
Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор
ғылыми атақтарын беру ережелерінің

1 қосымшасы

Психологиялық ғылымдар мамандығы бойынша қауымдастырылған
профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші туралы

Анықтама

1.   
 

Теги, аты, әкесінің аты Исимова Айнаш Есенгелдіқызы
Исимова Айнаш Есенгелдиевна
Issimova Ainash  Esengeldievna

2.   
 
 
 

Ғылыми (академиялық) 
дәреже,  берілген күні 

1. Әлеуметтік  және  ұйымдастыру
психологиясы  ғылымдарының  магистрі,  2018
жыл 5 қараша; 
2. Педагогика  ғылымындағы  философия
докторы  (PhD)  2005  жыл  26  мамырдағы
№008732  дипломы,   2012  жылғы  20  ақпанда
№0000395  дипломға  (педагогика
ғылымдарының  кандидаты)  қайта
аттестатталды. 

3.   
 

Ғылыми атақ, берілген 
күні

4.   
 

Құрметті атағы, 
берілген күні

-

5.   
 
 
 

Лауазымы (лауазымға 
тағайындау туралы 
бұйрықтың номері мен 
күні)

-Астана  қаласының  біліктілігін  арттыру
институты  «Оқытудың  мазмұны  мен
әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі 
(Астана қ. Педагогтердің біліктілігін арттыру
институты  директорының  2005.26.09.  №131
бұйрығы); 
- «Астана  медициналық  университеті»
Қоғамдық  денсаулықты  сақтау  институтының
бас маманы («Астана Медицина университеті»
АҚ ректорының бұйрығы 2011.08.07. № №332);
-  «Астана  медициналық  университеті»
«Неврология,  жалпы  және  медициналық
психология»  кафедрасының  доценті  («Астана
Медицина  университеті»  АҚ  ректорының
бұйрығы 2012. 16.10. №603);
-   «Астана  медициналық  университеті»
«Медициналық  психология  және
коммуникативтік  дағдылар»  кафедрасының
доценті  («Астана Медицина университеті» АҚ
ректорының бұйрығы 2014. 09.09.№577);
;
-  Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш
Президенті  –  Елбасы  атындағы  Ұлттық



қорғаныс университеті  Әскери ғылыми-зерттеу
орталығының  аға  ғылыми  қызметкері (ҰҚУБ
2018 жылғы 13 қарашадағы № 77 бұйрығы). 

6.   
 
 
 

Ғылыми, ғылыми-
педагогикалық 
қызметінің өтілі 

Жалпы 23 жыл,  соның  ішінде  диссертация
қорғағаннан  кейін  15  жыл,  аға  ғылыми
қызметкер лауазымында 1 жыл 6 ай. 

7.   
 
 
 

Диссертацияны 
қорғағаннан кейінгі 
мақалалардың саны / 
қауымдастырылған 
профессор (доцент) 
ғылыми атағын алу

Жалпы  -  17,  уәкілеттік  органдар  ұсынған
басылымдарда - 10,   
Clarivate Analitics (Кларивэйт Аналитикс),
(Web of Science Core Collection, Clarivate Analiti
cs (Веб  оф  Сайенс  Кор  Коллекшн,  Кларивэйт
Аналитикс)),  Scopus Скопус)
или  JSTOR (ДЖЕЙСТОР)  компанияларының
базаларына  тіркелген  ғылыми  журналдарда  -
бар.

8.   
 
 
 

Соңғы 5 жылда жарық 
көрген монография, 
оқулық, жеке жазылған 
оқу (оқу-әдістемелік) 
құрал 

Монография: «Бітімгершілік  қызметке
қатысатын  әскери  қызметшілердің  отбасына
көрсетілетін  психологиялық  қолдаудың
негіздері».  ҰҚУ, Нұр-Сұлтан, 2020. – 130 б.

9.   
 
 

Оның жетекшілігімен 
диссертация қорғаған 
ғылыми дәрежесі бар 
тұлға 

-

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оның жетекшілігімен 
дайындалған 
республикалық, 
халықаралық, шетелдік 
байқаулардың, 
көрмелердің, 
фестивалдардың, 
сыйақы, 
олимпиадалардың 
лауреат, жүлдегерлері 

-

11. 
 
 
 
 
 

Оның жетекшілігімен 
дайындалған әлемдік 
универсиада, Азия және 
Азиаттық ойындардың 
чемпионаты,  Еуропа, 
әлем және 
Олимпиадалық 
ойындардың 
чемпиондары немесе 
жүлдегерлері 

-

12. Қосымша ақпарат 1. Ғылыми  қызметкер  және  профессор



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оқытушылардың  инновациялық,  ғылыми,
шығармашылық,  рационализаторлық
қызметінің  2019  жылғы  «Үздік  ғылыми
қызметкер» байқауының «1-орын»  жүлдегері.
Нур-Султан қ., ҚР ҚМ. – 2019 ж.;
2. «Психоанализ  бойынша  халықаралық
ғылыми  олимпиаданың»  «1-орын»  диплом
иегері. Қазан қ.,, РФ. – 2019 ж.;
3. «2019 жылдың үздік ғылыми мақаласы» атты
XXV  Халықаралық  ғылыми-зерттеу
байқауының «I дәрежелі» диплом иегері. Пенза
қ., РФ. – 2019 ж.;
4. «Гуманитарлық  және  жаратылыстану
ғылымдарындағы  заманауи  зерттеулер»
тақырыбындағы  ресей  және  шет  ел
ғалымдарының  1-ші  Халықаралық  ғылыми
съездінің  шеңберіндегі  «Болашақтың ғылымы:
ашылған  жаңалықтар»  1-ші  Халықаралық
ғылыми  мақалалар  байқауының  «1-орын»
диплом және медалінің иегері. Таганрог қ.,, РФ.
– 2019 ж.;
5. ҚР  БҒМ  2019  жылғы  15  қазандағы
Аккредиттеу туралы куәлігі  №005693.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы
Ұлттық қорғаныс университетінің ғалым-хатшысы 

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

«_____»_______________2020 жыл


