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Библиографический указатель научных трудов, посвященный  

70 летию Председателя Правления-Ректора НАО «Казахский 
национальный аграрный исследовательский университет», Вице-
президента НАН РК, председателя Отделения аграрных наук, 
академика, лауреата Государственной премии в области науки и 
техники имени аль-Фараби, д.э.н., профессора Есполова Тлектеса 
Исабаевича.– Алматы: Айтұмар, 2022.–240 с. 

 
 
 

 
 

Составители:  
Акшалова А.Б., Кененбаева Н.С., Кульжанова К.М. 

 
 

Ответственные за выпуск:  
Тиреуов К.М., академик Национальной Академии Наук 
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Керимова У.К., доктор экономических наук, профессор; 
Айтуарова А.М., директор научной библиотеки;  
Акшалова А.Б., ведущий библиотекарь. 
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Bibliographic index of scientific works dedicated to the 70th 
anniversary of Espolov Tlektes Isabayevich, dc.ec.sc., professor, the 
Chairman of the Board-Rector of NJSC "Kazakh National Agrarian 
Research University", Vice-President of the National Academy of 
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ББК 91.9:4 
Қ17 

 
 
 
 
 
 

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! 
 

Ұсынылып отырған библиографиялық көрсеткіште «Қазақ ұлт-
тық аграрлық зерттеу университеті» КЕАҚ-ның Басқарма Төра-
ғасы-Ректор, ҚР ҰҒА Вице-Президенті, Аграрлық ғылымдар 
бөлімшесінің төрағасы, академик, әл-Фараби атындағы ғылым мен 
техника саласындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, э.ғ.д., 
профессор Есполов Тілектес Исабайұлының ғылыми еңбектері 
жинақталған.  

Бұл көсеткіште ғалымның өмірі мен еңбек жолын сипаттайтын 
мәліметтер, жарияланған еңбектері, ғалымның жетекшілігімен 
қорғалған ғылыми диссертациялары және ол туралы жазылған 
әдебиеттер енгізілген.     

Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен орналасқан, әр 
жылдың көлемінде алфавит ретімен: қазақша, орысша және ағыл-
шын тілдерінде беріліп отыр.  
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ББК 91.9:4 
Қ17 

 
 
 
 
 
 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

В данном библиографическом указателе собраны научные 
труды Председателя Правления-Ректора НАО «Казахский 
национальный аграрный исследовательский университет», 
Вице-президента НАН РК, председателя Отделения аграрных 
наук, академика, лауреата Государственной премии в области 
науки и техники имени аль-Фараби, д.э.н., профессора 
Есполова Тлектеса Исабаевича. 

Указатель включает материалы, характеризующие жизнь и 
дея-тельность ученого, его научные труды, публикации, защи-
щенные диссертации под его руководством и литературу о нем. 
Материал в указателе расположен в хронологическом порядке, 
в пределах каждого года по алфавиту: сначала идут работы 
опубликованные на казахском, русском и английском языках.  
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BBK 91.9:4 
Қ17 

 
 

 
 
 

 
DEAR READERS! 

 
 

This bibliographic index contains the scientific works of Espolov 
Tlektes Isabayevich, professor, the Chairman of the Board-Rector of 
NJSC "Kazakh National Agrarian Research University", Vice-President 
of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 
Chairman of the Department of Agrarian Sciences, Academician, 
Laureate of the Al-Farabi State Prize in Science and Technology.  

The index includes materials characterizing the life and working 
activity of the scientist, his scientific works, publications, defended 
dissertations under his supervision and literature about him. The material 
in the index is arranged in chronological order, alphabetically within 
each year: first there are works published in Kazakh, Russian and 
English. 
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«ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ» 
КЕАҚ-НЫҢ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ-РЕКТОР, ҚР ҰҒА ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТІ, АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР БӨЛІМШЕСІНІҢ 
ТӨРАҒАСЫ, АКАДЕМИК, ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ 

МЕН ТЕХНИКА САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
СЫЙЛЫҚТЫҢ ЛАУРЕАТЫ, Э.Ғ.Д., ПРОФЕССОР 

ЕСПОЛОВ ТІЛЕКТЕС ИСАБАЙҰЛЫНЫҢ 
ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ 

 
 

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР:  
 

Туған жылы мен туған жері: 15.06.1952 ж., Жамбыл облысы, 
Қордай ауданы, Қарасай ауылы (Михайловка), Қазақстан Респуб-
ликасы. 

 
 
БІЛІМІ: 
 

1970-1975 жж. Қазақ ауыл шаруашылығы институты, мамандығы 
– ауыл шаруашылығы өндірісінің инжинер-механигі;  
1978-1981 жж. А.Н.Костяков атындағы Бүкілодақтық гидротех-
ника және мелиорация ғылыми-зерттеу институтының аспиран-
турасы. (Мәскеу қ.).   
 
 

ЕҢБЕК ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ: 
 

1975 ж. Қазақ ауыл шаруашылығы институтының кафедра 
ассистенті;  
1982 ж. Қазақ ауыл шаруашылығы институты, сумен қамтамасыз 
ету және суландыру жөніндегі салалық ғылыми-зерттеу зертхана-
сының меңгерушісі, оқытушысы және доценті;  
1993 ж. Алматы индустриялдық колледжінің директоры, Алматы 
индустриялды-педагогикалық академиясының ректоры;  
2001 ж. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры;   
2016 ж. «Қазақ ұлттық аграрлық университеті» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы Басқарма-Ректоры.  
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ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ ЖӘНЕ АТАҒЫ:  
 
 

1982 ж. Техника ғылымдарының кандидаты;  
1995 ж.   Қазақ Халық академигі;
1997 ж. Экономика ғылымдарының докторы; 
1998ж. Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі; 
1998ж. «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері»  құрметті атағы; 
1998ж. ҚР ауылшаруашылық Ғылым академиясының корреспондент 

мүшесі;
2001ж. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры; 
2001ж. Докторлық диссертациялар қорғау жөніндегі диссертациялық 

кеңестің төрағасы; 
2002 ж. Қазақстан жоғары мектебі ғылым академиясының толық 

мүшесі;
2002ж. Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті 

қызметкері; 
2002ж. М.Х.Дулати ат.  Тараз мемлекеттік университетінің Құрметті 

профессоры; 
2002 ж. Моңғолия Ұлттық ғылым академиясының академигі; 
2003ж. ІІІ сайланған Алматы қаласы Мәслихатының депутаты; 
2004 ж.   ҚР Ұлттық ғылым академиясының құрметті мүшесі; 
2004 ж. Халықаралық Ақпараттандыру академиясының толық мүшесі; 
2004 ж. ҚР Ұлттық инженерлік академиясының академигі;  
2005 ж. Ресей ауылшаруашылығы ғылымдары академиясының шетел-

дік мүшесі;  
2005 ж. РФ Қауіпсіздік, қорғаныс және құқық тәртібі проблемалары 

академиясының академигі;  
2006 ж. Қазақ білім академиясының академигі; 
2007 ж. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Аграрлық ғылымдар 

бөлімшесінің төрағасы; 
2007 ж. IV шақырылған Алматы қаласы мәслихатының депутаты; 
2007ж. Ғылым, білім, мәдениет және қоғамдық келісім мәселелері 

жөніндегі комиссияның төрағасы; 
2007ж. Болон  декларациясы аясында Еуропалық білім кеңістігіне оқу 

мақсатындағы Орталық Азия және Қазақстан жоғары оқу 
орындары ректорларының кеңесі  - Тараз декларациясы; 

2007 ж. Беларусь мемлекеттік ауылшаруашылық академиясының 
Құрметті докторы;  

2008 ж. ҚР Ұлттық ғылым академиясының толық мүшесі;   
2008 ж. ҚРҰлттық Ғылым академиясының Вице-Президенті, академик;
2008 ж. Украина ұлттық ауылшаруашылық университетінің  Құрметті 

докторы; 
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2008ж. ҚР Президенті жанындағы адам құқықтары жөніндегі 
комиссияның мүшесі; 

2009ж. ҚР Парламент Мәжілісі  - Депутаттың қоғамдық көмекшісі; 
2009ж. Еуропа университеттерінің Ұлы Хартияға бірігуі туралы келісімге 

қол қою,  Болонья қ., Италия; 
2009 ж. «Тәжік аграрлық университетінің Құрметті профессоры; 
2009ж. Болгария аграрлық университетінің Құрметті профессоры;  
2010ж. Украинаның биоресурстар және табиғат пайдалану Ұлттық 

университетінің Құрметті докторы; 
2010ж. Украинаның аграрлық ғылымдар Ұлттық академиясының 

академигі;  
2011 ж. К.А.Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік аграрлық универ-

ситетінің Құрметті докторы; 
2012 ж. Халықаралық Ақпараттандыру академиясының академигі; 
2012 ж. Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясы-

ның академигі;  
2012 ж. ҚР Ұлттық ғылым Аграрлық ғылымдар бөлімшесінің төр-

ағасы; 
2012 ж. Святой Иштван университетінің Құрметті профессоры; 
2012 ж. Кубань мемлекеттік аграрлық университетінің Құрметті про-

фессоры;  
2013 ж. Молдова мемлекеттік аграрлық университетінің Құрметті 

докторы; 
2013 ж. Александр Стулгинск атындағы Литва университетінің Құр-

метті докторы;  
2015 ж. Қазақстан Республикасы Көркем академиясының академигі;  
2015 ж. Армения Ұлттық аграрлық университетінің Құрметті док-

торы; 
2016 ж. Конгук университетінің Құрметті профессоры; 
2016 ж. Әзірбайжан мемлекеттік аграрлық университетінің Құрметті 

докторы;  
2016 ж. Қытай Солтүстік-Батыс университетінің Құрметті профес-

соры;  
2016 ж. Беларусь  мемлекеттік аграрлық-техникалық университетінің 

Құрметті профессоры;  
2017 ж. Мичурин МАУ Құрметті профессоры; 
2019 ж. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Құр-

метті докторы; 
2019 ж. М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің Құрметті профессоры; 
2021 ж. Почетный  профессор Брестского  государственного  техни-

ческого университета. 
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МАРАПАТТАРЫ:  
 

ОРДЕНДЕРІ 
2021ж. І дәрежелі  «Барыс» ордені; 
2020ж. А.Байтұрсынов атындағы орден; 
2013 ж. «Қазақстан даңқы» ордені; 
2010 ж. ІІ дәрежелі «Барыс» ордені; 
2005 ж. «Парасат» ордені;  
2005 ж. Құқық қорғау және қорғаныс, қауіпсіздік мәселелері Ресей 

академиясының «Ломоносов» ордені. 
 

МЕРЕКЕЛІК МЕДАЛЬДАРЫ 
 

1988 ж. Золотая медаль «За успехи в народномхозяйстве СССР»; 

2001 ж. «ҚР Тәуелсіздігіне –10 жыл» мерекелік медалі; 
2002 ж. «ҚР Қарулы күштеріне – 10 жыл» медалі;  
2005 ж. «Қазақстанның Конституциясына 10 жыл» медалі; 
2006 ж. «ҚР Парламентіне – 10 жыл» медалі; 
2006 ж. «Золотая памятная медаль» Арменияның мемлекеттік аграр-

лық университеті;  
2006 ж. «Алматы құрылыс»  Ұлттық  холдинг  компаниясының 

мерейтой медалі; 
2006 ж. «Ветеринария саласына сіңірген еңбегі үшін» медалі; 
2006 ж. Ы.Алтынсарин атындағы медалі; 
2006 ж.  А.Байтұрсынов атындағы күміс медалі; 
2007 ж. ҚР Сенат Парламентінің Құрмет грамотасы; 
2007 ж. Д.Н.Прянишников ат. ВНИИА «Почетный агрохимик» медалі; 
2007 ж. За обогащение мирового опыта в области подготовки успеш-

ных руководителей» Сократ атындағы Халықаралық марапат 

(Оксфорд, Великобритания);  
2008 ж. «Астана қаласына – 10 жыл» медалі; 
2009 ж. «Нұр Отан» партиясына – 10 жыл» медалі; 
2009 ж. Халықаралық ядроға қарсы «Семей-Невада» қозғалысының  

20 жылдығы мерекелік медалі; 
2010 ж. К.А.Тимирязева медалі  «За большой личный вклад в развитие 

аграрной науки и образования»; 
2010ж. Украина Биоресурстар және табиғатты пайдалану Ұлттық 

университетінің Құрметті докторы медалі; 
2011 ж.  «ҚР Тәуелсіздігіне – 20 жыл» мерекелік медалі;  
2012 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 

дамуына елеулі үлес қосқаны үшін университеттің – 75 
 жылдық мерекелік медалі; 
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2012 ж. «ҚР Қарулы күштеріне – 20 жыл» медалі; 
2013 ж.  «Қазақ мал шаруашылығы және мал азығы өндірісі ғылыми- 

зерттеу институтына – 80 жыл» мерекелік медалі; 
2013ж. «Молдова аграрлық университетіне – 80 жыл» мерекелік 

медалі; 
2013 ж. А.Стулгинск атындағы Литва университеті медалі; 
2014ж. Халықаралық Семей-Невада Антиядролық Қозғалысының –25 

жылдығы медалі; 
2014 ж. «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне-80 жыл» 

мерекелік медалі; 
2014 ж. «Қазақстан маслихаттарына – 20 жыл» медалі; 
2014 ж. «Қазақстан халқы Ассамблеясына – 20 жыл» медалі; 
2014 ж. «Қайырымдылығы үшін  САУАП» медалі; 
2014 ж. Қазақстан Ассамблеясының қоғамдық «Бірлік» алтын  медалі; 
2014ж. Серебряная медаль им. Ахмета Байтурсынова; 
2015ж. Золотая медаль 85-летия Национального аграрного универси-

тета Армении; 
2015 ж. Кентау қаласына 60 жыл» мерекелік  медалі; 
2017 ж. Ауыл шаруашылығы аэрофотогеодезиялық іздестіру  мемле-

кеттік институтының  80 жылдық мерекелік медалі; 
2017 ж. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің 

«Еңбек ардагері» медалі; 
2017 ж. «Ауылшаруашылығы ардагерлер ұйымы» қоғамдық бірлесті-

гінің   «Құрметті ардагер»  медалі; 
2017ж. ҚР  Қарулы күштерінің ардагерлерінің «Армия генералы  

С.Қ.Нұрмағамбетов» медалі; 
2017 ж. "Почетный профессор" БГАТУ медалі; 
2017 ж. Жоғары оқу орындары қауымдастығының А. Байтұрсынов 

атындағы алтын медалі; 
2017 ж. «Д.А.Қонаев 105 жыл» медалі; 
2018ж. Астана 20 жыл мерекелік  медалі (1998-2018); 
2018ж. «10 лет ЦАРИКЦ» мерекелік медалі; 
2018ж. «Халық Қаһарманы» Қ.Қайсенов  медалі (Шығыс Қазақстан 

облыстық ауғанстан соғыс ардагерлерінің одағы);  
2018ж. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне 

90 жыл» мерекелік медалі; 
2018ж. Юбилейная медаль Российская  Агропромышленная выставка  

«Золотая осень» 2018.  
2018ж. «Құрметті ардагер» медалі; 
2019ж.  Қоғам дамуына қосқан зор үлесі үшін «Шәкірім» медалі; 
2019ж.  «Қазақстан жоғары мектебінің еңбек сіңірген қайраткері»; 
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2019ж. Памятная нагрудная медаль «К 240-летию со дня основания 
 Государственного университета по землеустройству»; 

2019ж. «Қорқыт Ата атындағы Алтын» медалі; 
2019ж. ҚР инженерлік ісін дамытуға қосқан елеулі еңбегі үшін «Инже-

нерлік даңқ»  үлкен алтын медалі; 
2019ж. Медаль юбилейная «20 лет Казахскому автомобильно-дорож-

ному институту им. Л. Б. Гончарова»; 
2020ж. «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» мерекелік медалі; 
2020ж. «Ғасыр  ғұламасы», академик Н.Ә. Назарбаев  - ҚР ҰҒА  алтын  

медалі»; 
2021ж. Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық «Бірлік» алтын 

медалі; 
2021ж. «С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық уни-

верситетінің медалі»; 
2021ж. Халықаралық Невада-Семей Антиядролық Қозғалысының  

30 жылдығы  мерекелік  медалі; 
2021ж. «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» мерекелік медалі; 
2021ж. Шириншо Шотемур атындағы Тәжік аграрлық университетінің  

90 жыл мерейтойлық медалі. 
 

ТӨСБЕЛГІСІ 
1989 ж.  «КСРО өнертапқышы»; 
1998 ж. «ҚР білім беру ісінің үздігі» төсбелгісі;  
2002 ж. «ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгісі;  
2004 ж. «80 лет А.Н.Костяков атындағы гидротехника және мели-

орация ВНИИ» төсбелгісі; 
2005ж.  «Атырау мұнай және газ институтына –25 жыл» төсбелгісі; 
2005 ж. «Қазақстанның құрметті спорт қайраткері»;  
2005 ж. Мәдениет қайраткері» құрмет белгісі; 
2006 ж. «Белсенді қызметі үшін» төсбелгісі; 
2006 ж.   «ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Әскери институтына -  

75 жыл» төсбелгісі; 
2007 ж.  Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген 

еңбегі үшін» төсбелгі; 
2007 ж. «UIB-15 лет» төсбелгісі; 
2011 ж. «Медеу ауданының – 75 жылдығы» мерекелік белгісі; 
2011 ж. «Инженерлік даңқ»  алтын белгі; 
2012 ж. «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға сіңірген еңбегі  

үшін» төсбелгісі; 
2013 ж. I дәрежелі «Еңбек даңқы» төсбелгісі; 
2013 ж. «Су шаруашылығының үздігі» төсбелгісі;  
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2013ж. Памятный  знак  «20 лет Международному Фонду спасения 
Арала»; 

2015ж. Совет Одағының батыры, Халық Қаһарманы, армия генералы 
С.Қ.Нұрмағамбетовтың естелік белгісі; 

2015 ж. ҚР АШМ «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» төсбелгісі; 
2015 ж. ҚР АШҒА «Аграрлық ғылымды дамытудағы сіңірген еңбегі 

үшін» төсбелгі; 
2015 ж. Юбилейный знак «За заслуги в аграрной науке  и образований»  

РАГУ- МСХА им. К.Т.Тимирязева-150 лет; 
2017 ж. «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 25 жыл»  

мерейтойлық белгі; 
2017 ж. Ауылшаруашылығы қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағы-

ның I дәрежелі «Еңбек даңқы» белгісі;  
2018 ж. Ұлы Елдің Тарандысы белгісі; 
2019ж. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына-  

75 жыл» белгісі; 
2019ж. Қазақстан Республикасының Әл-Фараби атындағы ғылым мен 

техника саласындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты төс-
белгісі; 

2020ж. «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі; 
2020ж. «Университет мақтанышы» төсбелгісі; 
2020ж. «Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 90 жыл» төсбелгісі; 
2021ж. Қазақстан халқы Ассамблеясының «Мейірім» төсбелгісі. 

 
ЕЛ ҚҰРМЕТІ

2005ж. Жамбыл облысы Қордай ауданының «Құрметті азаматы»; 
2007 ж. Алматы облысы Жамбыл ауданының «Құрметті азаматы»; 
2008 ж. Алматы облысы Талғар  ауданының «Құрметті азаматы»; 
2012 ж. Алматы облысының «Құрметті азаматы»; 
2015 ж. Жамбыл облысының «Құрметті азаматы». 
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«ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ» 
КЕАҚ-НЫҢ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ-РЕКТОР, ҚР ҰҒА ВИЦЕ-

ПРЕЗИДЕНТІ, АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР БӨЛІМШЕСІНІҢ 
ТӨРАҒАСЫ, АКАДЕМИК, ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ 

МЕН ТЕХНИКА САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 
СЫЙЛЫҚТЫҢ ЛАУРЕАТЫ, Э.Ғ.Д., ПРОФЕССОР 

ЕСПОЛОВ ТІЛЕКТЕС ИСАБАЙҰЛЫНЫҢ 
ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ  

ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ 
 

Тілектес Исабайұлы Есполов 1952 жылы 15 маусымда Жамбыл 
облысы Қордай ауданы Михайловка (Қарасай) ауылында дүниеге 
келген.  

Ол өзінің ғылыми-педагогикалық қызметін 1975 жылы Қазақ ауыл 
шаруашылығы институты кафедрасының ассистенті болып бастады. 
1978-1981 жылдары Мәскеу қаласында А.Н. Костяков атындағы Бүкіл-
одақтық Гидротехника және мелиорация ғылыми-зерттеу институтының 
аспирантурасында оқып, осы институтта 1982 жылы техника ғылымда-
рының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациясын қорғады. 
Аспирантураны аяқтағаннан кейін Қазақ ауыл шаруашылығы институ-
тында оқытушы, доцент, салалық ғылыми-зерттеу зертханасының мең-
герушісі лауазымдарында жұмысын жалғастырды. 1993 ж. Алматы 
индустриалды колледжінің директоры, кейін Алматы индустриалды-
педагогикалық академиясының ректоры болып тағайындалды. 1997 
жылы экономика ғылымдары бойынша докторлық диссертация қорғап, 
2001 жылы профессор ғылыми атағын алды. 

2001 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық аграрлық 
зерттеу университетінің Басқарма Төрағасы - Ректор болып жұмыс 
жасайды. 

Тілектес Исабайұлының басшылығымен университеттің маман-
дарды: бакалавр – магистр – PhD докторы үш деңгейлі даярлауға көшуі 
жүзеге асырылды, оқытудың кредиттік технологиясы енгізілді, білім 
берудің әлемдік деңгейіне қол жеткізу бойынша жоспарлы жұмыстар 
жүргізілуде: университет Еуропалық білім беру кеңістігіне кірді, Болон 
декларациясына қосылды және университеттердің Еуропалық қауым-
дастығына мүше болды. 

Ол республиканың аграрлық жоғары оқу орындары арасында 
академиялық ұтқырлықты дамытудың бастамашыларының бірі, Темпус, 
Эрасмус Мундус, Эрасмус - халықаралық ғылыми бағдарламалар мен 
жобалардың жетекшісі болып табылады.  
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Т.И. Есполов – Қазақстандағы табиғи ресурстарды басқару сала-
сындағы танымал ғалым, жоғары мектептің ірі ұйымдастырушысы, 
көптеген ғылыми-білім беру және инновациялық жобалардың жетек-
шісі. 

Оның жетекшілігімен университет жобалық басқарудың халықара-
лық стандарттарын қолдана отырып, әлемнің жетекші ғылыми орталық-
тары мен жоғары оқу орындарының 13 халықаралық сарапшыларымен 
бірге ұлттық зерттеу университетіне айналды.  

Қазақстанда алғаш рет Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
үлгісінде зерттеу университетінің моделі әзірленді, ол Қазақстан Рес-
публикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
жүйесіне, сондай-ақ ТМД елдерінің жетекші аграрлық ЖОО-на ұсын-
ылды. Трансформация бойынша университет тәжірибесімен Қазақстан-
ның 20 ға жуық оқу орындары танысып, өздеріне енгізуге шешім 
қабылдады.  

Университет елімізде алғашқылардың бірі болып коммерциялық 
емес акционерлік қоғамға өтті. Бүгін ҚР БҒМ 28 ЖОО ҚазҰАЗУ-нің 
тәжірибесін пайдалана отырып, коммерциялық емес акционерлік қоғ-
амға көшті.  

Нәтижесінде 2020 жылғы 23 қазанда Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің Қаулысымен ЖОО-на  ерекше «зерттеу» мәртебесі берілді. 

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті әлемнің 137 жетекші 
жоғары оқу орындарымен және ғылыми орталықтарымен ынтымақ-
тастықта, жоғары білім және ғылым бойынша 17 халықаралық қауым-
дастық пен ұйымның мүшесі.   

Есполов Тілектес Исабайұлы ТМД елдерінің жетекші аграрлық 
ЖОО ректорлары кеңесінің, сондай-ақ Алматы өңірі ЖОО ректорлары 
кеңесінің төрағасы болып табылады. 

Оның басшылық еткен жылдары жоғары оқу орнында қуатты 
ғылыми-зерттеу инфрақұрылымы құрылды. Қазіргі уақытта оның 
тікелей жетекшілігімен халықаралық агенттіктер аккредиттеген Агро-
технологиялық хаб, су хабы, 11 ҒЗИ, 8 инновациялық орталық, 49 
зерттеу зертханасы тиімді жұмыс жасайды. Нақты ғылыми жобалар 
шеңберінде құрылған 18 халықаралық зерттеу орталығы жұмыс істейді. 

Университетте Вакцинология халықаралық зерттеу орталығы құр-
ылды, ол ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің М.Айқымбаев атындағы 
Ұлттық қауіпті инфекциялар ғылыми орталығымен бірге, шетелдік 
серіктестер – Огайо штатының Университеті (АҚШ) мен Vaxine Pty Ltd 
биотехнологиялық компаниясының (Австралия) қолдауымен корона-
вирусқа қарсы қауіпсіз нановакцина әзірледі.  

Нановакциналар Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына үміткер 
вакциналар тізіміне енгізілген. 
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2019 жылы ҚазҰАЗУ-де Вагенинген университетімен (Нидерланд) 
жұмыс жөніндегі халықаралық институт ашылды. 2020-2021 оқу 
жылында пилоттық режимде «Өсімдіктер және технологиялар туралы 
ғылым», «Ветеринариялық-тамақ қауіпсіздігі және технологиялар»  екі 
білім беру бағдарламасы бойынша студенттерді дайындау басталды. 

Университетте АҚШ, Еуропа, Тынық мұхит аймағы елдерінің жет-
екші серіктес жоғары оқу орындарымен 11 қос диплом бағдарламасы 
жүзеге асырылуда.  

Т.И. Есполовтың ғылыми қызметі су ресурстарын тиімді бас-
қаруға, Қазақстанда су қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған және 
нарықтық қатынастарды дамыту жағдайында елдің табиғи ресурстарын 
молайтуды экономикалық бағалау мен басқаруға арналған.  

Ол 500-ден астам ғылыми – оқу – әдістемелік жұмыстардың, 
соның ішінде 30-дан астам монографиялардың, оқулықтардың, оқу 
құралдарының авторы. 40-тан астам патенттер мен өнертабыстардың 
иегері. 

Тілектес Исабайұлы аграрлық сала экономистерінің үлкен ғылыми 
мектебін құрды. Оның ғылыми жетекшілігімен 66 кандидат, 25 ғылым 
докторы және 7 PhD докторы дайындалды. 

География институтының ғалымдарымен бірге «Қазақстанның су 
ресурстары: бағалау, болжау, басқару» атты монография жарық көрді. 
Бұл Қазақстан тарихында алғаш рет жарық көрген және ТМД елдерінде 
теңдесі жоқ 30 томдық бірегей ғылыми еңбек.  

Аграрлық білім мен ғылымды дамыту саласындағы еңбегі үшін ол 
«Ұлттық қауіпсіздік мәнмәтінінде Қазақстан Республикасының табиғи-
шаруашылық жүйелерін тұрақты сумен қамтамасыз ету саласындағы 
ғылыми жұмыстар циклы» тақырыбындағы ғылыми жұмысы үшін әл-
Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 2019 жылғы 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 
атанды. 

Оның белсенді қатысуымен интеграцияны күшейту үшін уни-
верситетке ҚР АШМ «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» 
КЕАҚ-ның Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 2 шілдедегі шешімімен 
«Қазақ жеміс-көкөніс шаруашылығы ҒЗИ» сенімгерлік басқаруға 
берілді, ал 2021 жылғы 1 қарашада «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім 
беру орталығы» КЕАҚ-ның («ҰАҒБО» КЕАҚ) Директорлар кеңесінің 
№13/21 шешімімен 3 ҒЗИ және 1 ҒӨО: «Ө. О. Оспанов атындағы Қазақ 
топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты» ЖШС, 
«Қазақ қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі ғылыми-зерттеу институты» 
ЖШС, «Қазақ жеміс-көкөніс шаруашылығы ғылыми-зерттеу инсти-
туты» ЖШС және «Агроинженерия ғылыми-өндірістік орталығы» 
ЖШС басқаруға берілді. 

ҚР АШМ ҒЗИ-мен университеттің ғылыми-білім беру кластер-
лерін құру тиімді интеграцияның нәтижесі болды. 
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Осының барлығы ғылым мен ғылымды қажетсінетін өндіріс 
арқылы мамандар даярлауды жүргізуге, АӨК дамыту саласында іргелі 
және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін университеттің және бар 
ғылыми-зерттеу институттарын және құрылып жатқан инновациялық 
зерттеу зертханаларын бірлесіп пайдалануға мүмкіндік береді.  

Т.И. Есполовтың жетекшілігімен жүргізіліп жатқан көпжылдық 
жүйелі жұмыс университетке 9 халықаралық және ұлттық рейтингте 
лайықты орын алуға мүмкіндік берді. Жоғары оқу орны академиялық 
ранжирлеу және артықшылық бойынша обсерваторияның (IREG) топ-
500 университеттерінің, Өмір туралы Еуропалық университеттер 
Қауымдастығының (ICA) топ-200 құрамына кіреді және UI GreenMetric 
әлемдік университеттер рейтингінде 454-ші орынға ие. 

2018 және 2019 жылдары QS әлемнің үздік университеттері 
рейтингінде ЖОО 651 – орынды, 2020 жылы – 591 орынды және 2021 
жылы – 551 орынды иеленді. Мақсат – QS-400 рейтингімен әлемдік 
деңгейдегі университет болу. 

Есполов Тілектес Исабайұлы Қазақстанның қоғамдық және саяси 
өміріне белсенді қатысады, атап айтқанда, ҚР Президенті жанындағы 
Адам құқықтары жөніндегі комиссияның мүшесі. 

Аграрлық ғылым мен білім беруді дамытуға қосқан зор үлесі үшін 
ол отандық және шетелдік академиялардың: Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Ғылым академиясының, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Инженерлік академиясының, Қазақстан Ұлттық Жаратылыстану ғылым-
дары Академиясының, Ресей Ғылым академиясының, Украина ұлттық 
аграрлық ғылымдар академиясының, Халықаралық жоғары мектеп 
академиясының академигі болып сайланды, «КСРО өнертапқышы» 
атағына ие болды. 

Тілектес Исабайұлының ғылыми еңбектері тек Қазақстанда ғана 
емес, әлемдік ғылыми-білім беру кеңістігінде де танылған. 

Тілектес Исабайұлы жақын және алыс шетелдің 14 жетекші 
жоғары оқу орындарының: К.А. Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік 
аграрлық университеті (МАША), Украинаның биоресурстар және таби-
ғатты пайдалану ұлттық университеті, Беларус мемлекеттік ауыл-
шаруашылық академиясы, К.И. Скрябин атындағы Қырғыз ұлттық 
аграрлық университеті, Әзірбайжан ауыл шаруашылығы академиясы, 
Молдова мемлекеттік аграрлық университеті, Александрас Стулгинскис 
атындағы Литва, Армения ұлттық аграрлық университеті, Конкук 
университеті (Оңтүстік Корея) т.б. жоғары оқу орындарының құрметті 
докторы және профессоры болып табылады. 

Т.И.Есполов «Парасат», 2005 ж., II дәрежелі «Барыс», 2010 ж., 
«Қазақстан даңқы», 2013 ж., I дәрежелі «Барыс», 2021 ордендерімен, 
көптеген медальдармен, төсбелгілермен және грамоталармен марапат-
талған. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ-РЕКТОРА НАО «КАЗАХСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ», ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА НАН РК, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ АГРАРНЫХ НАУК, 
АКАДЕМИКА, ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ В 

ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ, Д.Э.Н., 
ПРОФЕССОРА  

ЕСПОЛОВА ТЛЕКТЕСА ИСАБАЕВИЧА 
 

 
СВЕДЕНИЯ:  
 

Дата и место рождения: 15.06.1952 г, село Карасай, Кордайского 
района, Жамбылской области, Республики Казахстан. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ:  
 

Дата и место рождения: 1970-1975гг. Казахский сельскохо-
зяйственный иститут, специальность - инженер-механик сель-
скохозяйственного производства;  
1978-1981гг. Аспирантура Всесоюзного Научно-исследователь-
ского института гидротехники и мелиорации имени А.Н.Кос-
тякова, г. Москва.   

 
ТРУДОВАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 

1975г. - ассистент кафедры Казахского сельскохозяйственного 
института;  
1982г. - преподаватель, доцент, заведующий Отраслевой науч-
но-исследовательской лаборатории Казахского сельскохозяйс-
твенного института; 
1993г. - директор Алматинского индустриального колледжа, 
ректор Алматинской индустриально-педагогической академии;  
2001г. Ректор Казахского национального аграрного универ-
ситета;  
2016г. - председатель Правления-Ректор Некоммерческого акци-
онерного общества «Казахский Национальный аграрный уни-
верситет». 
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УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЯ: 
 

1982 г. Кандидат технических наук; 
1995 г. Академик Народной Академии Казахстана
1997 г. Доктор экономических наук; 
1998г. Отличник образования Республики Казахстан; 
1998г. Почетное  звание «Қазақстанның еңбек сіңірген  қызметкері;
1998г. Член-корреспондент Академии сельско-хозяйственных наук 

Республики Казахстан; 
2001г. Ректор Казахского национального аграрного университета;
2001г. Председатель диссертационного совета по защите докторских 

диссертаций; 
2002г. Действительный член Академии наук высшей школы Каз-

ахстана; 
2002г. Почетный работник образования Республики Казахстан; 
2002г. Почетный профессор. Таразского государственного универ-

ситета им. М. Х. Дулати;
2002 г. Академик национальной академии Монголии;   
2003 г. Депутат III-го созыва Маслихата города Алматы;  
2004 г. Почетный член Национальный академии наук РК; 
2004г. Действительный член Академии международной академии 

информатизации;  
2004г. Академик Национальной инженерной академии Республики 

Казахстан;  
2005г. Иностранный член Российской академии  сельско-хозяйст-

венных наук;  
2005г.  Академик Академии проблем безопасности, обороны и право-

порядка РФ;  
2006 г. Академик Казахской академии образования;
2007 г. Председатель отделения аграрных наук Национальной акаде-

мии наук РК; 
2007 г. Почетный доктор Белорусской государственной сельско-хоз-

яйственной;  
2007 г. Депутат маслихата города Алматы IV созыва; 
2007 г. Председатель комиссии по вопросам науки, образования, 

культуры и общественного согласия;
2007 г. Совет ректоров высших учебных заведений Центральной Азии и 

Казахстана в рамках Болонской декларации, направленной на 
Европейское образовательное пространство;

2008 г. Действительный член Академии НАН РК;  
2008 г.  Вице-президент, академик Национальной Академии наук Рес-

публики Казахстан;



23 
 

2008 г. Почетный доктор Национального сельскохозяйственного 
университета Украины;

2008 г. Член комиссии по правам человека при Президенте РК;  
2008 г. Общественный помощник депутата - Мажилиса Парламента 

РК; 
2009 г. Подписание Соглашения об объединении Европейских универ-

ситетов в Великую Хартию, г. Болонья, Италия; 
2009 г. Почетный профессор Таджикского аграрного университета; 
2009 г. Почетный профессор аграрного университета Пловдив;  
2010 г. Член Национальной академии наук Украины; 
2010г. Почетный доктор Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины; 
2011г. Почетный доктор Российкого Государственного Аграрного 

университета – МСХА им. К.А.Тимирязева;
2012 г. Академик Международной академии информатизации; 
2012г. Академик Казахстанской национальной академии естественных 

наук;  
2012 г. Председатель отделения аграрных наук Национальной акаде-

мии наук РК; 
2012г. Почетный профессор Университета Святого Иштвана;  
2012г. Почетный профессор Кубанского государственного аграрного 

университета; 
2013г. Почетный доктор Государственного аграрного университета 

Молдовы; 
2013г. Почетный доктор университета Александра Стулгинскиса 

(Литва); 
2015г. Академик академии искусств РК; 
2015г. Почетный доктор Национального аграрного университета 

Армении;  
2016г. Почетный  профессор Университета Конкук;
2016г. Почетный доктор Азербайджанского государственного аграр-

ного университета; 
2016г. Почетный Профессор Северо-Западного университета Китая; 
2016г. Почетный профессор Белорусского государственного аграр-

ного технического университета;
2017г. Почетный профессор Мичуринского ГАУ; 
2019 г. Почетный доктор Государственного университета им. 

Шакарима города Семей;
2019 г. Почетный профессор  Южно - Казахстанского 

государственного университета имени М.Ауэзова; 
2021 г. Почетный  профессор Брестского ГТУ  
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 НАГРАДЫ: 
 

ОРДЕНА 
2021г. Орден «Барыс» І степени ; 
2020г. Орден имени А.Байтұрсынова; 
2013 г. Орден « Слава Қазахстана»; 
2010 г. Орден «Барыс»  ІІ степени; 
2005 г. Орден «Парасат»;  
2005 г. Орден "Ломоносова Российской академии права и 

обороны, проблем безопасности". 
 

 
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 

1988 г. Медаль ВДНХ  "За успехи в народном хозяйстве СССР"; 
1989 г. Медаль «Изобретатель СССР»; 
2001 г. Медаль «10 лет Независимости Республики Казахстан»;  
2002 г. Медаль «Почётный работник образования РК»;   
2002 г. Медаль «10 лет Вооружённых сил РК»;  
2005 г. Медаль «10 лет Конституции РК»; 
2005 г. Медаль «25 лет Атыраускому институту нефти и газа»; 
2006 г.  Медаль «10 лет Парламенту РК»; 
2006 г.  «Золотая памятная медаль» Государственного аграрного 

университета Армении;  
2006 г.  Юбилейная медаль компании Национального холдинга 

«Алматы құрылыс 50 лет»; 
2006 г.  Медаль «За заслуги в области ветеринарии»; 
2006 г. Серебярная медаль имени Ахмета Байтурсынова за большой 

вклад в подготовку кадров и развитие науки; 
2006 г.  Медаль «Белсенді қызметі үшін»; 
2007 г.  Международная медаль имени Сократа; 
2007г. Медаль «Почетный агрохимик» ВНИИА им.Д.Пряниникова;
2008 г. Медаль «10 лет Астане»; 
2009 г. Медаль «Нұр Отан» партиясына – 10 жыл»; 
2009г. Медаль 20-летия международного антиядерного движению 

«Семей-Невада»; 
2010 г.  Медаль К.А.Тимирязева  «За большой личный вклад в 

развитие аграрной науки и образования»; 
2010 г. Медаль почетного доктора национального университета 

биоресурсов и природопользования Украины; 
2011г. Медаль «20 лет Независимости РК»;  
2012г. Медаль за заслуги в развитии университета «75-летия 
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Кызылординского Государственного университета им. Кор-
кыт-Ата»; 

2012 г. Медаль «20 лет Вооружённых сил РК»; 
2012г. Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической куль-

туры и спорта»; 
2013г. Медаль «80 лет Казахскому научно-исследовательскому 

институту животноводства и кормо-производства»; 
2013г. Медаль «80 лет Государственному аграрному университету 

Молдовы»; 
2013г. Медаль университета Литвы имени А.Стульгинскиса; 
2014г. Юбилейная  медаль  «Халықаралық Невада-Семей 

Антиядролық Қозғалысына 25 жыл»; 
2014г. Медаль за вклад в развитие университета «80 лет КазНУ 

имени аль-Фараби»; 
2014г. Медаль «Қазақстан маслихаттарына 20 жыл»; 
2014г. Медаль «Қазақстан  халқы Ассамблеясына 20 жыл»; 
2014г. Медаль «Қайырымдылығы үшін  САУАП»  
2014г. Золотая медаль «Бірлік» Ассамблеи Казахстана;   
2014г. Серебряная медаль имени Ахмета Байтурсынова; 
2015г. Золотая медаль «85-летия Национального аграрного универ-

ситета Армении»; 
2015 г. Юбилейная медаль «Кентау қаласына 60 жыл»; 
2017 г.  Юбилейная медаль «Ауыл шаруашылығы аэрофото- геоде-

зиялық іздестіру мемлекеттік институтына – 80 жыл»; 
2017 г. Медаль «Еңбек ардагері» МСХ  РК; 
2017 г. Медаль  «Армия генералы  С.Қ.Нұрмағамбетов» 

Совета ветеранов Вооруженных Сил РК; 
2017 г. Медаль "Почетный профессор" БГАТУ; 
2017 г. «Золотая  медаль имени А.Байтурсынова» Ассоциации 

высших учебных заведений; 
2017 г. Медаль «Д.А.Кунаеву – 105 лет»; 
2018 г. Астана 20 жыл  мерекелік  медалі  (1998-2018); 
2018 г Юбилейная медаль «10 лет ЦАРИКЦ»; 
2018 г. Медаль «Халық Қаһарманы» Қ.Қайсенов  (Шығыс Қазақ-

стан облыстық ауғанстан соғыс ардагерлерінің одағы);  
2018 г. Юбилейная медаль «Абай атындағы Қазақ ұлттық педа-

гогикалық университетіне 90 жыл»; 
2018г. Юбилейная медаль Российская Агропромышленная выс-

тавка  «Золотая осень»   2018.  
2019 г.  Қоғам дамуына қосқан зор үлесі үшін «Шәкірім» медалі; 
2019 г.  «Заслуженный деятель Высшей школы Казахстана»; 



26 
 

2019 г. Памятная нагрудная медаль «К 240-летию со дня основания 
 Государственного университета по землеустройству»; 

2019 г. «Қорқыт Ата атындағы Алтын» медалі; 
2019 г. Большая золотая медаль «Инженерлік даңқ» за значитель-

ный вклад в развитие инженерного дела РК; 
2019 г. Медаль юбилейная «20 лет Казахскому автомобильно-

дорожному институту им. Л. Б. Гончарова»; 
2020 г. Юбилейная медаль  «Қазақстан Конституциясына 25 жыл»; 
2020 г. Медаль «Ғасыр ғұламасы, академик Н.Ә. Назарбаев –  

ҚР ҰҒА  алтын медалі»; 
2021г. Общественная золотая медаль Ассамблеи народа Казахстана 

"Бірлік"; 
2021г. Медаль Казахского национального медицинского универси-

тета имени С. Д. Асфендиярова»; 
2021г. Юбилейная медаль Халықаралық Невада - Семей Антиядро-

лық Қозғалысының   30 жылдығы; 
2021г. Юбилейная медаль «30 лет Независимости Казахстана»; 
2021г. Юбилейная медаль «90 лет Таджикскому аграрному уни-

верситету имени Шириншо Шотемура». 
 

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ 
1998 г. Нагрудный знак «Отличник образования РК»; 
2002 г.  Нагрудный знак «Почетный работник Образования РК»;  
2004 г.  Нагрудный знак «80 лет ВНИИ гидротехники и мелиорации 

им.  А.Н. Костякова» ; 
2005г.  Нагрудный знак «Атыраускому институту нефти и газа  

25 лет»;  
2005 г. Нагрудный знак «Қазақстанның құрметті спорт қайраткері»; 
2005 г. Нагрудный знак «Мәдениет қайраткері» құрмет белгісі; 
2006 г. Нагрудный знак «Белсенді қызметі үшін»; 
2006 г.   Нагрудный знак «ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Әскери 

институтына–75 жыл»; 
2007 г. Нагрудный знак «За заслуги в развити  науки РК»; 
2007 г. Нагрудный знак «UIB-15 лет»; 
2007 г. За обогащение мирового опыта в области подготовки 

успешных руководителей» Международная награда имени 
Сократа  (Оксфорд, Великобритания); 

2011 г. Нагрудный знак «За вклад социально-экономическое разви-
тие Медеуского района г. Алматы» в честь празднования  
75–летия Медеуского района; 

2011г. Большой золотой знак «Инженерлік даңқ»; 
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2011г. Нагрудный знак «Медеу ауданының – 75 жылдығы»; 
2012 г. Нагрудный знак «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға 

сіңірген еңбегі үшін»;  
2013 г. Нагрудный знак «Еңбек даңқы» І степени; 
2013 г. «Су шаруашылығының үздігі» төсбелгісі;  
2013 г. Памятный знак «20 лет Международному Фонду спасения 

Арала» 
2015г. Памятный знак Героя Советского Союза Халық  Қаһарманы, 

генерала армии С.К.Нурмагамбетова; 
2015 г. Нагрудный  знак МСХ РК «Ауыл шаруашылығы саласының 

үздігі»; 
2015 г. Нагрудный знак АСХН РК «За заслуги в развитии аграрной 

науки»; 
2015 г. Юбилейный знак «За заслуги в аграрной науке и образо-

ваний»  РАГУ- МСХА им. К.Т.Тимирязева-150 лет; 
2017 г. Юбилейный знак» «Қазақстан Республикасының  Қарулы 

Күштеріне  25 жыл»; 
2017 г.  Нагрудный знак «Почетный ветеран» ОО «Совет ветеранов 

сельского хозяйства»; 
2017 г. Знак «Еңбек даңқы» I степени отраслевого профессиональ- 

ного союза работников сельского хозяйства; 
2018 г. Знак «Таранды Великого Эля»; 
2019 г. Юбилейный знак Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясына-75 жыл»; 
2019 г. Нагрудный  знак «Қазақстан Республикасының әл-Фараби 

атындағы ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік 
сыйлығы ның лауреаты»; 

2020 г. Нагрудный знак «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі үшін»; 
2020 г. Нагрудный знак «Университет мақтанышы»; 
2020 г. Нагрудный знак «Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 

90 жыл»; 
2021 г. Нагрудный знак Ассамблеии народа Казахстана «Мейірім».  

 

ЕЛ ҚҰРМЕТІ 

2005 г. «Почетный гражданин» Курдайского района Жамбылской 
области; 

2007 г. «Почетный гражданин» Жамбылского района Алматинской 
области; 

2008 г. «Почетный гражданин» Талгарского района Алматинской  
области; 

2012 г. «Почетный гражданин» Алматинской области; 
2015 г. «Почетный гражданин» Жамбылской области. 
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О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ-

РЕКТОРА НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА 

НАН РК, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ АГРАРНЫХ НАУК, 
АКАДЕМИКА, ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ В 

ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ,  
Д.Э.Н., ПРОФЕССОРА  

ЕСПОЛОВА ТЛЕКТЕСА ИСАБАЕВИЧА 
 
 

 Есполов Тлектес Исабаевич родился 15 июня 1952 г., в селе 
Михайловка (Карасай) Кордайского района Жамбылской области.  

Свою научно-педагогическую деятельность он начал в 1975 г. 
ассистентом кафедры Казахского сельскохозяйственного института. В 
1978-1981 гг. обучался в аспирантуре Всесоюзного научно-исследова-
тельского института гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова в 
г. Москве, где успешно защитил в 1982 г. диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. После завершения аспи-
рантуры продолжил работу в Казахском сельскохозяйственном инсти-
туте на должностях преподавателя, доцента, заведующего Отраслевой 
научно-исследовательской лаборатории. В 1993 г. был назначен дирек-
тором Алматинского индустриального колледжа, а затем ректором 
Алматинской индустриально-педагогической академии. В 1997 г. Защи-
тил докторскую диссертацию по экономическим наукам, а в 2001 г. 
получил ученое звание профессора. 

С 2001 года по настоящее время работает Председателем Прав-
ления - Ректором Казахского национального аграрного исследовательс-
кого университета. 

Под его руководством осуществлен переход университета на 
трехуровневую подготовку специалистов: бакалавр-магистр-доктор 
PhD, внедрена кредитная технология обучения, проводится плано-
мерная работа по достижению мирового уровня образования: универ-
ситет вошел в Европейское образовательное пространство, присоеди-
нился к Болонской Декларации и является членом Европейской ассо-
циации университетов. 

Он является одним из инициаторов развития академической 
мобильности среди аграрных вузов республики, руководителем между-
народных научных программ и проектов Темпус, Эрасмус Мундус, 
Эрасмус +.  
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Т.И.Есполов - известный ученый в области управления природ-
ными ресурсами в Казахстане, крупный организатор высшей школы, 
инициатор многих научно-образовательных и инновационных проектов.  

Под его руководством университет, используя международные 
стандарты проектного управления, совместно с 13 международными 
экспертами из ведущих научных центров и вузов мира трансфор-
мировался в национальный исследовательский университет.  

Впервые в Казахстане разработана модель исследовательского 
университета на примере Казахского национального аграрного универ-
ситета, которая рекомендована для системы высшего и послевузовского 
образования Республики Казахстан, а также для ведущих аграрных 
вузов СНГ. Представители 20 вузов посетили вуз и переняли опыт по 
трансформации. 

Университет одним из первых в стране перешел в некоммерческое 
акционерное общество. Сегодня 28 вузов МОН РК, используя опыт 
КазНАИУ, перешли в некоммерческое акционерное общество.  

В итоге 23 октября 2020 года Постановлением Правительства 
Республики Казахстан вузу присвоен особый статус «исследователь-
ский». 

Казахский национальный аграрный исследовательский универси-
тет ведет сотрудничество со 137 ведущими вузами и научными 
центрами мира, является членом 17 международных ассоциаций и 
организаций по высшему образованию и науке.  

Есполов Т.И. является председателем Совета ректоров ведущих 
аграрных вузов СНГ, а также председателем Совета ректоров вузов 
Алматинского региона. 

За годы его руководства в вузе создана мощная научно-
исследовательская инфраструктура. В настоящее время непосредс-
твенно под его руководством эффективно функционируют Агротехно-
логический хаб, Водный хаб, 11 НИИ, 8 инновационных центров, 49 
исследовательская лаборатория, которые аккредитованы международ-
ными агентствами. Действуют 18 международных исследовательских 
центров, созданных в рамках реальных научных проектов.  

В университете создан Международный исследовательский центр 
вакцинологии, который совместно с Национальным научным центром 
особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева Министерства здраво-
охранения РК, при поддержке зарубежных партнеров - Университета 
штата Огайо (США) и биотехнологической компании  

 
Vaxine Pty Ltd (Австралия) разработал безопасную нановакцину против 
коронавируса. Нановакцина включена в список вакцин-кандидатов 
Всемирной организации здравоохранения. 
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В 2019 году открыт Международный институт по работе с 
университетом Вагенинген (Нидерланды) в КазНАИУ. В 2020-2021 
учебном году в пилотном режиме начата подготовка студентов по двум 
образовательным программам «Наука о растениях и технологий», 
«Ветеринарно-пищевая безопасность и технологии». 

В университете реализуются 11 программ двойного диплома с 
ведущими вузами-партнерами из США, Европы, стран Тихоокеанского 
региона.  

Научная деятельность Т.И. Есполова направлена на эффективное 
управление водными ресурсами, обеспечение водной безопасности в 
Казахстане и посвящена экономической оценке и управлению воспроиз-
водством природных ресурсов страны в условиях развития рыночных 
отношений.  

Он является автором более 500 научно-учебно-методических 
работ, в том числе более 30 монографий, учебников, учебных пособий. 
Обладатель более 40 патентов и изобретений. 

Им создана большая научная школа ученых экономистов-аграр-
ников. Под его научным руководством подготовлены 66 кандидатов, 25 
докторов наук и 7 докторов PhD. 

Совместно с учеными Института географии издана монография: 
«Водные ресурсы Казахстана: оценка, прогноз, управление». Это уни-
кальный научный труд в 30 томах, который издан впервые за всю 
историю Казахстана и не имеет аналогов в СНГ.  

За заслуги в области развития аграрного образования и науки он 
удостоен звания Лауреата Государственной премии Республики 
Казахстан 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби за 
цикл работ на тему «Цикл научных работ в области устойчивого водо-
обеспечения природно-хозяйственных систем Республики Казахстан в 
контексте национальной безопасности». 

При его активном участии для усиления интеграции университету 
решением Совета Директоров НАО «Национальный аграрный научно-
образовательный центр» МСХ РК от 2 июля 2018 года был передан в 
доверительное управление «Казахский НИИ плодоовощеводства», а 1 
ноября 2021 года за №13/21 решением Совета директоров НАО «Наци-
ональный аграрный научно-образовательный центр» (НАО «НАНОЦ») 
было передано в управление 3 НИИ и 1 НПЦ: ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У.У. 
Успанова», ТОО «Казахский научно-исследовательский институт пере-
рабатывающей и пищевой промышленности», ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт плодоовощеводства» и ТОО «Научно-
производственный центр агроинженерии». 
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Результатом эффективной интеграции явилось создание научно-
образовательных кластеров университета с НИИ МСХ РК. 

Все это позволяет вести подготовку специалистов через науку и 
наукоемкое производство, совместно использовать имеющиеся и созда-
ваемые инновационные исследовательские лаборатории университета и 
НИИ для проведения фундаментальных и прикладных исследований в 
области развития АПК.  

Многолетняя системная работа, проводимая под руководством 
Т.И.Есполова, позволила университету занять достойное место в 9 
международных и национальных рейтингах. Вуз входит в топ-500 
университетов обсерватории по академическому ранжированию и прев-
осходству (IREG), топ-200 Ассоциации европейских университетов 
наук о жизни (ICA) и занимает 454 место в рейтинге мировых уни-
верситетов UI GreenMetric.  

В 2018 и 2019 годах в рейтинге лучших университетов мира QS 
вуз занимал 651 место, в 2020 году – 591 место и в 2021 году - 551 
место. Цель - стать университетом мирового уровня с рейтингом QS400. 

Есполов Тлектес Исабаевич принимает активное участие в 
общественной и политической жизни Казахстана, в частности, членом 
Комиссии по правам человека при Президенте РК.  

За крупный вклад в развитие аграрной науки и образования он 
избран академиком отечественных и зарубежных академий: Нацио-
нальной академии наук Республики Казахстан, Национальной инженер-
ной академии Республики Казахстан, Казахстанской национальной 
академии естественных наук, Российской академии наук, Национальной 
академии аграрных наук Украины, Международной академии Высшей 
школы, удостоен звания «Изобретатель СССР».  

Его научные труды признаны не только в Казахстане, но и в 
мировом научно-образовательном пространстве. 

Он является «Почетным профессором» более 14 ведущих вузов 
ближнего и дальнего зарубежья: Российского государственного аграр-
ного университета (МСХА) им. К.А. Тимирязева, Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украины, Белорус-
ской государственной сельскохозяйственной академии, Кыргызского 
национального аграрного университета им. К.И. Скрябина, Азербайд-
жанской сельскохозяйственной академии, Государственного аграрного 
университета Молдовы, университета им. Александраса Стульгинскиса 
Литвы, Национального аграрного университета Армении, университета 
Конкук (Южная Корея) и др.  
 Он награжден орденами «Парасат», 2005 г., «Барыс» II степени, 
2010 г., «Слава Казахстана», 2013 г., «Барыс» I степени, 2021, 
многочисленными медалями, нагрудными знаками и грамотами.  
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THE MAIN DATES OF LIFE AND ACTIVITY OF ESPOLOV 
TLEKTES ISABAEVICH, PROFESSOR, THE CHAIRMAN OF 

GOVERNING BOARD, THE RECTOR OF NAS "KAZAKH 
NATIONAL AGRARIAN RESEARCH UNIVERSITY", THE VICE 

PRESIDENT OF NAS RK, THE CHAIRMAN OF THE 
DEPARTMENT OF AGRARIAN SCIENCES, THE ACADEMICIAN, 
LAUREATE OF THE STATE PRIZE IN THE FIELD OF SCIENCE 

AND TECHNOLOGY NAMED AFTER AL-FARABI 
 
 
DATES: 
 

Date and place of birth: 15.06.1952, Karasay village of Korday 
district, Zhambyl region, of Republic of Kazakhstan. 

 
 
EDUCATION: 
 

1970-1975 – Kazakh Agricultural Institute, specialty - mechanical 
engineer of agricultural industry. 
1978-1981 – Postgraduate studies at the All-Union Scientific Research 
Institute of hydraulic engineering and melioration named after 
A.N.Kostyakov, in Moscow. 
 

 
WORKING AND SCIENTIFIC ACTIVITIES: 
 

1975 – the assistant of the department of the Kazakh Agricultural 
Institute; 
1982 – the teacher, associate professor, the Head of the branch 
research laboratory of the Kazakh Agricultural Institute; 
1993 – the director of the Almaty Industrial College, Rector of the 
Almaty Industrial and Pedagogical Academy; 
2001 – the Rector of the Kazakh National Agrarian University; 
2016 – the Chairman of the Board, the Rector of the Non-Commercial 
Joint Stock Company "Kazakh National Agrarian University". 
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ACADEMIC DEGREE AND TITLES: 
 
1982 The candidate of technical sciences; 
1995 The аcademician of the People's Academy of Kazakhstan; 
1997 The doctor of economics; 
1998 The excellence in Education of the Republic of Kazakhstan; 
1998 The honorary title “Kazakhstannyn enbek sinirgen kyzmetkeri (the 

best worker of Kazakhstan); 
1998  The corresponding member of the Academy of agricultural sciences of 

the Republic of Kazakhstan; 
2001 The Rector of the Kazakh National Agrarian University; 
2001 The Chairman of the dissertation council of the defense of doctoral 

dissertations; 
2002 The full member of the Academy of Sciences of the Higher School of 

Kazakhstan; 
2002 Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakhstan; 
2002 Honorary Professor of Taraz State University named after M.H.Dulaty;
2002 The Academician of the National Academy of Mongolia; 
2003 The Deputy of the 3rd convocation of Maslikhat of Almaty city; 
2004 The honorary member of the National Academy of Sciences of the 

Republic of Kazakhstan; 
2004 Full member of the Academy of the International Informatization 

Academy; 
2004 The Academician of the Academy of national engineering of the 

Republic of Kazakhstan; 
2005 The foreign member of the Russian Academy of Agricultural Sciences;
2005 The Academician of the Academy of security, defense and law 

enforcement problems of the Russian Federation; 
2006 The Academician of Kazakh Academy of Education; 
2007 The Chairman of the Department of Agrarian Sciences of the National 

Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan; 
2007 The Honorary Doctor of the Belarusian State Agricultural Institute; 
2007 The Deputy of Maslikhat of Almaty city of IV convocation; 
2007 The Chairman of the Commission on science, education, culture and 

public consent; 
2007 The Council of Rectors of higher educational Institutions of Central 

Asia and Kazakhstan in the framework of the Bologna Declaration 
aimed at the European Educational Area; 

2008 The Full member of the Academy of National Academy of Sciences of 
the Republic of Kazakhstan; 

2008 The Vice President, Academician of the National Academy of 
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Sciences of the Republic of Kazakhstan; 
2008 The Honorary Doctor of the National Agricultural University of 

Ukraine; 
2008 The Member of the Human Rights Commission under the President of 

the Republic of Kazakhstan; 
2008 The Public assistant of the deputy of the Majilis of Parliament of 

Republic of Kazakhstan; 
2009 Signing the Agreement on the Association of European Universities of 

the Charter in Bologna, Italy; 
2009 The Honorary Professor of the Tajik Agrarian University; 
2009 The Honorary Professor of the Agrarian University of Plovdiv; 
2010 The Member of the National Academy of Sciences of Ukraine; 
2011 The Honorary Doctor of the National University of bio-resources and 

nature management of Ukraine; 
2011 The Honorary Doctor of the Russian State Agrarian University of 

Moscow Agricultural Academy  named after K.A. Timiryazev; 
2012 The Academician of the International Academy of Informatization; 
2012 The Academician of the Kazakhstan National Academy of natural 

sciences; 
2012 The Chairman of the Department of Agrarian Sciences of the National 

Academy of Sciences of Republic of Kazakhstan; 
2012 Honorary Professor of the University of Saint Ishtvan; 
2012 The Honorary Professor of Kuban State Agrarian University; 
2013 The Honorary Doctor of State Agrarian University of Moldova; 
2013 The Honorary Doctor of the University named after Alexander 

Stulginskis (Lithuania); 
2015 The Academician of the Academy of Arts of Republic of Kazakhstan; 
2015 The Honorary Doctor of the National Agrarian University of Armenia; 
2016 The Honorary Professor of  Konkuk University; 
2016 The Honorary Doctor of the Azerbaijan State Agrarian University; 
2016 The Honorary Professor  of Northwest University of China; 
2016 The Honorary Professor of the Belarusian State Agrarian Technical 

University; 
2017 The Honorary Professor of the Michurinsk State Agrarian University; 
2019 The Honorary Doctor of Semey State University named after 

Shakarim; 
2019  The Honorary Professor of the South - Kazakhstan State University 

named after M. Auezov; 
2021 The Honorary Professor of the Brest State Technical University 
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AWARDS: 
 

ORDERS 
 

2021 The Order "Barys" of 1st degree; 
2020 The Order named after A. Baitursynov; 
2013 The Order "Glory of Kazakhstan"; 
2010 The Order "Barys" of II degree; 
2005 The Order "Parasat"; 
2005 The Order of the Academy of Security Problems of Russian Federation 

named after Lomonosov. 
 

JUBILEE MEDALS 
 

1988 The medal of vdnkh: "For success in the national economy of the 
USSR"; 

1989 The medal "the Inventor of the USSR"; 
2001 The medal "10 years of the Independence of Republic of 

Kazakhstan"; 
2002 The medal "Honorary Worker of Education of Republic of 

Kazakhstan"; 
2002 The medal "10 years of Armed Forces of Republic of Kazakhstan"; 
2005 The medal "10 years of the Constitution of Republic of 

Kazakhstan"; 
2005 The medal "25th Anniversary of Atyrau Institute of Oil and Gas"; 
2006 The medal "10 years of Parliament of Republic of Kazakhstan"; 
2006 The "Gold commemorative medal" of State Agrarian University of 

Armenia; 
2006 The Anniversary medal of National holding company "50 years of 

Almaty kurylys "; 
2006 The medal "For merits in field of veterinary medicine"; 
2006 The Silver medal named after Akhmet Baitursynov for his great 

contribution to the training of personnel and the development of 
science; 

2006 The medal "Belsendі қyzmetі үshіn"; 
2007 The International Medal named after Socrates; 
2007 The medal "Honorary Agrochemist" of VNIIA named after D.N. 

Pryanishnikov; 
2008 The medal "10 years of Astana"; 
2009 The medal "10 years of the party Nur Otan"; 
2009 The medal of 20th anniversary of the international anti-nuclear 

movement "Semey-Nevada"; 
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2010 The medal named after K.A. Timiryazev "For a great personal 
contribution to the development of agricultural science and 
education "; 

2010 The medal of Honorary Doctor of the National University of 
bioresources and nature management of Ukraine; 

2011 The medal "20 years of Independence of Republic of Kazakhstan"; 
2012 The medal "75th Anniversary of the Kyzylorda State University 

named after Korkyt-Ata", for merits in the development of the 
University; 

2012 The medal "20 year of the Armed Forces of the Republic of 
Kazakhstan"; 

2012 The chest sign "For merits in the development of physical culture 
and sports"; 

2013 The medal "80th Anniversary of the Kazakh Research Institute of 
animal husbandry and feed production"; 

2013 The medal "80th Anniversary of the State Agrarian University of 
Moldova"; 

2013 The medal of the University of Lithuania named after A. 
Stulginskis; 

2014 The Anniversary medal "25 year of International anti-nuclear 
movement Nevada-Semey (Halykaralyk Nevada-Semey Antiya-
drolyk Kozgalysyna"; 

2014 The medal "80 year of kaznu named after al-Farabi", for contri-
bution to the development of the University.  

2014 The medal "20 year of Kazakhstan maslikhatt"; 
2014 The medal "20 year of Kazakhstan Peoples’(Khalky) Assembly"; 
2014 The medal "Kaiyrymdylygy ushin SAUAP" 
2014 The Gold medal "Birlik" of the Assembly of Kazakhstan; 
2014 The Silver medal named after Akhmet Baitursynov; 
2015 The gold medal "85th anniversary of the National Agrarian 

University of Armenia"; 
2015 The Anniversary medal "60 year of Kentau city"; 
2017 The Anniversary medal "80 year of agrarian science of airial photo-

geodesical 
Research state unicversity (Auyl sharuashylygy geodeziyalyk 
іzdestir memlekettіk instituteyna 80 zhyl)"; 

2017 The medal "Veteran Labor (Enbek ardageri)" of the Ministry of 
Agriculture of Republic of Kazakhstan; 

2017 The medal of Army General S.K.Nurmagambetov", of the Council 
of Veterans of the Armed Forces of Republic of Kazakhstan; 

2017 The medal "Honorary Professor" BGATU; 
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2017 The Gold Medal" named after A.Baitursynov of the Association of 
Higher Educational Institutions; 

2017 The medal "105 years of D.A.Kunaev"; 
2018 The commemorative medal of 20th years of Astana (1998-2018); 
2018 The anniversary medal "10 years of TCARICTC"; 
2018 The medal "for aphanistan war as Peoples heroes named after 

Қ.Kaysenov of East Kazakhstan region" (Khalyk kaharmany of 
Shygys Kazakhstan oblystyk auganstan sogys ardagerlerinіn odagy);

2018 The Anniversary medal "90 year of Kazakh National Pedagogical 
University named after Abay"; 

2018 The Anniversary medal of Russian Agro-industrial exhibition 
"Golden Autumn"  

2019 "The Shakіrіm medal" for great development of society (Kogam 
damuyna koskan zor үlesі үshіn). 

2019 "The Honored Worker of the Higher School of Kazakhstan"; 
2019 The Commemorative breast medal "240th anniversary of the 

foundation State University for land management"; 

2019 The golden medal named after Korkyt Ata; 
2019 The big gold medal "Achievement in Engineering" for a significant 

contribution to the development of engineering in the Republic of 
Kazakhstan; 

2019 The Anniversary medal “20 years of Kazakh Automobile and road 
Institute named after L.B. Goncharova”; 

2020 The Anniversary medal "25 year of Kazakhstan Constitution"; 
2020 The medal "Gasyr ғұlamasy, Academician N.A.Nazarbayev - ҚR 

ҰҒА altyn medals»; 
2021 The Public gold medal "Birlik" of the Assembly of the People of 

Kazakhstan.  
2021 The medal of the Kazakh National Medical University named after 

S.D. Asfendiyarov”; 
2021 The Jubilee medal "230 year of International anti-nuclear movement 

Nevada-Semey Halykaralyk Nevada - Semey Antiyadrolyk 
Kozgalysynyn 30 zhyldygy); 

2021 The Anniversary medal "30 years of Independence of Kazakhstan"; 
2021 The Jubilee medal "90 years of the Tajik Agrarian University named 

after Shirinsho Shotemur".  
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BREAST BADGES 

 

1998 Breastbadge "Excellenct of Education of Republic of Kazakhstan"; 
2002 Breastbadge "Honorary Worker of Education of Republic of 

Kazakhstan"; 
2004 Breastbadge “80 years of All-Soviet Research Institute of Hydraulic 

Engineering and melioration named after A.N.Kostyakov"; 
2005 Breastbadge "25 years of Atyrau Institute of Oil and Gas"; 
2005 Breastbadge “The Respected person of sport of Kazakhstan. 

(Kazakhstanin kurmetti sport kairatkeri”); 
2005 Breastbadge "Culture respected person” (Madeniet құrmet kayratkeri 

belgіsi); 
2006 Breastbadge "Belsendі қyzmetі үshіn"; 
2006 Breastbadge “75 year of National military institute (KR ulttyk 

kauipsizdik committee of the askeri institute”); 
2007 Breastbadge "For merits in the development of science of the Republic of 

Kazakhstan"; 
2007 Badge "15 years of UIB"; 
2007 Badge of International Award named after Socrates, for the enrichment 

of world experience in the field of training successful leaders” (Oxford, 
UK); 

2011 Badge "For the contribution to the socio-economic development of the 
Medeu district of Almaty", in honor of the celebration of the 75th 
anniversary of the Medeu district"; 

2011 Big gold badge "merits in engineering (Dank)"; 
2011 Badge "75year of Medeu district";
2012 Badge "Dene shynyktyru men sportty damytuғa sinirgen enbegi ushin"; 
2013 Badge "Labor merit"of 1st degree (Enbek daңky); 
2013 "Su sharuashylygynyn uzdigi" tөsbelgisi; 
2013 Memorial sign "20 years of the International Fund for Saving the Aral 

Sea"; 
2015 2015 Memorial sign of the Hero of the Soviet Union, peoples hero of 

General of the Army named after S.K.Nurmagambetov (Halyk 
Kaharmany); 

2015 Breast badge of the Ministry of Agriculture of the Republic of 
Kazakhstan "Auyl sharuashylygy salasynyn uzdigi"; 

2015 Breast badge "For merits in the development of agricultural science" 
of the Academy of Agricultural Sciences of the Republic of Kazakhstan;  

2015 Anniversary badge " For merits in agricultural science and education" for 
150 years of RAGU-MSHA named after K.T.Timiryazev; 

2017 Anniversary badge "25 year of Republik of Kazakhstan Karuly 
Kushterine"; 
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2017 The Breast badge "Honorary Veteran (Enbek danky)" of NGO "Council 
of agricultural veterans"; 

2017 The badge “Merits for labor” of the 1st degree of the sectoral trade union 
of agricultural workers; 

2018 The Badge "Tarandy of Great Ella"; 
2019 The Anniversary badge of 75year of Kazak national conservatory named 

after Kurmangazy; 
2019 The badge “The laureate of Republik of Kazakhstan science and 

technique cыйлық named after Al-Farabi";  
2020 The Badge "Kәsipodaққa sinirgen enbegi ushіn"; 
2020 The Breastplate "Pride of the University"; 
2020 The badge "90 yeatr of Kazakh agrarian university"; 
2021 2021 The badge of the Assembly of the People of Kazakhstan"Meyirim".

 
 

RESPECT  OF THE COUNTRY 
 

 

2005 "The Honorary Citizen" of the Kurdai district of the Zhambyl region;
2007 "The Honorary Citizen" of the Zhambyl district of the Almaty region;
2008 "The Honorary citizen" of the Talgar district of the Almaty region; 
2012 "The Honorary citizen" of the Almaty region;
2015 "The Honorary citizen" of the Zhambyl region.
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THE MAIN DATES OF LIFE AND ACTIVITY OF ESPOLOV 
TLEKTES ISABAEVICH, DC.EC.SC., PROFESSOR, THE 
CHAIRMAN, THE BOARD-RECTOR OF NAO "KAZAKH 

NATIONAL AGRARIAN RESEARCH UNIVERSITY", THE VICE 
PRESIDENT OF NAS OF RK, CHAIRMAN OF THE 

AGRICULTURAL DIVISION OF SCIENCES, ACADEMICIAN, 
LAUREAT OF THE STATE PRIZE IN THE FIELD OF SCIENCE 

AND TECHNOLOGY NAMED AFTER AL-FARABI 
 
 

Espolov Tlektes Isabaevich was born on June 15, 1952, in the village of 
Mikhailovka (Karasai), Kordai district of Zhambyl region. He began his 
scientific and pedagogical activity in 1975, as the assistant of the department 
of the Kazakh Agricultural Institute. In 1978-1981, he studied in Moscow, at 
the graduate school of the All-Union Scientific Research Institute of 
Hydrautechnicue and Melioration, named after A.N. Kostyakov,  and 
successfully defended in 1982 a dissertation for a degree of candidate of 
technical sciences. After completing his PhD, he continued work at the 
Kazakh Agricultural Institute at the  positions of teacher, associate professor,  
the Head of the Industry Research laboratory. In 1993 he was appointed as a 
director of the Almaty industrial college, and then the Rector of the Almaty 
industrial-pedagogical academy. In 1997 he defended his doctoral 
dissertation on economic sciences, and in 2001 received the academic title of 
professor. 

From 2001 to the present time, he has been working as the Chairman of 
the Board-Rector Kazakh National Agricultural Research University. Under 
his leadership has been introduced the transition of the University to three-
level training of specialists: bachelor-master-doctor PhD. The credit 
technology of training systematic work has being carried out to achievement 
to the world level of education: the University entered to the European 
educational space, joined the Bologna Declaration and is a member of the 
European Association of Universities. He is one of the initiators of the 
development of academic mobility among agricultural universities of the 
republic, the head of international scientific programs and projects as 
Tempus, Erasmus Mundus, Erasmus. 

T.I.Espolov is a well-known scientist in the field of natural resources 
management, in Kazakhstan, he is major organizer of higher education, 
initiator of many scientific, educational and innovative projects.  

Under his leadership, the university, using international project 
management standards, together in cooperation with 13 international experts 
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from leading scientific centers and universities of the world has been 
transformed to the international research university. 

For the first time in Kazakhstan, a research model of university has 
been developed on the example of the Kazakh National Agrarian University, 
which is recommended for the system of higher and postgraduate education 
of the Republic of Kazakhstan, as well as the leading agricultural universities 
of the CIS countries. Representatives of 20 universities visited the university 
and adopted the experience of transformation. 

The university was one of the first in the country to become a non-
profit joint-stock company. Today, 28 universities of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan, transferred to a non-
profit joint-stock company using the experience of KazNARU. 

As a result, on October 23, 2020, by the Decree of the Government of 
Republic Kazakhstan, the university was given a special status of "Research 
Univesity". 

Kazakh National Agrarian Research University have cooperation with 
137 leading universities and research centers of the world, is a member of 17 
international associations and organizations for higher education and science.  

Espolov T.I. is the chairman of the Board of Rectors of the leading 
agricultural universities of the CIS countries, as well as the chairman of the 
Council of rectors of universities of Almaty region. 

During the years of his leadership, had been created a powerful 
scientific and research infrastructure. At present, directly under his 
leadership, effectively functioning the Agrotechnological hub, Water hub, 11 
research institutes, 8 innovation centers, 49 research laboratories which are 
accredited by international agencies. There are 18 international research 
centers established within real scientific projects. 

The University established an International Research Center of 
vaccinology, especially of dangerous infections, together in cooperation with 
the National Scientific Center by M. Aikimbaev, of the Ministry of 
Healthcare of Republic of Kazakhstan, with the support of foreign partners: 
of Ohio State University (USA) and biotechnology company of Vaxine Pty 
Ltd (Australia) has developed the safe nanovaccine against coronavirus. The 
nanovaccine is included in the list of vaccines candidate of the World Health 
Organization.  

In 2019, in KazNARU, had been opened the International Institute for 
cooperation work with Wageningen University (Netherlands). In 2020-2021 
academic year, the pilot training began for students for two educational 
programms:"Science of plants and technologies", and "Veterinary of food 
safety and technology". The university implements 11 double degree 
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programs with leading universities partners from USA, Europe, and countries 
of the Pacific region.  

The scientific activity of T.I. Espolov is directed for effective 
management of water resources, ensuring water security in Kazakhstan and is 
devoted to economic assessment and management reproduction of the 
country's natural resources in the context of the development of market 
relations. 

He is the author of more than 500 scientific and educational works, 
including more than 30 monographs, textbooks, manuals. He is owner of 
more than 40 patents and inventions. He created a large scientific school of 
scientists agriculture economists. Under his scientific supervision 66 
candidates, 25 doctors of sciences and 7 PhDs were trained. 

The monograph:“Water resources of Kazakhstan: assessment, forecast, 
management” was published together with scientists from the Institute of 
Geography. This unique scientific work in 30 volumes, which had been 
published for the first time in the history of Kazakhstan and have no 
analogues in the CIS countries. -For the achievements in the field of 
development of agricultural education and science, he was awarded the title 
of Laureate of the State Prize of the Republic of Kazakhstan of 2019 in the 
field of science and technology named after al-Farabi for a series of works on 
the topic “The cycle of scientific works in the field of sustainable water 
supply of natural and economic systems of the Republic of Kazakhstan in the 
context of the national security." 

With his active participation, for strengthening the integration of the 
university, by the decision of the Board of Directors of NAS "The National 
Agrarian Research-Educational Center" of the Ministry of Agriculture of the 
Republic of Kazakhstan dated July 2, 2018, was transferred to the trust 
management of the "Kazakh Research Institute of Horticulture", and on 
November 1, 2021 from No.13/21, by the decision of the Council Directors 
of NAS" of National Agrarian Researc-Education Center" (NAS 
"NANOTS") was transferred to the management of 3 NII (research institutes) 
and NPTS: TOO "Kazakh Research Institute of soil science and 
agrochemistry, named after U.U. Uspanova, TOO “Kazakh Research Institute 
of processing and food industry, TOO Kazakh Research Institute of 
horticulture and TOO research and production center for agroengineering”. 

The result of effective integration was the creation of scientific and 
educational clusters of the university with the Research Institute of the 
Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan. All this makes it 
possible to train specialists through science and science-intensive production, 
jointly to use the existing and emerging innovative research laboratories of  
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the university and research institutes to conduct fundamental and applied 
research in the field of development of the agro-industrial complex (APK). 

The long-term systematic work carried out under the leadership of T.I. 
Espolov allowed the university to take it’s rightful place in 9 international 
and national rankings. The university is included in the top of 500 
universities of the observatory for Academic ranking and excellence (IREG), 
the top of 200 of the Association of European Life Sciences Universities 
(ICA) and takes 454 in the UI GreenMetric World University Ranking. 

In 2018 and 2019, in the QS Rankings of World Universities, the 
university had 651 place, in 2020 - 591 and in 2021 - 551. The aim is to 
become a world-level university with rating QS-400. 

Espolov Tlektes Isabaevich takes an active part in the public and 
political life of Kazakhstan, in particular, he is a member of the Commission 
on Human Rights of the President of the Republic of Kazakhstan. For a great 
contribution to the development of agricultural science and education, he was 
elected as an academician of domestic and foreign academies: the National 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, the National Academy 
of Engineering of the Republic of Kazakhstan, the Kazakhstan National 
Academy of Natural Sciences, the Russian Academy of Sciences, the 
National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, the International 
Academy of Higher Education, awarded the title "Inventor of the USSR". 

His scientific works are recognized not only in Kazakhstan, but also in 
the world scientific and educational area. He is an "Honorary Professor" of 
more than 14 leading universities of leading universities near and far abroad: 
Russian State Agrarian University (MSHA) named after K.A.Timiryazev, 
National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, 
Belarusian State Agricultural Academy, Kyrgyz National Agrarian 
University named after K.I.Scryabin, Azerbaijan Agricultural Academy, State 
Agrarian University of Moldova, University named after Alexandras 
Stulginskis of Lithuania, National Agrarian University of Armenia, Konkuk 
University (South Korea),  and others. He was awarded by the orders 
"Parasat", 2005, "Barys" of II degree, 2010, "Glory of Kazakhstan", 2013, 
"Barys" of I degree, 2021, numerous medals, badges and certificates. 
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Монографиялары. Монографии. 
Мonographs 

 
 
Казахстанская модель исследовательского университета [Текст] / 
Т.И.Есполов, К.М.Тиреуов, А.П.Курдеко, М.А.Алексеева [и др.].- 
Алматы: Service Press, 2020.- 472 с. 

15 ноября 2010 года Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы 
Н.А.Назарбаев, во время посещения Казахского национального аграрного 
университета, высоко оценил работу вуза и поставил перед коллективом 
задачу о создании национального исследовательского университета. И с 
этого года, университет одним из первых в стране, используя 
международные стандарты проектного управления, совместно с 13-тью 
международными экспертами из ведущих вузов и научных центров мира 
начал процесс трансформации. 
Книга, выпущенная в преддверии 90-летнего юбилея вуза, является бест-
селлером в Казахстане по трансформации в ииследовательский уни-
верситет и предназначена для руководителей вузов, научных организаций 
и предприятий АПК. 

 
Казахстанская модель исследовательского университета [Текст]: 
Метод. Рекомендации. / Т.И. Есполов, К.М. Тиреуов, М.А. Алексеева и 
др.; Под ред. Т.И. Есполова.- Алматы: Servis Pres, 2018.-336 с. 

В данной книге приведен опыт трасформации казахского национального 
аграрного университета в исследовательский вуз, механизмы и основные 
направления деятельности Агротехнологического хаба. Рассмотрен опыт 
зарубежных вузов, дан анализ интеграции науки, образования и 
производства.Подведены итоги работы коллектива университета, предс-
тавленные широкому кругу читателей в средствах  массовой информации. 
 

Совет ректоров ведущих аграрных высших учебных заведений 
стран содуржества независимых государств [Текст]  / Т.И. Есполов, 
К.М. Тиреуов, М.А. Алексеева и др.; Под ред. Т.И. Есполова.- Алматы: 
Servis Pres, 2018.-248с. 

Данная книга посвящена 15 летию со дня создания Совета ректоров 
ведущих аграрных вузов СНГ. В книге показаны этапы становления и 
развития Совета ректоров. Приведена информация об историии, 
сегодняшнем дне и стратегии развития вуза. 
Книга представляет практический интерес для широкого круга читателей. 
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Макроэкономические механизмы и инструменты регулирования 
индустриально-инновационного развития АПК РК [Текст]: 
монография / под общ. ред. Т.И.Есполова, Г.Р.Мадиева, У.К.Керимовой 
[и др.]; МСХ РК; НАО "КазНАУ"; НИИ агробизнеса и консалтинга.- 
Алматы: Ғылым ордасы, 2017.- 574 с.   

Монография предназначена для работников органов управления АПК 
РК. Существующая практика государственного регулирования АПК РК 
недостаточно эффективна. Она не обеспечивала формирования стимулов 
для полного и эффективного использования ресурсного потенциала АПК 
и для развития предпринимательства в отрасли на инновационной 
основе. В монографии обоснованы предложения по радикальному изме-
нению макроэкономических инструментов государственного регулиро-
вания. 
Монография подготовлена по результатам исследования грантового 
финансирования на 2015-2017 гг. в рамках бюджетной программы                    
217 «Развитие науки»,подпрограмме 102 «грантовое финансирование 
научных исследований».  

 
Университет новой формации [Текст]: Метод. Рекомендации.-Т.3                 
/ Т.И. Есполов, К.М. Тиреуов, М.А. Алексеева и др.;  
Под ред. Есполова Т.И. / Изд. третье.- Алматы: Servis Pres, 2017.-281 с. 

В первом томе учеными проанализирован процесс трансформации вуза в 
исследовательский университет. 
Во втором томе представлена Концепция трансформации университета, 
модель его конкурентоспособности, создание соответсвующей развитой 
учебно-научной инфраструктуры, перспективы стратегического развития 
националь-ного аграрного университета. 
В третьем томе авторы подводят итоги работы коллектива университета 
по трансформации вуза в исследовательский университет, представ-
ленные широкому кругу читателей в средствах массовой информации за 
2010-2013 годы. 

 
Университет новой формации [Текст]: Метод рекомендации.-Т.4                
/ Т.И.Есполов, К.М.Тиреуов, М.А.Алексеева и др.; Под ред. Есполова Т.И.                
/ Изд. третье.- Алматы: Servis Pres, 2017.-206с. 

В четвертом томе авторы подводят итоги работы коллектива универ-
ситета по трансформации вуза в исследовательский университет, 
представленные широкому кругу читателей в средствах массовой 
информации за 2014-2017 годы. 

 
Университет новой формации [Текст]: Методические рекомендации 
по трансформации вуза в исследовательский университет / Т.И. Есполов, 
К.М. Тиреуов, М.А. Алексеева и др.; Под ред. Есполова Т.И. 
/ Изд.второе.- Алматы: Айтұмар, 2016.-146 с. 
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Данные методические рекомендации посвящены анализу процесса 
трансформаци Казахского национального аграрного университета в 
исследовательский вуз. В методических рекомендациях раскрыты этапы 
трансформации: приоритеты, шаги, вехи. Рекомендации представляют 
практический интерес к процессу становления и развития вуза новой 
формации.  

 
Университет новой формации [Текст]: Концепция дальнейшей 
трансформации Казахского национального аграрного университета как 
исследовательского университета (2017-2021годы).-Т.2 / Т.И.Есполов, 
К.М.Тиреуов, М.А.Алексеева и др.; Под ред. Есполова Т.И. / Изд. 
первое.- Алматы: Servis Pres, 2016.-160 с. 

Книга является продолжением методических рекомендаций «Универ-
ситет новой формации», опубликованных в 2016 году учеными 
Казахского национального аграрного университета. В первой части 
книги проанализированы пути формирования и становления вуза как 
исследовательского университета с 2010 по 2016 годы. Книга пред-
назначена для работников системы образования, науки и руководителей 
предприятий АПК РК. 

 
Влияние воздействия разных видов излучений на зерновой 
материал [Текст]: экспресс информация монография / Л.С.Шибряева, 
Ж.С.Садыков, Т.И.Есполов; под ред. Т.И.Есполова, Ж.С.Садыкова.- 
Алматы: Агроуниверситет, 2015.- 119 с. 

В монографии в тезисной форме изложены результаты исследований по 
различным способом воздействия на семена. Авторами впервые в 
мировом комбайнестроении разработана принципиальна новая техно-
логия обмолота сельскохозяйственных культур, включающая процесс 
омагничивания свежевымолоченного зерна электро-магнитным  стиму-
лятором (патенты KZ, US, EUROPEAN, CN).  

 
Есполов, Т.И. Инновации в действии [Текст] = Инновация үдерісте: 
образование, наука, производство в аграрном секторе: монография / 
Т.И. Есполов; Казахский национальный аграрный университет.- 
Алматы: Айтұмар, 2014.- 236 с. 

В книге рассмотрены организационно-экономические основы уско-
ренного индустриально-инновационного развития аграрного сектора 
Республики Казахстан. Особое внимание уделено вопросам сельскохо-
зяйственной кооперации. Описаны эволюционные шаги, осуществля-
емые Казахским национальным аграрным университетом по интеграции 
образования, науки и бизнеса в рамках трансформации в исследо-
вательский университет.             
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Университет новой формации [Текст]: практическое руко-
водство / под ред. Т. Есполова; КазНАУ.- Алматы: Айтұмар, 
2014.- 75 с. 

Книга посвящена анализу процесса трансформации Казахского                   
национального аграрного университета в исследовательский университет.  
В книге раскрыты этапы трансформации: приоритеты, шаги, вехи.  
Книга представляет практический интерес к процессу адаптации вуза к 
новой формации. Книга предназначена для руководящих работников 
системе образования и науки. 

 
Есполов,Т.И. АПК Казахстана: глобализация и инновация [Текст]: 
монография / Т.И. Есполов; МОН РК; КазНАУ.- Алматы: КазНАУ, 
2012.- 436 с. 

В монографии впервые рассматривается развитие экономики АПК через 
призму процессов глобализации в функционировании мировых соци-
ально-экономических систем. Книга адресована представителям власти, 
науки, бизнеса, а также преподава-телям, PhD докторантам, магистрантам 
и студентам старших курсов высшего учебного заведения экономической 
и аграрной специализации.  

 
Есполов,Т.И. Водные ресурсы Казахстана: оценка, пргоноз, управ-
ление.Т.XVII Регулирование и распределение водных ресурсов 
Казахстана [Текст]: монография / Т.И. Есполов; МОН РК; АО ННТХ 
"Парасат";Институт Географии.-Алматы, 2012. 

Монография посвящена проблеме обеспечения водной безопасности 
Республики Казахстан как состояние защишенности жизненно важных 
интересов общества (здоровья людей, среды обитания, производства) от 
гидрологических угроз. 30 томная монография «Водные ресурсы Казахс-
тана: оценка, пргоноз, управление» предназначена для широкого круга 
специалистов, занимающихся проблемами водными ресурсами. 
 

Формирование национальной модели распространения знаний в 
Казахстане и опыт США [Tекст]: Монография / Т.И. Есполов, Стэнли Р. 
Джонсон, Ж.Ж.Сулейменов, Кальна-Дубинюк Т.П.- Алматы: Айтумар, 
2012.-152с. 

Книга предназначена для оказания поддержки Правительству Казахстана 
при формировании национальной модели распростронения знаний. 
Министерство сельского хозяйства, Казахский национальный аграрный 
университет и многие НПО предлагают свои программы распространения 
знаний. 
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Extension in Kazakhstan and the Experience of the USA: Lessons from a 
Working National Model [Text]:  / T.Espolov, S. Johnson, Zh.Suleimenov, 
Kalna-Dubinyuk, A.Arynova.-Xlibris, 2012.-152c. 

This book “Extension in Kazakhstan and the Experience of the USA: Lessons from 
a Working National Model” was developed to assist the Kazakh government in 
organizing a National Extension System for Kazakhstan. This book is provided 
information about the USA National Extension System, to highlight  aspects of the 
system to be included in the Kazakh National Extension System 

 

Есполов, Т.И. Агропромышленный комплекс Казахстана: эконо-
мика водного хозяйства [Tекст]: Монография / Т.И. Есполов.- Алматы: 
Азия-Принт Адвертайзинг, 2007.- 370 с.  

В монографии изложены результаты многолетних исследований автора по 
проблемам реформирования АПК и роста его конкурентоспособности в 
условиях вступления Казахстана в ВТО.  
Книга рассчитана на работников АПК Казахстан, научных сотрудников, 
преподавателей, магистрантов и студентов университетов. 

 

Есполов, Т.И. Развитие агроформирований Республики Казахстан и 
пути совершенствования эффективности [Tекст]: Монография 
/ Т.И. Есполов, Г.К. Ахметова.-Алматы: Агроуниверситет, 2005.- 222 с. 

В монографии обобщены и проанализированы теоретические взгяды отечес-
твенных и зарубежных ученых по проблемам формирования многоукладной 
экономики; определены тенденции развития и дана оценка эффективности 
организационно-правовых форм хозяйствования по регионам Республики 
Казахстана.  

 

Есполов, Т.И. Повышение эффективности сельского хозяйства 
Казахстана в условиях его интеграции с внешними рынками 
[Tекст]:  Монография / Т.И. Есполов, Р.Ю. Куватов, У.К. Керимова.- 
Алматы: TST-Companу, 2004.- 598 с. 

Монография написана на очень актуальную тему, связанную с современным 
состоянием и предстоящими задачами развития аграрной отрасли РК. 
В книге рассмотрены вопросы, посвященные теоретическим основам эффек-
тивности производства в условиях рынка, всестороний анализ состояния и 
путей повышения эффективности и конкурентоспособности производства.  

 

Есполов, Т.И. Формирование рыночной системы земельных 
отношений в Казахстане [Tекст]: Монография / Т.И. Есполов, 
В.В. Григорук.- Алматы: Агроуниверситет, 2002.- 41с.   

Со времени обретения Казахстаном независимости в обществе ведется 
дискуссия о целесообразности ведения частной собственности на землю 
сельскохозяйственного назначения. В комплексе проблем, связанных с рыноч-
ным оборотом земель, ученые экономисты-аграрники высказывают свое 
отношение к развитию в стране земельной реформы. 
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Есполов, Т.И. Эффективность агропродовольственного комплекса 
Казахстана [Текст] / Т.И.Есполов; под ред. Р.Ю.Куватова; МОН РК; 
КазНАУ.- Алматы: Ғылым, 2002.- 447 с. 

Данная книга является первой работой, посвященной эффективности агро-
продоволственного производства Казахстана в условиях перехода к рыночной 
экономике. Она последовательно и вовзаимной увязке освещает предпосылки, 
условия и задачи рыночного реформирования сельского-хозяйства республики.  
Книга предназанчена для широкого круга специалистов агропромышленного 
комплекса, науки и образования в области экономики сельскогохозяйства. 

 
Есполов, Т.И. Агропромышленный комплекс Казахстана:ресурсное 
развитие [Tекст]: Монография / Т. И. Есполов.- Алматы: Ғылым, 2001.- 
245 с 

В данной монографии впервые рассматривается весь комплекс проблем, 
посвященных вопросам ресурсного развития в аграрном комплексе Казахстана. 
Концептуальный подход подкрепляется научным обоснованием эколого-
социально-экономических реформ в сельскохозяйственном производстве. Соч-
етание теоретического анализа с решением прикладных задач может 
использоваться учеными, студентами вузов, практическими работниками для 
определения использования ресурсного потенциала агропромышленного 
комплекса республики. 

 
Есполов, Т.И. Проблемы оценки ресурсов экономико-экологи-
ческой системы аридной зоны Казахстана (анализ, опыт, теория) 
[Tекст] / Т.И.Есполов; Ответ. ред. Г.А. Калиев. – Алматы: Мин-во 
печати и изд-ва, 1996.- 150 с. 

В книге освещены принципы оценки ресурсов экономико-экологической 
системы аридной зоны Казахстана и методы прогнозирования рациональных 
путей освоения аридных территорий.  
В ней пастбища аридной зоны рассматриваются, как сложная социально-
эколого-экономическая система, включающая проблемы природопользования, 
социального развития и внедрения механизмов рыночного хозяйствования, 
обеспечения занятости и ослабления миграции сельского населения. 

 
Есполов, Т.И. Теоретические аспекты воспроизводства природных 
ресурсов в аридной зоне и эффективность развития каракуле-
водства Казахстана [Tекст]: Монография / Т.И.Есполов, М.С.Раханов, 
У.И.Ильясов. – Алматы: Ғылым, 1994.- 201с. 

В монографии изложены теоретические, методолгические и методические 
аспекты стратегии рационального природопользования в аридных зонах 
Казахстана, воспроизводства природных ресурсов (водно-кормовых) в аридной 
зоне Казахстана, рассматривается роль человека в общем потоке жизни на 
Земле. 
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Оқулықтары. Учебники. 

Textbooks 
 

Есполов, Т.И. Ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету және 
жайылымдарды суландыру [Мәтін]: оқулық //Т.И.Есполов, Қ.Қ. Ану-
арбеков, Е.Сарқынов, А.Е.Алдиярова; ҚР ауылшар. м-трлігі; ҚазҰАУ.- 
Алматы: Айтұмар, 2020.- 230 б.   

Оқулық ауылшаруашылығы н сумен қамтамасыз етудің жолдары,сумен 
жабдықтаудың топтық жүйесін жобалау мәселелері, сумен жабдықтау жүй-
есіндегі су тұтыну нормасы мен режимін зерттеу, ауылшаруашылық 
өндірісіндегісу тұтынудыңнегізгі заңдылықтары ұсынылған. 
Оқулықты дайындау барысында ауылшаруашылығын сумен қамтамасыз ету 
бағытындағыотандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері ескерілген. 
 Аграрлық саладағы барлық университеттерге, ауылшаруашылығы және су 
саласындағы мамандарға, бакалавр, магистранттар және докторанттарға 
арналған. 

 
Есполов, Т.И. Подготовка и использование животноводческих 
стоков [Текст]: учебник / Т.И. Есполов, О.З. Зубаиров, Е.С. Саркынов; 
МСХ РК; КазНАУ.- Алматы: Айтұмар, 2019.- 148 с.  

В книге рассмотрены основные принципы удаления, подготовки, хранения, 
транспортирования и использования стоков животноводческих комплексов, 
описывается видовой состав сельскохозяйственных культур на полях 
орошения и методика расчета нормы и сроков внесения животноводческих 
стоков. Приводятся материалы научных исследований в условиях Казахстана.  
Книга предназначена для работников сельских хозяйств,имеющих живот-
новодческие комплексы, мелиораторов, агрономов, а так же для студентов, 
магистрантов и PhD. 

 
Есполов, Т.И. Пневмокамерные  и  эрлифтные  насосные  установ-
ки  [Текст] / Т.И.Есполов, А.А.Яковлев, Е.С. Саркынов [и др.]; МСХ 
РК; НАО "КазНАУ".- Алматы: Айтумар, 2018.- 313 с. 

Книга написана по материалам прикладных исследований, выполненных в 
НПО «Казсельхозмеханизация» и КазНАУ. В книге дан краткий обзор 
состояния и развития пастбищного водоснабжения в Казахстане, выполнен-
ных разработок по пневмокамерным и эрифитным насосным установкам и 
изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
новых технологий подьема воды певмокамерными эрлифтными насосными 
установками.  
Книга рекомендуется для работников научно-исследовательских и специали-
зированных водохозяйственных организаций, для учебных процессов бака-
лавров,магистрантов, докторантов. 
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Yespolov, T.I. Pneumatic chamber of water lifts for pasture water 
supply [Текст]: textbook / T.I.Yespolov, A.A.Yakovlev, Y.D.Zhaparkulova 
[и др.]; The Ministry of education and science of the Republic of 
Kazakhstan; Kazakh natinal agarian university.- Almaty: Aitumar, 2018.- 
248 p. 

The textbook gives a brief overview of the state and development of pasture of 
water supply and presents the results of theoretical and experimental studies of new 
technologies for water lifting with pneumatic chambers using he air-water method, 
return of exhaust air to the compressor and remote air distribution, which increase 
the efficiency of the pumping system by 20-40% and increase reliability work of 
water lifts. The technique of justification of the necessary standard sizes and the 
main parameters of the pneumatic chamber lifters developed by the author for 
lifting water from wells and mine wells in pastures is given. 
The results of laboratory, economic and state acceptance tests of four standard sizes 
of pneumatic chamber lifters are given, two of which are recommended for 
production for introduction on pastures in Kazakhstan. 
It is designed for the workers of scientific research and specialized water 
management organization for students and undergraduates of the hydromeliorative 
and agricultural universities. 

 
Есполов, Т.И. Жер кадастры [Мәтін]: Оқулық / Т.И. Есполов, 
Т.Жоламанов,Т.Пентаев, О.Абралиев.- Алматы: Эпиграф, 2016.-416 бет. 

Оқулықта Қазақстан Республикасы мемлекеттік жер кадастры пәнінің жаңа 
жүйелік ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздері, тарихи аспектіде 
әлемдік даму заңдылықтары және қазіргі уақыттағы реформалық өзгерістер 
мен республика жер қорының құрамы, жағдайы, жер кадастарындағы 
геодезиялық-картографиялық қызмет көрсету, автоматтандырылған ақпарат-
тық жүйенің қолданылуы баяндалған.  
Оқулық «Жер кадастры», «Жерге орналастыру» және «Жылжымайтын мүлікті 
бағалау» мамандықтары бойынша оқитын бакалавриат, магистрант, докто-
ранттарға арналған.  
 

Espolov, T.I.  Laboratory  workshop  on  hydraulics  [Text]:  textbook   
/ T.I. Espolov, Y.M. Kalybekova.- Almaty: KazNAU, 2016.- 154 p.  

The laboratory workshop on hydraulics gives an idea of hydraulic equipment. The 
purpose is the assistance to students for preparation to laboratory works, realization 
of their pilot studies, processing of their results and execution of the report. The 
laboratory workshop is intended for students on specialities:5B080500 – Water 
resources and water use and 5B081000 – Land improvement, restoration and 
protection of land. 

 
Экономика бизнеса [Текст]: Ч.1.: учебник / Т.И.Есполов, К.М.Тиреуов, 
К.М. Белгибаев, Ж.Ж.Бельгибаева;КазНАУ.-Алматы: Айтұмар, 2015.-
330 с. 
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В учебнике дается целостное  представление  о бизнесе как  локомотиве и 
феномен рыночной экономики, раскрываются теоретические, методоло-
гические, научно-практические аспекты функционирования и развития биз-
неса в Казахстане.   
Учебник предназначен для студентов, магистрантов, докторантов, препода-
вателей Вузов. 

 
Экономика бизнеса [Текст]: Ч.2.: учебник / Т.И.Есполов, К.М.Тиреуов, 
К.М.Белгибаев,Ж.Ж.Бельгибаева;КазНАУ.-Алматы:Айтұмар,2015.-333с.  

В учебнике рассматриваются предпринимательская и инновационная деятель-
ность бизнеса, принципы и методы управления бизнесом, раскрываются 
сущность и особенности функционирования бизнеса в отраслях и сферах 
национальной экономики, рассмотрен зарубежный опыт управления биз-
несом.  
Учебник предназначен для студентов, магистрантов, докторантов, препода-
вателей вузов. 

 
Экология негіздері [Мәтін]: Жоғары оқу орындарына арналған оқулық 
/ Ә.Бейсенова, Т.И. Есполов, Ж.Шілдебаев.-Астана:  Л.Н. Гумилев ЕҰУ 
баспасы, 2013.-364 б. 

Әлемдік деңгейдегі экологиялық дағдарыс бір елдің жеке шеше қоятын 
мәселесі емес. Ол барлық мемлекеттер мен ғалымдардың бірігіп отырып 
шешеуге үндейтін мәселе. Жалпы экология пәні экологиялық кадрларды 
дайындау, қоғамды экологиялық сауаттандыру, халықты ақпараттандыру 
жұмысы секілді маңызды істерге де жәрдемін тигізеді. 

 
Есполов Т.И. Планирование производства [Текст]: учебник                 
/Т.И. Есполов [и др.]; Министерство образования и науки РК; Казахский 
национальный аграрный университет.-Алматы: КазНАУ, 2013.- 306 с. 

В учебнике освещены основные темы, которые входят в программу курса 
«Планирование производства» для специальности 6М050700-менеджмент.  
В книге рассматриваются научно-методологические и теоретические основы 
планирования, вопросы использования нормативов, разработки стратеги-
ческих, тактических, оперативно-календарных планов предприятии, особен-
ности планирования и адаптации зарубежного опыта планирования.  

 
Улучшение качества природных вод и очистка сточных вод [Tекст]: 
Учебник / Т.И.Есполов, Ж.М.Адилов, А.Т.Тлеукулов, С.Б.Айдарова, 
Е.И.Кульдеев, К.Т.Оспанов, Д.Давлатмиров, В.А.Завалей.-Алматы: 
RUAN, 2013.-188 с. 

В учебнике изложены основные сведения о системах водоснабжения и 
водоотведения, приведены материалы для ознакомления с назначением, 
условиями работы, конструкциями, методами расчета и проектирования 
основных водопроводных и водоотводящих сооружений.  



53 
 

Sustainability in Business and Society: Global Challenges – Local 
Solutions [Text]: / Tlektes Yespolov, Elena Horska.-Krakov, 2013.-166 c. 

The principle of sustainability is that everything we need for our survival depends on 
our natural environment, either directly or indirectly (EPA), 2013). 
Without sustainability, our present needs would no longer be a worrisome factor our 
future generations, meaning the present would not have to sustain the future. 
 

Есполов, Т.И. Экономикалық теория [Мәтін]: оқулық / Т.И. Есполов, 
Қ.М. Белгібаев, Ж.Ж. Сүлейменов; ҚР Білім және ғылым мин-гі.-
Алматы: ҚазҰАУ, Айтұмар, 2012.-261 б. 

Бұл оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі шешімімен бекітілген 
05.05.06-«Экономика» мамандығының типтік оқу бағдарламалары бойынша 
Қазақстан мысалындағы материалдарды пайдаланып әзірленген. Оқулық 
жоғары оқу орындары студенттеріне, оқытушыларға және магистранттарға 
арналған. 
 

Есполов, Т.И. Экономико-правовой механизм управления земель-
ными ресурсами [Tекст]: Учебник / Т.И. Есполов, Ж.Т.Сейфуллин, 
Г.Ж.Сейтхамзина. Алматы:Агроуниверситет, 2006.-316с. 

Рассмотрены теория и методология формирования системы управления 
земельными ресурсами, его правового и экономического механизма, осно-
ванного на государственном регулировании земельных отношений и совре-
менной системе земельного кадастра, оценке и налогообложении земли. 
Проведен исторический анализ развития земельных отношений в Казахстане и 
за рубежом.  

 

Есполов, Т.И. Жер ресурстарын басқару [Мәтін]: Оқулық /Т.И. Есполов, 
Ж.Т. Сейфуллин.- Астана: Парасат Әлемi, 2005.-284 бет. 

Оқулықта жер ресурстарын басқару жүйесін қалыптастырудың теориясы мен 
методологиясы, жер кадастрының қазіргі жүйесіне, бағасына және жерге салық 
салуға негізделген оның құқықтық және экономикалық механизмі қарас-
тырлған. 

 

Экология және табиғатты тиімді пайдалану [Мәтін]:  Оқулық 
/Ә.С.Бейсенова, А.Б.Самақова, Т.И.Есполов, Ж.Б. Шілдебаев.- Алматы: 
Ғылым, 2004.- 328 бет 

Оқулықта экология ғылымының мақсаты мен міндеттері, қалыптасу кезең-
дері, заңдылықтары, организм мен орта, табиғи бірлестіктер, экожүйелер, 
геоэкология туралы Қазақстан материалы негізінде жан-жақты баяндалады. 
 

Есполов, Т.И. Управление земельными ресурсами  [Текст]: Учебник 
/ Т.И.Есполов, Ж.Т.Сейфуллин.-Алматы: Агроуниверситет, 2004.- 332с. 

Рассмотрены теория и методолгия формирования системы управления 
земельными ресурсами, его правового и экономического механизма, осно-
ванного на современной системе земельного кадастра, оценке и налого-
обложении земли.  
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Оқу құралдары. Учебные пособия.  
Manuals 

 
 
Экономика и организация сельскохозяйственной кооперации 
[Текст]: учеб. пособие / под общ. ред. Т.И.Есполова, У.К.Керимовой, 
Г.Р.Мадиева [и др.]; МСХ РК; НАО "КазНАУ"; НИИ агробизнеса и 
консалтинга.- Алматы: Ғылым ордасы, 2017.- 344 с. 

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы сельскохозяйственной 
кооперации, зарубежный опыт развития и функционирования кооперативов, 
механизмы государственного регулирования взаимодействия хозяйствующих 
субъектов и экономическая эффективность коопреативной формы хозяйс-
твования. Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и 
докторантов по специальностям аграрного направления. 

 
Есполов, Т.И. Экономикалық теория негіздері  [Мәтін]:  оқу  құралы 
/Т.И. Есполов, Қ.М. Белгібаев, Ж.Ж. Сүлейменов; Қазақстан Респуб-
ликасының білім және Ғылым Министрлігі; Қазақ ұлттық аграрлық 
университеті.-Алматы: ҚазҰАУ, Айтұмар, 2012.- 300 б. 

Бұл оқу құралы  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
жанындағы Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесі шешімімен бекітілген.  
Оқулықта қазіргі рыноктық экономиканың қалыптасуы мен қызмет етуінің 
проблемалары, экономикалық теорияның қоғам дамуындағы, меншік қатынас-
тары мен олардың экономикадағы рөлі дәріс (лекция) түрінде дамытылған.  
Оқу құралы жоғары оқу орындары студенттеріне, оқытушыларға және магистр-
анттарға арналған. 

 
Есполов, Т.И. Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны 
қорғау [Мәтін]: оқу құралы / Т.И. Есполов, О.А. Абралиев.- Алматы: 
Агроуниверситет, 2010.- 304 б. 

Оқу құралында табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың 
теориялық, әдістемелік және қолданыстық мәселелері қаралған. Қоршаған 
ортаны қорғау шараларын жүзеге асырудың тиімділігі мен тетіктерін жетіл-
дірудің маңыздылығы қамтылған. Бұл оқу құралы жоғары оқу орындарының 
магистранттарына, оқытушыларға және экологиялық мәселелер жөнінде 
білімін жетілдіру курстарының тыңдаушыларына арналған. 

 
Есполов, Т.И. Экономикалық теория [Мәтін]: оқу құралы  // Т.И. 
Есполов, Қ.М. Белгібаев, Ж.Ж. Сүлейменов.- Алматы: ҚазҰАУ, 2009.- 
261 бет. 

Бұл оқу құралында қазіргі рыноктық экономиканың қалыптасуы мен қызмет 
етуінің проблемалары, соның ішінде, экономикалық теорияның қоғам даму-
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ындағы, әсіресе рыноктық экономиканың дамуындағы орны, ұлттық экономика 
теориясы, ұлттық экономика деңгейіндегі ұдайы өндіріс және мемлекеттік 
саясат, Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық саясаты, әлемдік 
шаруашылықтағы орны, экономикалық өсу қарқындары зерделенген. 

 
Есполов, Т.И. Экономикалық теория негіздері [Мәтін]: оқу құралы / 
Т.И. Есполов, Қ.М. Белгібаев, Ж.Ж.Сүлейменов.-Алматы: Агроуни-
верситет, 2009.-300 б.  

Оқу құралында қазіргі рыноктық экономиканың қалыптасуы мен қызмет 
етуінің проблемалары, соның ішінде, әсіресе экономикалық теорияның қоғам 
дамуындағы, сондай-ақ рыноктық экономиканың дамуындағы, қоғамдық 
өндірістің нышандары, рынок және рыногтық қатынастар, рынок механизмі 
және индустриалдық-инновациялық даму стратегиялары дәріс (лекция) түрінде 
дамытылған. 
 

Есполов, Т.И. Экономика и менеджмент в аграрном секторе    
Республики Казахстан [Tекст]: Учебное пособие / Т.И. Есполов, У.К. 
Керимова, Б.Н. Нигай.- Алматы: КазНАУ, 2007.- 296 с. 

В настоящем учебном пособии рассматриваются широкий спектр вопросов, 
составляющих предмет данной дисциплины, начиная с истории и эволюции 
менеджмента как науки. Рассматриваются сущность и принципы современного 
менеджмента сельскохозяйственного производства и формирования рынка 
сельхозпродукции. Учебник предназначен для студентов, магистрантов, док-
торантов, преподавателей  Вузов. 

 
Есполов,Т.И. Экология воды [Мәтін]: учебное пособие //                 
Т.И. Есполов, А.Т.Канаев, С.З.Сагындыкова, З.К.Канаев.-Алматы, 
2006.-231 б. 

Рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся влияния состояния пов-
ерхностных и подземных вод на экосистем у человека, особенностей 
формирования химического состава пресных поверхностных и подземных вод, 
значения качества воды при ее использовании. 
 

Есполов, Т.И. Табиғатты пайдалану экономикасы [Мәтін]: Оқу 
құралы / Т.И. Есполов, О.А. Абралиев.- Алматы: ҚазҰАУ, 2005.- 256 
бет. 

Табиғатты пайдалану экономикасы – жаңадан қалыптасқан пән. Оқу құралында 
табиғат пайдалану экономикасының теоретикалық негіздері, Қазақстандағы 
табиғат пайдаланудың қазіргі кездегі экономикалық механизмдері талданған. 
Қоршаған ортаны қорғау мен табиғат пайдаланудың халықаралық ынтымақ-
тастығының өзекті проблемалары жан-жақты көрсетілген. 
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Есполов, Т.И. Аграрная экономика [Текст]:  Учебное  пособие / Т.И. 
Есполов, К.М. Бельгибаев, Ж.Ж. Сулейменов.- Алматы: КазНАУ, 2005.- 
320 с.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным обязатель-
ным стандартом высшего профессионального образования по разделу «Спе-
циальные дисциплины», «Аграрная экономика».  
Книга представляет научный и практический интерес для специалитсов  в 
области сельского хозяйства. 

 
Есполов, Т.И. Менеджмент [Мәтін]: Оқу құралы / Т.И. Есполов,               
Ж.Ж. Сүлейменов.- Алматы: Қазақ ұлттық агралық университеті, 2003.- 
186 бет. 

Оқу құралы менеджмент курсының типтік бағдарламасы құрылымына сәйкес 
жазылған. Оның мақсаты-нарықтық экономика жағдайында шаруашылық 
ұйымдарды басқарудың теориясы мен тәжірибесінің негізгі қағидаларын ауыл 
шаруашылығы саласына орайлас айқындап көрсеу. 

 
Есполов, Т.И. Қоршаған табиғи ортаны қорғау (экология,                
стандарттау және сертификаттау) [Мәтін]: Оқу құралы / Т.И. Есполов, 
Е.Ж. Жұмабеков, Р.Е. Елешев.- Алматы, 2002.- 40 бет.     

Бұл оқу құралында Қазақстанның табиғи ортасына тән мысалдар негізінде 
қоршаған ортаны қорғау, экожүйелер және оларды сыныптау, жіктеу 
көрсеткіштері беріліп, қоршаған табиғи ортаны басқару жөніндегі қазіргі заман 
талаптарына сай мәселелер анықталған. 
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Әдістемілік құралдар. Методические указания. 
Methodical  instructions 

 
Есполов,Т.И. Методические положения по обоснованию и 
прогнозированию потребности агропромышленного комплекса 
Казахстана в сельскохозяйственной технике [Текст] // Т.И. Еспо-
лов, К.А.Ахметов, М.К.Калиаскаров, М.Т.Жетпейсов [и др.]; МСХ; 
НАНОЦ; КазНАУ; КазНИИМЭСХ.- Алматы: Айтұмар, 2017.- 98 с. 
 
Есполов,Т.И. Методическая  рекомендация  по развитию технико-
технологического обеспечения агропромышленного комплекса 
Казахстана на период до 2020 года [Текст] / подгот. Т.И.Есполов, 
М.К.Калиаскаров, К.А.Ахметов [и др.]; МСХ; НАНОЦ; КазНАУ; 
КазНИИМЭСХ.- Алматы: КазНАУ, 2017.- 114 с. 
 
Есполов,Т.И.Рекомендация по развитию инновации в отечествен 
ном сельскохозяйственном машиностроении республики на период  
2020 г. [Текст] / подгот. Ж.С.Садыков, Т.И.Есполов, М.К.Калиаскаров 
[и др.]; МСХ; НАНОЦ; КазНАУ.- Алматы: Айтұмар, 2017.- 100 с. 
 
Есполов, Т.И. Гидравлика және гидрожетектер мен гидротасы-
малдаулар / Т.И. Есполов; А. Қадырбаев.- Алматы, 1995.- 192 бет. 
 
Есполов, Т.И. Гидравлика және гидромашиналар мен гидроже-
тектерден есептер жинағы / Т.И. Есполов, А.К.Қадырбаев.- Алматы: 
Республикалық баспа кабинетi, 1995.- 173 бет.  
 
Есполов, Т.И. Государственное  регулирование экономики: методи-
ческие указания для студентов экономических специальностей высших 
учебных заведений / Т.И.Есполов.- Алматы, 2004.- 12 с. 
 
Есполов, Т.И. Государственное  регулирование экономики в зару-
бежных странах: методические указания для студентов экономических 
специальностей высших учебных заведений /Т.И. Есполов. - Алматы, 
2004.- 29 с. 
 
Есполов, Т.И. Инновационный менеджмент в агропромышленном 
комплексе: методическое пособие  / Т.И. Есполов. – Алматы: КазНАУ, 
2009. – 46 с 
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Есполов, Т.И. Использование, стоков в животноводческих комп-
лексах [Текст] / Т.И. Есполов, О.З. Зубаиров.- Алматы: Рауан.- 1994.- 
234 с. 
 
Есполов, Т.И. Кадры аграрного сектора Казахстана и их закреп-
ление в сельской местности (Методическое пособие) / Т.И. Есполов.– 
Алматы: КазНАУ, 2009. – 45 с. 
 
Есполов, Т.И. Концепция организации учебно-воспитательной 
работы в вузе (на примере КазНАУ)  / Т.И. Есполов.- Алматы, 2005.-
25 с.   
 
Есполов, Т.И. Корпоративное управление: методические  указания 
для самостоятельной работы PhD докторантов «Экономика»  
/ Т.И. Есполов. - Алматы, 2011. – 2,6 п.л. 
 
Есполов, Т.И. Методические основы риск – менеджмента  и 
снижения рисков в АПК (рекомендация) / Т.И. Есполов.– Алматы, 
2010. – 2,5 п.л. 

 
Есполов, Т.И. Методические рекомендации по расчету тарифов 
платежей за воду как природный ресурс / Т.И. Есполов.– Алматы, 
1996. – 39 с. 
 
Есполов, Т.И. Методические указания по педагогической практике 
магистрантов специальности «6М050600» Экономика» / 
Т.И. Есполов. - Алматы, 2011. –0,4 п.л. 
 
Есполов, Т.И. Методические указания и программа научно – 
исследовательской практики для магистрантов специальности 
«6М050600 - Экономика». - Алматы, 2011. – 0,8 п.л. 
 
Есполов,Т.И. Методические указания по выполнению лаборатор-
ных работ по курсу "Гидравлики и гидросиловой установки".-
Ч.1.[Текст] /Т.И.Есполов, А.К.Кадырбаев, И.А.Ауланбергенов.- Алма-
ты: КазСХИ, 1996. - С. 33.  
Есполов, Т.И. Методические указания по выполнению лаборатор-
ных работ по курсу "Гидравлические машины".  Ч. 2. [Текст]  
/ Т.И. Есполов, А.К. Кадырбаев, Ж.К. Коргасбаев.- Алматы: КазСХИ, 
1993. - С. 17.  
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Есполов, Т.И. Методические рекомендации по расчету тарифов 
платежей за воду как природный ресурс / Т.И. Есполов.– Алматы, 
1996. – 39с. 
 
Есполов, Т.И. Методические указания по педагогической практике 
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Есполов, Т.И. Методические указания и программа научно-иссле-
довательской практики для магистрантов специальности «6М0 
50600 - Экономика». - Алматы, 2011. – 0,8 п.л. 
 
Есполов,Т.И. Методические указания по выполнению лабора-
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торных работ по курсу "Гидравлические машины". Ч. 2. [Текст] / 
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Есполов, Т.И. Организация воспитательной работы  по подготовке 
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Алматы, 2008.- 19 с.  
 
Есполов, Т.И. Основы биржевого дела. Методические указания для 
самостоятельной работы студентов экономиических специаль-
ностей высших учебных заведений.-Алматы,2009.– 1,1п.л 
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колодцев пастбищ [Текст] / Т.И.Есполов.-Алматы:КазСХИ,1981.- С.33.  
 
Есполов,Т.И. Рекомендации по внедрению передвижной пневмо-
гидравлической установки для очистки шахтных колодцев и 
пастбищ [Текст] / Т.И.Есполов // Научные труды КазСХИ, рекомен-
дации НИР ОНИЛ.- Алматы: КазСХИ, 1986.- С.10.  
 
Есполов, Т.И. Рекомендации по внедрению технологии по эксплуа-
тации обводнительных сооружений пастбищного водоснабжения 
[Текст] / Т.И.Есполов, Е.Л.Тажибаев // Научные труды КазСХИ, реком-
ендации по законченным НИР на 11 пятилетку.- Алматы: КазСХИ, 
1987.- С.162. 
 
Есполов,Т.И. Рекомендации по разработке организационных и 
экономических основ интеграции сельского хозяйства РК в 
мировой аграрный рынок [Текст] / Т.И. Есполов, Р.Ю. Куватов, 
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ния / Т. И. Есполов.- Алматы, 2004.- 86 с.   
 
Есполов,Т.И. Экономико-экологическая оценка проектов освоения 
аридных пастбищ Казахстана [Текст] / Т.И.Есполов.- Алматы: Мин-во 
печати и издательства.- 1995.- С.120. 
 
Есполов, Т.И. Эффективность агропродовольственного комплекса 
Казахстана / Т.И.Есполов.-Алматы: НИЦ «Ғылым», 2002.- 400с. 
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Баяндамалар. Сөйленген сөздер. 
Доклады. Выступления. Reports. Performances. 

  
Есполов, Т.И. Аграрлық білім бәйтерегі. Белестен белеске [Мәтін] / 
Т.И. Есполов.- Алматы: Старков С.А., 2020.- 434 б. 

Бұл кітап көпжылдық еңбектің нәтижесі бойынша 2001 жылдан 2020 жылға 
дейін БАҚ-та жарияланған мақалаларды қамтиды және ауыл шаруашылығы 
саласындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелеріне қызығушылық таныт-
қан қалың оқырман қауымға арналды. 

 
Есполов, Т.И. Ғибратты ғұмыр [Мәтін]: ғылыми мақалалар, ол туралы 
очерктер, ғұмырнамалық баяндамалар / Т.И.Есполов; Бас редактор          
Қ.М. Тіреуов.-Алматы: ҚазҰАЗУ, 2020.- 290 бет. 

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің 90 жылдық мерейтойы 
аясында ЖОО қалыптасуы мен дамуына зор үлес қосқан және аграрлық 
білім-ғылым саласына еңбек сіңірген, 19 жыл бойы осы университеттің 
дамуы жолында қажырлы қызмет жасап келе жатқан басшы, өзіндік ғылыми 
мектеп қалыптастырған, белгілі ғалым, білікті ұйымдастырушысы Тілектес 
Исабайұлы Есполовтың өмір жолына арналады. 

 
Есполов, Т.И. Елбасы жолымен [Мәтін] / Т.И. Есполов.- Алматы., 
2020.- 434 б. 

Бұл кітап Қазақстан республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев феноменімен Елбасының еліміздің даму тарихындағы сара 
жолының университеттің бүгіні мен ертеңіндегі ерекше роліне арналған. 
Басылымда еліміздің арғы-бергі тарихынан сыр шертетін, қазіргі кездің мән-
жайынан сабақ алатын топтамалы мақала-эсселер берілген. 
Сонымен бірге, Елбасы жолымен айқын бағыт ұстанған университет ұжымы 
мен жастарының бірлесе атқарып жатқан  келелі істерінен толықтай 
хабардар етіледі. 

 
Есполов, Т.И. Олжас и его команда [Текст] / Т.И. Есполов.- Алматы: 
Эдельвейс, 2019.- 208 с. 

Новая книга ректора КазНАУ, академика НАН РК Т.И. Есполова повествует о 
его привязанности к спорту, конкртено к волейболу.Особое внимание в 
издании уделено ветеранскому движению в спорте, приобщению к 
физической культуре молодых людей, призывам к здоровому образу жизни. 
Книга расчитана на широкий круг читателей. 
 

Есполов, Т.И. Ақ жаулығы желбіреген, жүрегі елжіреген анам [Мәтін] / 
Т.И. Есполов.- Алматы: Басп. ж., 2014.- 144 б. 

Ана - әлемдегі ең ардақты да, аяулы жан. Жүзінен мейрімділік пен 
жылылық төгілген, адамзатқа өмір сыйлаушы, перзентіне нұрын шашып, 
келешекке ақ жол, адал ниет нұсқаушы асқақ құдірет иесі, адам сәулетшісі 
– ол ана. 
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Есполов, Т.И. Аграрлық білім мен ғылымның болашағы [Мәтін]: 
ғылыми және әдеби-көркем мақалалар,  сыр-сұхбаттар мен көсем сөздер 
жинағы / Т.И.Есполов.- Алматы: ҚазҰАУ, Айтұмар, 2012.- 270 б. 

Еліміздің ауыл шаруашылығы саласының өркен жаюына Қазақстан     
Республикасының Президенті, Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев аса зор мән 
беріп, әр жылы ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламаларын жалпы 
халықтық деңгейге көтеруде.  
80 жылдық тарихы бар іргелі ауыл шаруашылығы оқу орындарының 
көшбасшысы – Қазақ ұлттық аграрлық университетінің қосып келе жатқан 
үлесі атап айтарлықтай. Университет 135 мыңнан астам ауыл шаруашылық 
мамандарын даярлап шығарды.  
Бұл салмақты мақалалар мен салиқалы пікірлер желісі университеттің 
өткені мен бүгінгі және болашағы жайлы сыр толғайды. 

 
Есполов, Т.И. Аграрлық білім мен ғылымның қазынасы = Кладезь 
аграрной науки и образования [Мәтін]: ғылыми және әдеби-көркем 
мақалалар, сыр-сұхбаттар мен көсем сөздер жинағы / Т.И.Есполов.- 
Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 280 б., сурет. 

Данная книга посвящена анализу достигнутых результатов всесторонней 
деятельности академика наук Республики Казахстан, Российской академии 
сельскохозяйственных наук  Т. И. Есполова и его научной школы, внос-
ящей значительный вклад в развитие аграрной науки и высшего 
образования. 
Также в книге собраны поздравления друзей, соратников и зарубежных 
коллег в честь 60-летнего юбилея. 

 
Есполов, Т.И. Бақытымның бастауы [Мәтін] / Т.И.Есполов.- Алматы: 
Айтұмар, 2012.- 254 б. 

Бұл кітапта  автор өмір атты үлкен айдында кездескен қиындықтар мен 
қуаныш сәттер туралы айта келе, сындарлы кезеңде әрдайым қасынан 
табылған жанашыр жандармен бірлесе отырып атқарған игілікті істері 
жайлы сыр шертеді. 

 
Есполов, Т.И. Ветеранский волейбол Казахстана: миссия - быть 
примером [Текст]: воспоминания, статьи, интервью /Т.И. Есполов.- 
Алматы: Айтумар, 2012.- 192с. 

В этой книге Тлектес Исабаевич Есполов рассказывает о развитии 
ветеранского волейбольного движения в Казахстане. Это один из видов, 
выполняемой им общественной работы, которую он исполняет с большой 
любовью и спортивным азартом. В книге собраны отклики, очерки о 
волейболе: история, личности, победы и планы.  
Данная книга является интересной и познавательной для молодежи, тем кто 
только делает свои первые важные шаги, такие как выбор здорового образа 
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жизни, стремление к командному мышлению. Особенно книга помогает 
почувствовать через личности патриотизм наших современников. 
 

 Есполов, Т.И. Аграрлық саланың болашағы жарқын [Мәтін]: 
мақалалар, сұхбаттар, сөйлеген сөздер /Т.И.Есполов.-Алматы:ҚазҰАУ, 
2010.- 322 б.  

Шаңырақ көтергеніне 80 жылдан асқан - Қазақ ұлттық аграрлық универ-
ситетінің еліміздің жоғары оқу орындары арасында алар орны әрдайым 
дараланып тұрады.  
Ол бүгінгі күні ауыл шаруашылығына маман-кадрлар даярлаудың іргелі 
білім беру ордасы болып табылады.  
Осы қасиетті қара шаңырақтың біраз жылдан бері тізгінін ұстап келе жатқан 
басшысы, ректоры,  ҚР ҰҒА академигі Тілектес Исабайұлы Есполовтың  бұл 
кітабында оның өткен 2008-2010 жылдар аралығындағы жарияланған 
таңдамалы мақалалары, сұхбаттары,баяндамалары мен сөйлеген сөздері 
топтастырылған.  

 
Есполов, Т.И. Білім бағы-өмір шырағы [Мәтін]: Баяндамалар. Сөй-
ленген сөздер. Мақалалар. Сұхбаттар / Т.И.Есполов. - Алматы: Агро-
университет, 2004.- 469 бет. 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, экономика ғылымдарының 
докторы, профессор Т.И. Есполов білім сапасын көтеру, білімнің әлемдік 
деңгейіне қол жеткізу, педагог кадрларының жаңа келбетін қалыптастыру, 
біліктілігін арттыру, оларға жағдай жасау, жоғары оқу орындарының 
моделін қалыптастыру және аграрлық салаға мамандар даярлаудың басқа да 
көкейтесті мәселелерін қозғаған баяндамалары, сөйлеген сөздері, мақала-
лары және сұхбаттары осы кітаптың арқауын құрады. 
 

Есполов, Т.И. Білім-ырыс қазығы [Мәтін]: Баяндамалар. Сөйленген 
сөздер.Мақалалар.Сұхбаттар /Т.И.Есполов.- Алматы: Агроуниверситет, 
2002.- 368 бет.  

Қоғамның жалпы экономикалық және әлеуметтік реформалар жүйесінде 
білім реформасы өзекті орын алады. Қайта өзгертулер мен жаңартулардың 
бастаушысы да, қостаушысы да Қазақ ұлттық аграрлық салаға мамандар 
даярлаудың көкейтесті проблемалары жөніндегі баяндамалары және сұх-

баттары осы кітапта жинақталған. 
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Сөздік. Словарь Справочник 
 

Энциклопедический справочник [Текст] / председатель редкол. 
М.Ж.Журинов; члены редкол. Т.И.Есполов, Г.М.Мутанов, С.Ж.Пралиев 
[и др.]; НАН РК.- Алматы: НАН РК, 2016.- 186 с. 
 

Есполов, Т.И. Гидравлика атауларының орысша-қазақша сөздігі. 
Русско-казахский словарь по гидравлике / Т.И. Есполов, А.К. Кадыр-
баев.- Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1998.- 88 бет. 

 

Фотоальбомдар.  Фотоальбомы 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті. Кеше. Бүгін. Ертең [Мәтін] = 
Казахский национальный аграрный университет. Вчера. Сегодня. Завтра 
= Kazakh National Agrarian University. Yesterday. Today. Tomorrow: 
кітап-альбом / жалпы ред. басқ. Т.И.Есполов; ҚазҰАУ.- Алматы: 
ҚазҰАУ, 2015.- 288 б.- (Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 85 ж. 
арналады).  

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 85- жылдығына арналған кітап-
альбом оқу ордасының өткені мен бүгіні және келешегі туралы әңгімелейді. 
Оқырман университеттің ғылым - білім қызметіндегі және қоғамдық 
өміріндегі келелі жаңалықтарымен таныстырады. 
  

Қазақстанның тұңғыш аграрлық жоғары оқу орны = Первый 
аграрный вуз Казахстана = The fist agrarian university of Kazakhstan 
[Мәтін]: фотокнига / Председатель ред. коллегии  Т.И. Есполов.- 
Алматы: КазНАУ, 2010.- 237 бет. 

Фотокнига, посвященная 80-летию Казахского национального аграрного 
университета, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем универ-
ситета. Читатели узнают об ученых и руководителях, преподавателях и 
студентах, чьими усилиями создан первый аграрный вуз страны. 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті = Казахский национальный 
аграрный университет = The кazakh national agrarian university 
[Текст]: к 75-летию: фотоальбом / Под ред. Т.И Есполова.- Алматы: 
КазҰАУ, 2005.- 256 бет. 

Фотоальбом посвящен 75-летию Казахского национального аграрного 
университета. Эту дату с особой гордостью встречают работники сельско-
гохозяйства, научная общественность и вся интеллигенция, студенты 
нашей республики. 

 

Лидеры высшего образования в Казахстане [Текст]:  фото-
альбом /сост. О.В. Таланова.- Алматы: Дом печати «Эдельвейс», 
2011.-376 с. (на каз., рус., англ. яз.). 

Фотоальбом рассказывает об инновациях и достижениях в образова-
тельной деятельности крупнейших университетов за двадцать лет 
независимости Республики Казахстан. Для широкого круга читателей. 
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Ғылыми конференциялар. Научные конференции  
Scientific conferences 

 

Қазақстанның мал шаруашылығы: ата-бабалар тәжірибесінен 
қазіргі заманауи технологияларға дейін [Мәтін]: тақырыбында 23 
желт. 2020 ж. өткізілген Халықаралық ғыл.-тәжірибелік конф. ғыл. 
еңбектері жинағы = Животноводство Казахстана: от опыта предков до 
современных технологий = Livestock of Kazakhstan: from ancestor's 
experience to modern technologies / ред. алқасының төреағасы Т.И.Еспо-
лов; ред. алқасы А.М.Омбаев, К.М.Тіреуов, А.П.Курдеко [ж.т.б.]; ҚР 
ауыл шар. м-трлігі; ҚазҰАЗУ.- Алматы: Айтұмар, 2021.- 327 б.- 
(ҚазҰАЗУ-нің 90 жылдығына арналады).   
 
Қысқы Халықаралық Мектеп шеңберіндегі жас ғалымдардың 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы 
[Мәтін] = Сборник международной научно-практической конференции 
молодых ученых в рамках Зимней Международной Школы = Collection 
of the International scientific and practical conference of young scientists of 
Winter International School: Алматы қ., 22.01.2018 ж.-03.02.2018 ж. / 
жалпы ред. басқ. Т.И. Есполов; ред. ұжым  Е.И. Исламов, М.Қ.Қали-
асқаров, А.Е.Байболов [ж.т.б.]; ҚР ауыл шар. м-трлігі; ҚазҰАУ.- 
Алматы: Айтұмар, 2018.- 467 б.   
 
Орман кешенін тұрақты дамытудың өзекті мәселелері [Мәтін] = 
Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Қазақ-
станда орман шар. жоғары білімді маман. даярлауға 70 ж. толуына арн. 
Халықаралық ғыл.-тәжірибелік конф. / ред. алқасының төрағасы 
Т.И.Есполов; ред. алқасының мүшелері Қ.М.Тиреуов, Е.И.Исламов, 
С.Б.Байзақов [ж.т.б.]; ҚР ауыл шар. м-трлігі; ҚазҰАУ.- Алматы: 
Айтұмар, 2018.- 266 б.   
 
Современное состояние и проблемы аграрной науки Казахстана и 
перспективы ее развития [Текст] = Қазақстандағы аграрлық ғылым-
ның қазіргі жағдайы мен проблемалары және оларды дамыту келешегі: 
сборник междунар. науч. тр. / гл. ред. Т.И.Есполов; редкол. К.М.Тир-
еуов, Е.И.Исламов, А.С.Сапаров [и др.]; НАН РК; МСХ РК; КазНАУ.- 
Алматы: Айтұмар, 2018.- 198 с.- (Посвящается 80-летию акад. НАН РК 
и РАН Е.Р. Елешева).   
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Рухани жаңғыру және туған жер [Мәтін]: Респ. ғыл.-тәжірибелік 
конф. материалдары Алматы қ., 22 мамаыр 2018 ж. / ред. алқасы 
Т.И.Есполов, Е.И.Исламов, Ж.А.Дауренбаева [ж.т.б.]; ҚазҰАУ; 
О.Сүлейменов атын. әлеуметтік-гуманитарлық білім беру тәрбие ин-ты; 
"Рухани жаңғыру" гуманит. зерт. орт.- Алматы: Айтұмар, 2018.- 174 б.  
 
Жастардың ғылыми көзқарасы: АӨК-гі ізденістер, инновациялар 
[Мәтін]: жас ғалымдардың Халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдар 
жинағы 6-7 сәуір: 2-том = Научный взгляд молодых: поиски, инновации 
в АПК / жалпы ред. басқ. Т.И.Есполов; ред. алқасы М.Қ.Қалиасқаров, 
Ж.С.Кіркімбаева, Ш.К.Сыдықов [ж.т.б.]; ҚР Ауыл шар. м-трлігі; 
ҚазҰАУ.- Алматы: Айтұмар, 2017.- 356 б.   
 
Жастардың ғылыми көзқарасы: АӨК-гі ізденістер, инновациялар 
[Мәтін]: жас ғалымдардың Халықаралық ғыл.-практ. конф. материалдар 
жинағы 6-7 сәуір: 1-том = Научный взгляд молодых: поиски, инновации 
в АПК 6-7 апреля / жалпы ред. басқ. Т.И.Есполов; ред. алқасы 
М.Қ.Қалиасқаров, Ж.С.Кіркімбаева, Ш.К.Сыдықов [ж.т.б.]; ҚР Ауыл 
шар. м-трлігі; ҚазҰАУ.- Алматы: Айтұмар, 2017.- 410 б.  
 
Жас ғалымдардың агроөнеркәсіп кешенінің индустриалды-иннова-
циялық дамуына қосқан үлесі [Мәтін] = Вклад молодых ученых в 
индустриально-инновационное развитие агропромышленного комп-
лекса = Contribution of young scientists to the industrial-innovative 
development of agriculture: Халықаралық ғыл.-тәжірибелік конф. мате-
риалдарының жин. (21-22 сәуір 2016 ж.): 2-том. / жалпы ред. басқ. 
Т.И.Есполов; ҚР Ауыл шар. м-трлігі; ҚазҰАУ.- Алматы: Айтұмар, 
2016.- 333 б.   
 
Жас ғалымдардың агроөнеркәсіп кешенінің индустриалды-инно-
вациялық дамуына қосқан үлесі [Мәтін] = Вклад молодых ученых в 
индустриально-инновационное развитие агропромышленного комп-
лекса = Contribution of young scientists to the industrial-innovative 
development of agriculture: Халықаралық ғыл.-тәжірибелік конф. Мате-
риалдарының жин. (21-22 сәуір 2016 ж.): 1-том. / жалпы ред. басқ. 
Т.И.Есполов; ҚР Ауыл шар. м-трлігі; ҚазҰАУ.- Алматы: Айтұмар, 
2016.- 366 б.   
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Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудағы ғылым мен білімнің басым-
ды бағыттарының жаңа стратегиясы: ҚазҰАУ 85-жылдығына 
арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 
.-Т.1 (Алматы, 27-28.11.2015ж.) [Мәтін] = Новая стратегия научно-
образовательных приоритетов в контексте развития АПК=Newstrategy jf 
scientific and educational priorities in development of agroindustrial complex 
/ жалпы ред. басқарған Т.И.Есполов; ред. ұжымы М.Қ.Қалиасқаров 
[т.б.].- Алматы: Айтұмар, 2015.- 298 б. 
 
Ветеринария агроөнеркәсіп кешенінің инновациялық даму жол-
ында [Мәтін] = Ветеринария на пути инновационного развития 
агропромышленного комплекса: ІІІ Халықаралық ветеринариялық конг-
ресс материалдары / жалпы ред. басқ. Т.И.Есполов; ред. ұжымы 
М.Қ.Қалиасқаров [ж.т.б.]; ҚР Ауыл шар. мин-гі; ҚазҰАУ; Қазақстанның 
ветеринариялық дәрігерлерінің қауымдастығы.- Алматы: Айтұмар, 
2015.- 239 б. 
 
Ғылым туралы ұлттық баяндама [Мәтін] / ред. алқа мүшелері 
М.Ж.Жұрынов, Ғ.М.Мұтанов, Т.И.Есполов [т.б.]; ҚР Білім және ғылым 
мин-гі; ҚР Ұлттық Ғылым Акад.- Астана-Алматы: ҚР Ұлттық ғылым 
акад., 2015.- 116 б. 
 
Жайылымдар мен суармалы жерлердегі су ресурстарын үнемдеу 
және басқару [Мәтін] = Водосбережение и управление водными 
ресурсами в орошаемом земледелии и обводении пастбищ: ҚазҰАУ-нің 
85-жылдығы мен ғылым қайраткері Л.Е.Тәжібаевтың 100 жылдығына 
орай ұйымдастырылған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. мате-
риалдарының жинағы 2-3 қазан, 2015жыл. / жалпы ред. басқ. Т.И.Есполов; 
ред. ұжымы: М.Қ.Қалиасқаров [ж.т.б.].- Алматы: Айтұмар, 2015.- 290 б. 
 
ХХІ ғасырдың зиялылық әулеті: аграрлық ғылымның дамуына 
жас ғалымдардың үлесі: жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-
практ. конференциясының материалдар жинағы.-Т.1 [Мәтін] = 
Интеллектуальный потенциал ХХІ века: вклад молодых ученых в 
развитие аграрной науки: сб. материалов междунар. научно-практ. 
конференции молодых ученых = The intellectual potential of the XXI 
century: the contribution of young scientists to t / жалпы ред. басқ. 
Т.И.Есполов; ред. алқасы М.Қ.Қалиасқаров [ж.т.б.]; ҚР А/ш. мин-гі.- 
Алматы: Айтұмар, 2015.-360 б. 
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ХХІ ғасырдың зиялылық әулеті: аграрлық ғылымның дамуына 
жас ғалымдардың үлесі: жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-
практикалық конференциясының материалдар жинағы.-Т.2 
[Мәтін] = Интеллектуальный потенциал ХХІ века: вклад молодых 
ученых в развитие аграрной науки: сборник материалов международной 
научно-практической конференции молодых ученых = The intellectual 
potential of the XXI century: the contribution of young scientists to t / жалпы 
ред. басқ. Т.И.Есполов; ред. алқасы М.Қ.Қалиасқаров, Ж.С.Кіркімбаева, 
Ш.К.Сыдықов [ж.т.б.]; ҚР АШМ.- Алматы: Айтұмар, 2015.- 421 б. 
 
ХХІ ғасырдың зиялылық әулеті: аграрлық ғылымның дамуына 
жас ғалымдардың үлесі: жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-
практикалық конференциясының материалдар жинағы.-Т.3 
[Мәтін] = Интеллектуальный потенциал ХХІ века: вклад молодых 
ученых в развитие аграрной науки: сборник материалов международной 
научно-практической конференции молодых ученых = The intellectual 
potential of the XXI century: the contribution of young scientists to t / жалпы 
ред. басқ. Т.И.Есполов; ред. алқасы М.Қ.Қалиасқаров, Ж.С.Кіркімбаева, 
Ш.К.Сыдықов [ж.т.б.]; ҚР А/ш. мин-гі.- Алматы: Айтұмар, 2015.- 332 б 
 
Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығына арналған сту-
денттердің ХІХ ғылыми конференциясы материалдарының жина-
ғы, 1 бөлім [Мәтін] = Сборник материалов ХІХ студенческой научной 
конференции посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне. / ҚР Білім және ғылым мин-гі; ҚазҰАУ;  
Бас ред. Т.И. Есполов.- Алматы, 2015.- 358 б. 
 
Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығына арналған студент-
тердің ХІХ ғылыми конференциясы материалдарының жинағы, 2 
бөлім [Мәтін] = Сборник материалов ХІХ студенческой научной 
конференции посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне. / ҚР Білім және ғылым мин-гі; ҚазҰАУ;  
Бас ред. Т.И. Есполов.- Алматы, 2015.- 373 б. 
 
Актуальные вопросы диагностики болезней животных. Материалы 
второй международной конференции / Гл. ред.  Т.И. Есполов;  
Редкол.: В.В. Григорук, А.К.Ержанов и др.- Алматы: Агроуниверситет, 
2005.- 483 с.  
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Национальный доклад по науке [Текст] / редкол. М.Журинов, 
Г.М.Мутанов, Т.И.Есполов [и др.]; МОН РК; НАН РК.- Астана-Алматы: 
НАН РК, 2015.- 118 с 
 
Экологические проблемы агропромышленного комплекса: Матери-
алы междунар. научно – практ. конференции в 2-х книгах (2004; 
Алматы), 15-16 апреля / Под ред. Т.И. Есполова. Кн.1. – 2004. – 171 с., 
Кн. 2.- 2004. – 402 с. 
 
Интенсивное развитие АПК [Текст]: [11 ноября 2011г. в КазНАУ 
прошел Республиканский научно-практ. семинар "Повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции-основа интенсив-
ного развития АПК РК"]: [Вступительное слово ректора КазНАУ, 
академика Т. Есполова]  // Агро Әлем.- 2011.- №11.- С.17. 
 
Water saving and water resources management in irrigated agriculture 
and pasture watering [Мәтін] = Водосбережение и управление водными 
ресурсами в орошаемом земледелии и обводении пастбищ: II-part. 
Proceedings of the International scientific and practical conference dedicated 
to the 85 th anniversary of the Kazakh National Agrarian University and the 
100th anniversary of the honored worker of science of the Republic of 
Kazakhstan Tazhibaev / u.g.e. T.I.Espolov; e.b.: M.K.Kaliaskarov, M.O.Ospanov, 
E.M.Kalybekova.-Almaty:Aytumar,2015.-216 p. 
дополнено от 03.02.22г.  
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Есполов, Т.И. Ел Президентінің саяси реформалар жөніндегі 
жолдауы ел дамуына тың серпін береді  [Мәтін] / Т.И. Есполов 
(ҚазҰАЗУ Басқарма төрағасы-ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, акаде-
мик) // Qazaq.-2022.-  29 наурыз.- 7 бет. 

 
Есполов, Т.И. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет 
[Мәтін] / Т.И. Есполов (ҚазҰАЗУ Басқарма төрағасы-ректоры, ҚР ҰҒА 
вице-президенті, академик)  // Qazaq.-2022.- 01 ақпан.- 4 бет. 
 
Есполов, Т.И. Президент жолдауы агрокешенді дамытуға серпін береді 
[Мәтін] / Т.И. Есполов (ҚазҰАЗУ Басқарма төрағасы-ректоры, ҚР ҰҒА 
вице-президенті, академик) // Egemen Qazaqstan.-2022.- 19 наурыз.- 3 бет. 
[газет жоқ] 
 
Есполов, Т.И. Өсімдік биотехнологиясының халықаралық ғылыми 
орталығы [Мәтін] / Т.И. Есполов (ҚазҰАЗУ Басқарма төрағасы-
ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) // Qazaq.-2022.- 8  ақпан.- 
4 бет. 
 
Есполов, Т.И. Самая дорогая ценность - независимость [Текст]  / 
Т.И. Есполов (председатель правления - ректор КазНАИУ) // Казах-
станская правда.-2022.-7 апреля.-С.4. 
 
Демченко, М. Когда в товарищах согласья нет [Текст] / М.Демченко 
[Науке вполне по силам поднять село на эффективный уровень 
развития, что мешает казахстанским ученым наладить взаимодействие с 
фермерами? Об этом рассуждают гости «Эксперт-совета» Т.Есполов, 
Н.Серекпаев, Т.Савин] // Казахстанская правда.-2022.-12 апреля.-С.5. 
 
КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в области 
здорового питания и окружающей среды [Текст] / По материалам 
пресс-службы КазНАИУ [Президент страны К.Токаев отметил, что 
необходимо «взрастить новое поколение инженеров, промышлен-
ников». Этот вопрос актуален и для подготовки агроинженеров в 
республике] // Білімді ел.- 2022.-26 апреля.- С.6. 
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МЕМЛЕКЕТТІК НАГРАДА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА 

 
Присуждены государственные награды [Накануне Дня Незави-
симости орденом «БАРЫС» I степени награжден Председатель прав-
ления-ректор КазНАИУ, академик НАН РК Т.Есполов]  // Казахстанская 
правда.-2021.-13 декабря.-С.1-2. 
 
Высокая награда вручена ректору КазНАИУ [В преддверии              
30-летия Независимости Республики Казахстан ректор КазНАИУ, 
академик, вице-президент НАН РК Т.Есполов, удостоен почетным 
орденом «БАРЫС» I степени] // Современное образование.-2021.-№4.- 
С.14. 
 
Есполов, Т.И. Дала академигі  [Екі мәрте Социалистік Еңбек Ері, 
даңқты шопан Ж. Қуанышбаевтың 125 жылдығына арналған халық-
аралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция өтті] 
[Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің рек-
торы,  ҚР ҰҒА академигі) // Қазақ.-2021.- 4 мамыр.-5 бет. 
 
Есполов, Т.И. Зерттеу университеті ғылым мен өндірісті дамытуға 
бастайды [Әңгім. О. Өтемұрат]  [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Егемен 
Қазақстан.-2021.- 15 маусым.- 8 бет. 
 
Есполов, Т.И. Олжас Сүлейменов «Таза планета» [Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы және ақын, аудармашы, әлемге танымал 
әдебиетші, қоғам қайраткері О.Сүлейменовтың 85 жылдығына арналған 
онлайн режимде халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті]  
[Мәтін] /Т.И. Есполов (Қазақ  ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Қазақ әдебиеті.-2021.-14 мамыр.-16 бет. 
 
Тілектес Есполов: "Университеттің агротехнопаркіндегі 1,5 алаңда 
"ақылды" жылыжайдың құрылысы аяқталуға жақын [Мәтін] // 
Қазақ.- 2021.- 14 қыркүйек.- 3 бет.  
 
Есполов, Т.И. Ұрпағымызға қалатын баға жетпес байлық  [Мәтін] / 
Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Алматы ақшамы.-2021.- 8 шілде.- 5 бет. 
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Есполов, Т.И. Исследовательский университет – мировой тренд 
развития образования и науки [Текст] [Беседовал Р. Алмазов]  / Т.И. 
Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК)  // Казахстанская правда.-
2021.-14 июня.- С.8. 
 
Олжас Сүлейменова жүлдесі үшін өткен тартысты дода [Мәтін] / 
[ҚазҰАУ спорт кешенінде ардагер волейболшылар арасында халық-
аралық XIV Олжас Сүлейменов атындағы турнир өткізу дәстүрге 
айналған ]  // Қазақ.-2021.- 21 маусым.- 2 бет. 
 
Алматы аймақтық кеңесінің мүшелері жолдауды талқыға салды 
[ҚазҰАЗУ-нің базасында онлайн-режимде Алматы аймақтық ректорлар 
кеңесі болып өтті, онда Мемлекет басшысы ҚТоқаевтың қазақ халқына  
Жолдауы талқыланды] [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ  ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Қазақ.-2021.-5 қыр-
күйек.- 4 бет. 
 
Катар мемлекетімен ынтымақтастықты дамыту [2021жылдың 12-14 
шілде аралығында ҚазҰАЗУ Басқарама төрағасы-ректор Т.Есполов 
делегация құрамында Катар мемлекетіне жұмыс сапарымен барды, 
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы бірлескен ғылыми-инвестициялық 
жобаларды қолдауға жол ашады]  [Мәтін] / Т. Дерібсалин // Алматы 
ақшамы.-2021.- 17 шілде.- 4 бет. 
 
Ғалымдардың фермерлермен кездесуі тұрақты өткізілді [Мәтін] 
[Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Қазақстан ғылымының дамуына, отандық 
ғылыми-зерттеу жетістіктерінің өндірісте, ауылшаруашылығында 
пайдаланылу керектігін айтты] // Қазақ.- 2021.- 28 қыркүйек.- 6 бет.  
 
Жасампаздыққа толы жылдар [Алматы қаласының басты жетістіктері 
сараланды, ҚазҰАЗУ ректоры, ҚР ҰҒА академик Т.И. Есполов білім 
саласына тоқталды] [Мәтін] / Д. Мұрат // Алматы Ақшамы.-2021.-28 
тамыз.- 4бет. 
 
Колыбель независимости [Эксперты подвели итоги развития Алматы 
за 30 лет казахстанского суверенитета] [Текст] / И.Тулинова // Вечерний 
Алматы.-2021.-28 август.- С.3. 
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Развитие сотрудничества с Государством Катар [Председатель 
правления-ректор КазНАИУ, академик НАН РК Т.Есполов с 12-14 июля 
2021г. в составе делегации посетил с рабочим визитом государство 
Катар] [Текст] /П. Володин // Вечерний Алматы. - 2021.-17 июля.- С.8.                

 
Registered Influenza Viral Vector Based Brucella abortus Vaccine for 
Cattle in Kazakhstan: Age-Wise Safety and Efficacy Studies [Текст] / 
Ryskeldinova, S., Zinina, N., Kydyrbayev, Z., Oñate, A., Tabynov, K. // 
Frontiers in Cellular and Infection Microbiologythis link is disabled., 2021. 
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ДӘСТҮРЛІ БІР ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 

 
Аграрлық сала дамуы-басты назарда [2021 жылғы 28 қыркүйекте, 
онлайн режимінде өткен халық алдындағы жыл сайынғы дәстүрлі 
есептік кездесуде ҚазҰАЗУ ректоры, э.ғ.д.профессор, академик, ҚР 
ҰҒА вице-президенті Т.Есполов есеп берді] [Мәтін] / Т.И.Есполов // 
Ана тілі.-2021.- 30 қыркүйек.-2 бет.  

 
Әлемдік биік талаптарға сай. ҚазҰАЗУ халықаралық ғылыми-білім 
беру кеңістігіндегі өз ұстанымын нығайтып келеді [ҚазҰАЗУ ректоры 
Т.Есполов онлайн түрде бір жылдық атқарылған жұмыстарының есебін 
берді] / Т.И.Есполов [Мәтін] // Алматы ақшамы.- 2021.- 2 қазан.- 9 бет.  
 
Аграрлық университеттің толайым табыстары [28.09.2021ж. 
ҚазҰАЗУ ректоры, э.ғ.д.профессор, академик, ҚР ҰҒА вице-прези-
денті Т.Есполов халық алдында дәстүрлі бір жылдық жұмысына есеп 
берді] / Ж.Дәулетқызы [Мәтін] // Қазақ.- 2021.-5 қазан.- 6 бет.  
 
Самые лучшие. Как развивается единственный в Алматы аграрный 
вуз? [Отчетная встреча Председателя Правления-Ректора Т.Есполова с 
населением] / Т.И.Есполов [Текст] // Вечерняя Алматы.- 2021.- 2 
октября.-С.5.  

 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ. СООДРУЖЕСТВО 

 
Ғылым дамымай - ел дамымайды [Мәтін]: ["Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық ғылым академиясының жетістіктері: білім мен 
ғылымның жаңа стратегиясы" атты дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға ҚР 
Білім және ғылым министрі А.Аймағанбетов, мәжіліс депутаты 
Ә.Рахымжанов,ҚазҰАЗУ ректоры Т.Есполов қатынасты] // Қазақ 
әдебиеті.- 2021.- 10 желтоқсан.-3 бет.  

 
Министр жас ғалымдарды қабылдады [Мәтін]: [ҚР Ауыл шаруа-
шылығы министрі Ербол Қарашөкеев Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу 
университетінің үздік жас ғалымдарымен кездесті] // Қазақ.- 2021.- 19 
қазан.- 2 бет.  
 
Қос диплом - болашаққа жолдама Варшава университетінде оқуын 
сәтті аяқтаған біздің магистранттарға екінші диплом табыс етілді  
[Бүгінде ҚазҰАЗУ шетелдік жетекші университеттермен және ғылыми 
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орталықтармен ынтымақтаса отырып, түрлі халықаралық бағдарла-
маларды іске асыруда] [Мәтін] // Алматы ақшамы.- 2021.- 19 қазан.- 8 
бет.  
 
Абайұлы, Н. Елімізде ақылды жылыжай көбейеді  [Мәтін]: [Қазақ 
ұлттық аграрлық зерттеу университетінің "Агроуниверситет" оқу 
тәжірибелік шаруашылығы базасында "Ақылды жылыжайдың" салта-
натты ашылды]  / Н. Абайұлы // Ана тілі.- 2021.- 4 қараша.- 5 бет.  
 
ҚазҰАЗУ ғалымдары  Бельгиялық агротехнология тәжірибесі мен 
трансфертін зерттейді  [Мәтін]: [Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу 
университетіне Бельгия Корольдігінің Қазақстандағы елшісі Анри 
Вантигем және Валлон экспорт және инвестициялар жөніндегі 
агенттігі кеңесшісі Шанталь Де Бле келді] // Қазақ.- 2021.- 30 қараша.-7 
бет.  
 
Двойной диплом - путевка в будущее. Вручен второй диплом нашим 
магистрантам, успешно окончившим обучение в Варшавском универ-
ситете [Сегодня КазНАИУ успешно интегрируется в мировое научное 
пространство, сотрудничая с ведущими зарубежными университетами 
и научными центрами] // Вечерний Алматы.-2021.-19 октября.-С.9. 

 
2020  

 

Аграрлық салаға білікті мамандар қажет [Мәтін] [Елбасы  ҚазҰАЗУ 
ректоры Тілектес Есполовты  қабылдады ]  // Айқын.- 2020.- 02 қазан.-  
1 бет.  
 
Ұрпақ тәрбиесіндегі негізгі бағыттар аталды [Мәтін] [Елбасы  
ҚазҰАЗУ ректоры Тілектес Есполовты қабылдады ] // Егемен Қазақ-
стан.- 2020.- 02 қазан.- 1 бет.  
 
Важность аграрной науки [Текст]  [Елбасы принял  ректора КазНАИУ 
Тлектеса Есполова] // Казахстанская правда.- 2020.-02 октября.- С.1. 
 
Есполов, Т.И. Аграрлық салаға мән берілген жолдау [ҚазҰАУ 
ұжымы Мемлекет басшысының Жолдауын қолдап, алға қойған 
міндеттерді іске асыруда]  [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграр-
лық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Алматы ақшамы.-
2020.-2 қыркүйек.- 7 бет. 
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Есполов, Т.И. Аграрлық саланың қайраткері [Мәтін] [ұстаз, ғалым, 
академик Хайдар Арыстанбеков туралы] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Ана тілі.-
2020.- 26 қараша.-4 б. 
 
Есполов, Т.И. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету – ортақ 
міндет [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Қала мен Дала.- 2020.- 17 сәуір.- 11 бет.  
 
Есполов, Т.И. Белестен-белеске [ҚазҰАУ құрылғанына-90 жыл толып 
отыр] [Мәтін] /Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі) Айқын.- 2020.- 13 маусым.- 5 бет.  
 
Есполов, Т.И. Белестен-белеске [ҚазҰАУ құрылғанына-90 жыл толып 
отыр]  [Мәтін] /Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі) //Современное образование.-2020.-№2.-81-
83б. 
 
Есполов, Т.И.Ғылым жолындағы айшықты еңбек [Мәтін] [Ака-
демик Зейнулла Қожабеков туралы] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Қала мен 
дала.-2020.- 27 қараша.-20 б. 
 
Есполов, Т.И. Елбасы жолымен [Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
биыл 90 жылдық белеске көтеріліп отыр] [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі, Әл-
Фараби атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты) Егемен Қазақс-
тан.- 2020.- 17 маусым.- 4 бет.  
 
Есполов, Т.И. Елбасы жолымен [ҚазҰАУ құрылғанына-90 жыл толып 
отыр]  [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры,ҚР ҰҒА академигі) //Современное образование.-2020.-№2.-84-
86 б. 
 
Есполов, Т.И. Ел экономикасына серпін беретін ұлттық жоба 
[Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Егемен Қазақстан.-2020.-30 қыркүйек.- 3 
бет.  
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Есполов, Т.И. Ел экономикасына серпін беретін ұлттық жоба   
[Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі)  // Қазақ.-2020.-13 қазан.- 5бет. 
 

Есполов, Т.И. Зерттеу университеті - жаһандық көшбасшылыққа 
жол  [Мәтін] [Биыл құрылғанына 90жыл толған ҚазҰАУ 2020 жылдың 
23 қазанында Үкіметтің №707 қаулысымен ұлттық зерттеу мәртебесіне 
ие болды] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Айқын.-2020.-30 қазан.- 6 бет. 
 
Есполов, Т.И. Зерттеуші университет жаһандық жетістіктерге жол 
ашады [Мәтін]  [ҚазҰАЗУ ректоры, ҰҒА вице-президенті, академигі 
Тілектес Есполовпен әңгіме ] // Егемен Қазақстан.-2020.-15 қазан.-9 б. 
 
Есполов, Т.И. Кемеңгерлік ғылыми мектеп [Мәтін]  [Қазақстан су 
шаруашылығының білгірі Тәжібаев Л.Е.-105жаста]/ Т.И. Есполов (Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің ректоры,ҚР ҰҒА академигі) //Қазақ 
әдебиеті.-2020.- 6 қараша.-14-15б. 
 
Есполов, Т.И. Ораз Жандосов негізін қалаған Қазақ ұлттық аграр-
лық зерттеу университетіне - 90 жыл [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Егемен 
Қазақстан.-2020.- 25 қараша.-9б. 
 
Есполов, Т.И. Өнегелі өмір [Мәтін] [Биология ғылымдырының 
докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Г.С.Шабдарбаева туралы] / Т.И. 
Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Қала мен дала.-2020.- 27 қараша.-20 б. 
 
Есполов, Т.И. «Президент жолдауында аграрлық салаға ерекше мән 
берілді [Мәтін] /Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры,ҚР ҰҒА академигі) // Қала мен дала.-2020.- 4 қыркүйек.-2 б. 
 
Есполов, Т.И. Сәбденов салған сара жол (Қазақ ұлттық аграрлық 
зерттеу университетіне - 90 жыл) [Мәтін]: [Қалдыбек Сәбденұлы 
Сәбденов туралы] /Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу 
университетінің Басқарма Төрағасы-ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, 
академик) // Қазақ.- 2020.- 1 желтоқсан.- 7 бет.  
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Есполов, Т.И. Індетті жеңетін күш - білім мен тәртіп [Мәтін] / Т.И. 
Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Егемен Қазақстан.- 2020.- 10 сәуір.- 3 бет. 
 
Есполов, Т.И. Великое искусство быть ученым и руководителем 
[Текст] [к 90-летию КазНАИУ, об известном ученом, профессоре Х.Д. 
Чурин] // Литер.- 2020.-25 ноября.- С.7. 
 
Есполов Т.И. КазНАУ: научные таланты, необходимые ресурсы, 
эффективный менеджмент Исследовательский университет-путь к 
глобальному лидерству [Текст] [90-летию КазНАУ] / Т.И. Есполов 
(ректор КазНАУ, академик НАН РК)  // Современное образование.- 
2020.-№2.- С.24-27. 
 
Есполов, Т.И. Исследовательский университет – путь к глобаль-
ному лидерству [Текст] [90-летию КазНАУ] /Т.И. Есполов (ректор 
КазНАУ, акад. НАН РК)  // Казахстанская правда.- 2020.-28 октября.- 
С.11. 
 
Есполов,Т.И. Казахстанская модель исследовательского универ-
ситета  [Текст]  / Т.И. Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК)  // 
Казахстанская правда.-2020.-2 июля.- С.7. 
 
Есполов,Т.И. Казахстанская модель исследовательского универ-
ситета [Текст]  [КазНАУ-90лет] /Т.И. Есполов (ректор КазНАУ, 
академик НАН РК)  // Современное образование.-2020.- №2.- С.74-80. 
 
Есполов Т.И. Нацпроект ускорит решение проблем АПК [Текст] / 
Т.И. Есполов (ректор КазНАУ,академик НАН РК) // Казахстанская 
правда.- 2020.-4 сентября.- С.4.  
 
Espolov, T.I. Asia agricultural market: Methodology for complete use of 
economic resources through supply chain optimization / T.I. Espolov, 
A.Espolov, B. Kalykova,  M. Uspanova, Z. Suleimenov // International 
Journal of Supply Chain Management 9(3),2020.- с. 408-413. 
 
Espolov, T.І. Supply chain logistics in agricultural sector -Assessing 
opportunities for competitiveness increase / T.I. Espolov, A. Espolov,              
K. (...) Tireuov, M. Keneyev, Z. Suleimenov // International Journal of 
Supply Chain Management.- 9 (2).-2020.- с. 745-752. 
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Changes in land use/land cover and net primary productivity in the 
transboundary ili-balkhash basin of Central Asia, 1995–2015 / Qi J., Tao 
S., Pueppke S.G., Espolov T.E. Beksultanov M. Chen X., Cai X.             
//Environmental Research Communications.-Том2,Вып.1,2020.-011006. 
 
Аграрлық білім мен ғылым мәселелері талқыланды [Мәтін] /                
[ 22.02.2020 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінде «Ғылым 
күні» шарасы өтті, ҚР ауыл шаруашылығы министрлігі, Ұлттық аграр-
лық ғылыми-білім орталығы басшылары, ҚазҰАУ ректоры, ҰҒА, Вице-
президенті, акад.Т.Есполов  қатынасты] // Қазақ.-2020.-25 ақпан.-12 бет. 
 
Аграрлық ғылымның жаңа бағыттары талқыланды [Мәтін]                
[ҚР Сенатының Төрағасы Д. Назарбаева ғылыми-білім беру орта-
лықтары мен аграрлық университеттер басшыларымен кездесті] // 
Қазақ.-2020.-21-28 қаңтар.-2 бет. 
 
ҒЫЛЫМ, БІЛІМ ЖӘНЕ ӨНДІРІС ИНТЕГРАЦИЯСЫ – АӨК 
БОЛАШАҒЫ [Мәтін]: [ҚазҰАЗУ 90 жылдығына арналған V Халық-
аралық Агротехнологиялық Саммит өтті] // Қала мен дала.-2020.- 11 
желтоқсан.-15 б. 
 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ [Мәтін]: 
[Біздің  университеттің басты басымдылықтары - жоғары білімді де 
білікті маман даярлау дейді оқу орнының ректоры Т.Есполов] // Қала 
мен дала.-2020.-11 желтоқсан.-15 б. 
 
Ортақ мақсат – инновациялық даму [Мәтін] / [Ислам ынтымақ-
тастығы ұйымының (ИЫҰ) штаб-пәтерінде Сауд Арабиясы Король-
дігіндегі ҚР Елшісі, ҚазҰУ ректоры Ғ.Мұтанов, ҚазҰАУ ректоры 
Т.Есполов, ИЫҰ Бас хатшысының орынбасары А.Сеньонмен білім 
беру, ғылым және технологиялар саласындағы мәселелер талқыланды ] 
// Қала мен дала.-2020.-17 қаңтар.-6 бет. 
 
"Елбасы жолымен" кітабының online тұсаукесері өтті  [Мәтін]: [Қаз 
ҰАЗУ мерейлі 90 жылдығы аясында шығарылған "Елбасы жолымен" 
атты кітаптың online тұсаукесері өтті] / Н. Батыр // Ана тілі.- 2020.- 18 
маусым.- 2 бет.  
 
Ортақ мақсат - инновациялық даму [Мәтін]: [Жидда қаласында 
Ислам ынтымақтастық ұйымының штаб-пәтеріндегі кездесу жиынға 
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ҚазҰАУ ректоры Т.И. Есполов қатысты] / С. Әлімжанов   // Айқын.- 
2020.- 17 қаңтар.- 6 бет. 
 
Трансформация аграрной науки и образования [Текст] / Т.И. 
Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК); Бесед. Д.Ислямова // 
Казахстанская правда.-2020.-17 марта.- С.7. 
 
Иннвационные достижения [Текст] [По итогам 2020 года в рейтинге 
лучших университетов мира КазНАИУ поднялся на 60 позиций]  [к 90-
летию КазНАИУ, аким Алматы Б.Сагинтаев принял ректора 
университета Т.Есполова] // Вечерняя алматы.- 2020.-21 ноября.- С.3. 
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2019  
 

МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫҚ БЕРУ ТУРАЛЫ 
 
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы. Қазақстан 
Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым мен техника 
саласындағы 2019 жылғы мемлекеттік сыйлығын беру туралы 
[Мәтін] // Егемен Қазақстан.-2019.- 11 желтоқсан.-4 бет. 
 
 «Қазақ ұлттық аграрлық университеті» КЕАҚ-ның басқарма 
төрағасы-ректор, экономика ғылымдарының докторы, профессор, 
ҚР ҰҒА академигі Тілектес Исабайұлы Есполовқа Қазақстан 
Республикасының әл-Фараби атындағы ғылым мен техника 
саласындағы 2019жылғы мемлекеттік сыйлығын беру туралы 
[Мәтін] // Егемен Қазақстан.-2019.-11 желтоқсан.-4 бет. 
 
Указ Президента Республики Казахстан. О присуждении государст-
венной премии Республики Казахстан 2019 года в области науки и 
техники имени аль-Фараби [Текст] // Казахстанская правда. -2019.-
11декабря.-С.11. 
 
О присуждении государственной премии Республики Казахстан 
2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби  Есполову 
Т.И. председателю правления – ректору НАО «Казахский национальный 
аграрный  университет», доктору экономических наук, профессору, 
академику НАН РК [Текст] // Казахстанская правда.-2019.-11декабря.-
С.11. 
 
Есполов, Т.И. Ауыл балалары оқиды [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің  ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, 
академик)  //Алматы  ақшамы.-2019.-  16 наурыз .- 4 бет. 
 
Есполов, Т.И. Ауыл шаруашылығына еңбегі сіңген қайраткер 
[Мәтін] [Х.Арыстанбекұлының туғанына-100 жыл] / Т.И. Есполов 
(Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-
президенті, академик) // Егемен Қазақстан.-2019.- 21 сәуір .- 10 бет. 
 
Есполов, Т.И. Ауылшаруашылығын қалай дамытамыз? [Мәтін] / 
Т.И. Есполов, Ү.Керимова // Түркістан.-2019.- 24 қазан.-7 бет. 
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Есполов, Т.И. Жаңа бағытқа бастаған Жолдау [Мәтін] / Т.И. Есполов 
(Қазақ  ұлттық аграрлық университетінің  ректоры, ҚР ҰҒА вице-
президенті, академик) // Егемен Қазақстан.-2019.- 4 қыркуйек.- 5 бет. 
 
Есполов, Т.И. Ғұлама ғалымның ғибратты ғұмыры  [Мәтін] / Т.И. 
Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
вице-президенті, академик), Ж.Қарабаев, Ә.Бегманов // Білімді Ел.- 
2019.- 26 ақпан.- 4бет. 
 
Есполов, Т.И. Ел мұратын арқалаған Елбасы [Мәтін] / Т.И. Есполов 
(Қазақ ұлттық аграрлық университетінің  ректоры, ҚР ҰҒА вице-
президенті,академик) // Егемен Қазақстан.-2019.-21наурыз.-7б. 
 
Есполов, Т.И. Назарбаев феномені [Мәтін] / Т.И. Есполов // Алматы 
ақшамы.-2019.- 30 қараша.-  6 бет. 
 
Есполов, Т.И. Тиімді менеджмент–университет жетістігінің басты 
факторы [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің  ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) //  
Егемен Қазақстан.-2019.-19 маусым.- 7бет. 
 
Есполов, Т.И. Озық білімді жастар-өркениетті елдің өзегі  [Мәтін] / 
Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
вице-президенті, академик) // Егемен Қазақстан.- 2019.- 22 ақпан.- 4бет. 
 
Есполов, Т.И. Цифрлы университет – сапалы аграрлық білімнің 
негізі [Мәтін] /Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) // Қазақ әдебиеті.- 2019.- 
23 тамыз.- 20-21бет. 
 

Белоруссиялықтардың тәжірибесі бізге үлгі бола алады [Мәтін]: 
[Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҰҒА академигі 
Тілектес Исабайұлымен сұхбат] /Ә. Дағжан [ж.б.] //Алматы ақша-мы.- 
2019.- 7 желтоқсан.- 4-5 бет. 
 

ҚазҰАУ мен Вагиненген университеті ынтымақтастық мемо-
рандумына қол қойды [30.10.2019ж. ҚазҰАУ ректоры, академик Т.И. 
Есполов ҚазҰАУ–Вагиненген университеті ынтымақтастығы туралы 
меморандумға қол қойды] //Қала мен Дала.-2019.-1 қараша.-10 бет. 
ҚазҰАУ мен Вагиненген университеті ынтымақтастық мемо-
рандумына қол қойды [201 9жылдың 30 қазан күні Гаага қ. ҚР 
Премьер-Мин-рі А.Мамин мен Нидерланды Корольдігінің Премьер-
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Мин-рі Марк Рютте арасында екі жақты инвестициялық және сауда-
экономикалық қарым–қатынасты дамыту перспекти- валары жөнінде 
келіссөздер жүргізілді; ҚазҰАУ ректоры, академик Т.И. Есполов 
ҚазҰАУ - Вагиненген университеті ынтымақтастығы туралы меморан-
думға қол қойды] // Қазақ.-2019.-1 қараша.-2 бет. 
 
Қос диплом бағдарламасы талқыланды [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, 
академик) //  Қазақ.-2019.- 5 шілде.- 2 бет. 
 
Қос университет меморандуға қол қойды [Мәтін] [Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті мен Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 
университетінің  арасында Қазақстан аумағы бойынша тыңда тұңғыш 
жоба қолға алынды]  // Қазақ.-2019.-02 сәуір.- 3 бет. 
 
Есполов, Т.И. КазНАУ: QS -300-не мечта, а реальная цель  [Текст] 
/Т.И. Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК) // Современное 
образование.- 2019.- №3.- С.51-57. 
 
Есполов, Т.И. На высоком уровне [Текст] / Т.И. Есполов (ректор 
КазНАУ,акад. НАН РК) // Казахстанская правда.-2019.-18 февраля.- С.4. 
Есполов,Т.И. Образованная молодежь - интеллектуальный потен-
циал [Текст] / Т.И. Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК) // 
Казахстанская правда.- 2019.- 27 февраля.- С.8. 
 
Есполов Т.И. С дипломом – в село [Текст] / Т.И. Есполов (ректор 
КазНАУ, академик НАН РК); Подгот.Н.Вержбицкая // Вечерний 
Алматы.- 2019.- 29 октября.- С.5. 
 
Есполов Т.И. Создание университета мирового класса - новый этап 
в качественном развитии вуза [Текст] / Т.И. Есполов (ректор КазНАУ, 
академик НАН РК) // Современное образование.- 2019.- №1.- С.31-36. 
 
Есполов Т.И. Эффективный менеджмент-главный фактор успеха 
университета [Текст] / Т.И. Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН 
РК) // Казахстанская правда.- 2019.-18 июня.- С.6. 
Espolov,T.I.Economic problems of agricultural digitalization / T.I. 
Espolov, A.T. Espolov, Z.Z. Suleimenov, B.S. Ospanov, K.K. Aitu-ganov // 
International Journal of Management and Business Research .- 9(1), 2019.- 
Р.142-150 . 
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Espolov, T.I. Economic factors and settings for market trans-formation 
in Asia / T.I. Espolov, A.T. Espolov, B.S. Ospanov, K.K. Aituganov, Z.Z. 
Suleimenov // International Journal of Supply Chain Management.- 2019.- 
8(2).-с. 263-267. 
 
Nietalieva, A.A., Espolov, T.I. Research results of water lift technology 
from wells by submersible electric pump with suction devices / A.A. 
Nietalieva, T.I. Espolov, A.A. Yakovlev, K.T. Abaeva, E.S.Sarkynov // 
EurAsian Journal of BioSciences 13(2), 2019.-Р. 1-7. 
 
Nietalieva, A.A., Espolov, T.I. Water lifting from wells using submersible 
electric pump and suction devices / A.A. Nietalieva, T.I. Espolov, A.A. 
Yakovlev, E.S. Sarkynov, Z.Z.Zhakupova // International Journal of Recent 
Technology and Engineering 8(1), 2019.- Р.68-72.  
 
КазНАУ и Университет Вагининген (Нидерланды) подписали мемо-
рандум о сотрудничестве [Ректор КазНАУ, академик Т.Есполов 
подписал меморандум с Университетом Вагининген (WUR)] // Совре-
менное образование.- 2019.- №3.- С.8-9. 
 
На основе новой водной парадигмы [Текст] /[Интервью Ф.Юмашева с 
чл. Комиссии по правам человека при Президенте РК, ректором 
КазНАУ, академиком НАН РК Т.И. Есполовым] //Казахстанская 
правда.-2019.-21ноября.-С.5. 
 
Сокровища АГРО [Текст] /[В стенах КазНАУ прошел IV Меж-
дународный агротехнологический САММИТ рассказал Т.И. Есполов 
ректор КазНАУ, академик НАН РК]; Подгот.Д.Утюпин   // Литер.- 
2019.-21 декабря.-С.5. 
 

2018  
 
Есполов, Т.И. Аграрлық саясат - ел экономикасының негізгі 
бағыты  [Мәтін] /Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық универси-
тетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) // Қазақ үні.- 
2018.- 22 қаңтар.- 4 бет. 
Есполов,Т.И. Агроөнеркәсiптің жаңа цифрлы бағыттары  [Мәтін] / 
Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Егемен Қазақстан.-2018.-16ақпан.- 3 бет. 
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Есполов, Т.И. Агроөнеркәсіптің жаңа цифрлы бағыттары  [Мәтін] / 
Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Аграрлық университет.-2018.-№1.- 1-4 бет. 
 
Есполов, Т.И. Адам капиталы - ең басты ұлттық ресурс [Мәтін] / 
Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Егемен Қазақстан.- 2018.- 8 наурыз.- 3 бет. 
 
Есполов,Т.И. Ел экономикасының негізгі бағыты [Мәтін] / Т.И. 
Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
вице-президенті, академик) //Айқын.- 2018.- 11 қаңтар.-2 бет. 
 
Есполов, Т.И. Ел экономикасының негізі  [Мәтін] / Т.И. Еспо-
лов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА акаде-
мигі) // Жетісу.- 2018.- 24 ақпан.- 2 бет. 
 
Есполов, Т.И. Жаңа белеске жетудің тың талаптары [Мәтін] / 
Т.И. Есполов  (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР 
ҰҒА академигі) // Егемен Қазақстан.- 2018.- 6 қазан.- 7 бет. 
 
Есполов, Т.И. Заманауи технологиялар еңбек өнімділігін артты-
рады  [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Егемен Қазақстан.- 2018.- 14 маусым.- 6 
бет. 
 
Есполов, Т.И."Назарбаев феномені" және жастар [Мәтін] / 
Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Қазақ әдебиеті.- 2018.- 30 қараша.- 7 бет. 
 
Есполов, Т.И. "Президенттің бес әлеуметтік бастамасы" - Қазақстан 
әлеуетінің кепілі [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Қазақ үні.- 2018.- 28 
мамыр.- 8 бет. 
 
Есполов, Т.И. Сахнада - шынайы өмір шындығы [Мәтін]  / 
Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Егемен Қазақстан.- 2018.- 16 тамыз.- 9 бет. 
 
Есполов, Т.И. Ұлы Дала құдіреті [Мәтін] / Т.И. Есполов (ҚазҰАУ 
ректоры, ҰҒА академигі, "Нұр Отан" партиясы саяси кеңесінің мүшесі) 
// Айқын.- 2018.- 23 қараша.- 4 бет. 
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Есполов, Т.И. Экономика драйвері болу үшін Агроөнеркәсіптік 
кешен білім, ғылым, өндіріс интеграциясы арқылы дамиды  [Мәтін] 
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КОНФЕРЕНЦИЯ, ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ, СЕМИНАРЛАР 
КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ,СЕМИНАРЫ 
CONFERENCES, ROUND TABLES AND SEMINARS 

 
31 мая 2022 года От имени многотысячного коллектива Казах-

ского национального аграрного исследовательского университета 
Председатель Правления-ректор Тлектес Есполов поздравил корифея 
аграрной науки, руководителя Международного Водного ХАБа 
КазНАИУ Анатолия Рябцева со знаменательной датой – 70-летием со 
дня рождения.  

Наш уважаемый соратник Анатолий Дмитриевич является высоко-
профессиональным и талантливым специалистом, решающий сложней-
шие задачи в сферах своей многогранной деятельности, заслуживает 
репутацию одного из ведущих ученых, крупных организаторов аграр-
ной науки в международном сообществе. 

 
30 мая 2022 года прошла встреча ППС и студентов КазНАИУ с 

информационно-пропагандистской группой на тему «Референдум – 
важный шаг для будущего нашей страны». В мероприятии приняли 
участие депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по аграрным 
вопросам Беккали Торгаев, ответственный секретарь партии «АМА-
НАТ» по г.Алматы Меиржан Отыншиев, депутат Маслихата города 
Алматы Болат Садықов, а также сотрудники и студенты вуза.  Моде-
ратором выступил Председатель Правления-ректор КазНАИУ Тлектес 
Есполов. Основной темой для обсуждения во время встречи депутата с 
коллективом стали конституционные реформы Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева, а также важность проведения предстоящего 
референдума. 

В рамках встречи члены информационно-пропагандистской группы 
ознакомились с научно-инновационной инфраструктурой университета, 
побывали в Институте по работе с университетом Вагенинген (Коро-
левство Нидерландов), Лаборатории микроклонального размножения и 
выразили признательность за научно-исследовательские достижения, 
 проводимые учеными КазНАИУ. 

 
30 мая 2022 года КазНАИУ посетил директор-соучредитель компа-

нии «NETSKI GmbH» (ФРГ), профессор, доктор Маттиас Крамер.  В ходе 
встречи Председатель Правления-ректор КазНАИУ Тлектес Есполов в 
рамках Договора о сотрудничестве между партнерами обсудили вопросы 
дальнейшего развития сотрудничества и реализации проекта «АЛМА». 
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Господин Крамер также предложил создать на базе КазНАИУ 
«Центр по сохранению биоразнообразия и защиты экосистемы». 
Руководство и ученые КазНАИУ с удовольствием поддержали данную 
идею и предложили приступить к реализации проекта. Кроме того, 
обсуждался вопрос важности принятия государственных мер по защите 
яблок Сиверс.  
 

27 мая 2022 года в КазНАИУ состоялась встреча с генеральным 
координатором КОМСТЕК (COMSTECH), профессором Мухаммадом 
Икбал Чаудхари и директором департамента по программам и проек-
там Исламской организации по продовольственной безопасности 
(IOFS) доктором Исмаилом Абдельхамидом. 

Профессор Мухаммад Икбал Чаудхари (Muhammad Iqbal Chou-
dhary)–известный ученый в области органической химии, химии 
природных соединений, биотехнологии и биохимии, заслуженный 
профессор, доктор наук. Он обладатель почетных государственных 
наград «Sitara-i-Imtiaz», «Tamgha-i-Imtiaz», а также многих других 
премий международного уровня за вклад и достижения в химическую 
науку. COMSTECH, который возглавляет профессор является Минис-
терским постоянным комитетом по научно-техническому сотрудни-
честву ОИС (Организация исламского сотрудничества).  

Также Мухаммад Икбал Чаудхари является действительным 
членом Академии наук Пакистана, США, Швейцарии и других стран. 
Имеет свыше 3 000 публикаций, опубликованных в ведущих между-
народных изданиях, в том числе более 24 научных книг в сфере 
биотехнологии и биохимии. Суммарный импакт фактор его статей 
составляет более 825, Индекс Хирша - 64.   

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотруд-
ничества в сфере образования и науки.  

 
22 мая 2022 года на базе Казахского национального аграрного 

исследовательского университета состоялось торжественное закрытие ХV 
международного турнира по волейболу среди команд-ветеранов на приз 
Олжаса Сулейменова – праздника волейбола, подаривший болельщикам 
интересную игру и хорошее настроение.  

Традиционный турнир ветеранов на приз Олжаса Сулейменова, кото-
рый проводится ежегодно, получил статус международного. Тем самым 
положено начало движению ветеранского волейбола в различных городах 
Казахстана и в странах СНГ. 

Все команды, принимавшие участие в соревнованиях, показали 
отличные игровые навыки, а также хорошую физическую подготовку, 
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спортивный энтузиазм и волю к победе. Волейбол имеет свои особенности 
командной игры (передвижение по полю, передача мяча, прием мяча, 
организация и блокировка обороны, атака с флангов, взаимодействие 
игроков с пониманием друг друга), координация технических и такти-
ческих действий может быть достигнута только в результате упорного 
труда и большого опыта. 

 Известный государственный и общественный деятель, поэт и дипло-
мат Олжас Сулейменов, принявший участие в поздравлении победителей, 
лично вручил призы ХV Международного турнира среди ветеранских 
команд и поблагодарил всех участников. 

 
21 мая 2022 года в Казахском национальном аграрном исследо-

вательском университете состоялась встреча депутата Сената Парла-
мента РК, Секретаря Комитета по аграрным вопросам, природополь-
зованию и развитию сельских территорий Акылбека Куришбаева с 
профессорско-преподавательским составом и обучающимся. В меро-
приятии приняли участие Вице-министр сельского хозяйства РК Баглан 
Бекбауов, Председатель правления «НАО НАНОЦ» Дархан Балпанов и 
члены информационно-разъяснительной группы конституционных 
реформ, руководство КазНАИУ, преподаватели и студенты. 

В своем выступлении Акылбек Куришбаев отметил, что поправки в 
Конституцию, которые предлагает Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
нацелены именно на построение «Нового Казахстана». Впервые на 
национальном уровне будет проведен конституционный референдум, 
который изменит систему государственного управления и придаст 
новый импульс политической ситуации.  

 
21 мая 2022 года в КазНАИУ прошло совещание на тему: 

"Аграрная наука, подготовка специалистов АПК: проблемы и прио-
ритеты развития", с участием депутата Сената Парламента РК, Секре-
таря Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию 
сельских территорий Акылбеком Куришбаевым, Вице-министром 
сельского хозяйства Республики Казахстан Багланом Бекбауовым, 
председателем правления НАО «НАНОЦ» МСХ РК Дарханом Балпан-
овым и руководителей научно-исследовательских институтов, ученых-
аграриев и ППС КазНАИУ. 

 
2022 жылдың 20 мамырында Алматы қаласында Қазақ ұлттық 

аграрлық зерттеу университетінің базасында Олжас Сүлейменовтің 
жүлдесіне арналған волейболдан ардагер командалар арасында ХV 
Халықаралық турнир басталады. Ағымдағы жылдың 22 мамырына дейін 
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жалғасатын дәстүрлі турнирдің ұйымдастырушысы ҚазҰАЗУ болып 
табылады.  

Спорттық іс-шараның салтанатты ашылуына Қазақстанның белгілі 
мемлекет және қоғам қайраткерлері: ақын, дипломат және әдебиет-
танушы О.Сүлейменов, генерал-лейтенант А. Шабдарбаев, А.Баталов, 
Ғ.Қасымов және т.б. көрнекті тұлғалар қатысып, турнирге қатысу-
шыларға сәт-сапар тіледі. 

 
17 мая 2022 года КазНАИУ посетили представители Лундского 

университета профессор Кенот Персон и исследователь кафедры 
«Инженерия водных ресурсов» Камшат Тусупова.  

Гости встретились с руководством вуза, учеными и магистрантами. 
В своем выступлении профессор Кенот Персон подробно рассказал о 
Лундском университете, который является одним из старейших, лучших 
и крупнейших вузов Швеции и Европы. Вуз занимает почетную 2-ую 
строчку в национальном рейтинге Королевстве Швеции.  

Председатель Правления-ректор КазНАИУ Тлектес Есполов со 
шведскими коллегами обсудил вопросы дальнейшего развития сотруд-
ничества между университетом КазНАИУ и Lund University. По словам 
профессора Кенот Персона Лундский университет основан в 1666 году. 
На сегодняшний день на семи факультетах учатся более 34 тысяч 
студентов в рамках 50 различных программ и на 800 отдельных специ-
альных курсах.  

 
2022 жылдың 14 мамырында ҚазҰАЗУ-ға Шириншох Шотемур 

атындағы Тәжік аграрлық университетінің ректоры, Тәжік ауыл шаруа-
шылығы ғылымдары академиясының корреспондент-мүшесі, ауыл 
шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор, менің әріптесім 
және жақсы досым Усмон Маймур Махмадерзода келді. Кездесуге 
ЖОО басшылығы және ғылыми-зерттеу институттары директорлары, 
профессор-оқытушылар құрамы және ҚазҰАЗУ қызметкерлері қатысты. 

 
29 апреля 2022 года в КазНАИУ прошла церемония награждения 

победителей конкурса «Лучший студент года». Основная цель конкурса 
– развитие деловой активности, повышение образовательного уровня и 
социально-личностных компетенций и формирование патриотизма 
студенческой молодежи, формирование благоприятного имиджа и пов-
ышение престижа университета. В конкурсе приняли участие студенты 
2-4 курса дневной формы обучения университета, имеющие высокие 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной дея-
тельности, спортивной, культурной жизни вуза.  
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22 апреля 2022 года на базе КазНАИУ в онлайн/офлайн формате 
состоялся круглый стол по вопросам развития аграрно-промышленного 
комплекса Республики Казахстан на тему «Проблемы развития села и 
сельских территорий. Проблемы деградации земель сельскохозяйс-
твенного назначения пастбищных ресурсов и меры их рационального 
использования», с участием представителей «Института Парламента-
ризма», Парламента РК, Министерства сельского хозяйства, НАО 
«НАНОЦ», МИО и представителей агробизнеса.  

В работе круглого стола приняли участие и выступили депутат 
Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным 
вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Ольга 
Булавкина, депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по аграр-
ным вопросам А. Рубенович, заместитель директора «Института парла-
ментаризма» Э.Калиева, и.о. председателя правления НАО "НАНОЦ" С. 
Нукешов, Председатель Комитета по управлению земельными ресурс-
ами МСХ РК М. Темиржанов и др. 

 
14 апреля 2022 года КазНАИУ с рабочим визитом посетила деле-

гация во главе с Председателем правления Ассоциации малазийских 
предприятий в сфере сельского хозяйства (Koperasi Kebuniti Selangor 
Berhad) Тан Шри Абу Касим. 

В составе делегации были представители этой компании Мохамад 
Низар Бин Омар и Едди Ли Ши Лианг, компании Gransea Мохамад 
Сафаруддин и др. Также во встрече приняли участие советник отдела 
торговли посольства Малайзии в РК Суреш Кумар, глава департамента 
внешнего партнерства Международной исламской ассоциации пищевой 
промышленности Берик Калиев, руководство вуза, директора НИИ, 
ученые и обучающиеся университета. 

Цель визита делегации – установление сотрудничества с КазНАИУ 
и обсуждение вопросов совместных проектов по производству мине-
ральных удобрений и семян зерновых культур в Казахстане.   

 
28 марта 2022 года КазНАИУ посетил Мохиб Ахмед Хан - 

генеральный директор компании «Atyab International Services» (AIS), 
Султанат Оман. На встрече приняли участие Председатель Правления-
Ректор Казахского национального аграрного исследовательского уни-
верситета, академик Тлектес Есполов, генеральный директор Казахс-
кого научно-исследовательского института перерабатывающей и пище-
вой промышленности Асан Оспанов, директор Института зеленого 
устойчивого развития Рафис Абазов, руководители научно-исследо-
вательских институтов и ученые Казахстана. 
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25 марта 2022 года прошел онлайн-вебинар на тему «Европейские 
стандарты соблюдения прав человека в правоохранительной деятель-
ности», организованный Комиссией по правам человека при Президенте 
РК совместно с Институтом Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая.  

Также соорганизаторами мероприятия выступили: Европейская 
программа образования в области прав человека и представителей 
юридических профессий (HELP) в Центральной Азии и Национальное 
волонтерское движение "Акселератор добра: Izgilik elshisi". Онлайн-
вебинар открыл и вел Председатель Комиссии по правам человека при 
Президенте Республики Казахстан Игорь Рогов.  

 
18 марта 2022 года члены Президиума Казахской Национальной 

академии наук обсудили Послание Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и мод-
ернизации». Открыл и вел заседание президент Национальной академии 
наук Республики Казахстан, доктор химических наук, известный про-
фессор, академик Журинов М.Ж. В ходе обсуждения своими взглядами 
и точкой зрения на Послание поделились известные академики и 
ученые. 

 
18 марта 2022 года в актовом зале Казахского национального 

аграрного исследовательского университета состоялось обсуждение 
Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахс-
тана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» с участием 
общественных активистов Медеуского района города Алматы и проф-
ессорско-преподавательского состава, студентов вуза.  

 
В мероприятии приняли участие и выступили депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-
культурному развитию Динара Закиева, депутаты маслихата города 
Алматы Райхан Булекбаева и Болат Садыков, исполнительный секре-
тарь партии "AMANAT" Медеуского района Азат Ажиманов. Модера-
тором выступил Председатель Правления-ректор КазНАИУ Тлектес 
Есполов и подробно рассказал о важности политических реформ, пред-
ложенных Главой государства в Послании, которое окажет сущес-
твенное влияние на социально-экономическое развитие страны в 
будущем.  

 
4 марта 2022 года на базе КазНАИУ в онлайн/офлайн формате 

состоялся круглый стол по вопросам развития аграрно-промышленного 
комплекса Республики Казахстан: «Предложения по совершенствова-
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нию мер государственной поддержки, вопросам НПА и улучшению 
агропромышленного комплекса», организованный совместно с «Инсти-
тутом Парламентаризма» при непосредственной поддержке аграрного 
комитета Сената и Мажилиса Парламента РК. 

 
4 февраля 2022 года на базе Казахского национального аграрного 

исследовательского университета при поддержке Аграрных комитетов 
Сената и Мажилиса Парламента РК, Института парламентаризма 
проведен «круглый стол» в формате офлайн/онлайн на тему: «Развитие 
перерабатывающей отрасли АПК: проблемы и перспективы». 

 
8 ақпан 2022 жылы ҚазҰАЗУ базасында онлайн форматта Еуро-

одақ серіктестермен телеконференция ұйымдастырылып, 2022 жылғы 
15-16 қыркүйекке жоспарланып отырған цифрландыру және орнықты 
даму бойынша ІІ-ші халықаралық конференцияны өткізу мәселелері 
талқыланды. "Цифрландыру және дамуды басқарудағы тұрақтылық: 
экономикалық, әлеуметтік және экологиялық аспектілер" атты бірінші 
халықаралық пәнаралық ғылыми конференция 2021 жылғы 11-12 
қыркүйекте Лондонда (Ұлыбритания) өткізілген болатын. Бүгінгі 
телеконференцияға бірқатар ЖОО өкілдері қатысты: Лондон ғылым 
және бизнес академиясы (Ұлыбритания), Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу 
университеті (Қазақстан), Университет ВСБ (Польша), Сумы мемле-
кеттік университеті (Украина), Станислав Стажич университеті (Поль-
ша), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Польша). Жиынға 
қатысушылар алдағы конференцияға ұсыну үшін баяндамаларды ірік-
теудің тақырыбын, мақсаттарын, міндеттері мен критерийлерін айқын-
дап, талқылады. 

 
01 марта 2022 года Казахский Национальный Аграрный Исследо-

вательский Университет провел в онлайн/офлайн формате международ-
ный круглый стол, посвящённый знаменательному юбилею - 30-летию 
вступления Казахстана в Организацию Объединённых Наций. На протя-
жении всей своей Независимости Казахстан плодотворно взаимодействует 
с системой ООН и демонстрирует свою полную приверженность целям и 
принципам Устава Организации.  КазНАИУ являясь ведущим аграрным 
вузом страны, полностью поддерживает приоритетное направление 
ЮНЕСКО «Качественное обучение на протяжении всей жизни». 

 
02 наурыз 2022 жылы Үкіметтің кеңейтілген отырысында Мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Су кодексінің жобасын әзірлеуді 
тапсырды. Ол «2003 жылы қабылданған Су кодексі суды шаруашылыққа 



143 
 

пайдалану тәртібін ғана реттейді. Бұл құжат су ресурстарын үнемдеп, 
тиімді пайдалануға мүмкіндік бермейді. Ауа райының құбылуы, су шару-
ашылығындағы қордаланған мәселелер еліміздің әлеуметтік-экономи-
калық дамуына кедергі болып отыр», - деп атап өтті. 

 
4 марта 2022 года на базе КазНАИУ в онлайн/офлайн формате 

состоялся круглый стол по вопросам развития аграрно-промышленного 
комплекса Республики Казахстан: «Предложения по совершенствованию 
мер государственной поддержки, вопросам НПА и улучшению агропро-
мышленного комплекса», организованный совместно с «Институтом Пар-
ламентаризма» при непосредственной поддержке аграрного комитета 
Сената и Мажилиса Парламента РК. 

 
2021 

 
5 января 2021 года Вице-спикер Сената Парламента РК Нурлан 

Абдиров и депутаты  Динар Нукетаева, Султанбек Макежанов, Нурторе 
Жусип, Султан Дюсембинов посетили с рабочим визитом Казахский 
национальный аграрный исследовательский университет. Прошла 
встреча с руководителями и учеными научно-исследовательских инсти-
тутов и научно-производственных центров МСХ РК, университета, где 
состоялся предметный разговор о проблемах развития АПК и путях их 
решения. 

 
29 қаңтар 2021 жыл Еліміздегі көшбасшы ұйым – «Nur Otan» 

партиясының үгіт-насихат науқанына белсенді қатысқан азаматтар 
Елбасыдан арнайы Алғыс хат алды. Өз атыма берілген Алғыс хат – 
университетіміздегі бастауыш партия ұйымының белсенділеріне деген 
ілтипат, құрмет және үлкен жауапкершілік деп білемін. Алғыс хатта 
Қазақстанның Тұңғыш Президенті партияның сенімді жеңісін қамта-
масыз етудегі үлесі мен жұмыс нәтижелерін, сондай-ақ елдің үдемелі 
дамуын қамтамасыз ету және халықтың әл-ауқатын арттыру жөніндегі 
одан әрі тығыз жұмыс істеу қажеттігін атап өтті. 

 
10 февраля 2021 года Вице-министр сельского хозяйства Респуб-

лики Казахстан  Манатаев Руслан Ергалиулы посетил с рабочим визи-
том Казахский национальный аграрный исследовательский универ-
ситет. На встрече обсуждался вопрос инновационного развития АПК, 
ход реализации реформ и преобразований в сфере цифровизации.   
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В ходе встречи рассмтаривались вопросы, стоящие сегодня перед 
агропромышленным комплексом Казахстана – ключевые проблемы по 
наращиванию объемов производства, повышения конкурентоспособной 
экспортоориентированной продукции и повышения производитель-
ности труда. 

 
16 февраля 2021 года  состоялось открытие и начало работы 

Международной Зимней Школы - 2021 по направлению «Инноваци-
онные технологии и технические средства в сельском хозяйстве», 
руководителем которого является Кешуов Сейтказы Асылсеитович, 
академик НАН РК, доктор технических наук, профессор КазНАИУ. 

 
20 ақпан  2021 жыл   Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашы-

лығы Вице-министрі Манатаев Руслан Ерғалиұлы Қазақ ұлттық агр-
арлық зерттеу университетіне жұмыс сапарымен келді. Кездесу бар-
ысында отандық агроөнеркәсіптік кешенін инновациялық дамыту, 
цифрландыру, жаңа технологиялар тарту мәселелері талқыланып, 
өндіріс көлемін ұлғайту, бәсекеге қабілетті экспортқа бағдарланған 
өнімді ұлғайту және еңбек өнімділігін арттыру жөніндегі түйінді проб-
лемалар қаралды. 

 
10 арта 2021 года Прошло очередное очное заседание Совета 

директоров НАО «Казахский национальный аграрный университет». На 
заседании на должность Председателя Совета директоров НАО «Каз-
ахский национальный аграрный университет» избран Султанов Азат 
Сиражаддинович, директор Департамента производства и переработки 
растениеводческой продукции МСХ РК. 

 
18 марта 2021 года в Казахском национальном аграрном иссле-

довательском университете состоялась встреча руководства универси-
тета, профессорско-преподавательского состава с руководителем рес-
публиканского проектного офиса «Sanaly urpaq»  

Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан 
К.А. Токушевым. 

 
25 марта 2021 года Председатель Правления-Ректор, Вице-пре-

зидент НАН РК, академик Т.И. Есполов провел расширенное заседание 
Ученого совета Казахского национального аграрного исследовательс-
кого университета. В его работе приняли участие: Председатель 
правления НАО «НАНОЦ» Исаева Г.С., член Совета директоров НАО 
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КазНАИУ Президент Союза проектных менеджеров Республики 
Казахстан Цеховой А.Ф., руководители научных организаций НАО 
НАНОЦ, вузов РК. Следует отметить, что, начиная с 2010 года с 
использованием международных стандартов проектного управления 
университет одним из первых национальных вузов приступил к транс-
формации в исследовательский университет.  

В результате многолетней работы 23 октября 2020 года Поста-
новлением Правительства за №707 вузу присвоен статус национального 
исследовательского университета.  

Этим же постановлением утверждена Программа развития вуза              
на 2020-2024 годы. И с этого дня начался новый этап трансформации – 
создание университета мирового класса и вхождение в топ- 400 вузов 
врейтинге QS. 

 
23 апреля 2021 года Министерство сельского хозяйства РК и 

Казахский национальный аграрный исследовательский университет 
провели Международную научно-практическую онлайн-конференцию, 
посвященную 125-летию со дня рождения дважды Героя Социалис-
тического Труда Ж. Куанышбаева. Конференция проходила под эгидой 
30-летия Независимости Республики Казахстан, Программы «Рухани 
жанғыру» и направлена на реализацию основных задач, вытекающих из 
программной статьи Первого Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева.  

 
21 мая 2021 года я состоялся визит делегации Министерства 

сельского хозяйства Венгрии в КазНАИУ. На встрече принимали 
участие Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Михай Галошфаи, 
Президент – Генеральный директор LAC Holding, Почетный Консул 
Республики Казахстан в Венгрии Ласло Хорват,  

Генеральный консул Генерального консульства Венгрии в Алматы 
Ференц Блауманн, Председатель Правления НАО «НАОНЦ» Г.С.Иса-
ева, Руководитель Управления Международных связей Департамента 
международного сотрудничества и привлечения инвестиций Р.Б.Ама-
нов, венгерские сельхозтоваропроизводители, ученые НИИ МСХ, проф-
ессорско-преподавательский состав и обучающиеся универистета. 

 
18 мая 2021 года в Казахском национальном аграрном исследо-

вательском университете прошла Международная научно-практическая 
конференция на тему «Олжас Сулейменов и чистая планета», пос-
вященная 30-летию Независимости Республики Казахстан и 85-летнему 



146 
 

юбилею всемирноизвестного казахстанского поэта, общественно-поли-
тического деятеля Олжаса  Омаровича Сулейменова.  

Модератором конференции выступил Председатель Правления – 
Ректор КазНАИУ,академик НАН РК Есполов Тлектес Исабаевич.  

На международной конференции с докладами и поздравлениями 
выступили руководители Министерства образования и науки РК, Мин-
истерства сельского хозяйства РК, Министерства культуры и спорта РК, 
депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, акимы областей,  извест-
ные ученые, общественные и государственные деятели страны, руко-
водство Союза Писателей  

Казахстана, творческая интеллигенция, зарубежные друзья поэта, а 
также волейболисты-коллеги Олжаса Омаровича по команде ветеранов 
из стран СНГ и Казахстана, преподаватели-профессора университета, 
молодые ученые, студенты. 

 
25 мая 2021 года в Казахском национальном аграрном исследова-

тельском университете состоялось заседание Совета ректоров Алма-
тинского региона в режиме онлайн. 

 
9 июня 2021 года в онлайн-формате состоялось очередное заседание 

учебно - методического объединения – Группы управления проектами 
по областям образования «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Вете-
ринария» Республиканского учебно-методического совета под предсе-
дательством  Председателя правления-Ректора, Вице-президента НАН 
РК, академика Т.И.Есполова. На заседании участвовали представители 
вузов, осуществляющие подготовку кадров для аграрного сектора РК, 
ученые научно-исследовательских институтов сельскохозяйст- венного 
направления, а также руководители  и ведущие специалисты крупных 
предприятий, учреждений и организаций.   

 
15 июня 2021 года на базе Казахского национального аграрного 

исследовательского университета прошло заседание Совета ректоров 
ведущих аграрных вузов СНГ на тему: «Перспективы развития аграр-
ного образования и науки в пост эпидемиологический период». В 
работе Совета приняли участие руководители 19 вузов из 10 стран: 
Азербайджана, Армении Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Мол-
довы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины. С приветственным 
словом к участникам заседания обратились: известный поэт, писатель и 
литературовед, Герой Труда Казахстана, Народный писатель Казахской 
ССР, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат, недав-
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но награжденного Указом Президента Азербайджана орденом «Шараф» 
за честь и достоинство Олжас Омарович Сулейменов и Председатель 
правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный 
центр» Г.С.Исаева которые остановились на вопросах обеспечения 
продовольственной безопасности в стране, роли образования и науки  в 
развитии АПК. 

 
02 июля 2021 года на базе Казахского национального аграрного 

исследовательского университета состоялось заседание Совета ректоров 
Алматинского региона, где обсуждались вопросы модернизации обра-
зования, науки и производства Казахстана, а также предложения по 
улучшению деятельности Совета ректоров, способствующих развитию 
партнерских отношений между ВУЗами страны на основе соблюдения 
принципа равноправия. Модератором заседания выступил председатель 
Совета ректоров, Председатель Правления-Ректор КазНАИУ, вице-
президент НАН РК, академик Тлектес Есполов. 

 
12 июля 2021 года Председатель Правления–Ректор Казахского 

национального аграрного исследовательского университет (КазНАИУ) 
Тлектес Есполов посетил с рабочим визитом Государство Катар в 
составе делегации во главе с Генеральным директором Исламской орга-
низации по продовольственной безопасности (ИОПБ) Ерланом Байдау-
летом.  

 
 14 июля 2021 года делегация посетила крупнейшую катарскую 

сельскохозяйственную компанию "Baladna", занимающуюся разведе-
нием скота и производством молока и молочных продуктов. Компания 
является основным поставщиком свежих молочных продуктов в стране. 
Компания "Baladna" была основана как ферма по разведению овец и коз. 
В мае 2017 года она начала производить молочные продукты для 
катарского рынка. Сейчас на ферме содержится 22000 голов КРС, 
потенциальная мощность 24 000 голов. 

  
04 августа 2021 года Казахский национальный аграрный иссле-

довательский университет с рабочим визитом посетила делегация 
Компании Koppert Biological Systems (Нидерланды). 

 В своем своем выступлении Председатель Правления-Ректор 
КазНАИУ Тлектес Есполов отметил, что университет располагает мощ-
ным научно-техническим потенциалом, благодаря научно-исследова-
тельской и системной работы по технологическому модернизацию АПК 
на международном уровне.  
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20 августа 2021 года в на базе Казахского национального аграрного 
исследовательского университета республикансий Институт парла-
ментаризма  провел круглый стол в формате офлайн/онлайн на тему: 
«Проблемные вопросы в агропромышленном комплексе». 

Цель круглого стола – всестороннее обсуждение проблемных воп-
росов в сфере развития АПК РК, с учетом необходимости совершенс-
твования действующего законодательства  и опрделения путей  решения 
имеющихся проблем. В работе круглого стола приняли участие 
депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, представители 
министерств сельского хозяйства, экологии, геологии и природных 
ресурсов Республики Казахстан, организаций квазигосударственного 
сектора, ПРООН, Всемирного банка, казахстанских вузов и НИИ, 
других заинтересованных общественных организаций. 

 
28 сентября 2021 года на отчетной встрече  с населением, в режиме 

онлайн, выступил с ежегодным докладом перед общественностью и 
СМИ ректор Казахского национального исследовательского аграрного 
университета, доктор экономических наук, профессор, академик, вице-
президент НАН РК Есполов Тлектес Исабаевич. Отчетная встреча 
прошла в прямом эфире на Youtube-канале и Facebook. Участники 
смогли задать волнующие их вопросы в режиме онлайн и высказать 
свои предложения и пожелания. 

На встрече принимали участие видные государственные и общес-
твенные деятели страны, депутаты Мажилиса Парламента РК, 
руководство Национальной академии наук РК, представители минис-
терства сельского хозяйства, министерства образования и науки, минис-
терства труда и социальной защиты населения, акиматов Алматинской 
области, города Алматы и Медеуского района, известные ученые из 
США, России, Белоруссии, Кыргызстана и др. стран, общественность 
города Алматы, работодатели-руководители агроформирований, пред-
ставители вузов, научно-исследовательских институтов, неправитель-
ственных организаций, профессорско-преподавательский состав и обу-
чающиеся КазНАИУ, их родители, а так же представители СМИ. 

 
1 сентября 2021 года Председатель Правления-ректор Казахского 

национального исследовательского аграрного университета, академик 
Тлектес Есполов встретился с 30 лучшими молодыми учеными вуза и 
совместно обсудили вопросы о перспективном развитии КазНАИУ.  

В ходе вчстречи молодые ученые из различных отраслей науки, 
кафедр и НИИ при университета поделились своим опытом работы и 
достижениями в своих сферах.  
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10 сентября 2021 года ректор Казахского национального аграрного 
исследовательского университета, академик Тлектес Есполов принял 
участие и выступил на Втором Международном совещании в поддержку 
культуры знаний на тему «От богатства разнообразия к посланию мира: 
поэтика знания и толерантности в религиях мира», которое прошло в 
Алматы. Организатором крупного события выступил Международный 
Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве 
культуры и спорта Республики Казахстан в рамках «Международного 
десятилетия сближения культур» (2013-2022 гг.) и практической 
реализации идей ЮНЕСКО по строительству обществ знаний совместно 
с Институтом философии, политологии и религиоведения Комитета 
науки МОН. 

 
18 октября 2021 года состоялось Третье заседание Экспертного 

совета ИОПБ по теме «Пищевая безопасность и Халял – от гена до 
вилки  – обозрение экспертов», организованного совместно с Казахским 
национальным аграрным исследовательским университетом, в рамках 
программы «Пищевая безопасность – продукции Халял» в смешанном 
формате. В мероприятии приняли участие представители ИОПБ, 
руководители профильных НИИ КазНАИУ, эксперты неправительст- 
венных организаций, а также представители уполномоченных органов.  

 
23 ноября 2021 года в КазНАИУ состоялась встреча ученых уни-

верситета с атташе по сельскому хозяйству посольства США в Каз-
ахстане Кристофером Билески, который представляет Министерство 
сельского хозяйства Соединённых Штатов Америки. Кристофер Бил-
ески является выпускником Техасского сельскохозяйственного универ-
ситета и курирует вопросы сотрудничества по сельскому хозяйству 
между Казахстаном и США. При встрече с депутатом Председатель 
Правления - Ректор  

КазНАИУ Тлектес Есполов отметил, что университет располагает 
мощным научно-техническим потенциалом, благодаря научно-исследо-
вательской и системной работы по технологическому модернизацию 
АПК на международном уровне.  Стоит отметить, что наш университет 
тесно сотрудничает с ведущими вузами: Корнельский, Колумбийский и 
Университетом штата Мичиган, также с научными центрами минис-
терства сельского хозяйства США, Национальным управлением по 
аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и др.  

 

24 ноября 2021 года КазНАИУ посетила делегация во главе с 
послом Королевства Бельгия в Республике Казахстан Анри Вантигем и 
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генерального директора Валлонского Агентства по экспорту и инвес-
тициям (AWEX)  Шанталь Де Блё. При встрече с дипломатом Пред-
седатель Правления-Ректор КазНАИУ Т.И. Есполов отметил, что 
университет предоставляет лучшие условия для проведения совместных 
научных исследований по внедрению инновационных проектов в 
области агропромышленного комплекса, который принесет большую 
выгоду нашим странам по агротехнологиям для увеличения урожая. 

 
26 ноября 2021 года на базе Казахского национального аграрного 

исследовательского университета прошел круглый стол в формате 
онлайн/офлайн по вопросам развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на тему: «Проблемные вопросы ветеринарного 
благополучия и развития подготовки кадров для ветеринарии», орга-
низованный совместно с «Институтом Парламентаризма» при поддерж-
ке комитетов по аграрным вопросам Сената и Мажилиса Парламента 
РК.   

 
24 декабря 2021 года в Ситуационном центре Казахского наци-

онального аграрного исследовательского университета состоялся круг-
лый стол в смешанном онлайн-оффлайн формате по вопросам развития 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на тему: «Воп-
росы развития системы распространения знаний в сельском хозяйстве».  
Выступая модератором круглого стола ректор КазНАИУ Тлектес 
Есполов отметил, что главной целью мероприятия - является рассмо-
трение текущего состояния системы международного опыта развития 
образования в сфере сельского хозяйства (Extension) и актуальные 
вопросы образования в сфере сельского хозяйства в Республике Каз-
ахстан. 

 
28 декабря 2021 года на базе Казахского национального аграрного 

исследовательского университета в онлайн-режиме состоялось заседа-
ние Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ, где были обсуж-
дены итоги деятельности совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ 
за 2021 год и обозначены основные задачи на предстоящий год. В 
работе заседания приняли участие члены Совета-руководители 19 
ВУЗов из 10 стран. 

 
28 декабря 2021 года на базе Казахского национального аграрного 

исследовательского университета в онлайн/офлайн режиме состоялось 
заседание Совета ректоров Алматинского региона. В работе заседания 
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приняли участие члены Совета ректоров вузов Алматинского региона и 
представитель Агентства по противодействию коррупции  по городу 
Алматы. 
 

29 декабря 2021 года в Ситуационном центре КазНАИУ прошло 
расширенное заседания Ученого совета Казахского национального 
аграрного исследовательского университета, в котором приняли участие 
Председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образо-
вательный центр» Гульмира Исаева, руководители научных органи-
заций НАНОЦ, сотрудники и профессорско-преподовательский состав 
КазНАИУ.  

 
2020 

 
27 марта 2020 года Министерство науки и образования Республики 

Казахстан присвоил грант и почетное звание «Лучший преподаватель 
вуза 2019» трем преподавателям Казахского национального аграрного 
университета: профессор кафедры «Биологическая безопасность», док-
тор ветеринарных наук Г.Д. Ильгекбаева; ассоциированный профессор, 
кандидат биологических наук Г.Д. Ахметова и ассоциированный про-
фессор кафедры «Водные ресурсы и мелиорации», кандидат сельско-
хозяйственных наук М.С. Набиоллина. 

 
10 маусым 2020 жылы   Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 

«Жас ғалымдар диалогы: Science Talks» Халықаралық on-line форумы 
өтті. Форумның мақсаты – заманауи аграрлық ғылым мен тәжірибенің 
өзекті мәселелерін тиімді шешу мақсатында жас ғалымдардың күш-
жігерін біріктіру және шығармашылық белсенділігін дамыту.  

 
15 маусым 2020 жыл  Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 

мерейлі 90 жылдығы аясында жарық көрген «Елбасы жолымен» атты 
кітаптың on-line тұсаукесері өтті. Жас ұрпақтың рухани-адамгершілік 
тәрбиесі мен көшбасшылық қасиеттерін дамытуға бағытталған бұл кітап 
«Н.Назарбаев феномені» және «Н.Назарбаев: білім-ғылым және «Рух-
ани жаңғыру» институты» деп аталатын екі бөлімнен тұрады. Кітапта 
Елбасы идеяларын іске асырып отырған университет ұжымының еңбе-
гін көрсететін мақалалар мен фотосуреттер, «Н.Назарбаев: білім-ғылым 
және «Рухани жаңғыру» институты» атқарып отырған өнегелі жұмыстар 
туралы баяндалған.  



152 
 

16 ноября 2020 года   Состоялась встреча студентов и сотрудников 
Казахского национального аграрного исследовательского университета 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в 
Республике Казахстан Андре Карстенсом. Студенты обучаются по двум 
инновационным образовательным программам «Ветеринарно-пищевая 
безопасность и технология» и «Наука о растениях и технологии», 
разработанным на основе образовательных программ Университета 
Вагенинген.  

 
25 ноября 2020 года международная компания Clarivate Analitics в 

онлайн формате проводила ежегодную церемонию вручения независи-
мой награды Web of Science Award «Лидер науки». На церемонии были 
отмечены авторы публикаций и научно-исследовательские организации 
Республики Казахстан за выдающийся вклад в развитие науки. 
Казахский национальный аграрный исследовательский университет 
второй год подряд стал обладателем независимой награды «Лидер по 
количеству публикаций в журналах Q1 и Q2 квартилей Web of Science 
Core Collection». 

 
2017 

 
17 февраля 2017 года Семинар-совещание на тему «Интеграция 

науки и производства» с участием ученых факультета «Агробиология» 
Казахского национального аграрного университета, совместно с руко-
водством Жамбылского областного сельскохозяйственного управления 
в свете Послания Президента Н.А. Назарбаева народу Республики 
Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуренто-
способность», по которому, аграрный сектор должен стать новым драй-
вером экономики. 

 
23 июня 2016 года На базе Казахского национального аграрного 

университета состоялось итоговое заседание Совета ректоров ведущих 
аграрных вузов СНГ с участием Государственного секретаря Респуб-
лики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой. В работе Совета приняли участие 
более 30 ректоров вузов из 10 стран СНГ, представители Министерства 
сельского хозяйства Республики Казхстан, НАО «Национальный 
аграрный научно-образовательный центр», ректоры ведущих аграрных 
вузов Казахстана, директора НИИ, руководители опытно-эксперимен-
тальных  хозяйств. 
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23 сентября 2017 года на базе Казахского Национального аграр-
ного университета состоялось семинар-совещание на тему «О под-
готовке кадров и развитии науки в аграрном секторе», с участием 
Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра сель-
ского хозяйства Республики Казахстан А.Мырзахметова. В меропри-
ятии приняли участие представители научных кругов, НПП «Атаме-
кен», руководители аграрных ВУЗов страны, бизнес - сообщества, 
сельхозто-варопроизводители и общественных организаций. 

 
25 қыркүйек 2017 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 

Қытай ауылшаруашылығы университетінен делегация келді. Делегация 
құрамында университеттік Кеңестің Төрағасының орынбасары Шин 
Шы Шиң мырза, Халықаралық кеңсе директорының орынбасары Таң 
Ииң, Гуманитарлық ғылымдар және даму колледжінің қауымдасты-
рылған деканы Уу Жин, малшаруашылығы және технологиялар коллед-
жінің доценті Сау Жы Жун келді. 

Университет ректоры, ҚР ҰҒА академигі Тілектес Есполов жиынды 
ашып, Қазақстан мен Қытай Халық Республикасының арасындағы 
екіжақты әріптестік байланыстарға тоқталды. Қонақтарға университет 
тарихын таныстырып, академиялық ұтқырлық, ғылыми, халықаралық 
байланыстар жөніндегі алдағы жоспарлармен бөлісті. 

 
29 сентября 2017 года ректор Казахского национального аграр-

ного университета, вице-президент, академик НАН РК, Т.И. Есполов на 
отчетной встрече с населением города Алматы подвел итоги за про-
шедший учебный год, дал подробный анализ учебно-образовательной, 
научно-инновационной, финансово-хозяйственной и социально-воспи-
тательной деятельности вуза, поделился с достижениями и заявил о 
новых планах.  

На встрече присутсвовали видные государственные и общес-
твенные деятели страны, предсавители Акимата города Алматы, депу-
таты городского маслихата, общественность города, заместители 
акимов районов и областей, работадатели - руководители агроформи-
рований, а так же представители средств массовой информации. 

 
12 октября 2016 года На базе Казахского национального аграрного 

университета прошло первое региональное совещание «Казахстанский 
опыт в реализации проекта партенрства МЭБ по ветеринарному образо-
ванию и подготовке ветеринарных специалистов».  
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Совещание инициировано Национальной Тулузской ветеринарной 
школой (ENVT) и КазНАУ при поддержке международного эпизотичес-
кого бюро. 

 
2 ноября 2017 года Казахстанско-корейского инновационного 

центра состоялся научный семинар на тему «Инновационное использо-
вание альтернативы антибиотиков для профилактики и лечения инфек-
ционных заболеваний животных». 

В мероприятии приняли участие ученые из Японии, представители 
КазНИВИ, магистранты и докторанты. Гостей приветствовал ректор 
КазНАУ, академик Т.И. Есполов.   

Наш вуз и университеты Японии являются надежными партнерами, 
которых связывают общие интересы, цели и крупные научные проекты. 

 
10 ноября 2017 года в рамках выставочного проекта  «Н.Назарбаев: 

эпоха, личность, общество», организованного Библиотекой Первого 
Президента Республики Казахстан, прошел ряд масштабных меропри-
ятий. 

Ректор университета, вице-президент НАН РК, академик Есполов 
Тлектес Исабаевич и почетный гость - заместитель директора Библио-
теки Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахым-
жанов  целью выездной выставки является последовательный разверну-
тый показ роли  Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в 
судьбе  Независимого  Казахстана.  

Открытие Центра духовного образования и воспитания «Библи-
отека Елбасы» в рамках проекта «Н.Назарбаев: эпоха, личность, общес-
тво» - знаковое событие для нашего университета. 

 
4-6.03.2016 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінде «Ұлттық 

аграрлық ғылым-білім орталығы» КАҚ, Халықаралық ауылшаруа-
шылық экономистері ассоциациясының (IAAE), Өтпелі экономикалы 
елдердегі аграрлық дамудың Лейбниц институтының (IAMO, Германия) 
бірлесуімен ынтымақтастық-ықпалдастық жағдайында «Жібек жолы 
бойында ауыл шаруашылығын жандандыру: Орталық Азия аймағында 
ресурстар мен сауданы қайта құрылымдау» атты тақырыбында өткен 
халықаралық ғылыми конференция-симпозиумында сөз сөйледі. 

 
27-28.11.2015 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 85 

жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конферен-
циясында «Аграрлық ғылым, білім ордасы - Қазақ ұлттық аграрлық 
университетіне 85 жыл» тақырыбында сөз сөйледі. 
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2014 жылдың наурыз айында Қазақ ұлттық аграрлық университе-
тінің жаңадан ашылған ақылды компьютер залында Жер қатынастары 
Заңнамасын жетілдіру туралы арнайы мәжіліс болып өтті. 

 
24 июля 2012 года На высокогорном жайлау "Ассы" в Енбекши-

казахском районе Алматинской области состоялась конференция по 
животноводству.Участие ректора КазНАУ Т.И. Есполова.24 қаңтар 
2011 жылы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым минис-
трлігінің кеңейтілген алқа мәжілісінің қорытындысы туралы 
(Ғылыми кеңесте сөйлеген сөзі). 

 
24 марта 2011 года «Приоритеты развития КазНАУ» (вступитель-

ное слово на встрече с экспертами Агентства ASSIN). 
 
26 апреля 2011 года Республиканский круглый стол на тему «Раз-

витие системы предоставления консультационных услуг фермерам». 
 
28 апреля 2011 года «Перспективы развития академической 

мобильности на примере КазНАУ» (выступление на Республиканском 
семинаре МОН РК «Академическая мобильность: механизмы реализа-
ции и перспективы развития»). 

 
07 июня 2010 года Информационный семинар «Презентация про-

екта Вашингтонского государственного университета США «Прог-
рамма устойчивого развития сельского хозяйства  в Казахстане». 

 
09 июня 2010 года Республиканский круглый стол на тему: 

«Проблемы и пути устойчивого развития пастбищного животноводства 
в Казахстане». 

 
02 сентября 2010 года Международная конференция «Органи-

ческое сельское хозяйство и здоровые продукты питания, как основа 
продовольственной безопасности». 

 
29-30 октября 2010 года Материалы международной  конференции 

«Социально-экономические проблемы сельских территорий и развитие 
аграрного рынка». 

 
13 мая 2010 года «Реализация положений Болонского процесса по 

развитию академической мобильности в КазНАУ» (выступление на 
международном семинаре МОН РК в Жетысуском государственном 
университете им. И. Жансугурова). 
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12 июня 2010 года «Основы образовательной и научной деятель-
ности Казахского национального аграрного университета» (выступ-
ление на совещании Консорциума сельскохозяйственных университетов 
Центральной Азии  и Южного Кавказа, Узбекистана). 

 
25 ноября 2010 года Международный семинар «Введение переза-

чета кредитов по типу ECTS - гарантия развития академической 
мобильности (вступительное слово на семинаре по проблемам форми-
рования общего европейского образовательного пространства и введе-
ния перезачета кредитов по типу ECTS». 

 
25 ноября 2010 года «Формирование национальных квалифи-

кационных рамок через развитие интеграции образования и рынка 
труда» (выступление на Международном семинаре по проблемам         
формирования общего европейского образовательного пространства и 
введения перезачета кредитов по типу ECTS. 

 
14 октября 2010 года «Казахский национальный аграрный уни-

верситет - флагман аграрного образования Казахстана» (приветстс-
венное слово на встрече, посвященной 80-летию унниверситета. 

 
14 октября 2010 года «Казахский национальный аграрный универ-

ситет - флагман аграрного образования Казахстана» (приветстсвенное 
слово на встрече, посвященной 80-летию унниверситета. 

 
6 декабря 2010 года «Новые подходы в подготовке конкуренто-

способных кадров» выступление на форуме «Женщины Казахстана». 
 
2010 год Выступление ректора КазНАУ Есполова Т.И. на семи-

нарах по итогам проведенного тендера, заключенного с МСХ РК по 
повышению квалификации государственных служащих, с участием 
ППС КазНАУ в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казах-
станской, Карагандиской областях. 

 
2009 год Выступление ректора КазНАУ Есполова Т.И. на семи-

нарах по итогам проведенного тендера, заключенного  с МСХ РК по 
повышению квалификации госслужащих, с участием ППС КазНАУ в 
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарс-
кой, Северо-Казахстанской областях. 
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23 апреля 2009 года Республиканский круглый стол на тему 
«Проблемные вопросы и правовые аспекты деятельности фермерских 
кооперативов в Республике Казахстан». 

 
14 октября 2009 года Республиканский круглый стол «Cоздание 

эффективной системы консалтинга для фермеров и сельхозтоваро-
производителей». 

 
20 мая 2008 года Международный научный форум «Стратегия 

развития новой экономической политики». 
 
2008 год Выступление ректора КазНАУ Есполова Т.И. на семи-

нарах по итогам проведенного тендера, заключенного с МСХ РК по 
повышению квалификации государственных служащих, с участием 
ППС КазНАУ в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызыл-Ордин-
ской, Алматинской областях. 

 
26-27 июня 2006 года Международная конференция «Актуальные 

проблемы развития сельского хозяйства Казахстана, Сибири и Мон-
голии». 

 
22-27 августа 2004 года Вторая международная научная конфе-

ренция «Образование, наука и экономика в вузах. Интегративная функ-
ция педагогической науки в международном образовательном прос-
транстве». 

 
2004 год Национальный доклад по науке (Сводный отчет) «Тен-

денции развития науки в мире, состояние и перпективы ее развития в 
Казахстане», Астана-Алматы. 

 
17-18 апреля 2003 года Международная конференция ректоров 

аграрных вузов Содружества Независимых государств «Формирование 
единой аграрной и информационно-образовательной среды СНГ». 
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ПАТЕНТТЕРІ. ПАТЕНТЫ. 
PATENTS 

 
2022 

 
Способ получения субъединичной адъювантированной вакцины 
для специфической профилактики COVID-19[Текст]: патент №35517 
Республика Казахстан; 18.02.2022, Бюл. №7 /Есполов Т.И., Табынов 
К.К. 
 
Способ получения субъединичной адъювантированной вакцины 
для специфической профилактики SARS-CoV-2 у плотоядных и 
других чувствительных к инфекции животных [Текст]: патент 
№35485 Республика Казахстан; 04.02.2022, Бюл. №5 / Есполов Т.И., 
Табынов К.К. 
 

2021 
 
Штамм hCoV- 19/ Kazakhstan / KazNAU-NSCEDI-481/ 2020 KKZI 
KA-294 вируса SARS-CoV-2, порядка Nidovirales семейства 
Coronaviridae рода Betacoronavirus вида Coronavirus клайда G, 
предназначенный для приготовления и тестирования иммуно-
биологических препаратов и определения противо-вирусной актив-
ности различных субстанций in vitro и in vivo [Текст]: патент №34974 
Республика Казахстан; опубл. 26.03.2021 Бюл. №12 / Есполов Т.И., 
Сандыбаев Н.Т. 
 

2020 
 

Гидроструйная насосная установка для подъёма воды из скважин 
[Текст]: патент №34749 Республика Казахстан; 04.12.2020 Бюл. №48 
/Есполов Т.И., Саркынов Е. 
 
Малогабаритны ленточный водоподъёмник [Текст]: патент №34652 
Республика Казахстан; 23.10.2020 Бюл. №42 /Есполов Т.И.,Яковлев А.А 
 
Устройство для обеспечения равномерного распределения зерна по 
отсекам и всему объему кузова [Текст]: патент № 34817 Республика 
Казахстан; опубл. 31.12.2020,Бюл. №53 / Есполов Т.И., Жалнин Э.В. 
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2019 
 
Гидротаранная насосная установка[Текст]: патент №34027 Респуб-
лика Казахстан; опубл. 29.11.2019, Бюл. №48 / Есполов Т.И., Яковлев 
А.А. 
 
Гидротурбинная насосная установка [Текст]: патент №34028, Рес-
публика Казахстан; 29.11.2019, Бюл. №48 /Есполов Т.И., Саркынов Е. 
 
Струйный насос [Текст]: патент №33182, Республика Казахстан;      
Бюл. №73 / Есполов Т.И., Сейтасанов И.С., Абдрешов Ш.А., Байжігіт 
А.Қ.  
 

2018 
 

Малогабаритный ленточный водоподьемник [Текст]: патент №33312 
Республика Казахстан; опубл.27.09.2018, Бюл. №73 / Есполов Т.И., 
Яковлев А.А., Саркынов Е.С., Зулпыхаров Б.А., Умбетов Ш.Б.  
 
Насосная установка с погружным электронасосом для водоза-
борных скважин [Текст]: патент №33313 Республика Казахстан;  
опубл. 27.09.2018, Бюл. №73 / Есполов Т.И., Яковлев А.А.,  Саркынов 
Е.С., Зулпыхаров Б.А., Умбетов Ш.Б.    
 
Передвижная установка для очистки и дезинфекции шахтных 
колодцев [Текст]: патент №32994 Республика Казахстан; опубл. 
06.08.2018, Бюл. №29 / Есполов Т.И., Саркынов Е. 

 
2015 

 
Донно-решетчатый циклонный водозаборный гидроузел [Текст]:  
патент на изобретения №32205, опубл. 29.12.2015, Бюл. №73 / Есполов 
Т.И., Сейтасанов И.С., Базарбаев  А.Т., Калыбекова Е.М. 
 
Способ и устройство для сушки зерна [Текст]: патент №31913 
Республика Казахстан; опубл. 13.02.2015, Бюл. №73 /Есполов Т.И., 
Садыков Ж.С., Садыкова С.Ж., Голубкович А.В.   
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2014 
 

Промывник пескогравиеловки  [Текст]: патент №30250 Республика 
Казахстан; опубл. 05.08.2014, Бюл. 54 / Есполов Т.И., Сейтасанов И.С., 
Калыбекова Е.М., Жусекеева А.Б., Жолаева Г.И.  
 
Струйный насос  [Текст]: патент №30148 Республика Казахстан; 
опубл. 05.08.2014, Бюл. 54 / Есполов Т.И., Сейтасанов И.С., Калыбекова 
Е.М., Бейсембаева А.А. 
 

2013 
 

Гидротаранная насосная установка [Текст]: патент №29911, опубл. 
28.10.2013г.;Бюл.54 / Есполов Т.И., Яковлев А.А., Саркынов Е., Асанбе-
ков Б.А., Зулпыхаров Б.А., Садибек Г. 
 
Гидротурбинная насосная установка [Текст]: патент №29674 
Республика Казахстан; опубл. 05.11.2013, Бюл. 54 / Есполов Т.И., Яков-
лев А.А., Саркынов Е., Асанбеков Б.А., Малау Р.С., Баймаганбетова М. О. 
 
Напорно-вакуумная насосная установка [Текст]: патент №29910, 
опубл. 28.10.2013г.;Бюл.54 / Есполов Т.И., Яковлев А.А.,  Саркынов Е., 
Асанбеков Б.А. 
 
Мыло туалетное антибактериальное [Текст]: инновационный пат-
ент №27627, опубл.15.11.2013 г.; Бюл. №73 /  Есполов Т.И., Батраков 
Ю.И., Мырзакожа Д.А. 
 

2012 
 

Гидротурбинный водовод [Текст]: инновационный патент №27277, 
опубл. 28.04.2012г. / Есполов Т.И., Нарбаева К.Т., Сейтасанов И.С, 
Нарбаев Т.С. [и др.]. 
 
Способ определения коэффициента разравнивания биомассы, 
поступающей в МСУ комбайна и устройство для его осуществления 
[Текст]: патент № 29317; Республика Казахстан. опубл.14.11.2012. / 
Есполов Т.И., Садыков Ж.С.  [и др.]. 
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2011 
 

Зерноуборочный комбайн [Текст]: инновационный патент №25203, 
опубл. 05.01.2011 / Есполов Т.И., Садыков Ж.С.,  Жалнин Э.В., Алпейсов 
Ш.А., Садыкова С. 
 
Скважный насосный агрегат [Текст]: инновационный патент  
№25134, опубл. 27.12. 2010./ Есполов Т.И., Ауланбергенов А.А., Сейтас-
анов Т.С. [и др.].  
 
Способ обмолота сельскохозяйственных культур [Текст]: инноваци-
онный патент №25204, опубл. 05.01.2011 / Есполов Т.И., Садыков 
Ж.С., Жалнин Э.В., Альпейсов Ш.А., Садыкова С.Ж. 
 
Струйный насос [Текст]: инновационный патент №26287, опубл. 
05.12.2011 / Есполов Т.И., Сейтасанов И.С., Жандаулетова Ф.Р., Жолаева Г.И., 
Кайпбаева Е.Т. 
 

2010 
 

Биогазовая установка [Текст]: инновационный патент №24377, 
опубл. 29.03.2010 / Есполов Т.И., Ауланбергенов А.А., Касымбеков 
Ж.К., Агибаев С.Б., Буркетбаева А.Н. 

 
Метелкораспределяющее устройство для зерноуборочного ком-
байна [Текст]: инновационный патент №25772, опубл. 11.05.2010 / 
Есполов Т.И., Садыков Ж.С., Агзамов М.С. 
 
Насосоперехватывающая галерея водозаборного  гидроузла [Текст]: 
инновационный патент №25674, опубл. 27.12.2010 / Есполов Т.И., 
Сейтасанов И.С., Долбежкин М.В., Жулаева Г.И. 
 
Скважный насосный агрегат [Текст]: инновационный патент 
№25134, опубл. 27.12. 2010 / Есполов Т.И., Ауланбергенов А.А., Сейт-
асанов Т.С. и др. 
 
Способ диагностики инфекционного эпидидимита баранов [Текст]: 
патент 22738, Республика Казахстан; опубл. 16.08.2010 / Есполов Т.И. и 
др. 
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Способ получения пироплазменного антигена [Текст]:патент 
№22154; опубл.15.01.2010, Бюл. №73 / Шабдарбаева Г.С., Ахметсады-
ков Н.Н., Иванов Н.П., Хусаинов Д.М., Есполов Т.И., Кожаев А.Н., 
Раимханов Д.Т. 
 
Способ ухода за оросительными каналами [Текст]: инновационный 
патент №23881, опубл.15.04.2010; Бюл. 54 / Оразалиев Б., Садыков 
Ж.С., Есполов Т.И., Сансызбай А.Р., Ауланбергенов А., Агзамов М. 
 
Ускоритель обмолота для уборочных машин [Текст]: иннова-
ционный патент №23913, опубл. 15.04. 2010 / Есполов Т.И.; 
Садыков Ж.С; Байзакова Ж. [и др.]; 

 
2009 

 
Активатор обмолота уборочной машины [Текст]: патент №20709; 
опубл. 16.02.2009, Бюл.№2 / Есполов Т.И., Садыков Ж.С., Сейтимов 
С.А.,Умбеталиев Н.А., Жетпеисов М.Т., Жумадиев Т., Садыкова С.Ж., 
Айнабекова Т. Б.  
 
Лазерный тахеометр [Текст]: патент №20705; опубл.15.01.2009, Бюл. 
№1 / Есполов Т.И., Бектанов К.А., Тойлыбаев М.С., [и др.]. 

 
2008 

 
Способ определения коэффициента разравнивания биомасс и 
устройство для его осуществления  [Текст]:патент №19509;  опубл. 
16.06.2008, Бюл. №6 / Садыков Ж.С., Есполов Т.И., Тойлыбаев М.С., 
Койменкеев Б.С., Жумадиев Т., Сейтимов С.А., Сугуров С.С., Айна-
бекова Т.Б., Умбеталиев Н.А. и др. 
 
Способ получения антипироплазменной сыворотки [Текст]: иннова-
ционный патент №22021, опубл.01.10.2008 / Есполов Т.И., Шабдарбаева 
Г.С.  [и др.]. 
 
Способ получении препарата для диагностики пироплазмоза 
[Текст]:инновационный патент №22022; опубл. 01.10.2008; Бюл.№12 / 
Есполов Т.И., Г.С. Шабдарбаева [и др.]. 
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Способ получения препарата для диагностики трипаносомоза 
[Текст]: инновационный патент №22023, опубл. 01.10.2008; Бюл.№12 
/ Есполов Т.И., Шабдарбаева Г.С.  [и др.].  
 
Способ получения трипаносомозного антигена [Текст]: инноваци-
онный патент №21669, опубл. 01.10.2008, Бюл. №9 / Шабдарбаева Г.С., 
Ахметсадыков Н.Н., Иванов Н.П., Хусаинов Д.М., Есполов Т.И.,    
Кожаев А.Н., Раимханов Д.Т. 
 
Способ распознавания уборочной спелости биомасс и устройство 
для его осуществления [Текст]: инновационный патент, №22555, 
опубл. 14.11.2008. /Садыков Ж.С., Есполов Т.И., Кокебаев Б., Тойлы-
баев М., Агзамов М., Уразов Д., Умбеталиев Н.А., Каимова Р., Дюсенов 
С., Калиева С., Узбеков С. и др. 
 
Устройство для определения пространственных координат точек 
[Текст]: инновационный патент, № 22679, опубл. 20.06.2008  /  Есполов 
Т.И., Бектанов Б.К., Тойлыбаев М.С. 

 
2005 

 
Наклонная камера рисозернового комбайна [Текст]: патент №19347; 
опубл.13.09.2005, Бюл.№73 / Есполов Т.И., Садыков Ж.С., Жетпеисов 
М.Т., Умбеталиев Н.А.,Сейтимов С.А., Куленов Ш.С., Садыкова С.Ж., 
Айнабекова Т. Б., Тойлыбаев Н.С., Ибдиминов А.А. 
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Т.И. ЕСПОЛОВТЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ҚОРҒАЛҒАН 
 КАНДИДАТТЫҚ ДИССЕРТАЦИЯЛАР  

 
КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ ЗАЩИЩЕННЫЕ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕСПОЛОВА Т.И. 
 

CANDIDATES THESES DEFENDED UNDER THE LEADERSHIP    
 OF ESPOLOV T.I. 

 
Әбілқасым, А.Б. Аумақтық экономикалық жүйелердің бәсекеге 
қабілеттілігін жоғарылату (Оңтүстік Қазақстан облысы  мысал-
ында)  [Мәтін]: экон. ғыл. канд....дис.: 08.00.05 / А.Б. Әбілқасым.-
Алматы, 2010.-164 бет.- (Қазақ ұлттық аграрлық университеті).  
 
Абуов, Н.К. Социально-экономическое развитие аула (села) в 
условиях рыночных отношений (на материалах Акмолинской обл-
асти) [Текст]: дис....канд. экон. наук: 08.00.05 / Абуов. Н.К.; Защищена1 
3.04.2007.-Алматы, 2007.-113с.- (МОН РК. Казахский национальный 
аграрный университет).  
 
Ахметова, Г.К. Функционирование агроформирований и обосно-
вание их оптимальных производственных параметров (на матери-
алах Жамбылской области)  [Текст]: дис.... канд. экон. наук: 08.00.05 / 
Г.К. Ахметова; Защищена 13.02.2004. - Алматы, 2004.-207с.- (Минис-
терство образования и науки Республики Казахстан. Казахский наци-
ональный аграрный университет). 
 
Аязбаева, Г.Н. Ауыл шаруашылығы саласындағы кооперацияны 
дамыту жолдары (Алматы облысы мысалында) [Мәтін]: экон.ғыл. 
канд.... дис.: 08.00.05 / Г.Н. Аязбаева; Қорғалды 27.05.2010.- Алматы, 
2010.-131б.- (Қазақ ұлттық  аграрлық университеті). 
 
Бектурганова, А.Е. Қазақстанның аграрлық саласындағы жер 
қатынастарының дамуы [Мәтін]: экон. ғыл. канд.... дис.: 08.00.05 
/А.Е. Бектурганова; Қорғалды 22.12.2010.-Алматы, 2010.-146 б.- (Қазақ 
ұлттық  аграрлық университеті).  
 
Бектурганова, У.А. Повышение конкурентоспособности зернового 
производства Казахстана [Текст]: дис... на соиск. учен. степ. канд. 
экон. наук: 08.00.05 /У.А. Бектурганова; Защищена 25.11.2010.- Алматы, 
2010.- 144 с.-(Казахский национальный аграрный университет).  
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Бижигитова, Л.Т. Формирование и развитие экономического потен-
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национальный аграрный университет). 
  
Тыныбеков, Р.И. Проблемы эффективного развития агропромыш-
ленного производства Казахстана [Текст]: дис.... канд. экон. наук: 
08.00.05 / Р.И. Тыныбеков.- Алматы,  2010.- 145 с.- (Казахский нацио-
нальный аграрный университет).  
 
Утарбаева, Л. Ж. Повышение устойчивости развития  агроформи-
рований – основа роста их конкурентоспособности (на материалах   
Западно - Казахстанской   области)  [Текст]: дис.... канд. экон. наук: 
08.00.05 / Л.Ж. Утарбаева; Защищена 29.09.2009.-Алматы,2009.-111с.- 
(КазНАУ). 
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Т.И. ЕСПОЛОВТЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ҚОРҒАЛҒАН 
ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯЛАР 

 
ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ ЗАЩИЩЕННЫЕ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕСПОЛОВА Т.И. 
 

DOCTORAL THESES DEFENDED UNDER THE LEADERSHIP 
OF ESPOLOV T.I. 

 
Акназарова, Р.К. Экономическая эффективность аграрного сектора 
в условиях формирования рыночной финансовой системы [Текст]: 
дис.... др. экон. наук: 08.00.05 / Р.К. Акназарова; Защищена 24.12.2004.- 
Алматы, 2004.- 278 с.- (Министерство образования и науки Республики 
Казахстан. Казахский национальный аграрный университет. Центр эко-
номических исследований национальной академии наук Кыргызской  
Республики). 
 
Андарова, Р.К. Проблемы регулирования и обеспечения экономи-
ческого роста Республики Казахстан (На материалах аграрных и 
горнодобывающих предприятий) [Текст]: дис... д-р. экон. наук: 
08.00.05 / Р.К. Андарова.- Алматы, 2006.- 305с.- (Карагандинский госу-
дарственный университет  им. Е.А.Букетова). 
 
Байдильдина, А.М. Конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции на рынке продовольственных товаров и услуг Рес-
публики Казахстан (теория, методология и практика) [Текст]: дис... 
д-р. экон. наук: 08.00.05 / А.М. Байдильдина; Защищена 24.12.2010.-
Алматы, 2010.-277с.- (КазНАУ). 
 

Баязитова, Ш.Д. Қазақстанның аграрлық саласындағы кәсіпкерлік 
қызметін дамыту [Мәтін]: экон. ғыл. д-р.... дис.: 08.00.05 / Ш.Д. 
Баязитова.-Алматы, 2009.-243б. - (Қазақ ұлттық аграрлық университі). 
 

Бельгибаева, Ж.Ж. Рынок мяса и мясопродуктов Казахстана (тео-
рия, методология и механизм  функционирования) [Текст]: дис... д-
ра экон. наук: 08.00.05 / Ж.Ж. Бельгибаева; Защищена 4.06.2008.-
Алматы,2008.-275с.- (КазНАУ).  
 
Джумабаев, К. Экономические проблемы формирования продово-
льственного рынка в Кыргызской Республике [Текст]: дис.... д-р. 
экон. наук: 08.00.05 / К. Джумабаев; Защищена 17.09.2004.-Алматы, 
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2004.-288 с.- (Казахский национальный аграрный университет. Центр 
экономических и социальных реформ при Министерстве Финансов 
Кыргызской Республики).  
  

Ерешев, Б.Т. Развитие инновационных процессов в малом предпри-
нимательстве Казахстана (на материалах предприятий АПК) 
[Текст]: дис....д-ра. экон. наук: 08.00.05 / Б.Т. Ерешев; Защищена 
31.10.2008.- Алматы, 2008.- 265 с.- (Казахский национальный аграрный 
университет). 
 
Ертазин, Х.Е. Проблемы развития агробизнеса в условиях рын-
очных отношений (на материалах Республики Казахстан) [Текст]: 
дис....д-ра экон. наук: 08.00.05  / Х.Е. Ертазин.- Алматы, 2005.- 273 с.- 
(Казахский национальный аграрный университет).
 
Жарылкаганов, М.У. Развитие предпринимательской деятельности 
в аграрной сфере Казахстана [Текст]: дис....  д-ра экон. наук: 08.00.05 / 
М.У. Жарылкаганов.- Алматы, 2010.-217 с.- (Казахский национальный 
аграрный университет).  
 

Каленова, С.А. Приоритеты инвестирования аграрного сектора 
Республики Казахстана: теория, стратегия  и механизмы развития 
[Текст]: дис.... д-ра  экон. наук:  08.00.05 / С.А. Каленова; Защище-
на16.05.2008. -Алматы, 2008.-259 с. - (КазНАУ). 
 

Камысбаев, М.К. Проблемы диверсификации агропро-мышленного 
производства Казахстана [Текст]: дис.... д-р. экон. наук: 08.00.05 / 
М.К. Камысбаев; Защищена 29.04.2010. - Алматы, 2010.- 227 с.- (Каз 
НАУ).  
 

Кантуреев, М.Т. Проблемы повышения эффективности агропро-
мышленного производства Казахстана [Текст]: дис... д-р. экон. наук: 
08.00.05 / М.Т. Кантуреев; Защищена 29.05.2009. - Алматы, 2009.-338 с.- 
(КазНАУ).   
 
Касенов, К.Р.Экономические проблемы развития агропромыш-
ленного производства Казахстана: теория, методология, практика 
[Текст]: дис...д-ра. экон.наук: 08.00.05 / К.Р. Касенов; Защищена 
25.05.2007.- Алматы, 2007.- 262 с.- (КазНАУ). 
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Кенжеболатова, М.Ш. Проблемы устойчивого развития производ-
ства в агроформированиях Казахстана [Текст]: дис.....д-ра экон. наук: 
08.00.05 / М.Ш. Кенжеболатова.- Алматы, 2008.- 237 с.- (Казахский 
национальный аграрный университет).  
 
Кувандыков, А. Повышение конкурентоспособности кадров как 
условие инновационного развития АПК Казахстана [Текст]: дис. д-р. 
экон. наук: 08.00.05  / А. Кувандыков.- Алматы, 2008.-233 с.- (Казахский 
национальный аграрный университет).  
 
Құралбаева, А.Ш. Қазақстанның аграқұрлымдарында шаруашы-
лық механизмін қалыптастыру проблемалары (теория, әдістеме, 
тәжірибе) [Мәтін]: экон. ғыл. д-р.... дис.: 08.00.05 /  А.Ш. Құралбаева; 
Қорғалды 8.12.2006.- Алматы, 2006.- 296 б.- (Қазақ ұлттық  аграрлық 
университеті).  

 
Махамбетов, Н.Ә. Қазақстанда құс өнімдері нарығы дамуының 
теориялық, методологиялық  және іс-тәжірибе мәселелері  [Мәтін]: 
экон.ғыл. д-р.... дис. автореф.: 08.00.05 / Н.Ә. Махамбетов;  Защищена 
6.10.2006.- Алматы, 2006.- 41 б.- (Қазақ ұлттық аграрлық  университеті). 
 
Моминбаев, Ж.Б. Влияние инвестиционного управления АПК на 
качество жизни населения Казахстана [Текст]: дис.... д-р. экон. наук: 
08.00.05 / Ж.Б. Моминбаева; Защищена 8.07.2009.- Алматы, 2009.-257 с. 
- (Казахский национальный аграрный университет). 
 
Мусатаев, М.Х. Формирование и развитие продовольственного 
кластера в Республике Казахстан Текст]: дис.... д-р. экон. наук: 
08.00.05 / М.Х.Мусатаев; Защищена 22.06.2010.- Алматы.- 2010.-231 с. 
 
Оспанов, Б.С. Социально-экономическое развитие сельских терри-
торий Республики Казахстан: проблемы и приоритеты [Текст]: 
дис.... д-ра экон. наук: 08.00.05  / Б.С. Оспанов.- Алматы, 2008.- 321 с.- 
(КазНАУ). 
 
Раимбекова, С.Т. Проблемы инвестиционной привлекательности 
молочной отрасли Казахстана: теория, методология, практика 
[Текст]: дис.... д-ра экон. наук: 08.00.05 / С.Т.Раимбекова.-Алматы, 
2008.-321с.-(КазНАУ).  
 

Рахимбеков, Т.С. Формирование и развитие перерабатывающего 
подкомплекса АПК Казахстана [Текст]: дис.... д-р. экон. наук: 
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08.00.05 / Т.С. Рахимбеков.- Алматы, 2005.- 283 с.- (Казахский нацио-
нальный аграрный университет).
 
Рустембаев, Б.Е. Эфективность использования технических средств 
и технологического оборудования  в каракулеводстве [Текст]: дис.... 
д-р. экон. наук: 08.00.05 / Б.Е.Рустембаев; Защищена 25.11.2005.- 
Алматы, 2005. - 291 с.- (Министерство образования и науки Республики 
Казахстан. Казахский национальный аграрный университет).  
 
Тиреуов, К.М. Развитие корпоративного управления в аграрном 
секторе Казахстана [Текст]: дис.... д-р. экон. наук.: 08.00.05 / 
К.М.Тиреуов; Защищена 24.04.2009.- Алматы, 2009.- 322с.- (Казахский 
национальный аграрный университет).  
 
Умбиталиев, А.Д. Экономический механизм управления аграрным 
производством Казахстана [Текст]: дис.... д-р. экон. наук: 08.00.05 / А. 
Д.Умбиталиев.- Алматы, 2009.-256 с.- (Казахский национальный аграр-
ный университет). 
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Т.И. ЕСПОЛОВТЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ҚОРҒАЛҒАН    
(РHD) ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫ 

 
ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (РHD)  ЗАЩИТИВШИЕ 

ДИССЕРТАЦИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЕСПОЛОВА Т.И. 
 

(РHD)   DOCTORS OF PHILOSOPHY DEFENDED THESESES  
UNDER THE   

LEADERSHIP OF ESPOLOV T.I. 
 
Бережная, О.В. Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление 
народным хозяйством».Тема докторской диссертации: «Пути повыш-
ения конкурентоспособности казахстанского зерна и зерновых продук-
тов на мировом рынке».  
 
Еркімбекұлы Р.  «Азық-түлік кластерінің дамуы» атты тақырыпта дис-
сертациясын қорғап, «PhD – философия докторы» дәрежесін алды. 
 
 

Т.И.ЕСПОЛОВТЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН ҚОРҒАЛҒАН 
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМЫ МАГИСТРЫНЫҢ 

ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫ 
 
 МАГИСТРЫ ЭКОНОМИКИ ЗАЩИТИВШИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 ПОД РУКОВОДСТВОМ Т.И.ЕСПОЛОВА  
 

MASTERS OF ECONOMICS DEFENDED THESESES UNDER  
THE LEADERSHIP OF T.I. ESPOLOV 

 
Калымбаева Лимара, специальность 6N0506 - «Экономика», тема: 
«Экономическая эффективность аграрного производства в рыночных 
условиях хозяйствования (на  материалах Алматинской области)»;  
 
Шертім Нұрдаулет, специальность 6N0506 – «Экономика», тема: «Эко-
номические проблемы повышения качества и конкуренто-способности 
аграрной продукции на внутреннем   и внешнем рынках»; 
 
Еркінбек Рауан, специальность 6N0506 – «Экономика», тема: «Совер-
шенствование управления агроформированиями в условиях рисков (на  
материалах Алматинской области)»; 
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Шынтаева Ботагөз, специальность 6N0506 – «Экономика», тема: 
«Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығында кооперацияны 
дамыту»; 
 
Сарсекбаев Бакыт Абдрахманулы, специальность 6N0506 - «Эконо-
мика»,тема: «Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства 
(на материалах ВКО)»; 
 
 Увакасова Ляззат Татымқожақызы, специальность 6М090800 – 
«Оценка», тема: «Оценка земли и земельный кадастр (на материалах 
Алматинской области)»; 
 
Жексембаева Гүлғайша Кенжебайқызы, специальность 6М060800 –
«Экология», тема:  «Эколого-экономическая оценка и воспроизводство 
водных ресурсов Алматинской области»; 
 
Қалықова Баян Баймұратқызы, специальность 6М050700 – «Менед-
жмент», тема: «Қазақстанның аграрлық өндірісін экономикалық реттеу 
жолдары». 
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ТОЛЫҚ МӘТІНДЕРІ ЖАСАЛҒАН КІТАПТАР.  
ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ КНИГИ. 

FULL TEXT BOOKS 
 

Есполов, Т.И. Университет новой формации [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по трансформации вуза в исследова-
тельский университет / Т.И.Есполов, К.М.Тиреуов, М.А.Алексеева [и 
др.]; КазНАУ.-2-е изд.-Алматы:Айтұмар, 2016.- 146 с.   
 
Есполов, Т.И. Университет новой формации [Электронный ресурс]: 
Т.2: Концепция дальнейшей трансформации КазНАУ как исследо-
вательского вуза (2017-2021 годы) / Т.И. Есполов, К.М. Тиреуов, 
М.А.Алексеева [и др.]; КазНАУ.- 2-е изд.- Алматы: Service Press, 2016.- 
160 с.  
 
Есполов, Т.И. Энциклопедический справочник [Электронный рес-
урс] / Т.И. Есполов, Г. М. Мутанов, С. Ж. Пралиев, Ж. А. Арзыкулов, 
И.К.Бейсембетов.- НАН РК.- 5, 44 Мб.- Алматы, 2016.- 186 с.   
 
Есполов, Т.И. Экономика бизнеса [электронный ресурс]: Ч.1.: учебник 
/Т.И. Есполов, К.М. Тиреуов, К.М. Белгибаев, Ж.Ж. Бельгибаева; 
КазНАУ.- Алматы: Айтұмар, 2015.- 330 с.: 54, 2 Мб.  

 
Есполов, Т.И. Экономика бизнеса [электронный ресурс]. Часть 2.: 
учебник  / Т.И. Есполов [и др.].- Алматы: Айтұмар,2015.- 333с.:54, 6 Мб.  
 
Есполов, Т.И. Инновации в действии [электронный ресурс] = Инно-
вация үдерісте: образование, наука, производство в аграрном секторе: 
монография / Т.И. Есполов; Казахский Национальный Аграрный уни-
верситет.- Алматы: Айтұмар, 2014.- 236 с.: 62, 2 Мб.  
 
Есполов, Т.И. Университет новой формации [электронный ресурс]: 
практическое руководство / под ред. Т. Есполова; КазНАУ.- Алматы: 
Айтұмар, 2014.- 75 с.: 48, 5 Мб.  
 
Есполов, Т.И. Жер кадастры [Электронный ресурс]: оқулық / 
Т.Есполов, Т.Жоламанов, Т.Пентаев, О.Абралиев; ҚР Білім және ғылым 
м-трлігі.- Алматы: ҚР Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы, 2013.- 
264 б. 
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Есполов, Т.И.  Планирование производства [Электронный ресурс]: 
учебник / Т.И. Есполов [и др.]; М- во образования и науки РК; 
КазНАУ.- CD-R 52x-700 МВ.- Алматы: КазНАУ, 2013.- 295с.: 50, 6 Мб.  
 
Есполов, Т.И.  Horska, E. Sustainability in Business and Society: Global 
Challenges-Local Solutions [Elektronnyi resurs] / T. Yespolov,  E. Horska.- 
Krakow, 2013.- 166 p.: 88, 2 Mb.  

 
Есполов, Т.И. Аграрлық білім мен ғылымның болашағы [элек-
тронный ресурс]: ғылыми және әдеби-көркем мақалалар, сыр-сұхбаттар 
мен көсемсөздер жинағы / Т.И. Есполов.- Алматы: ҚазҰАУ, Айтұмар, 
2012.- 270 б.:51,8 Мб. 
 
Тиреуов, К.М. Аграрлық ғылым мен білімнің қазынасы. Кладезь 
аграрной науки и образования [Электронный ресурс] / К.М. Тиреуов; 
КазНАУ.- Алматы, 2012.- 280 бет: 67.7 мб.  

 
Есполов, Т.И. Экономикалық теория  [Электрондық ресурс]: оқулық / 
Т.И. Есполов, Қ М. Бельгібаев, Ж.Ж. Сүлейменов; ҚР Білім және ғылым 
м-трлігі.- Алматы: ҚазҰАУ, Айтұмар, 2012.- 261 б.:46, 6 Мб.  
 
Есполов, Т.И. Экономикалық теория негіздері [Электрондық ресурс]: 
оқу құралы  / Т.И. Есполов, Қ.М. Белгібаев, Ж.Ж. Сүлейменов; Қазақ-
стан Республикасының білім және Ғылым Министрлігі; Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті.- Алматы: ҚазҰАУ, Айтұмар, 2012.- 300 б.: 55, 3, 
Мб.  
 
Есполов, Т.И. АПК Казахстана глобализация и инновация [Элек-
тронный ресурс]: монография / Т.И.Есполов; М-во образования и науки 
РК. КАЗНАУ.- Алматы: Айтұмар, 2012.- 436 с.: 78, 6 Мб.  

 
Есполов, Т.И.Ветеранский волейбол Казахстана: миссия - быть 
примером [электронный ресурс]: воспоминания, статьи, интервью                
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мова (экономика ғылымдарының докторы, профессор) // Түркістан.- 
2019.- 24 қазан.- 7 бет.   
 
Есполов, Т.И. Ғұлама ғалымның ғибаратты ғұмыры [Мәтін]: 
[Академик Қыйлыбай Медеубеков] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграр-
лық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі), Ж. Қарабаев, 
Ә. Бегманов // Білімді ел.- 2019.- 26 ақпан.- 4 бет.  
 
Есполов, Т.И. Ел мұратын арқалаған Елбасы [Мәтін] / Т.И. Есполов 
(Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // 
Егемен Қазақстан.- 2019.- 21 наурыз.- 7 бет.   
 
Есполов, Т.И. Жаңа бағытқа бастаған Жолдау [Мәтін] / Т.И. Есполов 
(Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // 
Егемен Қазақстан.- 2019.- 4 қыркүйек.- 5 бет.   
 
Есполов, Т.И. Назарбаев феномені [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, 
академик) // Алматы ақшамы.- 2019.- 30 қараша.- 6 бет.   
 
Есполов, Т.И. Университетімізде 90 пайызға жуық ауыл балалары 
оқиды [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Алматы ақшамы.- 2019.- 16 наурыз.- 6 бет. 
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Есполов, Т.И. Цифрлы университет - сапалы аграрлық білімнің 
негізі [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА Вице-президенті, академик) // Қазақ әдебиеті.- 2019.- 
23 тамыз.- 20-21 бет.   
 
Есполов, Т.И. КазНАУ: QS- 300 - не мечта, а реальная цель Цифро-
вой университет как ключ к качественному аграрному образова-
нию [Текст] / Т.И. Есполов (ректор Казахского национального аграр-
ного университета, академик, вице-президент НАН РК) // Современное 
образование.- 2019.- №3.- С.51-57.   
 
Есполов, Т.И. На самом высоком уровне [Текст] / Т.И. Есполов 
(ректор Казахского национального аграрного университета, академик 
НАН РК) // Казахстанская правда.- 2019.- 18 февраля.- С.4.  
 
Есполов, Т.И. Неординарная личность и большой ученый Основа-
тель научной школы по созданию новых высокопродуктивных 
пород овец Казахстана [Текст]: [Академик Кыйлыбай Медеубеков] / 
Т.И. Есполов (ректор Казахского национального аграрного универси-
тета, академик НАН РК), Ж. Карабаев, А. Бегманов // Огни Алатау.- 
2019.- 14 мая.- С.4.   
 
Есполов, Т.И. Образованная молодежь - интеллектуальный потен-
циал страны [Текст] / Т.И. Есполов (ректор Казахского национального 
аграрного университета, академик НАН РК) // Казахстанская правда.- 
2019.- 27 февраля.- С.8.   

 
2018 

 
Есполов, Т.И. Аграрлық саясат - ел экономикасының негізгі 
бағыты [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) // Қазақ үні.- 2018.- 22 
қаңтар.- 4 бет.   
 
Есполов, Т.И. Агроөнеркәсiптің жаңа цифрлы бағыттары [Мәтін] / 
Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Егемен Қазақстан.- 2018.- 16 ақпан.- 3 бет 
 
Есполов, Т.И. Адам капиталы - ең басты ұлттық ресурс [Мәтін] / 
Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Егемен Қазақстан.- 2018.- 8 наурыз.- 3 бет.   
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Есполов, Т.И. Ел экономикасының негізі [Мәтін] / Т.И. Есполов 
(Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // 
Жетісу.- 2018.- 24 ақпан.- 2 бет.   
 
Есполов, Т.И. Жаңа белеске жетудің тың талаптары [Мәтін] / Т.И. 
Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Егемен Қазақстан.- 2018.- 6 қазан.- 7бет.   
 
Есполов, Т.И. Заманауи технорлогиялар еңбек өнімділігін артты-
рады [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 
ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Егемен Қазақстан.- 2018.- 14 маусым.- 6 
бет.   
 
Есполов, Т.И. "Назарбаев феномені" және жастар [Мәтін] / Т.И. 
Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА 
академигі) // Қазақ әдебиеті.- 2018.- 30 қараша.- 7 бет.   
 
Есполов, Т.И. "Президенттің бес әлеуметтік бастамасы" - Қазақстан 
әлеуетінің кепілі [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Қазақ үні.- 2018.- 28 
мамыр.- 8 бет.   
 
Есполов, Т.И. Серпінді дамудың жаңа мүмкіндігі [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 2018.   
 
Есполов, Т.И. Ұлы Дала құдіреті [Мәтін] / Т.И. Есполов (ҚазҰАУ 
ректоры, ҰҒА академигі, "Нұр Отан" партиясы саяси кеңесінің мүшесі) 
// Айқын.- 2018.- 23 қараша.- 4 бет.   
 
Есполов, Т.И. "Умные технологии" - шанс для рывка в развитии 
агропромышленного комплекса [Текст] / Т.И. Есполов // Казахстан-
ская правда.- 2018.- 11 января.- С.4.   
 
Есполов, Т.И. Основной национальный ресурс [Текст]: [Выдвинутые 
Президентом Нурсултаном Назарбаевым социальные инициативы при-
дадут новый импульс социально-экономическому развитию Казахстана] 
/ Т.И. Есполов (ректор Казахского национального аграрного универси-
тета, академик НАН РК) // Казахстанская правда.- 2018.- 7 марта.- С.5. 
  
Есполов, Т.И. Переориентировать агрокомплекс [Текст] / Т.И. 
Есполов (ректор Казахского национального аграрного университета, 
академик НАН РК) // Литер.- 2018.- 28 февраля.- С.2. 
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2017 
 

АГРОХАБ В ПОМОЩЬ Президент РК Н.А. Назарбаев провел 
встречу с ректором Казахского национального аграрного универ-
ситета [Электронный ресурс]: [Текст] / Т.И.Есполов (ректор КазНАУ, 
академик НАН РК)  // Казахстанская правда.-2017.-16 августа.- С.1.  

 
ҒЫЛЫМ МЕН ӨНДІРІСТІ ҰШТАСТЫРУ Елбасы Н. Назарбаев 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры Т.И. Есполовты 
қабылдады  [Электрондық ресурс]: [Мәтін]  / Т.И. Есполов (ҚазҰАУ 
ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) // Егемен Қазақстан.-
2017.- 16 тамыз.- 1 бет. 
 
Елбасы ҚазҰАУ ректоры Тілектес Есполовты қабылдады [Элек-
трондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) // Аграр-
лық университеті.-2017.-№6.-1 бет.  

 
Есполов, Т.И. Агроөнеркәсіпті жаңғыртудың инновациялық жолы 
[Электрондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И.Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик)  // Егемен 
Қазақстан.-2017.-7 желтоқсан.- 4 бет. 
 
Есполов, Т.И. Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың жаңа деңгейі 
кепілі  [Электрондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И.Есполов (Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) 
//Егемен Қазақстан.-2017.-21 қыркүйек.- 5 бет. 
 
Есполов, Т.И. Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың жаңа деңгейі 
кепілі [Электрондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И.Есполов (Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры,ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) 
// Дала мен қала.-2017.-25 тамыз.- 10 бет.  
 
Есполов,Т.И. Ауыл шаруашылығы - ел экономикасының тірегі 
кепілі [Электрондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) 
// Айқын.- 2017.- 14 маусым.- 7 бет.  
 
Есполов,Т.И.Ауыл шаруашылығының болашағы инновацияда 
[Электрондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И.Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) // Жас 
қазақ.- 2017. - 16 маусым.- 6 бет.  
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Есполов,Т.И. Бәсекеге қабілетті ауыл-азық-түлік қауіпсіздігінің 
кепілі [Электрондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И.Есполов // Егемен Қазақ-
стан.- 2017.- 24 қаңтар.- 6 бет.  
  
Есполов,Т.И. Білімді елдің келешегі кемел [Электрондық ресурс]: 
[Мәтін] / Т.И. Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық университетінің рек-
торы, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) // Егемен Қазақстан.- 2017.- 
20 сәуір.- 5 бет.  
 
Есполов,Т.И. Жайылымдық жерді игеруде инновация қажет 
[Электрондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И.Есполов (Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик) //Егемен 
Қазақстан.-2017. - 15 маусым.- 6 бет.  
 
Есполов,Т.И.  Жаңа жолдау - Отандық агроөнеркәсіп дамуының 
негізі [Электрондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И.Есполов // Айқын.-2017. - 4 
ақпан.- 6 бет.  
 
Есполов,Т.И. Жаңа Жолдау - отандық агроөнеркәсіп дамуының 
негізі [Электрондық ресурс]: [Мәтін] / Т.И.Есполов // Егемен Қазақ-
стан.- 2017.- 8 ақпан.- 3 бет.  
 
Есполов,Т.И.Интеграция аграрного образования, науки и произ-
водства – основа модернизации АПК Казахстан [Электронный 
ресурс]: [Текст] / Т.И.Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК) // 
Казахстанская правда.-2017.-15 июня.- С.5. 
 
Есполов,Т.И. КазНАУ: вести за собой отрасль [Электронный ресурс]: 
[Текст] / Т.И.Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК) // Современ-
ное образование.-2017.-№2.- С.28-34. 
 
Есполов,Т.И.Модернизация АПК – гарантия обеспечения продо-
вольственной безопасности [Электронный ресурс]: [Текст] / Т.И.Еспо-
лов (ректор КазНАУ, акад. НАН РК) // Казахстанская правда.-2017.-16 
июня.- С.6. 
 
Есполов, Т.И. Модернизация АПК на основе трансферта новых 
знаний и цифровых технологий [Электронный ресурс]:  [Текст] / 
Т.И.Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК) // Казахстанская 
правда.-2017. -8 декабря.- С.7. 
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Есполов,Т.И. Новый импульс для АПК [Электронный ресурс]: 
[Текст] / Т.И.Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК) // Казах-
станская правда.-2017.-25 августа.- С.4. 
 
Есполов,Т.И. Новый импульс для АПК [Электронный ресурс]: 
[Текст] / Т.И.Есполов (ректор КазНАУ, академик НАН РК) // Агроалем.-
2017.-№8.- С.62-64.  
 
Есполов,Т.И. Огромный шанс для нации Казахстан [Электронный 
ресурс]: [Текст] / Т.И. Есполов // Казахстанская правда.- 2017.- 1 фев-
раля.- С.3.  
 
Есполов,Т.И. Ради блага науки [Электронный ресурс]: [Текст] / 
Т.И.Есполов // Казахстанская правда.- 2017.- 2 октября.- С.9.  
 
Конкурентное село - гарантия продовольственной безопасности 
[Электронный ресурс]:[Текст] [Беседа с ректором КазНАУ, вице-
президент НАН РК, академиком Тлектес Есполовым] / Р. Шулембаева // 
Казахстанская правда.- 2017.- 23 января.- С.7.  

 
2016 

 
Есполов,Т.И. Ауылшаруашылығын дамытудың негізі [Электрондық 
ресурс]: мақала Т.И.Есполов // Жетісу.- 2016.- 3 наурыз.- 3 бет.  
 
Есполов,Т.И. "Ауыл шаруашылығын тұрақты дамытудың негізі - 
кооперацияда" [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов // Оңтүстік 
Қазақстан.- 2016.- 12 наурыз.- 4-5 бет.: 298 КБ  
 
Есполов,Т.И. Ауыл шаруашылығының тұрақты даму жолы – 
кооперация [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Ақтөбе.- 
2016.- 31 наурыз.- 8-9 бет.:453 КБ 
 
Есполов,Т.И. Жаңарған Қазақстанның жаңа бағыты [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И.Есполов // Егемен Қазақстан.- 2016.- 23 қаңтар.- 4 
бет.: 589 КБ  

 
Есполов,Т.И. Замана заңғары [Электрондық ресурс]: мақала [Көрнекті 
қаламгер Олжас Сүлейменов - 80 жаста] / Т.И.Есполов // Егемен Қазақ-
стан.- 2016.- 18 мамыр.- 5 бет.: 432 КБ 
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Есполов,Т.И. Қазақстан жеріне иелік етуге тек еліміз халқына ғана 
рұқсат етіледі [Электрондық ресурс]: мақала Т.И. Есполов (Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА академигі) // Егемен 
Қазақстан.- 2016.- 2 мамыр.- 5 бет.:247 КБ 
 
Есполов,Т.И. Мыңдаған жылдарға көпір [Электрондық ресурс]: 
мақала [Жамбыл - 170 жаста] / Т.И. Есполов  // Қазақ әдебиеті.- 2016.- 5 
ақпан. - 9 бет. 
 
Есполов,Т.И. Кооперация - основной путь устойчивого развития 
сельского хозяйства Республики Казахстан [Электронный ресурс]: 
статья / Т.И. Есполов // Огни Алатау.- 2016.- 3 марта.- С.3.  
 
Есполов,Т.И. Кооперация - основной путь устойчивого развития 
сельского хозяйства Республики Казахстан [Электронный ресурс]: 
статья / Т.И. Есполов // Южный Казахстан.- 2016.- 11 марта.- С.4-5.  
 
Есполов,Т.И. Экономическая целесообразность для устойчивого 
развития сельского хозяйства нужна кооперация [Электронный 
ресурс]: статья / Т. Есполов // Знамя труда.-2016.- 31 марта.- С.3.:622 КБ 
 

2015 
 

Есполов,Т.И. Аграрлық ғылым ордасы [Электрондық ресурс]: мақа-
ла  [Қазақ Ұлттық аграрлық университетіне - 85 жыл] / Т.И. Есполов // 
Астана.- 2015.- №5.- 46 бет.  
 
Есполов,Т.И. Аграрлық ғылым, білім ордасы [электрондық ресурс]: 
мақала [Қазақ Ұлттық Аграрлық Университетіне - 85 жыл] / Т.И. 
Есполов // Аграрлық университет.- 2015.- №10.- 1-3 бет.  
 
Есполов,Т.И. Аграршы ғалымдар бес реформаны қолдайды [Қазақ 
ҰАУ Мәжіліс залында Елбасы ұсынған 5 институционалды  реформаны 
жүзеге асыру мәселелерін  талқылаған "Қоғамды  модернизациялау - 
мемлекеттің жаһандық қатерлерге жауабы" тақырыбында] [Электрон-
дық ресурс] / Т.И. Есполов // Алматы ақшамы.- 2015.- 14 мамыр.- 4 бет.  

  
Есполов,Т.И.Аграршы ғалымдар бес реформаны қолдайды [Элек-
трондық ресурс]: мақала [Елбасы ұсынған 5 институционалды рефор-
маны жүзеге асыру мәселелерін талқылаған "Қоғамды модернизациялау 



193 
 

– мемлекеттің жаһандық қатерлерге жауабы" тақырыбында ғалымдар 
Форумы өтті] / Т.И. Есполов // Қазақ.- 2015.- 15 мамыр.- 2 бет.: 74,1 Кб. 

  
Есполов,Т.И. Аграршы ғалымдар бес реформаны қолдайды  [Элек-
трондық ресурс]: мақала ["Қоғамды модернизациялау - мемлекеттің 
жаһандық қатерлерге жауабы" тақырыбында ғалымдар форумы өтті] / 
Т.И. Есполов // Қала мен Дала.- 2015.- 15 мамыр.- 11 бет.  
 
Есполов,Т.И. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту стратегиясының бас-
ты бағыты - ғылым, білім және өндірісті интеграциялау [Элек-
трондық ресурс] / Т.И. Есполов // Қазақстан жер ресурстары.- 2015.- 
№1.- 14-20 бет.  
 
Есполов,Т.И. Ауыл - алтын тамыр [Электрондық ресурс]: мақала 
["Дипломмен - ауылға!" атты жоба Қазақ елінің алтын қазығы болған 
ауыл үшін де, жастар үшін де тарихи ұсыныс] / Т.И. Есполов // Егемен 
Қазақстан.- 2015.- 6 ақпан.- 6 бет.  
 
Есполов,Т. И.Ауыл баласының оқу ордасы Қазақ ұлттық аграрлық 
университетіне 85 жыл [Электрондық ресурс]: мақала  / Т. И.Есполов // 
Қазақ әдебиеті.- 2015.- 27 қараша.- 4 бет.  
 
Есполов, Т.И. Ауыл шаруашылығы - ел экономикасының өзегі  
[Электрондық  ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Айқын.- 2015.- 10 
шілде.- 6 бет.: 163 Кб. 
 
Есполов, Т.И. Ауыл шаруашылығын жаңаша дамыту бүгінгі 
жастардың қолында [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // 
Игілік.- 2015. - №5.- 4-8 бет.  
 
Есполов, Т.И. Бес реформа биік белестерді бағындырады [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов (академик, Қазақ ұлттық аграр-
лық университетінің ректоры) // Президент және халық.- 2015.- 22 
мамыр.- 2 бет.  
 
Есполов, Т. И. Білім қуаты [Электрондық ресурс]: мақала [Қазақ 
Ұлттық аграрлық университетінің ректоры, академик Тлектес Исабай-
ұлы Есполов] / Т.Таңжарық // Қала мен Дала.-2015.-28 тамыз.- 3 бет.: 
342 Кб. 
 

Есполов, Т.И. Жолдау жаңа бағыттарға жетелейді [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов (ҚазҰАУ ректоры, ҰҒА академигі) // 
Түркістан.- 2015.- 3 желтоқсан.- 4 бет.  
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Есполов, Т.И. Қазақстанның тағы бір қадамы. Дүниежүзілік сауда 
ұйымының елімізге берері мол [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. 
Есполов // Егемен Қазақстан.- 2015.- 2 шілде.- 6 бет.  
 
Есполов,Т.И. Қара шаңырақ [Электрондық ресурс]: мақала [Отандық 
ауыл-шаруашылығы білімі мен ғылымының көшбасшысы - Қазақ 
Ұлттық аграрлық университетіне - 85 жыл] / Т.И. Есполов // Жетісу.- 
2015.- 14 қараша.- 2 бет.: 277 Кб. 

 
Есполов,Т.И."Олжас турнирі" табысты өтті [Электрондық  ресурс]:  
мақала [Волейболдан ардагерлер арасында дәстүрлі "О. Сүлейменов 
жүлдесі" жылда Алматыда Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 
өтеді] / Т.И.Есполов // Алматы  ақшамы.- 2015.- 19 мамыр.- 12 бет.  
 
Есполов,Т.И. Студенттік ассамблея - ынтымақ пен достықтың бас-
тауы [Электрондық ресурс]: мақала [Қазақстан халқы Ассамблеясының 
жылы.-2015] / Т.И.Есполов // Егемен Қазақстан.- 2015.- 16 қаңтар.- 2 
бет.  
 
Есполов,Т.И. Ұлағат [Электрондық ресурс]: Өлеңдер / Т.И. Есполов // 
Қазақ әдебиеті.- 2015.- №23(3448).- 7 бет. 
 
Есполов,Т.И. Ұлағатты ұстаз [Электрондық ресурс]: мақала [Саналы 
ғұмырын ауылшаруашылық ғылымына арнаған аяулы ұстаз Лашқар 
Есенқұлұлы Тәжібаев – 100 жаста] / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 
2015.- 22 тамыз.- 10 бет.: 319 Кб. 
 
Есполов,Т.И.Ұлы Дала елінің тірегі - тіл  [Электрондық ресурс]: 
мақала / Т.И.Есполов (ҚазҰАУ ректоры, ҰҒА вице-президенті, акаде-
мик) // Егемен Қазақстан.- 2015.- 9 қазан.- 6 бет.  
 
Есполов,Т.И.Ұлт қорғаны. Ел қамын ойлаған Елбасы [Электрондық 
ресурс]: мақала [Халқымызды кемел келешекке бастап, ел қамын ойла-
ған Елбасы жалпы ұлттық экономиканың, оның ішінде ауыл шаруашы-
лығының әлемдік деңгейде дамуына ықпал жасауда] / Т.И.Есполов // 
Қала мен Дала.- 2015.- № 26-27.- 3 шілде.- 10-11 бет.  
 
Есполов,Т.И."Золотой треугольник модернизации АПК" [Электрон-
ный ресурс]: текст [АПК имеет большой потенциал, чтобы стать одним 
из драйверов экономического роста, уверен академик НАН РК, вице-
президент, ректор КазНАУ Т.И. Есполов] / Т.И. Есполов // Казахстан-
ская правда.- 2015.- 27 июня.- С.7.  
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Есполов,Т.И. Мелиорация деградированных земель рисовых ороси-
тельных систем [Электронный ресурс]: статья / Т.И.Есполов, А.Г.Рау, 
С.И.Умирзаков // Водное хозяйство Казахстана.- 2015.- №5.- С.3-16. 
 
Аграрлық білім, ғылым ордасы  [Электрондық  ресурс]: мақала [ 
Мерейтой қарсаңында университет ректоры Тілектес Есполов мырзамен 
сұхбат] / Н. Жұмахан // Қала мен Дала.- 2015.- 13 қараша.- 8-9 бет. 
 
Білімнің білікті ордасы Қазақ ұлттық аграрлық университеті 85 
жаста [Электрондық ресурс]: мақала [Қазақстан ҰҒА акдемигі Тілектес 
Есполов мырзамен мерейтой қарсаңында сұхбат] / Ж. Кемелжан // Жас 
қазақ.- 2015.-13 қараша.- 6 бет.  
 
Қазақ Ұлттық Аграрлық Университетіне - 85 жыл [Электрондық 
ресурс]: мақала [Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, 
академик – Т.И.Есполов мырзаға Республикалық "Игілік"  журналының 
ұжымы арнайы құттықтауын жолдайды] // Игілік.- 2015.- №11.- 12-13 
бет.  
 
Отандық аграрлық білімнің көшбасшысы [Электрондық ресурс]: 
мақала / Р.Сембаев, М.Мәлікқызы // Заң газеті.-2015.-19 қараша.-7 бет. 
 
Вуз новой формации [Электронный ресурс]: [Казахский национальный 
аграрный университет, который в текущем году занял 67-е место в 
рейтинге "Развивающаяся Европа и Центральная Азия". Беседа с рек-
тором КазНАУ академиком НАН РК Тлектесом Есполовым] / В. Мака-
ров // Казахстанская правда.- 2015.- 25 ноября.- С.10.: 697 Кб. 
 
Казахскому национальному аграрному университету – 85!  [Элек-
тронный ресурс]: статья [Этот юбилей будет отмечать вся страна, 
поскольку в каждой области нашей страны успешно трудятся выпус-
кники КазНАУ. Профессор кафедры "Экология" КазНАУ Сулейменова 
Н.Ш.] // Комсомольская правда. Казахстан.-2015.-19 ноября.-С.7. 
 
Казахский Национальный Аграрный университет: вчера, сегодня и 
завтра [Электронный ресурс]: статья [Казахский национальный аграр-
ный университет – отмечает свой 85-летний юбилей] // Современное 
образование.-2015.-№3.-С.37-45. 
 
CASIA - путевка в жизнь [Электронный ресурс]: статья  [В КазНАУ 
состоялась встреча участников проекта "Центрально-Азиатский между-
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народный академический обмен с европейскими вузами", посвященного 
85-летию ведущего аграрного вуза страны] / Р. Шулембаева // Казах-
станская правда.- 2015.-30 октября.-С.5.:709 Кб. 

 
2014 

 
Есполов,Т.И. АГРОДАМУ инновацияға қадамы [Электрондық рес-
урс]: мақала / Т.И. Есполов // Қазақ үні.- 2014.- 4 наурыз.- 7 бет. 
 
Есполов,Т.И. Ауылшаруашылығы - береке бастауы  [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Жетісу.- 2014.- 7 маусым.- 2 бет. 
 
Есполов,Т.И. Бір мақсат, бір мүдде,бір болашақ [Электрондық рес-
урс]: мақала / Т.Есполов // Қазақ әдебиеті.-2014.-24-30 қаңтар.-3бет. 
 
Есполов,Т.И. "Верныйды" Алматыға ауыстырған қайраткер [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов // Ана тілі.- 2014.- №19.- 3 бет.: 
493 Кб. 
 
Есполов,Т.И. Ғылым, білім және өндірісті интеграциялау [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Аграрлық Университет.- 
2014.- №2 16 бет.  
 
Есполов,Т.И. Ғылым, білім және өндірісті интеграциалау агроөнер-
кәсіп кешенін дамыту стратегиясының басты бағыты [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 2014.-5 қараша.- 4 
бет.: 572 Кб. 
 
Есполов,Т.И. Дамудың айқын бағыты [Электрондық ресурс]: мақала 
/ Т.И. Есполов; Қазақ ұлттық аграрлық университеті.- Алматы: Егемен 
Қазақстан, 2014. -19 қаңтар.- 7 бет.  
 
Есполов,Т.И. Мәңгілік елге бастар қадам [Электрондық ресурс]: 
мақала / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 2014.- 11 желтоқсан.- 3 бет.: 
573 Кб. 
 
Есполов, Т.И. Олжас өнегесі [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. 
Есполов.- Алматы: Қазақ әдебиеті, 2014.-16мамыр.- 4 бет 
 
Есполов, Т.И. Студенттік ассамблея - ел жастары бірлігінің мыз-
ғымас ұйытқысы [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // 
Егемен Қазақстан.- 2014.- 11 сәуір.- 6 бет.: 754 Кб. 
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Есполов,Т.И. Залог сплоченности молодежи [Электронный ресурс]: 
статья / Т.И.Есполов // Залог сплоченности молодежи.- Алматы: Казах-
станская правда, 2014.- 12 апреля.- 8 с. 
 
Есполов,Т.И. В целях  развития аграрной  науки  [Электронный 
ресурс]: статья / Т.И.Есполов // Аграрлық Университет.- 2014.- №2.-
1бет.  
 
Есполов, Т.И. Формировать гражданскую позицию [Электронный 
ресурс]: / Т.И.Есполов.- Алматы: Казахстанская правда, 2014.-21 
января.- 7 с. 
 

2013 
 
Есполов, Т.И. Аграрлық ғылымды дамытпай, ауыл шаруашылығы 
алға баспайды [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов; ҚазҰАУ.- 
Алматы: Айқын, 2013.- 13 сәуір.- 4 бет. 

 
Есполов, Т.И. Бәсекелестік пен басылымдықтар [Электронндық 
ресурс]: мақала / Т.И.Есполов; ҚазҰАУ.- Алматы: Егемен Қазақстан, 
2013-. 15 мамыр.- 2 бет.  
 
Есполов, Т.И. Болашақ жастары – болашақ  [Электрондық  ресурс]:  
мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Класс тайм, 2013.- 11 желтоқсан.- 2 бет. 
 
Есполов, Т.И. Ғалым болмысы [Электрондық ресурс]: мақала [Ғалым 
Ғани Әлімұлы Қалиевтің - 75 жасқа толуына орай] / Т.И.Есполов.- 
Алматы: Ұлағат.-2013- №34. -4 бет.  
 
Есполов, Т.И. Ғылым мен білім өндіріспен үйлескенде ғана өркен-
деуге жол ашылды [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.-
Алматы:Алаш айнасы,2013.-1 наурыз.- 6 бет. 1 электрон. опт.диск (CD-
ROM).  
 
Есполов, Т.И. Кемел ой иесі [Электрондық ресурс]: мақала / 
Т.И.Есполов.- Алматы: Қазақ әдебиеті, 2013.-29 қараша.- 1-3 бет.  
 
Есполов, Т.И. Құнарлы  азық - алтын қазық  [Электронный  ресурс]:  
мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Дала мен қала, 2013.- 15 сәуір.- 3 бет. 
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Есполов, Т.И. Олжас және оқу ордасы [Электрондық ресурс]:мақала / 
Т.И. Есполов.- Алматы: Қазақ әдебиеті, 2013.- 17-23 мамыр.- 5 бет.  
 
Есполов, Т.И. Саяси докторина - тәуелсіз еліміздің болашаққа 
бағдары [Электрондық ресурс]:мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Егемен 
Қазақстан, 2013.- 9 қазан.- 3 бет.  

 
Есполов, Т.И.Стратегия-біздің өмірімізде [Электрондық ресурс]: 
мақала  / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.-2013.- 30 қараша.- 7 бет.  
 
Есполов, Т.И. Студенттер қуанышында шек жоқ [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Класс Тайм, 2013.- 20 қараша.- 
3 бет.  
 
Есполов, Т.И. Будущее за инновационными технологиями [Элек-
тронный ресурс]: статья / Т.И.Есполов; КазНАУ.- Алматы: Современное 
образо-вание, 2013.- №4.- 96 с. 
 
Есполов, Т.И. "Зеленая" экономика-новый вектор устойчивого раз-
вития Казахстана [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов, К.М. Тиреуов 
// Исследования, результаты.- 2013.- №2.- С.193-198.  
 
Есполов, Т.И. КазНАУ:новые технологии управления [Электронный 
ресурс]: статья / Т.И.Есполов // Казахстанская правда. - 2013. - 27 
августа.- С.5.: 312 кб. 
 
Есполов, Т.И. На  пути к самоуправлению вузов [Электронный 
ресурс]: статья / Т.И.Есполов.- Алматы: Казахстанская правда, 2013.-12 
ноября.- 5с. 
 
Есполов, Т.И. Предисловие [Электронный ресурс]: статья [К статье на 
международной научно-практической конференции "Птицеводство Каз-
ахстана: проблемы и перспективы развития",  5-6  ноября,  2013 г. Алма-
ты] / Т.И.Есполов // Международная научно-практическая конференция 
"Птицеводство Казахстана: проблемы и перспективы развития".- 2013.- 
С.3-5.  
 
Есполов, Т.И. Призваны идти в авангарде общества [Электронный 
ресурс]: статья / Т.И.Есполов // Казахстанская правда.-2013.-5декабря.-
С.13. 
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Есполов, Т.И. Проблемы и факторы ускоренного развития "зел-
еной" экономики [Текст] / Т.И.Есполов, Ж.Ж.Сулейменов.- Алматы: 
Ізденістер, Нәтижелер, 2013.-№3.- 6 с.  
 
Есполов, Т.И. Продовольственная безопасность: возможности и 
приоритеты [Текст]: статья / Т.И. Есполов; КазНАУ. - Алматы: Аgro-
Әлем, 2013 г. №3.- с.38-44.  
 
Есполов, Т.И. Развитие триединства "Образование-наука-иннова-
ции"- основа деятельности Казахского Национального аграрного 
университета, материалы международной научно-практической 
конф. (13-15 июня 2013 г.) [Электронный ресурс]: статья / Т.И.Есполов 
// Перспективные технологии возделывания масличных, зернобобовых 
культур и регулирование плодородия почвы, международная научно-
практическая конференция посвященная 75-летию академика Р.Е.Елеш-
ева.- 2013.- С.3-6.  
 
Есполов, Т.И. Система распространения знаний в аграрной сфере 
Республики [Электронный ресурс]: статья / Т.И.Есполов, Ж.Ж. Сулей-
менов // Исследования, результаты.- 2013.- №1.- С.143-150.  

 
2012 

 
Есполов, Т.И. Аграрлық білім мен ғылымның болашағы [Мәтін]: 
ғылыми және әдеби-көркем мақалалар, сыр-сұхбаттар мен көсем сөздер 
жинағы / Т.И. Есполов.- Алматы: ҚазҰАУ, Айтұмар, 2012.- 270 б.   
 
Есполов, Т.И. Аграрлық саланың инновациялық дамуындағы ғыл-
ым мен білімнің ролі [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- 
Алматы: Дала мен қала, 2012.- 7 б.   
 
Есполов, Т.И. Аграрлық ғылым мен білімнің қазынасы. Кладезь 
аграрной науки и образования [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов; 
КазНАУ.- Алматы, 2012.- 280 бет: 67.7 мб. 
 
Есполов, Т.И. Атакәсіпті ардақ тұтқан халықпыз [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы, ҚазҰАУ // Қазақ әдебиеті.- 
Алматы, 2012.- №30-31.- Б.10.   
 
Есполов, Т.И. Ауылды көтерер алымды жоспар [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы, ҚазҰАУ // Президент және 
Халық.- Алматы, 2012.- 24 тамыз №34(364).  
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Есполов, Т.И. Ауыл шаруашылығын модернизациялау-заман тала-
бы [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы, ҚазҰАУ // 
Жетісу.- 2012.   
 
Есполов, Т.И. Білім өркендеу кілті, Болашақ негізі [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы, ҚазҰАУ: Қазақ әдебиеті, 2012. 
 
Есполов, Т.И. Ғылым қырағылығы жете меңгерілсе, өнім бұлағына 
айналады [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов. - Алматы: 
Егемен Қазақстан, 2012.- 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).   
 
Есполов, Т.И. Даму биігі [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов 
// Дала мен қала.- Алматы, ҚазҰАУ, 2012. 
 
Есполов, Т.И. Жас өсіп, елге тірек болмай ма? [Электрондық ресурс]: 
мақала / Т.И. Есполов.- Алматы, ҚазҰАУ: Қазақ әдебиеті, 2012.   
 
Есполов, Т.И. Интеграция ғылым, білім, өндіріс ұштасқанда ғана 
ұтады [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы, ҚазҰАУ: 
Егемен Қазақстан, 2012. 
 
Есполов, Т.И. Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы [Электрон-
дық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Егемен Қазақстан, 2012.- 
1 электрон.опт.диск (CD-ROM).   
 
Есполов, Т.И. Президент білім қоғамына бастайтын жолды көрсетті 
[Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Современное 
образование, 2012.- 3 б.: 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).   
 
Есполов, Т.И. Тәуелсіз елдің тірегі [Электрондық ресурс]: мақала / 
Т.И. Есполов.- Алматы, ҚазҰАУ: Егемен Қазақстан, 2012.  
 
Жастардың жалауы - Олжас [Электрондық ресурс]: мақала / Г. Сәдір-
қызы.- Алматы: Егемен Қазақстан, 2012.   
 
Заңғар тұлға жүлдесі [Электрондық ресурс]: мақала / Б. Әсіренкиев // 
Алаш айнасы.- Алматы, 2012.   
 
Суландыру каналдарының тиімділігін арттыру мәселесіне [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Ж.С. Садықов, С.О. Нүкешев, Б.Т. Ораз-
алиев.- Алматы, ҚазҰАУ: НАН РК, 2012.- 1 электрон.опт.диск (CD-
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ROM) // Хабарлары-Известия НАН РК.- 2012.- (Серия Аграрных наук / 
гл.ред.академик НАН РК Есполов Т.И.; №3(9)).  
 
Есполов, Т.И. Академическая мобильность: проблемы и перс-
пективы [Электронный ресурс]: статья / Т.И. Есполов.- Аграрлық 
Университет, №6.- Алматы: Агроуниверситет, 2012.  
 
Есполов, Т.И. АПК Казахстана глобализация и инновация [Элек-
тронный ресурс]: монография / Т.И. Есполов; М-во образования и науки 
РК. КАЗНАУ.- Алматы: КазНАУ, 2012.- 436 с.: 78, 6 мб.   
 
Есполов, Т.И. Военные годы мирного вуза [Электронный ресурс]: 
статья / Т.И. Есполов.- Алматы, КазНАУ: Казахстанская правда, 2012.  
 
Есполов Т.И. Интеграция стран СНГ и ее влияние на развитие 
Аграрного сектора Казахстана [Текст]: статья / Есполов Т.И., 
Сулейменов Ж., А. Арынова; КазНАУ.- Актуальные проблемы эконо-
мики, 2012.- 321с.   
 
Есполов, Т.И. КазНАУ:вехи трансформации. Аграрный универ-
ситет на пути к исследовательскому вузу [Электронный ресурс]: 
статья / Т.И. Есполов // Казахстанская правда.- Алматы, 2012.   
 
Есполов, Т.И. Модернизация сельского хозяйства - веление времени 
[Электронный ресурс]: статья / Т.И. Есполов.- Алматы, КазНАУ // Огни 
Алатау.- 2012.- С.30.   
 
Есполов, Т.И. Современные технологии для агропрома [Элек-
тронный ресурс]: статья / Т.И. Есполов.- Алматы, КазНАУ: Казах-
станская правда, 2012. 
  
Есполов, Т.И. Сокровища "Агро" [Электронный ресурс]: статья / Т.И. 
Есполов.- Алматы, КазНАУ.- 1 электрон.опт.диск (CD-ROM) // Central 
Asia Monitor.- 2012.   

 

2011 
 
Есполов, Т.И. Аграрлық сала және инновация [Электрондық ресурс]: 
мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Қазақ әдебиеті, 2011.  
 

Есполов, Т.И. Әлемдік ұйытқы [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. 
Есполов.- Алматы: Дала мен қала, 2011.  
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Есполов, Т.И. Армысың, әз Наурыз! [Электрондық ресурс]: мақала / 
Т.И. Есполов.-Алматы // Аграрлық Университет.- 2011.  
 
 Есполов, Т.И.Ауыл мамандарын дайындайтын қара шаңырақ 
[Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Қызылорда обл.: Қызыл-
орда облыстық газеті, 2011.  

  
Есполов, Т.И. Білім мен ғылым ешқашан өз құнын төмендетпейді 
[Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 
Алматы, 2011. 
 
Есполов, Т.И. Ғылымның қос алыбы [Электрондық ресурс]: мақала / 
Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- Алматы, 2011.- 19 қазан.   
 
Есполов, Т.И. Қазақтың "мал-жаны" [Электрондық ресурс]: мақала / 
Т.И. Есполов // Қазақ әдебиеті.- 2011.   
 
Есполов, Т.И. Құрметті ұлттық тәрбие журналының оқырмандары 
[Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Абай атындағы 
Қаз ҰПУ, 2011.   
 
Есполов, Т.И. Өркениет өрісі [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. 
Есполов // Егемен Қазақстан.- 2011.   
 
Ауылды дамыту үшін не істеу керек? [Электрондық ресурс]: мақала / 
Б. Кітапбаев.- Алматы // Дала мен қала.- 2011.- 7 ақпан.  
 
Есполов, Т.И. Большой сбор физиологов [Электронный ресурс]: 
статья / Т.И. Есполов // Asia Monitor.- 2011.- №38.  
 
Есполов, Т.И. Воспитание поликультурной личности студентов 
КазНАУ на примере жизни и деятельности О.Сулейменова [Элек-
тронный ресурс]: статья / Т.И. Есполов.- Алматы: Ұлттық тәрбие, 2011.- 
№6(8).  
 
Есполов, Т.И. Земля тревоги нашей [Электронный ресурс]: статья / 
Т.И. Есполов // Central Asia MONITOR.- 2011.   
 
Есполов, Т.И. И у кафедры есть дорожная карта [Электронный 
ресурс]: статья / Т.И. Есполов // Казахстанская правда.- 2011.  
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Есполов,Т.И. К конкурентоспособности через академическую моб-
ильность [Электронный ресурс]: статья / Т.И. Есполов // Казахстанская 
правда.- 2011.  
 
Есполов, Т.И. Новое послание главы государства - программный 
документ на ближайшее десятилетие [Электронный ресурс]: статья / 
Т.И. Есполов // Литер.- 2011.   
 
Есполов, Т.И. От истоков к будущему [Электронный ресурс]: статья / 
Т.И. Есполов // Казахстанская правда.- 2011.   
 
Есполов, Т.И. Приоритеты: интеграция в мировое образовательное 
и научное пространство [Электронный ресурс]: статья / Т.И. Есполов.- 
Электрон. дан. // Менеджмент качества: Международный научно-
технический журнал/ Мин-во культуры и информации РК.- Алматы: 
КазПресс, 2011.- №2-3.- С.12-15.  
 
Есполов, Т.И. Семь важных этапов [Электронный носитель]: статья / 
Т.И. Есполов.- Алматы: Казахстанская правда, 2011.   
 

2010 
 

Есполов, Т.И. Аграрлық білімнің алтын діңгегі [Электрондық рес-
урс]: мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Ана тілі, 2010.  
 
Есполов, Т.И. Аграрлық білім мен ғылымның көшбасшысы [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Егемен Қазақстан, 
2010.  
 
Есполов, Т.И. Аграрлық саланың даму болашағы жарқын [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Президент және 
Халық, 2010.  
 
Есполов, Т.И. Аграрлық саланың болашағы жарқын [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Егемен Қазақстан, 2010.  
 
Есполов,Т.И. Агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеу мәселелері 
А.Ясауи университетінің хабаршысы, №1-2 [Электрондық ресурс]: 
Мақала / Т.И. Есполов.- Түркістан: Тұран, 2010.- №2. 
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Есполов, Т.И. Алматының ғылыми әлеуеті еліміздің жаңа даму 
кезеңіне қызмет етеді [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов.- 
Алматы: Алматы  Ақшамы, 2010.  
 
Есполов, Т.И. Ауылды көтермей, халықтың деңгейін көтере алмай-
мыз [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Айқын, 
2010.  
 
Есполов, Т.И. Білім-батыстан, тәрбие өзімізден болуы керек [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов // Алаш айнасы.- 2010.- 17 
маусым.  
 
Есполов, Т.И. Білім қуған жас өрен [Электрондық ресурс]: мақала/ 
Т.И.Есполов // Аграрлық Университет.- 2010.- №5. 
 
Есполов, Т.И. Бәсекелестік бәсі білік пен білімде [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И.Есполов // Егемен Қазақстан.- 2010.  
 
Есполов, Т.И. Ғылымдағы бетбұрыс [Электрондық ресурс]: мақала / 
Т.И.Есполов // Қазақ әдебиеті.- Алматы, 2010.- №40.  
 
Есполов, Т.И. Қазақстандық патриотизм [Электрондық ресурс]: 
мақала   / Т.И.Есполов // Президент және Халық.- 2010.  
 
Есполов, Т.И. Құрметті жас дос! [Электрондық ресурс]: мақала 
/ Т.И.Есполов // Айқын.- 2010.  
 
Есполов, Т.И. Мереке мерейлі, ел еңселі болсын! [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Аграрлық Университет.- 2010.  
 
Есполов, Т.И.  80 жылдыққа 500 студент "Қара жорғаға" биледі  
[Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Алаш айнасы, 
2010.- 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).  
 
Есполов, Т.И. Ұлтжанды ұрпақ - отан келешегі [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Ана тілі.- 2010.  
 
Есполов, Т.И. Академия - брэнд Беларуси [Электронный ресурс]: 
статья / Т.И.Есполов // Газета Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академии.- Беларусь, 2010.- 8 октября.  
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Есполов, Т.И. На пульсе интересов общества [Электронный ресурс]: 
статья / Т.И.Есполов // Вечерний Алматы.- 2010.  
 
Есполов, Т.И. Особое место - аграрной науке [Электронный ресурс]: 
статья / Т.И.Есполов // Казахстанская правда.- 2010.  
 
Есполов, Т.И. С вниманием к нуждам и чаяниям горожан. Что 
может партийная фракция в маслихате [Электронный ресурс]: статья  
/ Т.И.Есполов // Казахстанская правда.- 2010.  
 
Есполов, Т.И. Экологическое измерение ОБСЕ [Электронный 
ресурс]: стать / Т.И. Есполов // Казахстанская правда.- 2010.- 3 ноября.  
 

2009 
 

Есполов, Т.И. Агроөнеркәсiптiк кешен-Елбасы қамқорлығында 
[Электрондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Президент және 
халық, 2009.  
 
Есполов, Т.И. Алматылық депутаттар алғы шепте [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Дала мен қала, 2009.  
 
Есполов, Т.И. Аманат  жауапкершілік  жүктейді  [Электрондық рес-
урс]: мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Нұр-Астана, 2009.  

 
Есполов, Т.И. Артында  айтарлықтай ізі қалды  [Электрондық  рес-
урс]: мақала / Т.И.Есполов // Егемен Қазақстан.- 2009.- 6 қараша.  
 
Есполов, Т.И. Ауылшаруашылығына айтарлықтай көңіл бөлінген 
[Электрондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Ана тілі, 2009.  
 
Есполов, Т.И. Жетілген ғылыми жүйеге бетбұрыс [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И.Есполов // Президент және Халық.- 2009.  
 
Есполов, Т.И. Келешекке сенiмiмiз нығая түстi [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов // Президент және халық.- 2009.  
 
Есполов, Т.И. Мақсат пен міндет [Электрондық ресурс]:  мақала  / 
Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 2009.  
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Есполов, Т.И. "Невада-Семей" қозғалысына 20 жыл [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И.Есполов // Аграрлық Университет.- 2009.- №5.  
 
Есполов, Т.И. "Нұр Отандық" депутаттар - халық қамқоры [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов //Президент және халық.- 2009.- 
№08 (181).  
 
Есполов, Т.И. Тұғырлы Тұлға [Электрондық ресурс]: мақала  / Т.И. 
Есполов // Алматы Ақшамы.- 2009.  
 
Есполов, Т.И. Ответственность за партнерство [Электронный рес-
урс]:  статья / Т.И.Есполов // Казахстанская правда.- 2009.  
 
Есполов, Т.И. Студенческое "да"  [Электронный ресурс]: статья  / 
Т.И.Есполов // Казахстанская правда.- 2009.  
 

2008 
 
Есполов, Т.И. Білімнің биігі - Біліктілік кепілі [Мәтін] / Т.И. 
Есполов.- Алматы: Аграрлық Университет, 2008.  
 
Есполов, Т.И. Жемісті  жұмысқа  жол ашады  [Электрондық  ресурс]:  
мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Егемен Қазақстан, 2008.  
 
Есполов, Т.И. Достойные результаты единства действий [Электрон-
ный ресурс]: статья / Т.И.Есполов.- Алматы: Вечерний Алматы, 2008.  
 
сполов, Т.И. Ключ к плодотворной работе [Электронный ресурс]: 
статья  / Т.И.Есполов.- Алматы: Казахстанская правда, 2008.  
  

2007 
 
Есполов, Т.И. Алматының ғылыми әлеуеті еліміздің жаңа даму 
кезеңіне қызмет етеді [Электрондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов.- 
Алматы: Алматы Ақшамы, 2007.  
 
Есполов, Т.И. Жыл тандауы байқауының женімпаздары [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Т.И.Есполов.- Алматы: Президент және 
Халық, 2007.  
 
Есполов, Т.И. Қалалық Мәслихаттың алғашқы сессиясы өтті [Элек-
трондық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Алматы Ақшамы, 
2007.  
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Есполов, Т.И. Мәслихаттағы партиялық фракция... [Электрондық 
ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Алматы Ақшамы, 2007.  
 
Есполов, Т.И. Нағыз байлық - білімде! [Электрондық ресурс]: мақала 
/ Т.И. Есполов.- Алматы: Аграрлық Университет, 2007.  
 
Есполов, Т.И. Таусылмас дастаным бар достық деген... [Электрон-
дық ресурс]: мақала / Т.И. Есполов.- Алматы: Аграрлық Университет, 
2007.  
 
Есполов, Т.И. Повышение качества жизни горожан - цель моей 
программы! [Электронный ресурс]: статья / Т.И. Есполов.- Алматы: 
Вечерний Алматы, 2007.  

2005 
 

Есполов, Т.И. Аграрлық білімнің көшбасшысы [Электронный рес-
урс]: [Қазақ Ұлттық аграрлық университетіне - 75 жыл] / Т.И. Есполов // 
Қазақстанның ғылымы мен жоғары мектебі.- 2005.- 15 қараша.- 4 бет. 
  
Есполов, Т.И. Лидер аграрного образования [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов // Вестник с.- х. науки Казахстана "Бастау".- 2005.- № 9.- 
С. 3 - 4.   
  
Есполов, Т.И. Состояние и проблемы подготовки инженеров по 
водному хозяйству [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов // Вестник 
сельскохозяйственной науки Казахстана.- 2005.- №9.- С.5. 
 
Есполов, Т.И. Элитарность и подготовка элитных специалистов в 
контексте компетентностного подхода [Электронный ресурс] / Т.И. 
Есполов, Ы.А. Наби // Исследования, результаты.- 2005.- № 2.- № 119 - 
122.  
 

2004 
 

Есполов, Т.И. Агроуниверситет дегеніміз [Электронный ресурс] / Т.И. 
Есполов // Алматы ақшамы.- 2004.- 9- сәуір.- 4 бет.   

 
2003 

 
Есполов, Т.И. Аграрлық білімнің қара шаңырағы [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов // Жетісу.- 2003.- 18 қаңтар.- 6 бет.   
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Есполов, Т.И. Агроуниверситет дегеніміз [Электронный ресурс] / Т.И. 
Есполов // Алматы ақшамы.- 2004.- 9- сәуір.- 4 бет. 
 
Есполов, Т.И. Бірыңғай кәсіби даярлықтан - жеке оқыту жүйесіне 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов // Аграрлық университет.- 2003.- 2 
қазақ.  
 
Есполов, Т.И. Дария басы - бұлақ [Электронный ресурс] / Т.И. Еспо-
лов // Егемен Қазақстан.- 2003.- 28- мамыр.- 2 бет.   
 
Есполов, Т.И. Келешек кепілі [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов // 
Парасат.- 2003.- №5.- 16 бет.  
 
Есполов, Т.И. Келешек көкжиегіне жол тартқан. Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті заманға лайық зерделі жастарға өз есігін 
айқара ашады. [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов // Егемен Қазақ-
стан.- 2003.- 24 маусым.- 4 бет.   
 
Есполов, Т.И. Всегда в творческом поиске [Электронный ресурс]: (к 
75-летию академика Р.Ю. Куватова) / Т.И. Есполов // Наука и высшая 
школа Казахстана.- 2003.- 15 октября.  
 
Есполов, Т.И. Ынтымақ отауы [Электронный ресурс]: [ТМД елде-
рінің аграрлық университтері өзара ықпалдастыққа айрықша ден қойып 
отыр] / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 2003.- 26 тамыз.- 4 бет.  

 
2002 

 
Есполов,Т.И. Аграрлық білім беделден айырылмауға тиіс [Элек-
тронный ресурс] / Т.И. Есполов // Жас Алаш.- 2002.- 9 шілде. 
 
Есполов, Т.И. Академик шәкірт іздеп жүр [Электронный ресурс]: 
[Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінің ректоры Т.И.Есполовпен 
сұхбат] / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 2002.- 13 шілде.- 3 бет. 
 
Есполов, Т.И. Ауыл болмысынан ажырағысыз мәселе [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 2002.- 25 қазан.- 2 бет.  
 
Есполов, Т.И. Білім-ырыс қазығы: Баяндамалар. Сөйленген сөздер. 
Мақалалар. Сұхбаттар [Электрондық ресурс] / Т.И. Есполов.- Алматы: 
Агроуниверситет, 2002.- 368 бет: 67, 7 мб.  
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Есполов, Т.И. Берік тұтқа - білікті маман [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов // Жетісу.- 2002.- 2 шілде.   
 
Есполов, Т.И. Жас маман және ауыл ажары [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов // Қазақ әдебиеті.- 2002.- 28 маусым.  
 
Есполов, Т.И. "Жетісу" газетінің редакциясына [Электронный рес-
урс] / Т.И. Есполов // Жетісу.- 2002.- 12 мамыр.  
 
Есполов, Т.И. Интеграция - өмір талабы [Электронный ресурс] / Т.И. 
Есполов // Қазақстан ғылымы мен жоғары мектебі.- 2002.- 15 мамыр. 
 
Есполов, Т.И. Көп көтерген жүк жеңіл [Электронный ресурс] / Т.И. 
Есполов // Жаршы.- 2002.- №5.- 3-6 бет.   
 
Есполов, Т.И. Қажымас қайрат - жастарға тән қасиет [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов // Агро - Пульс.- 2002.- №4, 5.- 2-3 бет.   
 
Есполов, Т.И. Қазыналы ойдың қара қазаны [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 2002.- 3 бет.  
 
Есполов, Т.И. Оқумен ғылымға даурығу жүрмейді [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов // Егемен Қазақстан.- 2002.- 23 ақпан.- 6 бет. 
 
Есполов, Т.И. Өмірдің асыл арқауы [Элект. ресурс] / Т.И. Есполов // 
Егемен Қазақстан.- 2002.- 4 мамыр.  
 
Есполов, Т.И. Талаптыға нұр жауар [Элект. ресурс] / Т.И. Есполов // 
Жетісу.- 2002.- 23 ақпан.   
 
Есполов, Т.И. Университет және сту-нт [Элект. ресурс] / Т.И. Есполов 
// Ақиқат.- 2002.- №12.  
 
Есполов, Т.И. Живой нерв земельной реформы [Электронный рес-
урс] / Т.И. Есполов // Казахстанская правда.- 2002.- 10 августа.  
 
Есполов, Т.И. Интеграция образования науки и производства - 
стратегическая проблема Казахстана [Электронный ресурс] / Т.И. 
Есполов // Наука и высшая школа Казахстана.- 2002.- 15 марта. 
 
Есполов, Т.И. Повышение благосостояния народа через развитие 
села [Текст] / Т.И. Есполов.- Алматы: Агроуниверситет, 2002.  
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Есполов, Т.И. Поднятие экономики села связано с собственностью 
на землю [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов // Земельные ресурсы 
Казахстана.- 2002.- №3.- С.9-18.   
 
Есполов, Т.И. Сочетая науку и практику [Электронный ресурс] / Т.И. 
Есполов // Мир женщин.- 2002.- 26 февраля.- С. 3.   
 
Есполов, Т.И. Специальности для сельчан [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов // Знамя труда.- 2002.- 27 июня.  
 
Есполов, Т.И. Сфера наших жизненных интересов [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов // Казахстанская правда.- 2002.- 17 мая.  
 
Есполов, Т.И. Эффективность агропродовольственного комплекса 
Казахстана [электронный ресурс] /Т.И. Есполов; под ред. Р.Ю.Кува-
това; МОН РК; КазНАУ.- Алматы: Ғылым, 2002.- 447 с.: 79, 0 мб.   
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РЕКТОРДЫҢ ФЭЙСБУКТАҒЫ ПОСТТАРЫ 
ПОСТЫ РЕКТОРА В ФЭЙСБУКЕ 

 
2022  

 
Есполов Т. Аса маңызды міндет – жоғары сапалы кадрлар дайын-
дау және түлектерді жұмысқа орналастыру [Электронный ресурс] / Т. 
Есполов.- 2022.-21 ақпан.-2 бет.     
 
Есполов Т. Ауыл мен ауылдық аумақтарды дамыту – агроөнеркәсіп 
кешенінің басым бағыты [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-22 
сәуір.- 3 бет. 
 
ЕсполовТ. Белгілі қазақстандық спортшы Ардақ Назаров ҚазҰАЗУ 
студенттерімен кездесті [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-
18 мая.- 3 бет. 
 
Есполов Т. Белорус агроинженерлік инновациялық орталық [Элек-
тронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-24 ақпан.-5 бет. 
 
ЕсполовТ. Биотехнология және биохимия саласындағы халықара-
лық жобаларды дамыту мәселелері бойынша сындарлы кездесу 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-27 мамыр.- 3 бет. 
 
Есполов Т. Бүкілхалықтық референдум – оң өзгерістердің бастауы 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-22 мамыр.-2 бет. 
 
Есполов Т. «Brain Terminal» Қазақ-Венгр компаниясы жас ғалым-
дар мен студенттерге арналған мастер-класс өткізді [Электронный 
ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-13 сәуір.- 3 бет. 
 
Есполов Т. Ғалымдардың «Ғылым қоры» АҚ-ның «Ғылыми және 
ғылыми - техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру»  
форум - көрмесі өтті  [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-18 
сәуір.- 8 бет. 
 
Есполов Т. Ғасыр жасаған қос бәйтерек [Элек. ресурс] / Т.И. Еспол-
ов.- 2022.-05 мамыр.- 3 бет. 
 
Есполов Т. Ел тәуелсіздігін нығайтуды қамтамасыз ететін басым 
бағыттар айқындалды [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-18 
марта.- 5 бет. 
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Есполов Т. Жадағай өзгерістер емес, түбегейлі қайта құру қажеттігі 
тапсырылды [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-29 ақпан.-2 
бет. 
 
Есполов Т. Жамбыл ауданының әкімі ҚазҰАЗУ оқытушылары мен 
студенттеріне алғыс білдірді [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2022.-12 мамыр.- 3 бет. 
 
Есполов Т. Жамбыл облысындағы жеке қосалқы шаруашылық-
тарда сиырларды қолдан ұрықтандыру әдісінің алғашқы нәтиже-
лері [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-14 марта.- 2 бет. 
 
Есполов Т. “Жасыл аула” акциясын қолдау [Электронный ресурс] / 
Т.. Есполов.- 2022.-9 сәуір.- 3 бет. 
 
Есполов Т. Жаңа форматтағы мамандарды даярлаудағы білім, 
ғылым және өнеркәсіп интеграциясы [Электронный ресурс] / 
Т..Есполов.-2022.-24 ақпан.-2 бет. 
 
Есполов Т. Жолдау ел дамуына тың серпін береді [Электронный 
ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-16 марта.- 2 бет. 
Есполов Т. Жыл қорытындысында «Алаш» сыйлығының лауреат-
тары марапатталды [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-19 
мамыр.- 3 бет. 
 
Есполов Т. Жылдың үздік студенттері марапатталды [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-29 сәуір.- 2 бет. 
 
Есполов Т. Қазақстан Республикасының "Астық туралы" заңына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасының мәсе-
лелері талқыланды [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-04 
мамыр.- 8 бет. 
 
Есполов Т. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде жаңа 
редакциядағы су кодексі тұжырымдамасының жобасы талқыланды  
[Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-23 ақпан.-4 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ «Ауыл шаруашылығы және орман ресурс-
тары» бағыты бойынша QS WUR әлемдік рейтингісінде көшбасшы 
атанды [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-06 сәуір.- 1 бет. 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ базасында аграралық ғылымды дамыту, АӨК 
мамандарын дайындау және даму басымдықтары мәселелері тал-
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қыланды [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-21 мамыр.- 3 
бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ базасында биоәртүрлілікті сақтау және 
экожүйені қорғау орталығын құру жоспарлануда [Электронный рес-
урс] / Т.И. Есполов.- 2022.-31 мамыр.- 5 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ-да «Ветеринариядағы инновациялар» атты 
арнаулы аудитория ашылды [Электронный ресурс] /Т. Есполов.- 
2022.-09 ақпан.-1 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ мен Венгрияның білім, ғылым және ауыл 
шаруашылығы саласындағы ынтымақтастығы жаңа деңгейге 
көтерілді [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-21 сәуір.-2 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ Даниялық "Bixter" компаниясымен ынты-
мақтастықты арттыруда [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-11 
сәуір.- 3 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ мен жұмыс беруші кәсіпорындар арасындағы 
сындарлы ынтымақтастық артып келеді [Элек. Рес.] / Т. Есполов.- 
2022.-24 ақпан.-3 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ  мен "Lund University" (Швеция) арасындағы 
ынтымақтастық жаңа деңгейге көтерілуде [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов.- 2022.-16 мамыр.- 3 бет. 
 
ЕсполовТ. ҚазҰАЗУ мен Шириншох Шотемур атындағы Тәжік 
аграрлық университетінің ынтымақтастығы артып келеді [Элек-
тронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-14 мамыр.- 4 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. І. Вагенинген 
университетімен жұмыс Институты (Нидерланды  
Корольдігі) [Электронный ресурс] / Т. Есполов.-2022.-31 қаңтар.-3 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ– сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. ІІ.Су хабы 
халықаралық зерттеу орталығы: су қауіпсіздігі мәселелері және 
олардың шешімі [Электронный ресурс] / Т. Есполов.-2022.-24 ақпан.-5 
бет. 
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Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. ІІ.Өсімдік био-
технологиясының халықаралық ғылыми орталығы [Электронный 
ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-03 ақпан.-  2 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. ІІІ. «Қарқынды 
бақ» Қазақстан-Нидерланд халықаралық зерттеу орталығы [Элек-
тронный ресурс] / Т. Есполов.-2022.-24 ақпан.-2 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. V.Қазақстан-
Белорус агроинженерлік инновациялық орталық [Электронный 
ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-24 ақпан.-5 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. VІ. Халық-
аралық вакционология орталығы [Электронный ресурс] / Т. Еспо-
лов.- 2022.-21 ақпан.-5 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. VІІІ. СУ ХАБЫ 
халықаралық зерттеу орталығының су қауіпсіздігін  ғылыми қам-
тамасыз етудегі рөлі [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-28 
ақпан.-5 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. VІІІ. СУ 
ХАБЫ халықаралық зерттеу орталығының су қауіпсіздігін 
ғылыми қамтамасыз етудегі рөлі [Электронный ресурс] / Т. Еспо-
лов.- 2022.-24 февраля.- С.9. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. «Агроинженерия, 
энергиямен қамтамасыз ету және АӨК-гі IT-технологиялар». Ғыл-
ыми-зерттеу институты, «Ауыл шаруашылығын энергиямен қам-
тамасыз ету» бағыты бойынша зерттеу орталықтары мен зертха-
налар [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-31 мамыр.- 9 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. «Азық-түлік 
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қауіпсіздігі және халал» халықаралық зерттеу орталығы [Электрон-
ный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-15 сәуір.- 8 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған орта 
саласында. Әлемдік деңгейдегі жетекші университет. Тамақ және 
қайта өңдеу өндірістері технологиясының халықаралық зерттеу 
орталығы [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-21 сәуір.- 5 бет.  
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – әлемдік деңгейдегі жетекші университет 
дұрыс тамақтану және қоршаған орта саласында. «Ветеринария» 
бағытындағы зерттеу орталықтары, институттар және зертханалар 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-01 мамыр.- 11 бет. 
 
ЕсполовТ. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. «Ветеринария» 
бағыты бойынша зерттеу орталықтары, институттар мен зерт-
ханалар. Паразиттерге қарсы биотехнология зертханасы [Электрон-
ный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-06 мамыр.- 11 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. «Ветеринария» 
бағыты бойынша жұмыс атқаратын зерттеу орталықтары, инсти-
туттары және зертханалары «Репродуктология және хирургиялық 
патологиялар» зерттеу зертханасы [Элект. ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2022.-06 мамыр.- 12 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. «Ветеринария-
лық санитария» бағытындағы зерттеу зертханалары [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-10 мамыр.- 5 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. Қазақстан-
Жапон инновациялық орталығы азық-түлік және экологиялық 
қауіпсіздікті зерттеу зертханасы  [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 
2022.-01 сәуір.- 6 бет. 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. Қазақстан - 
Жапон инновациялық орталығы инженерлік бейіндегі «Электрон-
дық микроскопия» зертханасы [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 
2022.-28 наурыз.-6 бет. 
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Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. Мал шаруашы-
лығы өнімдерін өндіру технологиясы және биоресурстар жөніндегі 
зерттеу орталықтары, институттар мен зертханалар[Электронный 
ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-26 сәуір.- 5 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ –  сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. Мал шаруашы-
лығы өнімдерін өндіру технологиясы және биоресурстар жөніндегі 
зерттеу орталықтары, институттар мен зертханалар. Кадрларды 
даярлау [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-27 сәуір.-5 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. Су хабының 
ғылыми - білім беру инфрақұрылымы жаңартылатын энергия 
көздері [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-16 наурыз.- 5 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. Сүт және сүт 
өнімдерінің халықаралық референттік зерттеу орталығы сүт және 
сүт өнімдерінің референттік зертханасы [Электронный ресурс] / Т. 
Есполов.- 2022.-12 сәуір.- 8 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. Тамақ өнімдері-
нің технологиясы мен сапасының ғылыми-білім беру инновация-
лық орталығы. «Тамақ өнімдерінің технологиясы» зерттеу зертха-
насы [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.- 05 сәуір.- 9 бет. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ – сапалы тамақтану және қоршаған ортаны 
дамыту бойынша әлемдік деңгейдегі университет. Тамақ өнімдері-
нің технологиясы мен сапасының ғылыми-білім беру инновация-
лық орталығы. «Тамақ өнімдерінің физика-химиялық қасиеттерін 
және судың, топырақтың және шикізаттың экологиялық сапасын 
талдау» зерттеу зертханасы [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 
2022.-04 сәуір.- 5 бет. 
 
Есполов Т. Малайзиялық серіктестермен ынтымақтастық нығаюда 
[Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-14 сәуір.- 5 бет. 
Есполов Т. Мектеп бітірушілердің алғашқы легі университетімізде 
оқуға тілек білдірді [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-17 
марта.- 2 бет. 
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Есполов Т. Олжас Сүлейменовтің жүлдесіне волейболдан ардагер-
лер командалары арасында XV халықаралық турнир басталды 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-20 мамыр.- 3 бет. 
 
Есполов Т. Президенттің саяси реформалар жөніндегі жолдауы ел 
дамуына тың серпін береді [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-
18 марта.- 3бет. 
 
ЕсполовТ. Референдум еліміздің болашағы үшін маңызды қадам 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-30 мамыр.- 2 бет. 
 
Есполов Т. Референдум – тәуелсіз мемлекетімізді жаңа кезеңге 
көтеретін үлкен саяси қадам [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2022.-11 мамыр.- 2 бет. 
 
Есполов Т. Ұлағатты ұстаз, профессор Өнімбек Құрманғалиев 
атындағы жаңа зертхана [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.- 
04 ақпан.-2 бет. 
 
Есполов Т.Халықаралық волейбол турнирінде бақ сынасқандар 
арасында жеңімпаздар анықталды [Электронный ресурс] / Т.И. 
Есполов.- 2022.-22 мамыр.- 3 бет. 
 
Есполов Т.Аким Жамбылского района выразил слова благодар-
ности преподователям и студентам КазНАИУ [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов.- 2022.-12 мая.- С.3. 
 
Есполов Т. Важнейшая задача – высококачественная подготовка 
кадров и успешное трудоустройство выпускников [Электронный 
ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-21 февраля.-С.2. 
 
Есполов Т. Всенародный референдум – начало позитивных перемен 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-22 мая.- С.2. 
 
Есполов Т. Встречаем наурыз с большими достижениями [Электрон-
ный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-20 марта.- С.4. 
 
Есполов Т. Известный казахстанский спортсмен Ардак Назаров 
встретился со студентами КазНАИУ [Элект. ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2022.-18 мая.- С.3. 
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Есполов Т. Интеграция образования, науки и производства в под-
готовке специалистов нового формата [Электронный ресурс] /  
Т. Есполов.- 2022.-24 февраля.-С.2. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Исследователь-
ские центры, институт и лаборатории по направлению «Ветери-
нария» [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-01 мая.- С.12. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Исследователь-
ские центры, институт и лаборатории по направлению «ветерина-
рия». Лаборатория противопара- зитарной биотехнологии [Элек-
тронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-04 мая.- С.12. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Исследователь-
ские центры, институт и лаборатории по технологии производства 
продукции животноводства и биоресурсам [Элек.ресурс] / Т. Есполов.- 
2022.-26 апреля.- С.4. 
 
Есполов Т. КазНАИУ –  ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Исследователь-
ские центры, институт и лаборатории по технологии производства 
продукции животноводства и биоресурсам. Подготовка кадров 
[Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-27 апреля.- С.5. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Казахстанско - 
Японский инновационный центр лаборатория инженерного про-
филя «Электронная микроскопия» [Электронный ресурс]  
/ Т. Есполов.- 2022.-28 марта.-С.6. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Казахстанско - 
Японский инновационный центр исследовательская лаборатория 
пищевой и экологической безопасности [Электронный ресурс] / Т. 
Есполов.- 2022.-01 апреля.- С.6. 
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Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Лесной научно-
инновационный институт и подготовка кадров по направлениям 
«Лесные ресурсы и охотоведение», землеустройство» и «кадастр» 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-12 мая.- С.6. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Международный 
исследовательский центр возобновляемых источников энергии 
[Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-16 марта.- С.2. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды.  Международный 
исследовательский центр по продовольственной безопасности и 
халал [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-15 апреля.- С.7. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Международный 
исследовательский центр технологии пищевых и перерабаты-
вающих производств [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2021.-21 
апреля.- С.5. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Международный 
референтный исследовательский центр молока и молочной продук-
ции. Референтная исследовательская лаборатория молока и мол-
очной продукции [Электронный ресурс] / Т. Есполов. - 2022. -11 
апреля.- С.3. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Научно-иссле-
довательский институт агроинновации и экологии, исследователь-
ские центры и лаборатории по направлению «Агробиология». 
Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]  
/ Т.И. Есполов.- 2022.-26 мая.- С.10. 
 
ЕсполовТ. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Научно-иссле-
довательский институт агроинновации и экологии, исследователь-
ские центры и лаборатории по направлению «Агробиология». 
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Подготовка кадров [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-24 
мая.- С.9. 
 
Есполов Т.  КазНАИУ  – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Научно-иссле-
довательский институт «Агроинженерии, энергообеспече- ния и IT-
технологий в АПК», исследовательские центры и лаборатории по 
направлению «Энергообеспечение сельского хозяйства» [Электрон-
ный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-31 мая.- С.9. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Научно-образо-
вательный инновационный центр технологий и качества пищевых 
продуктов. Исследовательская лаборатория «технология пищевых 
продуктов» [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.- 05 апреля.- С.8. 
 
Есполов Т. КазНАИУ –  ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Научно-образова-
тельный инновационный центр технологий и качества пищевых 
продуктов. Исследовательская лаборатория «анализ физико-хими-
ческих свойств продуктов питания и экологического качества 
воды, почвы и сырья [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-04 
апреля.- С.5. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. І. Институт по 
работе с университетом Вагенинген (Королевство Нидерландов) 
[Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-31 января.-С.2. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. ІІ. Международ-
ный исследовательский центр биотехнологии растений [Электрон-
ный ресурс] / Т. Есполов.-2022.-3 февраля.-С.2. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. ІІІ. Международ-
ный Казахстанско - Нидерландский исследо- вательский центр 
«Интенсивный сад» [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-24 фев-
раля.- С.2. 
Есполов Т.  КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. ІV. Казахстанско-
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Корейский исследовательский центр «Умная теплица» [Электрон-
ный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-12 февраля.-С.3. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. VІ. Международ-
ный центр вакцинологии [Электронный ресурс] / Т. Есполов.- 2022.-
21 февраля.- С.4. 
 
Есполов,Т. КазНАИУ–ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. VІІ. Между-
народный исследовательский центр-Водный ХАБ: проблемы вод-
ной безопасности и пути их решения [Элект. ресурс] / Т. Есполов.- 
2022.-24 февраля.- С.5. 
 
Есполов Т.  В КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня 
в области здорового питания и окружающей среды. VІІІ. Роль 
международного исследовательского центра-водного хаба в 
научном обеспечении водной безопасности [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов.- 2022.-28 февраля.- С.8. 
 
Есполов Т. КАЗНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Х. Научно-обра-
зовательная инфраструктура водного хаба [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов.- 2022.-12 марта.- С.9. 
 
Есполов Т. КазНАИУ –  ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Научно-образо-
вательный инновационный центр технологий и качества пищевых 
продуктов. Исследовательская лаборатория «анализ физико-хими-
ческих свойств продуктов питания и экологического качества 
воды, почвы и сырья [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-04 
апреля.- С.5. 
 
Есполов Т. КазНАИУ –ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды. Исследова-
тельские центры, институт и лаборатории по направлению «Вете-
ринария». Исследовательская лаборатория «Репродуктологии и 
хирургической патологии» [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2022.-06 мая.- С.12. 
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Есполов Т. КазНАИУ – ведущий университет мирового уровня в 
области здорового питания и окружающей среды исследователь-
ские лаборатории по направлению «Ветеринарная санитария» 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-10 мая.- С.5. 
 
Есполов Т. КазНАИУ лидер в мировом рейтинге QS WUR по 
направлению «Сельское хозяйство и лесные ресурсы» [Электронный  
ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-06 апреля.- С.1. 
 
Есполов Т. КазНАИУ – наградили лучших студентов года [Элек-
тронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-29 апреля.- С.2. 
 
Есполов Т. КазНАИУ наращивает сотрудничество с Датской компа-
нией «BIXTER» [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-11 
апреля.- С.3. 
 
Есполов Т. КазНАИУ номинировали на глобальном рейтинге QS 
WUR глобальными ресурсами «Общины и лесные ресурсы» [Элек-
тронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-06 апреля.- С.1 
 
Есполов Т. В КазНАИУ обсудили проект концепции водного 
кодекса в новой редакции [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2022.-23 февраля.-С.4. 
 
ЕсполовТ. КазНАИУ обсуждены вопросы развития аграрной науки, 
подготовки специалистов АПК: проблемы и приоритеты развития 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-21 мая.- С.4. 
 
Есполов Т. В КазНАИУ открылась аудитория «Аридное животно-
водство Казахстана» [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-09 
февраля.-С.2. 
 
Есполов Т. Казахско - Венгерская компания "Brain Terminal" 
провела мастер - класс в КАЗНАИУ для молодых ученых и 
студентов [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-13 апреля.- С.3. 
 
Есполов Т. Казахстан и ООН: 30 лет сотрудничества, партнерства и 
доверия [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-01 наурыз.-С.3. 
 
Есполов Т. Наращивается сотрудничество с партнёрами из 
Малайзии [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-14 апреля.- С.5. 
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Есполов Т. Обсуждены возможности открытия центра по эколо-
гической безопасности и декарбонизации производства при 
КАЗНАИУ [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-18 апреля.- 
С.9. 
 
Есполов Т. Обсуждены вопросы и перспективы развития пере-
рабатывающей отрасли АПК [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2022.-04 февраля.- С.4. 
 
Есполов Т. Определены победители на международном турнире по 
волейболу [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-22 мая.- С.4. 
 
Есполов Т. Определены приоритетные направления, обеспечи-
вающие укрепление независимости страны [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов.- 2022.-18 марта.- С.3. 
 
Есполов Т. Послание Президента о политических реформах даст 
большую надежду на развитие [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2022.-18 марта.- С.3.  
 
Есполов Т. Развитие села и сельских территорий – приоритетное 
направление АПК [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-22 
апреля.- С.3. 
 
Есполов Т. Референдум – важный шаг для будущего нашей страны 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-30 мая.- С.2. 
 
Есполов Т. Сотрудничество КазНАИУ с Венгрией в сфере образо-
вания, науки и сельского хозяйства выходит на новый уровень 
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-21 апреля.- С.2. 
 
Есполов Т. Сотрудничество КазНАИУ с «Lund University» (Швеция) 
выходит на новый уровень [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2022.-16 мая.- С.3. 
 
Есполов Т. Стартовал XV международный турнир по волейболу 
среди команд ветеранов, на приз Олжаса Сулейменова [Электрон-
ный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-20 мая.- С.4. 
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Есполов Т. Укрепляется конструктивное сотрудничество между 
КазНАИУ и предприятиями-работодателями [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов.- 2022.-24 февраля.- С.3. 
 
Есполов Т. Укрепляется сотрудничество КазНАИУ и Таджикского 
аграрного университета имени Шириншох Шотемура [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-14 мая.- С4. 
 
Есполов Т. Участие ученых в форум - выставке «коммерциали-
зация результатов научной и научно-технической деятельности» 
АО “Фонд науки” [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-18 
апреля.- С.8 
 
Есполов Т. Центр по сохранению биоразнообразия и защиты 
экосистемы планируется создать на базе КазНАИУ [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-31 мая.- С.5. 
 
Есполов Т. Юбилей корифея аграрной науки Казахстана [Элек-
тронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2022.-31 мая.- С.2. 

 
2021 

 
Есполов Т. Алматы аймақтық жоғары оқу орындары ректорлар 
кеңесінің кезекті мәжілісі өтті [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-
2021.-28 желтоқсан. 
 
Есполов Т. «АНТАКОН» - ҚазҰАЗУ жас ғалымдарының жоғары 
эффекті инновациялық табысы [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-
2021.-5 қазан. 
 
Есполов Т. «Ақылды жылыжай» құрылысы қарқынды жүруде 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.- 4 тамыз. 
 
Есполов Т. Ардагерге құрмет! [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-
2021.-8 мамыр. 
 
Есполов Т. «Бау және көкөніс» ғылыми-зерттеу орталығы [Элек-
тронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-22 маусым. 
 
Есполов Т. Бәскелестікке қабілетті сапалы май өндіру саласындағы 
инновациялық ізденістер [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-
8 қазан. 
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Есполов Т. Ветеринария саласындағы өзекті мәселелер және олар-
ды шешу жолдары талқыланды [Электронный ресурс] / Т.И.Еспол-
ов.-2021.-26 қараша. 
 
Есполов Т. Ветчина өнімдерін өндіруде қайта құрылымдауды 
қолдану [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-2 тамыз. 
 
Есполов Т. Голланд технологиясы бойынша құрылған интенсивті 
бақ [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-5тамыз. 
 
Есполов Т. Ғылымда ұрпақтар сабақтастығы өте маңызды 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-27 қыркүйек. 
 
Есполов Т. Ғылымға негізделген өндіріс [Электронный ресурс] / Т.И. 
Есполов.- 2021.- 8 шілде. 
 
Есполов Т. Дәнді дақылдардың төзімді сорттарын шығарудағы 
ізденістер [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2021.- 24 қыркүйек. 
 
Есполов Т. DFSK - мен ынтымақтастықты кеңейту [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов.- 2021.- 6 қараша. 
 
Есполов Т. Егіншілік және өсімдік шаруашылығы бағытындағы 
ҚазҰАЗУ-нің агротехнологиялық паркі [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-30 маусым. 
 
Есполов Т. Елбасының Алғыс хаты [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-29 қаңтар. 
 
Есполов Т. Ерлікке тағзым! [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-
2021.- 6 мамыр. 
 
Есполов Т. Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды[Электронный ресурс]  
/ Т.И.Есполов.-2021.-21 маусым. 
 
Есполов Т. Жанат Бименова бағындырған ғылымдағы биіктер 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-15 қыркүйек. 
 
Есполов Т. Инновациялық жаңа әдістер сүт өндіруді жаңа деңгейге 
көтермек [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.- 8 октября. 



226 
 

Есполов Т. Инновациялық технология негізінде сояны сақтау 
тәсілін жетілдіру іске асырылды [Электронный ресурс] / Т.И.Еспол-
ов.-2021.-28 шілде. 
 
Есполов Т. Қадыр Бияшұлы Бияшевке атаулы стипендия беру 
туралы [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-24 тамыз. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ ардагерлер волейбол командасы халықара-
лық турнирде бірінші орын иеленді [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-6 қараша. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ-дың бірінші жартыжылдықтағы қызметінің 
қорытындысы шығарылып, 2021-2022 оқу жылының екінші 
жартыжылдығына арналған міндеттер айқындалды [Электронный 
ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-29 желтоқсан. 
 
Есполов Т. ҚазҰАЗУ ғалымдарының басты назарында – азық-түлік 
және экологиялық қауіпсіздік мәселелері [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-22 қыркүйек. 
 

Есполов Т. ҚазҰАЗУ ғалымдары Чикаго қаласында өткен 
CRWAD-2021 102-ші халықаралық конференциясына қатысты 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.- 8 желтоқсан. 
 
ЕсполовТ. ҚазҰАЗУ докторанттары «Үздік жас ғалым – 2021» 
жобасының жеңімпаздары атанды [Электронный ресурс] / Т.И.Еспол-
ов.-2021.- 3 желтоқсан. 
 

Есполов Т. ҚазҰАЗУ жас ғалымдары – еліміздің ғылыми потенци-
алының көшбасшысы қатарында [Электронный ресурс] / Т.И. Еспол-
ов.- 2021.- 21 қыркүйек. 
 

Есполов Т. ҚазҰАЗУ жас ғалымдары ғылыми үрдістерді генерация- 
лауды жүзеге асыруға дайын [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-
2021.-20 қыркүйек. 
 

Есполов Т. ҚАЗҰАЗУ мен БЕЛҰТУ арасында екіжақты ынтымақ-
тастық жасалды [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.-2021.-17 
қараша. 
 

Есполов Т. ҚазҰАЗУ-дың «БАЙСЕРКЕ-АГРО» - мен интеграция-
лану моделі = [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2021.-27 тамыз. 
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Есполов Т. «ҚазҰАЗУ 30 үздік жас ғалым» жобасы: Бекзат Төре-
гелдиев [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-13 қыркүйек. 
 
Есполов  Т. Қазақстан Мен Түркия аграрлық секторларындағы 
ынтымақтастықтың жаңа көкжиектері [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-15 қараша. 
 
Есполов Т. Қоршаған ортаны қорғау және экологияны жақсарту – 
ҚазҰАЗУ жас ғалымдарының назарында [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-30 қыркүйек. 
 
Есполов Т. Қуантар Әлиханов ТМД бойынша 2021 жылдың үздік 
жас ғалымы [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2021.- 14 қыркүйек. 
 
Есполов Т. Малдың жаппай қырылуының алдын алу мақсатында 
ауруды ерте диагностикалаудың маңыздылығы [Электронный 
ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-25 тамыз. 
 
Есполов Т ."Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы" 
кафедрасында кәсіптік бағдар беру жұмысының заманауи түрлері 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.- 14 тамыз. 
 
Есполов Т. Олжас Сүлейменов жүлдесі үшін өткен тартысты дода 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-21 маусым. 
 
Есполов  Т. Олжас Сүлейменов - әлемдік руханият көшбасшысы 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.- 27 тамыз. 
 

Есполов Т. Олжас Сүлейменов - 85! [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-18 мамыр. 
 
Есполов Т. Олжас Сүлейменов және «Таза планета» [Электронный 
ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-14 мамыр. 
 
Есполов Т. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының жүзеге асырылуы 
талқыланды [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2021.- 23 қаңтар. 
 

Есполов Т. Сенат депутаттары Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу 
университетіне жұмыс сапарымен келді [Элект. ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2021.- 5 қаңтар. 
 
Есполов Т. Талапқа сай талпыныс [Элект. ресурс] /Т.И. Есполов.-
2021.-28 маусым. 
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Есполов Т.И. Тәуелсіздікке 30 жыл: «Қазақстан тарихы және 
Қазақстан халықтары мәдениеті» кафедрасының қосқан үлесі 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-16 маусым. 
 
Есполов Т. Түркия ауылшаруашылық тауарөндірушілерімен ын-
тымақтастық [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.- 22 қаңтар. 
 
Есполов Т.  ТМД елдеріндегі аграрлық білім мен ғылымның инте-
грациясы  [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-15 маусым. 
 
Есполов Т. Университет - ғылыми - өндірістік кластердің басты 
интеграторы [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2021.- 8 шілде. 
 
Есполов Т. «Ұлттық зерттеу университеті» мәртебесі берілді [Элек-
тронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-16 қаңтар. 
 
Есполов Т. Ұрпақтар сабақтастығы және жастар бойындағы құн-
дылықтарды қалыптастыру [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-
2021.-11 қазан. 
 
Есполов Т. Функционалдық мақсаттағы үгілмелі печенье рецепту-
расын жасаудағы инновациялық тәсілдер [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-27 шілде. 
 
Есполов Т. Халық алдындағы есеп: қоғаммен тікелей диалог 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-28 қыркүйек. 
 
Есполов Т.И. Шағын және орта бизнес мәселелері және оларды 
шешудің ғылыми тәсілдері [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.-
2021.-2 қараша. 
 
Есполов Т.И. Шетелдік селекция сорттарын Қазақстанға транс-
ферттеу және бейімдеу [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.-2021.- 12 
маусым. 
 
Есполов Т.И. Web of Science марапаты [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-27 ақпан. 
 
Есполов Т.И. Важность ранней диагностики заболеваний во избе-
жание падежа [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.-2021.-25 августа. 
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Есполов Т.И. Инновационные успехи в производстве качественной 
конкурентоспособной масложировой продукции [Электронный рес-
урс] / Т.И.Есполов.-2021.-8 октября. 
 
Есполов Т.И. Академику Асанову Касиму Абуовичу исполнилось 
бы 90лет  [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.-2021.-29 января. 
 
Есполов Т.И. Интеграция аграрного образования и науки в странах 
СНГ [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-15 июня. 
 
Есполов Т.И. Модель интеграции КазНАИУ С «БАЙСЕРКЕ-АГРО»  
[Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2021.-27 августа. 
 
Есполов Т.И. Расширение сотрудничества с DFSK [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов.- 2021.- 6 ноября. 
 
Есполов Т.И. Университет - главный интегратор научно-произ-
водственного кластера [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2021.- 8 
июля. 
 
Есполов Т.И. Испытательная лаборатория «Зеленая биотехнология 
и клеточная инженерия» [Электронный ресурс]/ Т.И.Есполов.-2021.-
20 января. 
 
Есполов Т.И. Интеграционная онлайн - консультация для сельхоз 
товаропроизводителей [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-6 
наурыз. 
 
Есполов Т.И. Отчет перед населением: прямой диалог с обществом 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-28 сентября. 
 
Есполов Т.И. В КазНАИУ стартовала Международная Зимняя 
школа-2021 [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-15 февраля. 
 
Есполов Т.И. Ученые КазНАИУ приняли участие на 102-ой 
ежегодной международной конференции CRWAD-2021 в Чикаго 
[Электронный ресурс]  / Т.И.Есполов.-2021.-8 декабря. 
 
Есполов Т.И. Никто не забыт, ничто не забыто [Электронный ресурс]  
/ Т.И.Есполов.-2021.-21 июня. 
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Есполов  Т.И. Институт военного дела КазНАИУ [Электронный 
ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-25 января. 
 
Есполов Т.И. Улучшение охраны окружающей среды и экологии – в 
центре внимания молодых ученых КазНАИУ [Электронный ресурс] / 
Т.И.Есполов.-2021.-30 сентября. 
 
Есполов Т.И. Олжас Сулейменов - лидер мирового уровня 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.- 27 августа. 
 
Есполов Т.И. Строительство «Умной теплицы» ведется интенсивно 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.- 4 август. 
 
Есполов Т.И. О присуждении именной стипендии Бияшева Кадыр 
Бияшевича [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-24 августа. 
 
Есполов Т.И. Посещение сенаторами Казахстанско - японского 
инновационного центра [Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-
11января. 
 
Есполов Т.И. Обсуждены проблемные вопросы ветеринарного 
благополучия и развития подготовки кадров для ветеринарии 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-26 қараша. 
 
Есполов Т.И. Лаборатория «Электронная микроскопия» [Электрон-
ный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.-18 наурыз. 
 
Есполов Т.И.Современные формы профориентационной работы на 
кафедре «Технология производства продукции животноводства» 
[Электронный ресурс] / Т.И.Есполов.-2021.- 14 тамыз. 

 
2020 

 
Есполов Т.И. ҚазҰАЗУ ректоры халыққа есеп берді [Электронный 
ресурс] / Т.И. Есполов.- 2020.-26 қыркүйек. 
 
Есполов Т.И. Встреча с Полномочным Послом Королевства Нидер-
ландов в Республике Казахстан [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2020.-16 ноября.    
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Есполов Т.И. Зеленый наряд университета [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов.- 2020.- 24 ноября. 
 
Есполов Т.И. КазНАИУ снова «Лидер науки»! [Электронный ресурс] 
/ Т.И. Есполов.- 2020.- 25 ноября.  
 
Есполов Т.И. Лаборатория клонального микроразмножения расте-
ний [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2020.- 11 декабря.  
 
Есполов Т.И. Лучшие преподаватели вуза [Электронный ресурс] / 
Т.И. Есполов.- 2020.- 27 марта.   
 
Есполов Т.И. Продукты питания растительного происхождения, 
изготовленные в КазНАИУ [Электронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2020.- 19 декабря.  
 
Есполов Т.И. Спортивное коневодство [Элект. ресурс] / Т.И. Есполов.- 
2020.-17 декабря.  
 
Есполов Т.И. Ученый-педагог Сейтешев Ажес Петрович [Электрон-
ный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2020.- 09 декабря. 

 
Есполов Т.И. Учеными КазНАУ предложены мероприятия по перс-
пективам успешного развития охотничьего хозяйства в РК [Элек-
тронный ресурс] / Т.И. Есполов.- 2020.- 18 июля. 
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ОЛ ТУРАЛЫ МАҚАЛАЛАР.  
СТАТЬИ О НЕМ. ARTICLES ABOUT HIM 

 
2018 

 
Қазақстандық серпіліс [Мәтін] = Казахстанский восход: альманах / 
рук. проекта Э.В.Осокина; ҚР Ауыл шар. м-трлігі.- Астана: Арт Статус 
Медиа, 2018.- 328 б. 
 

2017 
 

Жұмахан, Н. Мұратын білім мен ғылымнан тапқан [Мәтін]: [Қазақ 
ұлттық аграрлық университетінің ректоры, академик Тілектес Есполов 
жайлы] / Н. Жұмахан // Қала мен дала.- 2017.- 16 маусым.- 8 бет.  

 
2016 

 
Исаділ, А. Өрісі кең, өрелі ғалым: [Мәтін]: [Қазақ ұлттық аграрлық 
университетін абыроймен басқарып, жаңа белестерге көтеріп келе 
жатқан азамат Тілектес Есполов жайлы] / А.Исаділ  // Қазақ әдебиеті.- 
2016.- 10 маусым.- 10 бет.  
 
Өскенбай, Т. Ауыл шаруашылығы ел тірегі [Мәтін] [Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің ректоры Тілектес Есполовтың есімі аталғанда 
еліміздегі аграрлық сала қатар аталады] / Т.Өскенбай // Қала мен Дала.- 
2016.- 10 маусым.- 5 бет.  
 

2015 
 

Ауыл шаруашылық білімінің көшбасшысы Қазақ ұлттық аграр-
лық университетінің құрылғанына – 85жыл [Мәтін] [Университет 
ректоры, академик Т.И. Есполовтың бастамасымен бұл білім шаңы-
рағында мемлекет берген тапсырмаларға орай, заман талабына сәйкес 
инновациялық бағытта іс-шаралар жүзеге асуда] / Н.Кеңесбекұлы 
(ҚазҰАУ Инженерлік факультетінің деканы, профессор) // Экономика.- 
2015.- 12 қараша.- 1-3 бет. 

 
Ауыл - елдің алтын бесігі [Мәтін]: [Қазақ ұлттық аграрлық универ-
ситетінің ректоры, ҰҒА вице - президенті, академик Тілектес Есполов-
тың "Ауыл - алтын тамыр" атты мақаласын оқи отырып, шынайы 
жанашырлық  көзқарасына  ризашылығымды білдіріп  үн  қосуды жөн 
санадым] / С.Тәуіпбаев // Егемен Қазақстан.- 2015.- 28 сәуір.- 13 бет. 
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2013 
 

Тәкебаев, Қ. Абыройы асқақ академик [Мәтін] / Қ. Тәкебаев.- 
Алматы: Экономика, 2013ж. 16-22 мамыр.- 4 бет.     
 

2012 
 

Борбасов, С.М. Азамат болмысы [Мәтін]: [Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры Тілектес Исабайұлы Есполов алпыс деген 
асуға асқаралы табыстармен жетті] / С.М. Борбасов // Айқын.- 2012.- 15 
маусым.- 7 бет. 
 
Елешев, Р.Е. Аманат арқалаған [Мәтін]: [Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің ректоры Тілектес Исабайұлы Есполов алпыс деген 
асуға асқаралы табыстармен жетті] / Р.Е.Елешев // Егемен Қазақстан.- 
2012.- 15 маусым.- 4 бет. 
 
Жұмағұлов, Б. Іздегенде табылатын қасыңнан... [Мәтін]: [Т.Есполов 
жайлы ] / Б. Жұмағұлов // Атамекен.- 2012.- 25 маусым.- 5 бет.  
 
Иманасов, С. Қырандай құзар шыңнан түлеп ұшқан... [Мәтін]: 
[Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры Т.И.Есполов жайлы ] / 
С.Иманасов // Дарабоз.- 2012.- №4.- 16 бет. 
 
Қыпшақбаев, Н. Дара тұлға [Мәтін]: [Қазақ ұлттық аграрлық уни-
верситетінің ректоры Тілектес Исабайұлы Есполовтың еліміздегі 
сушаруашылығы ғылымын дамытуға қосқан үлесі уақыт талабымен 
үндесіп жатыр] / Н. Қыпшақбаев // Президент және халық.- 2012.- 15 
маусым.- 5 бет.  
 
Тіреуов, Қ.М. Тағылымды ғалымның ұлағаты [Мәтін]: [Қазақ ұлт-
тық аграрлық университетінің ректоры, академик Т.И. Есполов алпыс 
деген асуға асқаралы табыстармен жетті] / Қ.М.Тіреуов // Алаш айнасы.-
2012.-14 маусым.- 5 бет. 
 
Тәкебаев, Қ. Тұлғасысың - тұғыры биік еліңнің [Мәтін]: Өлең - очерк 
/ Қ.Тәкебаев // Президент және халық.- 2012.- 15 маусым.- 2 бет. 
 

Баяндаров, С. На форуме сторонников [Дворец спорта  им. Балуан 
Шолака г. Алматы: участник мероприятия Тлектес Есполов] [Текст] / 
С.Баяндаров // Казахстанская правда.-2012.-12 января.-3c. 
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2010 
 

Дүйсенбай, А. Ұлтжанды ұрпақ - отан келешегі [Мәтін]: [Конфе-
ренцияға қатысқан ҚазҰАУ ректоры Т.И. Есполов] / Дүйсенбай А. // 
Ана тілі.- 2010.- 8 - 14 сәуір.- 6 бет. 
 
Қазақстан Республикасының мемлекетік наградаларымен наград-
тау туралы ҚР Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1117 
Жарлығы / Қазақстан Республикасы. Президенті (1991; Н.Назарбаев) // 
Егемен Қазақстан.- 2010.- 15 желтоқсан.- 1 бет.  
 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен Қазақ-
стан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттал-
ды [Мәтін].- Алматы: Егемен Қазақстан, 2010.  

 
2009 

 
Қазақстан ғылым  [Мәтін]: энциклопедия; 1том А-К / Бас ред. 
Б.Ө.Жақып; «Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы.-Алматы: «Қазақ-
стан энциклопедиясы» ЖШС, 2009.- 535 б. 
 

2007 
 

От комиссии по присуждению Государственной премии Республики 
Казахстан в области науки и техники: [Текст] / Т.И.Есполов.- 
Алматы: Казахстанская  правда, 2007.  

 
2006 

 

Асылбеков, А.З. Қазақстан Республикасында кімнің кім екені 
 [Мәтін]. Т.2: Кто есть кто в РК / А.З. Асылбеков; А.З.Асылбеков.- 
Алматы, 2006.  

 

2005 
 

Домбыра тартып, ән салатын ректор [Мәтін]: [Қазақ ұлттық  аграр-
лық университетінің ректоры Т.И.Есполов туралы] // Ана тілі.- 2005.- 27 
қазан. 
 

Жұмабай, М. Қазіргі ауыл  және жас маман: [Мәтін]   [ҚазҰАУ-нің 
ректоры Т.И. Есполовпен сұхбат] / М. Жұмабай // Ана тілі. - 2005.- [1 
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