
25.00.12 – «Геология, мұнай және газ  кен орындарын іздеу және барлау» 
(мамандықтың шифры мен аты) 

Қауымдастырылған профессор ғылыми атағын ізденуші туралы 

АНЫҚТАМА 

1 Тегі, аты, әкесінің аты Таскинбаев Косан Мынбаевич 

2 Ғылыми дәрежесі (ғылым 

кандидаты, ғылым докторы, 

философия докторы (PhD), бейіні 

бойынша доктор академиялық 

дәрежесі немесе философия 

докторы (PhD), бейіні бойынша 

доктор дәрежесі, берілген 

уақыты 

геология-минералогия 

ғылымдарының кандидаты  

1992  жыл 20 қаңтар 

№1/2 хаттама (ГМ№007969) 

3 Ғылыми атақ, берілген уақыт - 

4 Құрметті атақ, берілген уақыт - ҚР Жер қойнауының құрметті 

барлаушысы (2004) 

- Мұнай-газ саласының еңбек 

сіңірген қызметкері (2012) 

- Еңбек ардагері (2015) 

- ҚР ЭМ Құрмет грамотасы  

- ЭжӨТҚХА «Ғылымға сіңірген 

еңбегі үшін»  ордені (2017) 

5 Лауазымы (лауазымға 

тағайындалу туралы бұйрық 

мерзімі және нөмірі) 

2014 -2016 ж.ж. – «Мұнай-газ 

ұңғымаларын бұрғылау» 

кафедрасының доценті, бұйрық 

№15жқ; 

2016-2017 ж.ж. –  «Мұнай-газ» 

факультетінің деканы, бұйрық 

№350жқ; 

2017- 2018 ж.ж. – Атырау мұнай 

және газ университетінің Каспий 

зерттеу институтының директоры 

№084жқ; 

2018 жылдан  қазіргі уақытқа дейін 

«Геология геофизика және 

геохимия» ғылыми-зерттеу 

орталығының директоры-ғылыми 

жобаның жетекшісі, бұйрық 

№105/1; 

«Мұнай-газ» факультетінің доценті, 

г.-м.ғ.к., 2021 жылдың 1 

қыркүйегінен 0,5 ставка бекітілді, 

бұйрық №239/1жқ.  

6 Ғылыми, ғылыми-педагогикалық 

жұмыс өтілі 

Барлығы 48 жыл, оның ішінде 

лауазымда 7 

 



7 Диссертация 

қорғағаннан/қауымдастырылған 

профессор (доцент) ғылыми 

атағын алғаннан кейінгі ғылыми 

мақалалар, шығармашылық 

еңбектер саны 

Барлығы 103, уәкілетті орган 

ұсынатын басылымдарда Clarivate 

analytics (Кларивэйт АналитиксWeb 

of science Core Collection 

компаниясының ақпараттық 

базасына, Scopus базаларда ғылыми 

журналдарда 16, шығармашылық 

еңбектер 

8 Соңғы 5 жылда басылған 

монографиялар, жеке жазылған 

оқу (оқу  - әдістемелік) құралдар 

саны 

2 монография 

9 Оның басшылығымен 

диссертация қорғаған және 

ғылыми дәрежесі(ғылым 

кандидаты, ғылым докторы, 

философия докторы (PhD), бейіні 

бойынша доктор академиялық 

дәрежесі немесе философия 

докторы (PhD), бейіні бойынша 

доктор дәрежесі бар тұлғалар 

- 

10 Оның жетекшілігімен даярланған 

республикалық, халықаралық, 

шетелдік конкурстардың, 

көрмелердің, фестивальдардың, 

сыйлықтардың, 

олимпиадалардың лауреаттары, 

жүлдегерлері 

- 

 Оның жетекшілігімен даярланған 

Дүниежүзілік универсиялардың, 

Азия чемпион, әлем және 

Олимпиада ойындарының 

чемпиондары немесе 

жүлдегерлеріаттарының және 

Азия ойындарының 

чемпиондары, Еуропа 

- 

11 Қосымша ақпарат - 

 

 

 

Факультет деканы                                          Ж.Дайров 


