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ғылыми атағына ізденуші туралы  

Анықтама 
 

№ Тегі, аты, әкесінің 

аты 
Жолдыбаев  Исатай  Болатұлы 

 
1 Ғылыми 

(академиялық) 

дәреже, берілу күні 

Магистр,  

23.12.2016 г. 

2 Ғылыми атағы, 

берілу күні 
жоқ 

3 Құрметті атағы, 

берілу күні 
жоқ 

4 Лауазымы 

(лауазымға 

тағайындау туралы 

бұйрықтың күні, 

нөмірі) 

      Ұлттық қорғаныс университетінің арнайы 

пәндер кафедрасының оқытушысы (ҚР ҚМ 2012ж. 

26 маусымдағы № 129 бұйрығы). 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс 

университеті командалық-штабтық факультетінің 

зымыран әскерлері және артиллерия кафедрасының 

доценті  (ҰҚУ 2014ж.17 қазандағы № 13 бұйрығы). 
       Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс 

университеті командалық-штабтық факультетінің 

зымыран әскерлері және артиллерия кафедрасының 

профессоры. ҚМБО - БШБ 2018ж. 30  қаңтардағы  

№ 22 бұйрығы. 
5 Ғылыми, ғылыми-

педагогикалық 

еңбек стажы 

     Ғылыми –педагогикалық  стажы - 8 жыл 3 ай. 

Оқытушы лауазымында – 2 жыл 4  ай, доцент – 3 

жыл 3 ай, профессор - 2 жыл 8 ай. 
  Диссертацияны 

қорғағаннан кейінгі 

мақалалар саны 

Барлығы - 18, уәкілетті орган ұсынған 

басылымдарда  – 14,  басқа басылымдарда – 4,  

Clarivate Analitics  (Кларивэйт Аналитикс) (Web of 

Science Core Collection, Clarivate Analitics ( Веб оф 

Сайенс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) 

компаниясының базаларында деректері бар ғылыми 

журналдарда– жоқ,  Scopus (Скопус) немесе  JSTOR 

(ДЖЕЙСТОР)- жоқ, шығармашылық еңбектер – 



жоқ. 

7 Соңғы  5 жыл 

ішінде жарық 

көрген монография, 

жеке өзі жазған 

оқулық (оқу–

әдістемелік) 

құралдары саны 

Оқу құралы – 2 

1. Топогеодезическое обеспечение ракетных 

войск и артиллерии в бою и операции.. Оқу 

құралы. ҰҚУ, Астана.  2015 ж. – 120 б. 

      2. Гидрометеорологическое обеспечение 

ракетных войск и артиллерии. Оқу құралы. ҰҚУ, 

Астана. 2018 ж.– 154 б. 
8 Оның жетекшілігі 

мен диссертация 

қорғап, ғылыми 

дәрежеге ие болған 

тұлғалар 

- 

9 Оның 

жетекшілігімен 

дайындалған 

республикалық, 

халықаралық, 

шетелдік конкурс 

лауреаттары, 

жеңімпаздары  

- 

10 Оның 

жетекшілігімен 

дайындалған 

Дүниежүзілік 

универсиада, Азия 

чемпионаттары 

және Азия 

ойындарының 

чемпиондары  

немесе Еуропа, әлем 

және Олимпиалық 

ойындарының 

жүлдегері 

- 

11 Қосымша  ақпарат - «Әскери істегі менеджмент» мамандығы бойынша 

6 магистр дайындады.  
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы  

 

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

 

2020 жылғы  16 қыркүйек  


