
Қауымдастырылған профессор (доцент),  

профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің 

1 қосымшасы 
 

Анықтама 
 

Әскери ғылымдар мамандығы  бойынша «қауымдастырылған профессор 

(доцент)» ғылыми атағына ізденуші туралы 
 

      1 Тегі, аты, әкесінің 

аты 

Рысқұлбеков Айдын Истай ұлы 

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 2017. 02. 

06 (№ 2 қбпү бұйрығы) 

3 Ғылыми атағы, 

берілу күні 

жоқ 

4 Құрметті атағы, 

берілу күні 

жоқ 

5 Лауазымы 

(лауазымға 

тағайындау туралы 

бұйрықтың күні, 

нөмірі) 

     ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

ҰҚУ әскери ғылыми-зерттеу орталығы әскери 

өнерді ғылыми-зерттеу институты әскери тарихты, 

оқыту және тәрбиелеу мәселелерін зерттеу 

басқармасының жетекші ғылыми қызметкері 

(Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрінің 

бірінші орынбасары-ҚР ҚК Бас штабы 

бастығының 2016 жылғы 19 қыркүйектегі № 0221 

бұйрығы). 

     Қазақстан Республикасы Қорғаныс 

министрлігінің әскери ғылым және инновациялар 

басқармасы ғылыми қызметті жоспарлау және 

бақылау бөлімінің аға офицері (Қазақстан 

Республикасы Қорғаныс министрінің 08.01.2018 ж. 

№ 05 бұйрығы). 

      ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті әскери-

гуманитарлық ғылымдар факультеті әскери тарих 

және құқық кафедрасының доценті (Қазақстан 

Республикасы Қорғаныс Министрінің бірінші 

орынбасары - ҚР ҚК Бас штабы бастығының 

05.11.2018 ж. № 0304 бұйрығы). 



6 Ғылыми, ғылыми-

педагогикалық 

еңбек өтілі 

Жалпы еңбек өтілі: 24 жыл, 9 ай. 

Ғылыми-педагогикалық – 9 жыл, 3 ай., оның 

ішінде диссертация қорғағаннан кейін: жетекші 

ғылыми қызметкер лауазымында – 1 жыл, 4 ай., 

аға офицер лауазымында -11 ай, доцент 

лауазымында – 2 жыл, 1 ай, 4 күн. 

7 Диссертацияны 

қорғағаннан кейінгі 

мақалалар саны  

Барлығы-25, оның ішінде 

уәкілетті орган ұсынған басылымдарда – 15, 

нөлдік емес импакт-факторы бар ғылыми 

журналдарда - 2, Скопус базасындағы 

журналдарда -2. 

8 Соңғы 5 жыл 

ішінде жарық 

көрген монография, 

жеке өзі жазған 

оқулық (оқу –

әдістемелік) 

құралдары саны  

Монография -2. 

«Жауынгерлік міндеттерді орындау кезінде ҚР ҚК 

жеке құрамының моральдық-психологиялық жай-

күйінің тұрақтылығын арттыру: тарих және қазіргі 

заман». Астана. ҰҚУ, 2018. – 267 б. (қбпү) 

«Қазақстан Республикасы жоғары оқу 

орындарының әскери кафедраларында студент 

жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу жүйесін 

жетілдіру».  Нұр-Сұлтан. ҰҚУ, 2020. – 240 б. 

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 

және Азия 

жоқ 



ойындарының 

чемпиондары  

немесе Еуропа, 

әлем және 

Олимпиалық 

ойындарының 

жүлдегері 

12 Қосымша ақпарат   - Қазақстан Республикасы Қорғаныс 

министрінің жалпы редакциясымен шығарылған 

«ҚР Қарулы Күштеріне 25 жыл» кітабының тең 

авторы; 

- ҚР Қорғаныс министрінің грамотасымен 

марапатталған (ҚР ҚМ 2018 жылғы 28 тамыздағы 

№580 бұйрығы); 

– Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті-Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс 

университеті диссертациялық кеңесінің мүшесі 

(ҰҚУ бастығының 2019 жылғы 19 маусымдағы № 

152 бұйрығы); 

- PhD докторы дәрежесін алу тақырыптары 

бойынша ғылыми кеңесші болып табылады: 

1. «Орталық Азия аумағында Кеңес өкіметінен 

кейінгі бүлікші және тұрақты емес 

құрылымдардың жауынгерлік қызметі (ХХ 

ғасырдың 20-30жж.)» (ҰҚУ бастығының 

26.10.2018 ж. № 377 бұйрығы); 

2. «ХХ ғасырдың 60-жылдарындағы КСРО 

аумағындағы қарулы қақтығыстардың тарихы»; 

3. «Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің 

қызметін құқықтық қамтамасыз ету (тарихи 

аспект)». 

4. «Қазақстан Қарулы Күштері әскери 

қызметшілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі 

әскери прокуратураның қызметі: тарих және 

қазіргі заман»(ҰҚУ бастығының 23.10.2020 № 278 

бұйрығы); 

- «Қазақстан Республикасы Жоғары оқу 

орындарының әскери кафедраларында студент 

жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу жүйесін 

жетілдіру» тақырыбындағы жобаның ғылыми 

жетекшісі болып табылады («Ұлттық қауіпсіздік 

және қорғаныс» ҰҒК отырысының 11.01.2018 



жылғы № 1 хаттамасы); 

 - «Әскери істегі менеджмент» – 2, «Әскери 

ұжымдағы әлеуметтік және идеологиялық жұмыс» 

– 2 мамандықтары бойынша 4 магистрант 

даярлады. 
 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы  

 

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

 

2020 жылғы  9 желтоқсан 
 
 
 
 

 


