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Туған күні 20.03.1955 

Лауазымы "Геология, мұнай-газ және тау-кен ісі" кафедрасының 

сырттай доценті 

Жоғары оқу орнының атауы, 

мамандығы және бітірген күні 

1976-1982 Қызыл Ту Орденінің Мәскеу тау-кен институты, 

мамандығы: "пайдалы қазбалар кен орындарын жерасты 

игерудің технологиясы және кешенді механикаландыруы". 

Біліктілігі-тау-кен инженері.  

1988 жылдан бастап техника ғылымдарының кандидаты) 

мамандығы бойынша: "05.15.02 – пайдалы қазбалар кен 

орындарын жерасты игеру". 

Ғылыми дәрежесі, атағы т.ғ.к., доцент 

Жұмысқа қабылдау күні Қыркүйек 2021 ж. 

Атқаратын қызметі "Геология, мұнай-газ және тау-кен ісі" кафедрасының 

сырттай доценті 

Басқа бөлімшелер мен 

ұйымдардағы жұмыс (күндер мен 

атқаратын лауазымдар) 

2009 жылдан бастап: "тау-кен Институт институты" ЕМК 

"жер қойнауын кешенді игеру" зертханасының меңгерушісі. 

Д. А. Қонаева" 

Негізгі ғылыми 

қызығушылықтары 

Кенді өздігінен құлататын жүйемен терең горизонттарды 

өңдеу кезінде жасанды түбінің тау-кен құрылымын 

модельдеу. 

Соңғы 5 жылдағы негізгі 

басылымдар 

      - «Modeling and methodology for calculating the strength of a 

man-made bottom in a system with self-destruction of ore for 

ecologically safe mining/ VIII International Scientific Conference 

“Problems of Complex Development of Georesources. E3S Web 

of Conferences 192, 03018 (2020)»;    

       - «Mine technical system with repeated geotechnology within 

new frames of sustainable development of underground mining of 

caved deposits of the Zhezkazgan field. Geodesy and Cartography 

ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009 2020 Volume 46 Issue 4: 

182–187. https://doi.org/10.3846/gac.2020.10571; 

         -«Моделирование горнотехнической конструкции 

искусственного днища при отработке глубоких горизонтов 

системой с самообрушением руды». –Промышленность 

Казахстана. 2. 2021.  

    -  Определение граничного влияния очистных работ при 

комбинированной геотехнологии на глубоких горизонтах 

шахт Донских хромитов. Complex Use of Mineral Resources. 

No1 (312), 2020 ISSN-L 2616-6445, ISSN 2224-5243 

- Технологический регламент по применению 

комбинированной геотехнологии на глубоких горизонтах -

480/-640 м шахты ДНК ДонГОКа. Алматы – Хромтау. 2020 



- Патент №34538. Способ подземной разработки сильно-

трещиноватых и неустойчивых рудных залежей на больших 

глубинах шахт с комбинированной геотехнологией 

- Патент №34564 Способ подготовки днища блоков тросо-

инъекционным упрочнением при отработке слабоустойчивых 

рудных залежей на больших глубинах 

- Патент №34565 Способ создания искусственного днища 

блока на больших глубинах с устойчивоопорной 

железобетонной платформой при системе с самообрушением 

руды 

Ғылыми және кәсіптік 

қоғамдарға мүшелік 

- ҚР Ұлттық тау-кен ғылымдары академиясының 

корреспондент-мүшесі 

ММИ-дің "кеншілер апталығы" жыл сайынғы 

симпозиумының қатысушысы РҒА ИПКОНМЕН бірлесіп 

Марапаттар  

Біліктілікті арттыру 1. Перспективы совершенствования современной техники и 

технологии разработки месторождений полезных 

ископаемых г. Актобе 15.12.2018г.  АУ им. С.Баишева 80 ак. 

ч. 

2. Методика создания 3D презентации и видеоуроков г. 

Актобе  22.06.2020 -03.07.2020г. Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университета 80 ак. ч. 

 

 

 


