
Приложение 1 

 

 

25.04.00 - Пайдалы қазбаларды өндіру мамандығы бойынша  

қауымдастырылған профессор дәрежесіне өтініш беру туралы  

Анықтама 
 

1 Аты-жөні, әкесінің аты  Алменов Талгат Макулбекович  

2 Ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, 

ғылым докторы, философия докторы 

(PhD), бейіні бойынша доктор) 

немесе философия докторы (PhD), 

бейіні бойынша доктор академиялық 

дәрежесі немесе философия докторы 

(PhD), бейіні бойынша доктор 

дәрежесі, берілген күні 

Техника ғылымдарының кандидаты, ҒК №0004239, 

22.10.2009 ж., №8 хаттама, Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитетінің шешімі. 

3 Ғылыми атағы, берілген күні - 

4 Құрметті атағы, берілген күні - 

5 Лауазымы (лауазымға тағайындау 

туралы бұйрықтың күні мен нөмірі) 

Ізденуші Алменов Т.М. 2012 жылдың 01 қыркүйегінен 

(бұйрық №1728л/с, 17.08.2012 ж.) 2016 жылдың 22 

тамызына дейін (бұйрық №316 л/с, 02.09.2015 ж.) 

доцент м. а. (жеке парақта және еңбек кітапшасында 

көрсетілген) болып жұмыс істеді. 
 

Қазіргі уақытта Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 

техникалық зерттеу университетінің,  Ө.А. 

Байқоңыров атындағы тау-кен металлургия 

институтының, «Тау-кен ісі» кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры, 31.08.2021 ж. №1139 

бұйрық. 

6 Ғылыми, ғылыми-педагогикалық 

қызмет өтілі 

Мамандығы бойынша жалпы жұмыс өтілі (ЖОО-дағы 

оқу кезеңдерін қоспағанда) - 21 жыл. 

Ғылыми-педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі - 19 

жыл. Диссертацияны қорғағаннан кейін үздіксіз 

ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі – 13 жыл. Оның 

ішінде қауымдастырылған профессор (доцент) 

лауазымында – 5 жыл үздіксіз стажы бар. 

7 Диссертация қорғағаннан 

/қауымдастырылған профессор 

(доцент) ғылыми атағын алғаннан 

кейінгі ғылыми мақалалардың саны 

Барлығы 23 жарияланған жұмыс. 

Оның ішінде: 

- Scopus (CiteScore) базасына кіретін халықаралық 

рецензияланатын ғылыми журналдарда - 3; 

- ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету Комитеті ұсынған басылымдарда – 

10; 

– басқа ғылыми журналдар мен басылымдарда 

(халықаралық конференциялар және т.б.) - 10. 

Сондай-ақ тағы 1 инновациялық патенті бар.  

8 Соңғы 5 жылда басылып шығарылған 

монографиялар, оқулықтар, жеке-

дара жазылған оқу (оқу-әдістемелік) 

құралдарының саны 

Оқу құралы-2 (біреуі жеке авторлықта, біреуі 

бірлескен авторлықта); 

Монография – 1 (бірлескен авторлықта), көлемі 26,2 

баспа табақ, оның ішінде ізденушіге 7,0 баспа табақ 

тиесілі (авторлық құқықты бөлу туралы анықтамасы 

бар). 

9 Оның жетекшілігімен диссертация 

қорғаған және ғылыми дәрежесі 

(ғылым кандидаты, ғылым докторы, 

философия докторы (PhD), бейіні 

- 
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бойынша доктор) немесе философия 

докторы (PhD), бейіні бойынша 

доктор академиялық дәрежесі немесе 

философия докторы (PhD), бейіні 

бойынша доктор дәрежесі бар 

тұлғалар 

10 Оның басшылығымен дайындалған 

республикалық, халықаралық, 

шетелдік конкурстардың, 

көрмелердің, фестивальдардың, 

сыйлықтардың, олимпиадалардың 

лауреаттары, жүлдегерлері 

Техн.ғыл.канд. Т.М.Алменовтың жетекшілігімен 

Қ. Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық 

зерттеу университеті, Ө.А.Байқоңыров атындағы тау-

кен металлургия институтының 4 курс студенті 

Серікқызы Салтанат студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының Республикалық конкурсында 3-ші 

орынға ие болды. ҚР БҒМ үшінші дәрежелі Диплом, 

Нұрсұлтан қ., 2020ж. 

11 Қосымша ақпараттар 1) 2014 жылы ҚазҰТУ-дың 80 жылдық 

мерейтойына орай жоғары білікті мамандарды 

даярлау және дамытуға қосқан үлесі үшін грамотамен 

марапатталған, Алматы қаласы, ҚазҰТУ. 

2) 2015 жылы - Қ.И.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық 

техникалық университетінің спорттық өміріне 

белсенді қатысқаны үшін, Құрмет грамотасымен 

марапатталған. Алматы, ҚазҰТУ. 

3) 2016 жылы-Алматы қаласы, Қ.И.Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ, «Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдық» мерейтойына орай 

жоғары білікті мамандарды даярлау және дамытуға 

қосқан үлесі үшін Грамотасымен марапатталған. 

4) 2019 жылы - Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-

нің құрылғанына 85 жыл толуына орай, Тау-кен 

металлургия саласы үшін жоғары білікті кадрларды 

даярлау бойынша білім саласына қосқан үлесі үшін 

Құрмет грамотасымен марапатталды. «Тау-кен өндіру 

және тау-кен металлургия кәсіпорындарының 

республикалық қауымдастығы», Нұр-сұлтан қ-сы., 

сәуір, 2019ж. 

5) 2020 жылы - ҚР Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігінің «Үшінші 

дәрежелі Кенші Даңқы» медалімен марапатталған. 

 

 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, 

О.А.Байқоңыров атындағы тау-кен 

металлургия институты директоры 
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