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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан
бұл
көрсеткіш
Ауыл
шаруашылығы
ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессоры
міндетін атқарушы, ҚР ЖОО қауымдастығының «Үздік
ғылыми қызметкері» Таутенов Ибадулла Айғалиұлына
арналған.
Библиографияда ғалымның ғылыми және жалпы
танымдық еңбектері, өмірі мен қызметін сипаттайтын
мәліметтер қамтылған.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен қазақ
және орыс тілдерінде орналасқан.

К читателю
Предлагаемый указатель в серии «Библиография
ученых КГУ имени Коркыт Ата» посвящен доктору
сельскохозяйственных наук, профессору, Лучшему
научному сотруднику ассоциации высших учебных
заведений Таутенову Ибадулла Айгалиевичу.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения, характеризующие жизнь и деятельность ученого.
Указательный материал размещен в хронологическом
порядке на казахском и русском языках.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ
ДОКТОРЫ, ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН ПРОФЕССОРЫ
МІНДЕТІН АТҚАРУШЫ
ТАУТЕНОВ ИБАДУЛЛА АЙҒАЛИҰЛЫНЫҢ
ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
Таутенов Ибадулла Айғалиұлы1956 жылы 1 қаңтарда
Қызылорда облысы, Тереңөзек ауданы, К. Маркс атындағы
ауылда (қазіргі Н.Ілиясов ауылы) дүниеге келген.
1972 жылы Алматы қаласындағы Еңбек Қызыл Ту
орденді
Қазақтың
Мемлекеттік
ауылшаруашылық
институтының топырақтану және агрохимия факультетіне
оқуға түсіп, оны 1977 жылы ойдағыдай бітіріп, ғалымагроном біліктілігін алып шықты.
Еңбек жолын 1977жылы Тереңөзек ауданы Қазақ
ССР-ның 50 жылдығы атындағы кеңшарда аға агроном
болыпбастады.
1979 жылдан Қызылорда қаласындағы «Қазақ күріш
ғылыми-зерттеу институтында» кіші ғылыми қызметкер,
ал 1980 жылдан бастап аға ғылыми қызметкер болып
қызметатқарды.
1983 жылы Мәскеу қаласындағы Д.Н.Прянишников
атындағы Бүкілодақтық тыңайтқыш және агротопырақтану
ғылыми-зерттеу институтының аспирантурасына оқуға
түсіп, кандидаттық диссертациясын ойдағыдай
қорғап
шықты.
1992 жылы Қызылорда агроөнеркәсіп инженерлері
институтының «Агроөнеркәсіп кешені экономикасы»
кафедрасының аға оқытушысы болып қабылданды, «Ауыл
шаруашылығы өндірісінің технологиясы» кафедрасы
меңгерушісінің міндетін атқарды.
1996 жылы оқу бөлімінің бас әдіскері, Қызылорда
политехникалық институтының тестілеу орталығының
бастығы, 1998 жылдан Қорқыт Ата атындағы Қызылорда

мемлекеттік университетінің тестілеу орталығының бас
әдіскері, бастығы қызметтерін атқарды. 2002 жылдың
қыркүйегінен
И.Таутенов
«Ауыл
шаруашылығы
өндірісінің технологиясы» кафедрасының меңгерушісі
қызметіне ауысты.
2005 жылы Алматы қаласында Қазақ Ұлттық
аграрлық университеті жанындағы диссертациялық
кеңесте « Қазақстандық Арал өңірінде күріштің минералды
қоректенуі және өнімділігі» тақырыбында докторлық
диссертация қорғады.
2008
жылдың
1
сәуірінен
бастап
«ҚазАгроИнновация» АҚ қарасты «Ы.Жақаев атындағы
Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты»
ЖШС бас директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі
орынбасары қызметіне ауысты.
И.Таутенов 2014-2018 жылдары аралығында Қорқыт
Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
ғылыми жұмыстар және халықаралық байланыстар
жөніндегі проректоры қызметін атқарды.
И.Таутенов жоғары білікті ауылшаруашылығы
мамандарын даярлау ісіне зор үлес қосып келеді. 20062010 жылдары Қазақ Ұлттық Аграрлық университеті
жанындағы Д.18.01.02 диссертациялық кеңесінің мүшесі,
еліміздегі басты үш аграрлық университеттерінде - Қазақ
Ұлттық аграрлық университетінде, С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университетінде және Жәңгір хан
атындағы
Батыс
Қазақстан
агротехникалық
университетінде Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының
төрағасы болды. Ғалымның жетекшілігімен 7 магистр және
4 РhD-философия докторы дайындалды. Қазіргі кезде екі
магистрант және екі докторанттың ғылыми жұмысына
жетекшілік жасады.
Ол 160-ден астам ғылыми және оқу-әдістемелік
еңбектердің авторы, оның ішінде 1 монография, 2 оқу

құралы, 25-дан астам ұсынымдар бар. Ауыл шаруашылығы
дақылдарының 5 сортының шығуына және жаңа
технологиялар әзірлеуге үлес қосып, 15-нан аса
өнертапқыштық патенттер және авторлық куәліктер алды.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК,
ПРОФЕССОРА
ИБАДУЛЛА АЙГАЛИЕВИЧА ТАУТЕНОВА
Родился 1 января 1956 года в Кызылординской
области.
В 1977 году окончил почвенно-агрохимический
факультет Казахского сельскохозяйственного института.
Свою трудовую деятельность начал на должности
старшего агронома в риссовхозе имени 50 летия КазССР
Теренозекского района Кызылординской области.
В 1979-1992 гг. работал в Казахском НИИ риса
младшим, старшим научным сотрудником. В 1983-1986
гг.учился в целевой аспирантуре Всесоюзного научноисследовательского
института
удобрений
и
агропочвоведения им. Д.Н.Прянишникова.
В 1992-2008 гг. старший преподаватель, заведующий
кафедрой
Кызылординского
государственного
университета имени Коркыт Ата.
В 2008-2014 гг. заместитель генерального директора
по научной работе Казахского НИИ рисоводства имени
И.Жахаева.
С 2014 года по 2018 гг. проректор по научной работе и
международным
связям
Кызылординского
государственного университета имени Коркыт Ата.
В настоящее время работает профессором кафедры
«Аграрные
технологии
Кызылординского
государственного университета имени Коркыт Ата».
Научные исследования И.А.Таутенова направлены на
изучение и улучшения плодородия почв рисовых систем
Казахстанского Приаралья, оптимизации минерального
питания культур рисового севооборота, повышению
эффективности азотных удобрений применяемых в

рисоводстве и борьбе с засолением почв в условиях
орошаемого земледелия, а также охране окружающей
среды от загрязнения пестицидами.
По результатам
многолетних исследований
минерального питания культуры риса, в 1990 году защитил
кандидатскую и в 2005 году докторскую диссертацию.
Под его руководством были подготовлены 4 доктора
PhD и более 10 магистров. В настоящее время он является
научным руководителем 2 докторантов и 1 магистранта.
Им опубликовано более 160 научных и учебнометодических трудов, в их числе - 1 монография, 2
учебных пособия, более 25-ти рекомендаций. Он принимал
участие в создании 7 сортов сельскохозяйственных
культур, в разработке инновационных технологий: имеет
более 10 инновационных патентов и авторских
свидетельств.

МАРАПАТТАРЫ
 2007 жылы Елбасы Н.Назарбаевтың Алғыс хаты;
 2012 жылы облыс әкімінің Алғыс хаты;
 2012 жылы ҚР Ауылшаруашылығы министрінің
Құрмет грамотасы;
 2012-2014 жылдары «КазАгроинновация» АҚ
басқарма төрағаларының Құрмет грамоталары;
 2017 жылы облыс әкімінің Алғыс хаты;
 2018 жылы Нұр Отан партиясы Қызылорда
облыстық филиалы төрағасының алғыс хаты;
 2019 жылы ҚР ЖОО қауымдастығының «Үздік
ғылыми қызметкері».

НАГРАДЫ
 2007г. награжден Благодарственным письмом
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева;
 Благодарственным письмом акима Кызылординской
области (2012 г., 2017г);
 Почетной грамотой министра сельского хозяйства
РК (2012 г.);
 Почетными грамотами председателя правления АО
«КазАгроИнновация» (2012г.,2014г.);
 2015г. награжден Почетной грамотой акима
Кызылординской области;
 2018г. награжден Благодарственным письмом
председателя Кызылординского областного филиала
партии Нур Отан;
 2019 г. награжден званием
«Үздік ғылыми
қызметкері» ассоциации высших учебных заведений РК.

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ
1. Агроэкологические и морфофизиологические
основы минерального питания и продуктивности риса.
Монография
/ И.А.Таутенов, К.Н Жайлыбай, К.С
Баймбетов .- Алматы: Наука, 2003.-176с.
2. Минеральное питание и продуктивность риса в
условиях
Казахстанского
Приаралья:
автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора
сельскохозяйственных наук /И.А. Таутенов. - Алматы,
2005.- С.41.
3. Эффективность форм и способов внесения азотных
удобрений на урожай риса на лугово-болотных почвах
низовья реки Сырдарьи: автореферат дисс. канд. с-х.наук
/И.А.Таутенов.- Москва.-1990.- С.23.

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ӘДІСТЕМЕЛІК
ЕҢБЕКТЕР
1. Агроэкологические и морфофизиологические
основы применения удобрений в рисоводстве Казахстана:
ұсынымдар
/К.Н.Жайлыбай,
Б.А.Сарсенбаев,
С.Б.Рамазанова, И.А.Таутенов .- Алматы: Бастау, 2002.
2.
Күріш
ауыспалы
егісінде
күріш
және
әртараптандыру дақылдарын
өсіруде топырақты
минималды өңдеу әдісін және жалға егу технологиясын
қолдану
жөнінде
ұсынымдар
/И.А.Таутенов,
С.И.Умирзаков,
К.Бакирулы,
К.Шермагамбетов,
У.А.Аймухамбетов,
М.А.Вильгельм.
Кызылорда:
«Компас-Кызылорда». - 2011.
3. Күріш ауыспалы егісінде органикалық егіншілік
элементтерін
енгізу жайлы
ұсынымдар:"Ы.Жақаев
атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу
институты" ЖШС-ның ғылыми Кеңесінде (2014ж. 9қараша №12) бекітілген //И.А.Таутенов, Л.А.Тохетова,
Қ.І.Ақылбаев, Н.Ш.Нургалиев. - Қызылорда.-2014.- Б.21.
4. Күріш ауыспалы егісінде экологиялық таза күріш
өндіру
жайлы
ұсынымдар
/И.А.Таутенов,
К.Шермагамбетов, Л.А.Тохетова, Н.Б.Бодык. //Кызылорда:
«Компас-Кызылорда». – 2011.
5. Қазақстан күріш егіншілігінде тыңайтқыш
қолданудың агроэкологиялық және морфофизиологиялық
негіздемесі: ұсынымдар /И.А.Таутенов, К.Н.Жайлыбай,
Б.А.Сарсенбаев, С.Б.Рамазанова, К.Шермаганбетов/. Алматы: Бастау, 2002.
6. Методические указания по изучению дисциплины,
Раздел 1. Основы земледелия: технология производства,
хранения, переработки и стандартизация продукции
растениеводства
и
задания
контрольных
работ
/И.А.Таутенов, М.М.Жанзаков. - Кызылорда,1993.

7. Методические указания по изучению дисциплины.
Раздел 2. Основы земледелия: технология производства,
хранения, переработки и стандартизация продукции
растениеводства
и
задания
контрольных
работ
/И.Таутенов, М.М.Жанзаков. - Кызылорда,1993.
8. Методические указания по изучению дисциплины.
Раздел 3. Основы земледелия: технология производства,
хранения, переработки и стандартизация продукции
растениеводства
и
задания
контрольных
работ
/И.А.Таутенов. - Кызылорда, 1993.
9. Методические указания по выполнению курсовой
работы дисциплины:
«Противоэрозиозная защита
земель» для специальностей «Землеустройство» и
«Земельный кадастр» / И.А.Таутенов, М.У.Абдуллаев. –
Кызылорда, 2000.
10. Основы научных исследований: методические
указания по выполнению курсовой работы для
специальности 1601 «Стандартизация и сертификация
сельскохозяйственной
продукции» /И.А.Таутенов,
Д.Е.Нурымов, Б.К.Байжанова,
М.У.Абдуллаев. –
Кызылорда, 2000.
11. Программа и методические указания по
проведению
учебной
практики
по
дисциплине:
«Почвоведение
с
основами
агрохимии»
для
специальностей
«Землеустройство»
и
«Земельный
кадастр» /И.А.Таутенов, Д.Е.Нурымов, М.М.Жанзаков,
Г.Е.Дямуршаева. – Кызылорда,1999.
12. Программа и методические указания по
проведению
учебной
практики:
«Земледелие
и
растениеводство» для специальностей «Землеустройство»
и «Земельный кадастр» /И.А.Таутенов, Д.Е.Нурымов,
М.М.Жанзаков. - Кызылорда, 1999.
13. Рекомендации по проведению весеннее-полевых
работ в Кызылординской области в 2011 г. /И.А.Таутенов,

С.И.Умирзаков,
К.Бакирулы,
Х.Д.Джамантиков,
Л.А.Тохетова,
М.А.Вильгельм,
К.Шермагамбетов,
С.М.Байбосынова. - Астана: «Free Flight», 2011.
14.
Рис.
Система
сельскохозяйственного
производства Кызылординской области: рекомендации
/И.А.Таутенов. - Алматы:ТОО Бастау. - 2002. - С.512.
15. Сорт риса «КазНИИР-5»: Каталог Научнотехнических
разработок
АО
«КазАгроИнновация»
«Растениеводство
и
земледелие»
/И.А.Таутенов,
А.Н.Подольских,
С.М.Байбосынова,
Б.К.Абилханова,
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