Даутпаева Зауреш Жұмағанқызы «ҚазҒЗВИ» ЖШС Індеттанулық
мониторинг және жануарлардың
вирусты ауруларының тәуекелдерін
бағалау бөлімінің (аусыл тобы) аға
ғылыми қызметкері, ветеринария
ғылымдарының кандидаты.
Туған
күні
мен
жері:
06.11.1958 жылы, Қостанай облысы,
Қостанай ауданы Майгүл селосы.
Білімі
және
ғылыми
дәрежесі,
атағы:
жоғары,
ветеринарлық – 1982 жылы Алматы
зооветеринариялық
институтын
бітірген.
2003 жылы «Құс
пастереллезіне қарсы вакцинаны
дайындаудың
зертханалық
регламенті» тақырыбы бойынша
кандидаттық диссертация қорғады.
Ғылыми қызмет саласы: малдәрігерлік микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология микотоксикологиямен бірге және иммунология.
Жұмысының негізгі кезеңдері: 1987 жылы Қазақ ғылыми–зерттеу
ветеринария институтының құс аурулары зертханасының аға лаборанты.
1987-2003 жж. «ҚазҒЗВИ» құс және ара аурулары зертханасының кіші
ғылыми қызметкері;
2003-2006 жж. «ҚазҒЗВИ » құс аурулары зертханасының аға ғылыми
қызметкері;
2006-2009 жж. «ҚазҒЗВИ» ЖШС иммунология және биотехнология
зертханасының аға ғылыми қызметкері;
2009-2012 жж. «ҚазҒЗВИ» ЖШС құс аурулары зертханасының аға
ғылыми қызметкері;
2013-2014 жж. «ҚазҒЗВИ» ЖШС жетекші ғылыми қызметкері;
2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін «ҚазҒЗВИ» ЖШС-нің «Індеттанулық
мониторинг және жануарлардың вирусты ауруларының тәуекелдерін бағалау»
бөлімінің (аусыл тобы) аға ғылыми қызметкері.
Еңбектері мен жарияламдары: 65 ғылыми жұмыстары, 2 ұсыныс және 2
әдістемелік нұсқаулар шығарылды. ҚР 7 алдын-ала және инновациялық
патенттері бар.
Негізгі жетістіктері: Құс пастереллезіне қарсы инактивтелген сұйық
вакцина және Ньюкасл ауруы мен құс тұмауына қарсы қоспарлы инактивтелген
вакцина шығарылды.
Құстың вирусты Ньюкасл, жұқпалы ларинготрахеит және тауықтың
жұқпалы бурсаль ауруларына қарсы 3 вакцинаның басқа да иегерлерімен
бірігіп жасалған нормативті–техникалық құжаттары бар.
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Ведущий научный сотрудник
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наук.
Дата и место рождения: 6 ноября 1958 г. в
селе Майгуль, Кустанайской области.
Образование, научная степень, звание:
высшее
–
окончила
Алматинский
зооветеринарный институт в 1982 г. ,
Алматинский зооветеринарный институт, . В
2003 году защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Разработка лабораторного регламента
изготовления вакцины против пастереллеза
птиц» и ей присуждена ученая степень
кандидата ветеринарных наук.
Область научной деятельности: ветеринарная микробиология и вирусология
Основные этапы работы: старший лаборант лаборатории болезней птиц 19872001 гг., младший научный сотрудник лаборатории болезней птиц и пчел 20012003 гг Старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии и
иммунологии 2006-2009 гг. Старший научный сотрудник лаборатории по
болезням птиц 2009-2012 гг. Ведущий научный сотрудник отдела вирусологии
2013 по настоящее время.
Труды и публикации: Автор 30 научных работ, 5 предварительных и
инновационных патентов РК.
Ключевые достижения: Разработка жидкой инактивированной вакцины
против пастереллеза птиц, ассоциированной инактивированной вакцины против
гриппа и болезни Ньюкасла.
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