
Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор 

ғылыми атақтарын беру ережелерінің 

1 қосымшасы 

 

 

Анықтама 

 

Әскери ғылымдар мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) 

ғылыми атағын ізденуші туралы 

 
1.  Тегі, аты, әкесінің аты Саурбаев Тимур Қаратайұлы 

Саурбаев Тимур Каратаевич 

Saurbaev Timyr Karataevich  

2.  Ғылыми (академиялық) 

дәреже, берілу күні 

6D100000 – философия докторы (PhD) – Әскери 

іс және қауіпсіздік  

ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2016 

жылғы 7 қарашасындағы шешімімен (№6 қбпү 

бұйрығы). 

3.  Ғылыми атағы, берілу күні Жоқ 

4.  Құрметті атағы, берілу күні Жоқ 

5.  Лауазымы (лауазымға 

тағайындалған бұйрығының  

нөмері және күні)  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

– Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс 

университеті « ҚР Бас штаб Академиясы» 

факультетінің стратегия кафедрасының доценті – 

ҚР ҚМ БО – БШБ 30.01.2018ж. бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

– Елбасы атындағы ұлттық қорғаныс 

университеті Әскери-гуманитарлық ғылымдар 

факультетінің қоғамдық пәндер және педагогика 

кафедрасының бастығы – ҚР ҚМ БО – БШБ 

29.06.2019ж. №143 бұйрығы. 

6.  Ғылыми, ғылыми-

педагогикалық еңбек өтілі 

 

Ғылыми-педагогикалық, барлығы – 10 жыл 11 ай, 

оның ішінде аға оқытушы лауазымында 

диссертация қорғағаннан кейін – 1 жыл 2 ай, 

кафедра бастығы – 8 ай. 

7.  Диссертацияны қорғағаннан 

кейінгі мақалалар саны 

 

Барлығы – 22, оның ішінде уәкілетті органдармен 

ұсынылған баспаларда -18, халықаралық 

конференцияларды баяндамалар - 3, Томсон 

Рейтер компаниясының ақпараттық базасы 

деректері бар журналдарында - жоқ,  

Скопус немесе Jstore журналдарында - жоқ, 

шығармашылық еңбектер - жоқ. 

8.  Соңғы 5 жыл ішінде жарық 

көрген монография, оқулық, 

оқу құралдары саны 

 

Монография - 1 

1. Организация мероприятий информационно-

психологического противоборства в военном 

конфликте низкой интенсивности. Монография. 

Астана. Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы ұлттық қорғаныс 

университеті, 2018ж. шілде – 233 б. (құпия) 

Оқу құралы – 2 



1.Организация информационного противоборства 

Вооруженных Сил. Оқу құралы. Астана. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

– Елбасы атындағы ұлттық қорғаныс 

университеті, 2018ж. шілде – 278 б. (құпия) 

2. Информационное противоборство в схемах и 

таблицах. Оқу құралы. ҚР Тұңғыш Президентінің 

- Елбасы атындағы ҰҚУ.2019.-72б. (тең 

авторлықта). 

9.  Оның жетекшілігімен 

диссертация қорғап, ғылыми 

дәрежеге ие болған тұлғалар 

 

жоқ 

10.  Оның жетекшілігімен 

дайындалған республикалық, 

халықаралық, шетелдік 

конкурс лауреаттары, 

жеңімпаздары 

жоқ 

11.  Оның жетекшілігімен 

дайындалған Дүниежүзілік 

универсиада, Азия 

чемпионаттары чемпиондары 

жоқ 

12.  Қосымша ақпарат Ізденушінің жетекшілігімен 5 магистрант 

«Әскери істегі старегиялық менеджмент», 

«Әскери істегі менджмент» мамандықтары 

бойынша дайындалды. 

«Әскери өнер» мамандығы бойынша 

докторанттың ғылыми жетекшісі. 

Қазақстан Республикасы Әскери ғылым 

академиясының корреспондент мүшесі болып 

табылады. 

 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғалыми хатшысы 

 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор                        А.Төгісова 

 

2020  жылғы 7 ақпан 


