
Қауымдастырылған профессор (доцент), 

профессор  ғылыми атақтарын беру Ережесіне   

1 қосымша 

 

 

07.00.00. – Тарих мамандығы бойынша  

«профессор» ғылыми атағын ізденуші туралы  

АНЫҚТАМА  

 
 

1 Тегі, Аты, Әкесінің аты Төгісова Алтын Қалиқанқызы 

Тогусова Алтын Каликановна  

Altyn  К. Togussova 

2 Ғылыми (академиялық) 

дәрежесі, берілген күні  

тарих ғылымдарының кандидаты,  

2009 жылғы 22 қыркүйектегі  №7 хаттама 

ҒК № 0003360.  Астана қ. 

3 Ғылыми атағы, берілген 

күні 

«Әскери ғылымдары» мамандығы бойынша 

қауымдастырылған профессор (доцент),  

2016 жылғы 18 шілдедегі №726 бұйрық . 

ДЦ № 0000164.  Астана қ. 

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 орталығының Ғалым хатшысы, 

университет бастығының  2018.14.06. №13 

бұйрығы 

6 Ғылыми, ғылыми-

педагогикалық қызметінің 

стажы  

Барлығы - 25 жыл 8 ай, ғылыми-

педагогикалық стажы – 22 жыл 2 ай, 

лауазымда  -  3 жыл 6 ай. 

7 Диссертацияны 

қорғағаннан / 

қауымдастырылған 

профессор  (доцент) 

ғылыми атағын алғаннан 

кейінгі ғылыми мақалалар 

саны  

Барлығы - 48,  уәкілетті орган  ұсынған 

басылымдарда -  46, басқа журналдарда - 2, 

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 

Монографиялар - 4. 

1. Әскери ұжымдарды біріктіру, әскери 

қызметшілер арасында жарғылық қарым-

қатынастарды қалыптастыру жөніндегі 

сержант жұмысының әдістемесі. - 2017.  



-160б. 

2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері 

жеке құрамының мемлекеттік құқықтық 

дайындығын жетілдіру. - 2017. - 118б. 

3. Ғылыми жұмыстарды орындау бойынша 

жүктеме нормаларының ғылыми және 

теориялық негіздері (ҒЗЖ негізінде). - 2017. 

 - 60б.  

4. Партизан және контр-партизан соғысын 

жүргізу тактикасы: тарихы және қазіргі 

заман». –Нұр-Сұлтан, 2021. -242б. 

       Оқу-әдістемелік құралдар - 3 

1.Оқыту процесінде жиі қолданылатын 

педагогикалық ұғымдар мен терминдер.  

– Астана, 2017. –124б.  

2. Оқыту процесінде жиі қолданылатын 

педагогикалық ұғымдар мен терминдер. 

 – Астана, 2018. – 146б. 

3.Áskeri salada qoldanylatyn  sózder men sóz 

tírkesterí (jańa  latyn  álipbı negízínde, 1-

bólіm).   - Нұр-Сұлтан,  2019. – 114б. 

            Әскери-тарихи еңбек-1  

1. Қазақстан Республикасының Қарулы 

Күштері – 25 жыл. – ҚР Тұңғыш Президенті 

-  Елбасы атындағы ҰҚУ авторлық ұжымы.  

-Алматы: «Издательство Золотая Книга», 

2017. -380б. – қазақ және орыс тілдерінде. 

Құрал-1 

1. Мемлекеттік тілде іс жүргізуге арналған 

көмекші құрал. - Нұр-Сұлтан , 2019.-88б. 

Жинақ- 1 

1.Әскери салада қолданылатын терминдер, 

сөздер мен сөз тіркестері. - Нұр-Сұлтан, 

2020. –196б.  

9 Оның жетекшілігімен 

диссертация қорғап, 

ғылыми дәрежеге ие 

болған тұлғалар 

п-к Әлімқұлов Серғали Амантайұлы 

«8D12102» - Әскери тарих мамандығы 

бойынша   философия  докторы (PhD). 

 ФD № 00002 (ҚР Тұңғыш Президенті –

Елбасы атындағы ҰҚУ Диссертациялық 

кеңесінің  2020 жылғы 23 қыркүйектегі  

шешімі (№ 2 хаттама).   

 

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     «ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру 

журналы редакциялық алқасының мүшесі.   

Грамоталары, біліктілікті арттыру 

сертификаттары бар.  

   АЛҒЫС – Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрі, 2019. 

   ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ – ҚР БҒМ Білім 

мазмұнын сараптау РҒПО, 2021.  

   СЕРТИФИКАТ –  «72 hour Training for 

Textbooks and Evaluation Exprets», 2021. 
 

 

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті  

Ғылыми кеңесі төрағасының орынбасары  

 

ф.д., қауымдастырылған профессор,  полковник                    Қ.Ақшолақов  

 
 


