
 

 

 

 

 Лауазымы 

- 14.00.07-ГИГИЕНА МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 
МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ, 

- БИОСТАТИСТИКА ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДІ 
МЕДИЦИНА КАФЕДРАСЫНЫҢ ДОЦЕНТ М. А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РОМАНОВА ЖАННА 
ВИТАЛЬЕВНА 

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ (ОЛАРДЫҢ САЛАСЫ): 
- Қоршаған орта объектілеріндегі химиялық заттарды 
гигиеналық нормалау және қоғамдық денсаулық сақтау 
мәселелері бойынша 30-дан астам ғылыми мақалалардың 
авторы. 
 
ЖЕТІСТІКТЕРІ, МАРАПАТТАРЫ: 
- "Денсаулық сақтау үздігі" төс белгісі (2013 ж.); 
- "Жалпы гигиена" мамандығы бойынша жоғары біліктілік 
санатын беру туралы Сертификат (2015 ж.); 
- Денсаулық сақтау министрлігінің Құрмет грамотасы (2010 
ж.). 
 
ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ: 
- Жүкті әйелдердің алмасу процестеріне гексахлоран мен 
қорғасынның аралас әсерін зерттеу (2001ж.); 
-Су айдындарындағы гликольдердің винил эфирлерін 
гигиеналық нормалау (2002-2004 жж.); 
- Дифенилдиметоксисиланның уытты әсерін зерттеу 
(2010ж.); 
-Токсикологиядағы тестілеудің балама әдістерін зерттеу 
(2011 ж.); 
- ҚазҰУ студенттерінің өмір сүру салтының факторларын 
зерттеу. әл-Фараби және олардың өмір сүру сапасының 
көрсеткіштері (2017ж .); 
- ҚазҰУ студенттерінің хабардарлығын зерттеу. АИТВ, 
туберкулез және жыныстық жолмен берілетін 
инфекциялардың алдын алу мәселелерінде әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ (2017ж.). 
- ғылыми жетекшісі "Қоғамдық денсаулық 
сақтау"мамандығы бойынша 15-тен астам магистрант. 
 
БАСЫМ ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
МҮДДЕЛЕР: 
Қоршаған орта және денсаулық, эпидемиология, статистика, 
Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен менеджменті 

ТІЛДЕРДІ БІЛУІ: 

Орыс тілі; ағылшын –орташа деңгей. 

ХОББИ: 

Көркем әдебиет оқу, аспаздық 

 

Почта 

Zhanna.Romanova@kaznu.kz   

Тел.: 221-16-23, +77014656961  

mailto:Zhanna.Romanova@kaznu.kz


 

 

 

 

 

 Position 

- THE CANDIDATE OF MEDICAL SCIENCES IN 
THE SPECIALTY 14.00.07 – HYGIENE, 

-  Acting associate PROFESSOR of the Department 
of BIOSTATISTICS AND EVIDENCE based 
MEDICINE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROMANOVA ZHANNA 
VITALIEVNA 

SCIENTIFIC WORKS (THEIR SPHERE): 
- Author of more than 30 scientific articles on various issues of 
public health and hygienic regulation of chemicals in 
environmental objects. 
 
ACHIEVEMENTS, AWARDS: 
- Breastplate "excellent health" (2013); 
- Certificate of the highest qualification category in the specialty 
"General hygiene" (2015); 
- Certificate of merit of the Ministry of health (2010). 
 
RESEARCH ACTIVITY: 
- Study of the combined effect of hexachlorane and lead on 
metabolic processes in pregnant women (2001.); 
- Hygienic regulation of vinyl glycol esters in water reservoirs 
(2002-2004); 
- Study of the toxic effect of diphenyldimethoxysilane (2010.); 
- Study of alternative testing methods in toxicology (2011); 
- Research on the study of lifestyle factors of students of 
KazNU. al-Farabi and their associations with quality of life 
indicators (2017); 
- Research on the awareness of students of KazNU. al-Farabi in 
the prevention of HIV, tuberculosis and sexually transmitted 
infections (2017). 
- supervisor of more than 15 undergraduates in the specialty 
"Public health". 
 
PRIORITY SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL 
INTERESTS: 
Environment and health, epidemiology, statistics, methodology 
and research management 

POSSESSION OF LANGUAGES: 

Russian language; English –intermediate level. 

HOBBY: 

Reading fiction, cooking 

 

E-Mail: 

Zhanna.Romanova@kaznu.kz   

Теl.: 221-16-23, +77014656961  

mailto:Zhanna.Romanova@kaznu.kz

