
Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми  

атағын алуы үшін магистр, полковник И.Б. Жолдыбаевтың 

ғылыми басылымдарының 

ТІЗІМІ 

 
№ Мақаланың 

атауы 
Журнал  

(№, жылы, беттері) 
Б.т. Бірлескен 

авторлар 
Уәкілетті орган ұсынған басылымдарда 

1 Особенности 

планирования огня 

артиллерии при 

проведении 

специальной 

операции в горно-

лесистой местности 

«Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. 

 2014. № 4. - 8-11б. 

0,4 

 

 

 

 

Узбеков А.Т. 

 

 

 

2 Влияние городских 

условий на 

применение 

противотанковых 

средств 

«Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. 

2015.  № 1. - 25-28 б. 

0,3 

 

 

 

 

 

 

3 Самоообразование 

преподавателя 

военного учебного 

заведения, одна из 

составляющих 

повышения 

педагогического 

мастерства 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы. 

2015. № 1. -54-56 б. 

0,3 

 

 

 

 

 

 

4 Профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

высшего учебного 

заведения 

«Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы.  

2016. № 4. - 62-66 б. 

0,3  

5 Творчество 

преподавателя от 

адаптации к 

профессии до 

мастерства 

«Гуманитарлық 

зерттеулер», «Омск 

мемлекеттік 

педагогикалық 

университетінің 

хабаршысы», № 2  (15), 

2017ж. -102-104 б. 

0,3 Олейник В.С. 

6 Педагогическая 

техника и речевая 

культура как 

«Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Хабаршысы» ғылыми-

0,3 Узбеков А.Т. 

 



компоненты 

педагогического 

мастерства 

преподавателя 

білім беру журналы.  

2018. № 2. - 53-55 б. 

7 Развитие 

разведывательных 

возможностей 

артиллерии 

сухопутных войск 

НАТО 

Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Хабаршысы. Ғылыми-

білім беру журналы – 

2018. № 2. - 158-160 б. 

0,3 Куанышбаев М.Д. 

8 Высокоточное 

оружие как 

важнейшей 

движущий фактор 

развития средств и 

форм вооруженной 

борьбы 

«Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. 

2019. № 2. - 24-26 б. 

0,3 Тануев А.А. 

  

9 Пути повышения 

эффективности 

огневого поражения 

высокоманевренных 

целей 

«Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. 

2019. № 3.–79-82 б.  

0,4 Олейник В.С. 

Абеков Ж.С. 

10 Высокоточное 

оружие как 

приоритетное 

направление 

развития 

современного 

вооружения 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы. 

2019.  № 4.-22-26 б. 

0,4 Тануев А.А. 

11 О порядке выбора 

рационального 

варианта 

обеспечения 

стрельбы 

артиллерии 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы. 

2020. - № 1. ISSN 2306-

7357. –88-91 б. 

0,5  

12 Развитие 

теоретических 

положений по 

боевому 

применению РВиА 

по опыту 

зарубежных стран 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы. 

2020.  № 1. - 33-96 б. 

0,4 Альчекенов Л.С. 

Усенов С.А. 

13 Методика «Ұлттық қорғаныс 0,4  



организации 

топогеодезического, 

гидрометеорологиче

ского, 

баллистического 

обеспечения 

стрельбы артиллерии 

с использованием 

средств 

автоматизации 

университетінің 

Хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. 

 2020. № 1. –88-91 б. 

14 Анализ состояния и 

возможностей 

стовольной 

артиллерии  

вооруженных сил 

зарубежных стран 

«Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. 

2020.  № 1. - 148-151 б. 

0,4 Альчекенов Л.С. 

Усенов С.А. 

     

Басқа басылымдарда 
15 Перспективы 

развития 

топогеодезического 

обеспечения ВС РК 

Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш Президенті  

Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс 

университеті ғылыми 

еңбектерінің жинағы,  

Астана. 2018ж.  

-324-329 б. 

0,3  

16 Развитие и условия 

создания 

современной 

разведывательно-

огневой системы по 

опыту Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

  «Барлау атысының 

жүйесін дамытудағы 

шет мемлекеттерінің 

көз қарасы» 

кафедрааралық ғылыми 

техникалық 

конференциясы 

материалдарының 

жинағы. -Астана. 

2018ж.  - 130-136 б. 

0,3  

17 Тенденции развития 

способов 

применения средств 

огневого поражения 

Вооруженных Сил 

США. 

«Болашақтың соғысы: 

тұжырымдамалық негіз 

және тәжірибелік 

қорытынды» 

кафедрааралық ғылыми 

техникалық 

0,3 - 



конференциясының 

жиынтығы, 2-том, 

Астана, 2018 ж.. – 125-

130 б. 

18 Некоторые взгляды 

из опыта применения 

артиллерии в 

Великой 

Отечественной 

войне и современная 

практика. 

«Заманауи жағдайда 

ҚК  МТҚЕ және 

мемлекеттің басқа 

күштері 

структураларының 

тенденцияларын 

дамыту» 1-ші 

ведомствааралық 

ғылыми практикалық 

конференциясы 

материалдарының 

жиынтығы, Астана. 

2018.  150-154 б. 

0,3 Амангельдинов 

Н.А. 

Оқу құралы 

19 Топогеодезическое 

обеспечение 

ракетных войск и 

артиллерии в бою и 

операции 

Оқу құралы. ҰҚУ, 

Астана, 2015. -120 б. 

7,5  

20 Гидрометеорологи 

ческое обеспечение 

ракетных войск и 

артиллерии 

Оқу құралы. ҰҚУ, 

Астана, 2018. - 154 б. 

9,6  

 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО Ғалым хатшысы  
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Ізденуші 
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