
Қауымдастырылған профессор (доцент),  

профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің 

1 қосымшасы 
 

 

Әскери ғылымдары мамандығы бойынша  

 қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағына ізденуші туралы 

Анықтама 
 

1 Тегі, аты, әкесінің аты Улаков Ермек Тұмашұлы 

Улаков Ермек Тумашович 

Ulakov Yermek 

2 Ғылыми (академиялық) 

дәреже, берілу күні 

- 

3 Ғылыми атағы, берілу күні «6М100100 Әскери істегі менеджмент» 

мамандығы бойынша - Әскери іс және 

қауіпсіздік магистрі   

2018ж. 28 шілде № 0137070. 

4 Құрметті атағы, берілу 

күні 

- 

5 Лауазымы (лауазымға 

тағайындау туралы 

бұйрықтың күні, нөмірі) 

    Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы ұлттық 

қорғаныс университеті арнайы даярлау 

факультетінің әскери барлау кафедрасының 

аға оқытушысы (Қорғаныс министрінің 24.03.2016 

ж. № 027ӘБ бұйрығы). 

    Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы ұлттық 

қорғаныс университеті арнайы даярлау 

факультетінің барлау және шетелдік армия 

кафедрасының РЭБ және РЭК аға оқытушысы 
(штаттық іс шараларымен байланысты Қорғаныс 

министрінің бірінші орынбасары – ҚР ҚК Бас штабы 

бастығының 01.09.2016 ж. № 0221 бұйрығы). 

 Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы ұлттық 

қорғаныс университеті арнайы даярлау 

факультетінің радиоэлектрондық барлау және 

радиоэлектродық күресу кафедрасының РЭБ 

және РЭК аға оқытушысы (ҰҚУБ 29.09.2017 ж. 

№ 26 бұйрығы). 
 Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы ұлттық 

қорғаныс университеті арнайы даярлау 

факультетінің РЭБ және РЭК кафедрасының 

профессоры (Қорғаныс министрінің бірінші 

орынбасары – ҚР ҚК Бас штабы бастығының 

29.03.2019 ж. № 072 бұйрығы). 

6 Ғылыми, ғылыми- Барлығы – 27 жыл, 6 ай, соның ішінде 



педагогикалық еңбек өтілі ғылыми-педагогикалық – 5 жыл, 2 ай, соңғы 

лауазымында – 2 жыл, 4 ай. 

7 Диссертацияны 

қорғағаннан кейінгі 

мақалалар саны 

Барлығы - 16, уәкілетті орган ұсынған 

басылымдарда -  12, 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, шетелдік 

басылымдарда - 4, шығармашылық еңбектер – 

жоқ. 

8 Соңғы 5 жыл ішінде 

жарық көрген монография, 

жеке өзі жазған оқулық 

(оқу-әдістемелік) 

құралдары саны 

Монография-2: 

1. Заңсыз қарулы құрылымдардың ұшқышсыз 

ұшу аппараттарымен күресте 

радиоэлектрондық күрес бөлімшелерін 

қолдану // Монография. – Нұр-Сұлтан: 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық 

қорғаныс университеті, 2021. АДФ 

кітапханасы, мүк. № 1672 – 126 б., құпия. 

2. Барлау-соққы және барлау-от ату 

кешендерін дамытудың әлемдік  тәжірибесін 

зерттеу. Қазақстан Респбуликасының Қарулы 

Күштерінде оладры құру және дамыту жөнінде 

ұсынымдар әзірлеу // Монография. – Нұр-

Сұлтан: Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық 

қорғаныс университеті, 2020. – 114б. 

Оқу құралы -3: 

1.Радиоэлектрондық барлаудың теориялық 

негізі (орыс тілінде). Нұр-Сұлтан қ. АДФ 

кітапханасы, мүк. № 1534.- 95б., құпия. 

2.Радиоэлектрондық барлау (орыс тілінде). 

Нұр-Сұлтан қ. АДФ кітапханасы, мүк.  

№ 2413. -127б., құпия. 

3.Радиоэлектрондық барлау шұғыл-

ақпараттандыру жұмысы (орыс тілінде). Нұр-

Сұлтан қ. АДФ кітапханасы, мүк.  

№ 1513– 133 б., құпия. 

9 Оның жетекшілігімен 

диссертация қорғап, 

ғылыми дәрежеге ие 

болған тұлғалар 

жоқ 

10 Оның жетекшілігімен 

дайындалған 

республикалық, 

жоқ 



халықаралық, шетелдік 

конкурс лауреаттары, 

жеңімпаздары  

11 Оның жетекшілігімен 

дайындалған Дүниежүзілік 

универсиада, Азия 

чемпионаттары және Азия 

ойындарының 

чемпиондары  немесе 

Еуропа, әлем және 

Олимпиалық 

ойындарының жүлдегері 

жоқ 

12 Қосымша ақпарат 1. «Барлау - атыс (барлау - соққы 

беру)  жүйесінің жұмыс істеу тиімділігін 

бағалау әдістемесіне» авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге құқықтарды 

мемлекеттік тізімге енгізу туралы куәлігі, 

2020ж. 7 тамыздағы № 11557. 

2.2019-2021 жылдары ізденушінің 

жетекшілігімен (біліктілігі -радиоэлектрондық 

барлау және радиоэлектрондық күресті 

ұйымдастыру) 7М12101 «Әскери істегі 

менеджмент» мамандығы бойынша 4 

магистрлік диссертация қорғалды  

(Р.Т.Тынышев,М.М.Бүлекбаев, Н.И.Қалабаев, 

М.М.Жүнісалиев).  

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО Ғалым хатшысы 

 

т.ғ.к., қауым. проф., майор                      А.Төгісова 
 

2021 жылғы  «16» тамыз 
 


