
Қауымдастырылған профессор (доцент),  

профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің 

1 қосымшасы 

 

Анықтама 
 

07.00.00 – Тарих мамандығы  бойынша «қауымдастырылған профессор 

(доцент)» ғылыми атағына ізденуші туралы 
 

      1 Тегі, аты, әкесінің 

аты 

Рысқұлбеков Айдын Истайұлы 

Рыскулбеков Айдын Истаевич 

Ryskulbekov Aidyn  
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. шешімі (№ 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 

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: 25 жыл, 8 ай. 

Ғылыми-педагогикалық – 10 жыл, лауазымда – 3 

жыл. 

7 Диссертацияны 

қорғағаннан кейінгі 

мақалалар саны  

Барлығы-28, оның ішінде уәкілетті орган ұсынған 

басылымдарда – 23, басқа журналдарда-3, 

Clarivate Analitics (Кларивэйт Аналитикс) ( Web of 

Science Core Collection, Clarivate Analitics (Веб оф 

Сайенс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) 

компаниясының базасына кіретін ғылыми 

журналдарда – жоқ, Skopus Скопус) немесе JSTOR 

(ДЖЕЙСТОР) - 2 

8 Соңғы 5 жыл 

ішінде жарық 

көрген монография, 

Монография -2. 

«Повышение устойчивости морально-

психологического состояния личного состава ВС 



жеке өзі жазған 

оқулық (оқу –

әдістемелік) 

құралдары саны  

РК при выполнении боевых задач: история и 

современность».». Астана. ҰҚУ, 2018. – 267 б. 

(қбпү) 

«Совершенствование системы военно-

патриотического воспитания студенческой 

молодежи  на военных кафедрах высших учебных 

заведений Республики Казахстан».». Нұр-Сұлтан қ. 

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 

ойындарының 

чемпиондары  

немесе Еуропа, 

әлем және 

Олимпиалық 

ойындарының 

жүлдегері 

жоқ 

12 Қосымша ақпарат  Әскери-тарихи еңбек -1 

- «Қазақстан Республикасының Қарулы 

Күштеріне-25 жыл». - ҰҚУ авторлық ұжымы. – 

Алматы: «Золотая книга» баспасы, 2017. – 380 б. - 

қаз. және орыс. тілдер. 

-Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық 



қызмет субъектісі ретінде аккредиттеу (01.04.2021 

ж. аккредиттеу туралы куәлік сериясы МК № 

000073); 

– 8D12102 «Әскери тарих» мамандығы бойынша 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-

Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті 

диссертациялық кеңесінің хатшысы. 

- «ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру 

журналы редакциялық алқасының мүшесі.  

Құрмет грамоталары, алғыс хаттар: 

- ҚР Қорғаныс Министрінің Құрмет 

грамотасы (ҚР ҚМ 2018 жылғы 28 тамыздағы 

№580 бұйрығы); 

- ҚР Ұлттық Ұланы Басқолбасшысының 

Құрмет грамотасы (ҚР ҰҰБ 2017 жылғы 27 

тамыздағы № 407 бұйрығы); 

- Қорғаныс министрінің ғылым жөніндегі 

кеңесшісінің Алғыс хаты ( 2018 ж); 

- Тәжікстан Республикасы Қорғаныс 

Министрінің Құрмет грамотасы (ҚР ҚМ 2021 

жылғы 28 тамыздағы №580 бұйрығы). 

Медальдар: 

- 1, 2, 3 дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін». 

- ҚР ҚК 10 жыл, 20 жыл, 25 жыл. 

- Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 

Ардагері. 

- Ізденушінің жетекшілігімен 2018-2020 

жылдары 5 магистрлік диссертация қорғалды, 

«Әскери тарих» мамандығы бойынша PhD 

философия докторы дәрежесін алу үшін 4 

докторанттың ғылыми кеңесшісі болып табылады. 

- Авторлық құқықпен қорғалатын 

объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне 

мәліметтерді енгізу туралы 2 куәлігі бар. 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы  

 

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

 

2021 ж. «10»  қараша. 


