
Құрметті Диссертациялық кеңестің мүшелері, ізденушілер, 

кеңесшілер және ресми рецензенттер! 
 

2022 жылғы 31 мамырда және 01 маусымда Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінде 

философия докторы (PhD) дәрежесін іздену диссертациясын қабылдау 

бойынша Диссертациялық кеңестің отырысы болады. 
 

2022 жылғы 31 мамырдағы 

күн тәртібі: 

1) «8D12102 - Әскери тарих» мамандығы бойынша «Математическое 

моделирование боевых действий в военно-исторических исследованиях»  

тақырыбындағы полковник Бектұрсынов Нұрбай Кенесбекұлының 

диссертациясын қорғауы. 
 

2) 8D12102 - Әскери тарих» мамандығы бойынша «Боевая деятельность 

повстанческих, иррегулярных формирований против советской власти на 

территории Центральной Азии (20-е -30-е гг. ХХ в.)» тақырыбындағы 

полковник Бутаев Нұрлан Ержанұлының диссертациясын қорғауы. 

Өткізу орыны: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 72, 6 корпусы, 

3 қабат, ғалымдар кеңестiң залы. 

Уақыты: 

Таңғы отырыс – 10.00 с. 

Кешкі отырыс – 15.00 с. 
 

 

2022 жылғы 01 маусымдағы 

 күн тәртібі: 

1) «8D12102 - Әскери тарих» мамандығы бойынша «Создание и 

деятельность Среднеазиатского военного округа в 70 - 80-х годах XX века: 

исторический аспект»  тақырыбындағы полковник Тыныбаев Сандыбек 

Қыстаубекұлының диссертациясын қорғауы. 
 

2) 8D12102 - Әскери тарих» мамандығы бойынша «История развития 

института омбудсмена и перспективы его внедрения в Вооруженные Силы 

Республики Казахстан» тақырыбындағы ҚР ҚК қызметкері Лукманов Роберт 

Николайұлының диссертациясын қорғауы. 

Өткізу орыны: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 72, Ғылыми 

кеңестің мәжіліс залы. 

Уақыты: 

Таңғы отырыс – 10.00 с. 

Кешкі отырыс – 15.00 с. 
 
 

 

Диссертациялық кеңестің Ғалым хатшысы 

 

(PhD), асс. профессор, полковник                 А. Рысқұлбеков 



 

 
 

 

 

31 мая 2022 года и 01 июня 2022 года в Национальном университете 

обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы будут 

проведены заседания Диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание степени доктора философии (PhD). 

 

Повестка дня на 31 мая 2022 года: 

1) Защита диссертации полковника Бектурсынова Нурбая 

Кенесбековича по специальности «8D12102 – Военная история» на тему: 

«Математическое моделирование боевых действий в военно-исторических 

исследованиях»; 

2) Защита диссертации полковника Бутаева Нурлана Ержановича по 

специальности «8D12102 – Военная история» на тему: «Боевая 

деятельность повстанческих, иррегулярных формирований против 

советской власти на территории Центральной Азии (20-е -30-е гг. ХХ в.)». 
 

Место проведения: 010000, г. Нур-Султан, проспект Туран, д. 72, 6 

корпус, 3 этаж зал Ученого совета.  

Время :  

Утреннее заседание – 10.00 ч. 

Вечернее заседание – 15.00ч. 

 

Повестка дня на 01 июня 2022 года: 
 

1) Защита диссертации полковника Тыныбаева Сандыбека 

Кыстаубековича по специальности «8D12102 – Военная история» на тему: 

«Создание и деятельность Среднеазиатского военного округа в 70-80-х 

годах XX века: исторический аспект»; 

2) Защита диссертации служащего ВС РК Лукманова Роберта 

Николаевича по специальности «8D12102 – Военная история» на тему: 

«История развития института омбудсмена и перспективы его внедрения в 

Вооруженные Силы Республики Казахстан». 
 

Место проведения: 010000, г. Нур-Султан, проспект Туран, д. 72, зал 

заседаний Учёного совета. 

Время :  

Утреннее заседание – 10.00 ч. 

Вечернее заседание – 15.00ч. 

 


