
Қауымдастырылған профессор (доцент), 

профессор  ғылыми атақтарын беру Ережесіне   

1 қосымша 

 

Әскери ғылымдары мамандығы бойынша  

«қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағын ізденуші 

туралы  

АНЫҚТАМА  
 

1 Тегі, Аты, Әкесінің аты Саматов Марат Анасович 

Саматов Марат Анасович 

Marat Samatov 

2 Ғылыми (академиялық) 

дәрежесі, берілген күні  

- 

3 Ғылыми атағы, берілген 

күні 

- 

4 Құрметті атағы, берілген 

күні 

- 

5 Лауазымы ( лауазымға 

тағайындалғаны туралы 

бұйрық күні және нөмері) 

 Қазақстан Республикасының  Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық 

қорғаныс университеті әскери ғылыми-

зерттеу орталығы Әскери өнерді ғылыми-

зерттеу институтының бастығы – 

университет бастығының 2016 жылғы 3 

қазандағы №230 бұйрығы 

6 Ғылыми, ғылыми-

педагогикалық қызметінің 

стажы  

Барлығы 26 жыл 2 ай, ғылыми-

педагогикалық стаж - 4 жыл 9 ай, лауазымда 

-  4 жыл 9 ай. 

7 Диссертацияны 

қорғағаннан / 

қауымдастырылған 

профессор  (доцент) 

ғылыми атағын алғаннан 

кейінгі ғылыми мақалалар 

саны  

Барлығы - 19,  уәкілетті орган  ұсынған 

басылымдарда -  15, 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 . 

8 Соңғы 5 жыл ішінде жарық 

көрген монография, жеке 

өзі жазған оқулық (оқу -

әдістемелік) құралдары 

саны 

Монография 

«Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан Республикасының Қарулы 

Күштерін қалыптастырудағы және 

нығайтудағы рөлі». – Нұр-Сұлтан, 2021. – 

133 б. 



9 Оның жетекшілігімен 

диссертация қорғап, 

ғылыми дәрежеге ие 

болған тұлғалар 

- 

10 Оның жетекшілігімен 

дайындалған 

республикалық, 

халықаралық, шетелдік 

конкурс лауреаттары, 

жеңімпаздары 

- 

11 Оның жетекшілігімен 

дайындалған Дүниежүзілік 

универсиада, Азия 

чемпионаттары және Азия 

ойындарының 

чемпиондары  немесе 

Еуропа, әлем және 

Олимпиалық 

ойындарының жүлдегері 

- 

12 Қосымша ақпарат   Сертификат 

 George C. Marshall 

European Center for Security Studies certifies 

that has completed the Central Asia Regional 

Hybrid Resilience Workshop, Astana 29-30 

November 2018 
 

 

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы 

 
 

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

2021 жылғы  02 тамыз 


