ЛАТЫПОВА Залина Акрамовна
Ведущий научный сотрудник отдела по
разработке методов исследования и контроля
продукции
и
сырья
животного
происхождения, кандидат биологических
наук. Председатель Совета молодых ученых
ТОО «КазНИВИ».
Дата и место рождения: 21 ноября 1982 г. в г.
Алма-Ате в семье служащих.
Образование, ученая степень, звание:
ветеринарный врач. Окончила Казахский
Национальный Аграрный Университет в 2005
году с отличием.
Область
научной
деятельности:
ветеринарная иммунология и гематология,
молекулярная
генетика,
биотехнология,
пищевая безопасность.
Основные этапы работы: обучение в аспирантуре ДГП «КазНИВИ», с
отрывом от производства в лаборатории бруцеллеза (2005-2008 гг.), научный
сотрудник лаборатории биотехнологии и иммунологии (2009-2012 гг.),
старший научный лаборатории биотехнологии и иммунологии (2012-2013
гг.), ведущий научный сотрудник отдела по разработке методов
исследования и контроля продукции и сырья животного происхождения
ТОО «КазНИВИ» (2013- наст. время).
В 2010 году защитила кандидатску диссертацию на тему
«Иммунологические показатели молочных пород крупного рогатого скота в
норме и при бруцеллезе», присуждена ученая степень кандидата
биологических наук.
Ответственный исполнитель проекта: «Разработка биотеста для
определения пестицидов в продуктах растительного и животного
происхождения», а также руководитель проекта «Разработка критериев
оценки устойчивости к лейкозу животных отечественных типов молочного
скота Казахстана» - грант МОН РК (2015-2017 гг.).
Основные публикации работы в области ветеринарной
иммунологии, гематологии, молекулярной генетики и пищевой безопасности.
Является автором более 40 научных работ, 3 патентов и 5 методических
рекомендаций.

ЛАТЫПОВА Залина Акрамовна
Азық-түлікті және жануар текті шикізатты
бақылау әдістерін жасау бойынша бөлімінің
жетекші ғылыми қызметкері. «ҚазҒЗВИ»
ЖШС Жас ғалымдар Кеңесінің төрайымы.
Туған жері және жылы: 1982 жылы 21
қарашада
Алматыда
қызметкерлер
жанұясында дүниеге келген.
Білімі,
ғылыми
дәрежесі,
атағы:
ветеринариялық дәрігер. 2005 жылы Қазақ
Ұлттық Университетін үздік бітірді.
Ғылыми қызмет саласы: ветеринариялық
иммунология
және
гематология,
молекулярлық
генетика,
биотехнология,
азықтық қауіпсіздік.
Жұмысының негізгі кезеңдері:
«ҚазҒЗВИ» ЕМК бруцеллез
зертханасында аспирантурада оқыды (2005-2008 жж.), биотехнология және
иммунология бөлімінде ғылыми қызметкер (2009-2012 жж.), содан соң аға
ғылыми қызметкер (2012-2013 жж.), 2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін
«ҚазҒЗВИ» ЖШС «Азық-түлікті және жануар текті шикізатты бақылау
әдістерін жасау» бөлімнің жетекші ғылыми қызметкері.
2010 жылдың 23 желтоқсанында «ҚазҒЗВИ» ЖШС-нің Д 55.40.01
Диссертациялық Кеңесінің отырысында «Иммунологические показатели
молочных пород крупного рогатого скота в норме и при бруцеллезе»
тақырыбында
кандидаттық
дисертациясын
қорғап,
биологиялық
ғылымдарының кандидаты дәрежесі берілді.
Латыпова З.А. – «Өсімдік және жануар текті азықтардағы пестицидтерді
анықтауға арналған биотест жасауда» жауапты орындаушы, сонымен бірге
«Қазақстанның отандық сүтті мал тұқымдарының лейкозға қарсы
тұрақтылығын бағалау критерийлерін жасау» жобасының жетекшісі - ҚР
ҒжБМ гранты (2015-2016 жж.).
Негізгі жарияланымдар – ветеринариялық иммунология, гематология,
молекулярлық генетика және азықтық қауіпсіздік аумағында жұмыстар. 40тан аса ғылыми жұмыстардың, 3 патенттің және 5 методикалық ұсыныстың
авторы.

