
Қауымдастырылған профессор (доцент),  

профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің 

1 қосымшасы 

 

Анықтама 
 

Әскери ғылымдар мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) 

ғылыми атағына ізденуші туралы 
 

      № Тегі, аты, әкесінің 

аты 

Жампеисов Ғазиз Нұрмұратұлы 
 

1 Ғылыми 

(академиялық) 

дәреже, берілу күні 

Философия докторы (PhD) – 6D100000 «Әскери іс 

және қауіпсіздік» мамандығы бойынша  

ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2016 

жылғы 27 желтоқсандағы шешімімен (№ 9 қбпү 

бұйрығы) 

2 Ғылыми атағы, 

берілу күні 

жоқ 

3 Құрметті атағы, 

берілу күні 

жоқ 

4 Лауазымы 

(лауазымға 

тағайындау туралы 

бұйрықтың күні, 

нөмірі) 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы атындағы ұлттық қорғаныс университеті 

Ұлттық ұлан факультетінің оперативтік өнер және 

тактика кафедрасының оқытушысы – ҚР ҚМ БО – 

БШБ 2016 ж. 19 қырқүйектегі № 221 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы атындағы ұлттық қорғаныс университеті 

Ұлттық ұлан факультетінің оперативтік өнер және 

тактика кафедрасының доценті – ҚР  ҚМ БО – БШБ 

2017 ж. 28 ақпандағы № 55 бұйрығы. 

5 Ғылыми, ғылыми-

педагогикалық 

еңбек өтілі 

Ғылыми –педагогикалық барлығы  - 10 жыл 7 ай,  

оның ішінде диссертация қорғағаннан кейін: 

оқытушы лауазымында - 2 ай, доцент – 2 жыл 11 

ай. 

6 Диссертацияны 

қорғағаннан кейінгі 

мақалалар саны  

Барлығы - 19, уәкілетті орган  ұсынған 

басылымдарда – 13, басқа басылымдарда – 6, 

Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of  

Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф 

Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) 



компаниясының базасына кірген ғылыми 

журналдарда – жоқ, Scopus (Скопус) немесе 

JSTORE (ДЖЕЙСТОР) - жоқ, шығармашылық 

еңбектер – жоқ. 

7 Соңғы 5 жыл ішінде 

жарық көрген 

монография, жеке 

өзі жазған оқулық 

(оқу –әдістемелік) 

құралдары саны  

монография - 1 

1. Служебно-боевая деятельность Регионального 

командования Национальной гвардии Республики 

Казахстан при действиях, направленных на 

насильственный захват власти. Монография. 

Астана. Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы ұлттық қорғаныс 

университеті. 2019 ж. тамыз – 148 б. (құп.) 

Оқу құралы – 1 

1. Управление войсками и служба штабов 

Национальной гвардии. Оқу құралы. Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

атындағы ұлттық қорғаныс университеті. 2018 ж. 

шілде – 183 б. (қбпү) 

8 Оның 

жетекшілігімен 

диссертация 

қорғап, ғылыми 

дәрежеге ие 

болған тұлғалар 

жоқ 

9 Оның 

жетекшілігімен 

дайындалған 

республикалық, 

халықаралық, 

шетелдік конкурс 

лауреаттары, 

жеңімпаздары  

жоқ 

10 Оның 

жетекшілігімен 

дайындалған 

Дүниежүзілік 

универсиада, Азия 

чемпионаттары 

және Азия 

ойындарының 

жоқ 



чемпиондары  

немесе Еуропа, 

әлем және 

Олимпиалық 

ойындарының 

жүлдегері 

11 Қосымша ақпарат  • - 2017-2018 оқу жылында ізденушінің 

басқаруымен және қатысуымен «Служебно-боевая 

деятельность соединения (части) оперативного 

назначения в условиях межнациональных 

конфликтов» атты ғылыми-зерттеу жұмысы 

орындалды. мүк. № 11843. 

• - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 

– Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті 

диссертациялық кенесінің мүшесі. (ҰҚУ 

бастығының 2019 ж. 19. 06.  № 152 бұйрығы). 

• - «Әскери өнер» мамандығы бойынша 

докторанттың ғылыми жетекшісі болып табылады 

(ҰҚУ 2019 ж. 15.10. № 273 бұйрығы). 

• - «Әскери істегі менеджмент» мамандығы 

бойынша 6 магистр дайындады.  
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғалым хатшысы  

 

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

 
 
 
 
 

 


