
Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу үшін 

(PhD) философия докторы полковник Т.Қ.Саурбаевтың  
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р/с 

№ 
Мақаланың атауы 

Баспа 

(атауы, нөмірі, жылы, 

авторлық куәліктің №) 

Қосалқы 

автор 

1 2 3 4 

           1 Уәкілетті органмен ұсынылған ғылыми басылымдарда   

1 Формы, приемы и способы 

информационно-психологического 

воздействия и защиты в рамках 

информационного противоборства 

Вооруженных Сил 

 «Бағдар» әскери-теориялық журналы. 

№1. – Астана, 2017. -39-42 б. 

Жусупов 

А.С. 

2 Подходы к обеспечению 

информационной безопасности 

 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру 

журналы. №3. – Астана, 2017. -12-14 б. 

 

3 Основные приоритеты участия 

Вооруженных Сил в 

стратегическом сдерживании 

 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру 

журналы. №3. – Астана, 2017. -4-6б. 

Лесов Г.С. 

4 Особенности информационно-

аналитического обеспечения 

деятельности органов управления 

Вооруженных Сил Республики 

Казахстан 

 «Бағдар» әскери-теориялық журналы. 

№3. – Астана, 2017. - 16-19б. 

Сулейменов 

Т.Е. 

5 Сущность и содержание 

информационного противоборства 

Вооруженных Сил 

 «Бағдар» әскери-теориялық журналы. 

№4.  – Астана, 2017. – 7-9б. 

 

6 Особенности применение 

специфических методов и средств 

управления военной экономикой 

«Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру 

журналы. №4. – Астана, 2017. –28-30 

б. 

Разбеков 

А.Б. 

Есбергенов 

К.Б. 

7 Вопросы кибербезопасности в 

рамках информационного 

противоборства государства и 

Вооруженных сил 

 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру 

журналы. №1. – Астана, 2018. –26-28б. 

 

8 Использование социальных сетей 

в интересах информационного-

психологического воздействия на 

целевые аудитории в ходе 

вооруженного конфликта 

№1 «Бағдар» әскери-теориялық 

журналы, – Астана, 2018. – 36-38б. 

 

9 Актуальные вопросы 

строительства Вооруженных Сил 

Республики Казахстан 

 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру 

журналы. №1. – Астана, 2018. -13-14б. 

Цхай К.Б. 

Адельбаев 

Е.Б. 

10 Кадетские классы Казахстана: 

перспектива в преемственности 

 

 «Бағдар» әскери-теориялық журналы. 

№1. – Астана, 2018. – 89-92б. 

Койшигарин

а Г.М. 

11 Актуальные вопросы 

национальной безопасности 

Республики Казахстан 

 «Бағдар» әскери-теориялық журналы. 

№2, – Астана, 2018. – 12-14б. 

Каймуратов 

Е.Т. 

12 Исследования в области  «Бағдар» әскери-теориялық журналы.  



информационного противоборства №2, – Астана, 2018. – 19-21б. 

13 Формы, приемы и способы 

информационного противоборства 

в рамках специальной войсковой 

операции вооруженных сил 

 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру 

журналы. №2. – Астана, 2018. -13-17б. 

Берденов 

А.О. 

14 Организация информационно-

психологического воздействия на 

противника в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 

гг.). Исторический аспект 

«Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру 

журналы. №4.- Астана, 2018. -146-149 

б. 

Есбергенов 

К.Б. 

15 Основные направления 

подготовки оперативного 

развертывания войск в условиях 

вооруженного конфликта 

«Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру 

журналы. №4. – Астана, 2018. -34-36 б. 

Манабаев 

А.И. 

16 К вопросу об использовании 

частных военных компаний в 

оказании незаконных услуг 

 «Бағдар» әскери-теориялық журналы. 

№4. – Астана, 2018. -42-44б. 

Мамбеталин

ов А.С. 

17 Анализ «гибридных» методов 

борьбы с учетом информационных 

технологий (конец XX в. - начало 

XXI в.) 

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 

№4. – Астана, 2018. - 39-41 б. 

Жасузаков 

О.С. 

18 К вопросу исследования 

морально-психологического 

обеспечения боевых действий 

войск 

 «Бағдар» әскери-теориялық журналы. 

№1. – Астана, 2019. - 41-43 б. 

Кашкарбаев 

Б.А. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МЕКЕМЕАРАЛЫҚ  

КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДАҒЫ БАЯНДАМАЛАР МЕН ТЕЗИСТЕР 

19 Техническое средства 

информационно-психологического 

воздействия зарубежных 

государств 

Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары 

«Военная безопасность Казахстана и 

аспекты ее обеспечения в 

современности (к 25-летию войск 

правопорядка)». Қазақстан 

Республикасының Ұлттық ұланы, 

Петропавл қ., 2017. -344-348 б. 

 

20 Сущность и содержание  

информационных операций на 

примере армии США 

ҚР ҚК 25 жылдығына Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. 

«Профессионализация армии-

надежный гарант обеспечения военной 

безопасности государства». Астана, 

2017 ж. ҰҚУ. 319-322 б. 

 

21 Роль Национальной гвардии 

Республики Казахстан в 

современных условиях 

ҚР ҚК 25 жылдығына арналған 

Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. 

«Развитие военного образования в 

контексте обеспечения военной 

безопасности Казахстан». 

Қазақстан Республикасының Ұлттық 

ұланы, Петропавл қ., 2018. -312-315б. 

 

Цхай К.Б. 

БАСҚА ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАҒЫ МАҚАЛАЛАР 



22 Цели и задачи по защите личного 

состава от информационно-

психологического воздействия 

противника 

Әскери ғылым академиясының 

ХАБАРШЫСЫ, № 1, 2017 г. Астана. 

45-47 б. 

Койшин Б.С.  

Монография  

23 Организация мероприятий 

информационно-психологического 

противоборства в военном 

конфликте низкой интенсивности 

Монография. Астана. ҚР Тұңғыш 

Президентінің - Елбасы атындағы 

ҰҚУ. 2018. -219б. 

 

Оқу құралдары 

24 Организация информационного 

противоборства Вооруженных Сил 

Оқу құралы. ҚР Тұңғыш 

Президентінің - Елбасы атындағы 

ҰҚУ. 2018. - 133б. 

 

25 Информационное противоборство 

в схемах и таблицах 

Оқу құралы. ҚР Тұңғыш 

Президентінің - Елбасы атындағы 

ҰҚУ. 2019. -72 б. 

Лукманов 

Р.Н. 

Ладыгин 

А.В. 

 

 Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық 

қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы 

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

 

 

Ізденуші 

 

ф.д., полковник                  Т.Саурбаев 
 


