
Қауымдастырылған профессор (доцент), 

профессор  ғылыми атақтарын беру Ережесіне   

1 қосымша 

 

«Әскери ғылымдар» мамандығы бойынша «қауымдастырылған профессор 

(доцент)» ғылыми атағын ізденуші туралы  

Анықтама 
 
 

1 Тегі, Аты, Әкесінің аты Бердібеков Айдар Тоқтамысұлы 

Бердибеков Айдар Токтамысович 

Aidar Berdibekov 

2 Ғылыми (академиялық) 

дәрежесі, берілген күні  

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитетінің 2015 

жылғы 30 қарашадағы шешімімен  (№28 

қбпү бұйрығы) «6D100000 - Әскери іс 

және қауіпсіздік» мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD)  

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 орталығының қару-жарақ және 

әскери техника ғылыми-зерттеу 

институтының бастығы (29.06.2019ж. 

БШБ № *143 бұйрығы) 

6 Ғылыми, ғылыми-

педагогикалық қызметінің 

стажы  

Барлығы: 33 жыл 3 ай, ғылыми-

педагогикалық өтілі: 14 жыл 4 ай, 

лауазымда: 2 жыл 4 ай. 

7 Диссертацияны 

қорғағаннан/қауымдастырылған 

профессор  (доцент) ғылыми 

атағын алғаннан кейінгі 

ғылыми мақалалар саны  

Барлығы – 53, уәкілетті орган ұсынған 

басылымдарда – 45, басқа журналдарда 

(ҚР Әскери ғылымдар академиясының 

хабаршысы) – 1, Clarivate Analitics 

(Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science 

Core Collection, Clarivate Analitics (Веб 

оф Сайенс Кор Коллекшн, Кларивэйт 

Аналитикс)) – жоқ, Scopus Скопус) 

немесе JSTOR (ДЖЕЙСТОР) 

компаниясының базасына кіретін 

ғылыми журналдарда – 7. 

8 Соңғы 5 жыл ішінде жарық 

көрген монография, жеке өзі 

жазған оқулық (оқу -

әдістемелік) құралдары саны 

Монография - 1: 

1. Ұйымдастыру жүйесін басқаруды 

ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету 

(бірлестік әскерлерін автотехникалық 

қамтамасыз етуді басқару мысалында). 



Монография. - Нұр-сұлтан: Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс 

университеті, 2021. – 216 б. 

Оқу құралы – 1: 

1. Әскерлерді автотехникалық 

қамтамасыз ету. Оқу құралы. - Нұр-

сұлтан: Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті, 2021.  

– 415 б. (тең авторлықта) 

 

9 Оның жетекшілігімен 

диссертация қорғап, ғылыми 

дәрежеге ие болған тұлғалар 

п-к Әділбеков Е.К., 2021 жылғы 25 

маусымдағы философия докторы (PhD) 

(№178 бұйрық), «8D12103 - Қару-жарақ 

және әскери техника» мамандығы 

бойынша. 

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  - Ғылыми және (немесе) ғылыми-

техникалық қызмет субъектісі ретінде 

аккредиттеу (24.11.2020ж. аккредиттеу 

туралы куәлік, сериясы МК №006341). 

- «Ұлттық қауіпсіздік және 

қорғаныс» басым бағыты бойынша 

Ұлттық ғылыми кеңес төрағасының 

орынбасары. 

- «8D12103 - Қару-жарақ және 

әскери техника» мамандығы бойынша 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті-Елбасы атындағы Ұлттық 

қорғаныс университеті Диссертациялық 

кеңесінің төрағасы. 

Құрмет грамоталары, алғыс 

хаттар: 
- 2020 жылы Инновациялық, 



ғылыми, өнертапқыштық және 

рационализаторлық қызметтегі ғылыми 

қызметкерлер, ПОҚ және жас ғалымдар 

арасындағы конкурста 1 орынды 

иеленгені үшін Қазақстан Республикасы 

Қорғаныс Министрінің Құрмет 

грамотасы (29.12.2020 ж. №754 

бұйрық). 

- Қазақстан Республикасы 

Қорғаныс Министрінің Құрмет 

грамотасы (25.11.2020 ж. № 661 

бұйрығы). 

- Жас ғалымдарға көрсеткен 

қолдауы үшін алғыс хат (28.09.2020 Ж. 

№001). 

Медальдар: 
- 1, 2, 3 дәрежелі Мінсіз қызметі 

үшін. 

- ҚР ҚК 10 жыл, 20 жыл. 

- Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштерінің Ардагері. 

Ізденушінің жетекшілігімен 2007-

2019 жылдары 28 магистрлік 

диссертация қорғалды. 

Пайдалы модельдерге 3 патенті, 

авторлық құқықпен қорғалатын 

объектілерге құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтер енгізу туралы 12 

куәлігі бар. 
 

 

 

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы 
 

 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, 

  

                                     майор                          А.Төгісова 
 

 

2021ж. 28.10. 
 


