 2000 года – ветеринарный фельдшер села им. Есебулатова
Аксуского района Алматинской области. С февраля 2002 года – аспирантка с
отрывом от производства отдела вирусологии Казахского научноисследовательского ветеринарного института. С марта 2005 года – научный
сотрудник
лаборатории
вирусологии
ТОО
«КазНИВИ»
АО
«КазАгроИнновация», с января 2009 года по настоящее время – старшим
научный сотрудник ТОО «КазНИВИ».
Председатель Совета молодых ученых ДГП НИВИ (2004-2006).
Председатель профкома ТОО «КазНИВИ» (с 2010 года).
Труды и публикации: Автор более 30 опубликованных научных трудов, в
том числе 3 НТД на препараты, 4 рекомендаций и 2 инновационных патента:
«Способ репродукции вируса лейкоза крупного рогатого скота» (2003),
«Способ выявления больных лейкозом коров» (2004).
Ключевые достижения: Рекомендации по лабораторной диагностике и
организации профилактических оздоровительных мероприятий при лейкозе
крупного рогатого скота, 2011 г. НТД _ Набор препаратов (тест- система) для
серологической диагностики лейкоза КРС, 2011 г.
Награды: Награждена грамотой ТОО «КазНИВИ» (2005).

