
«Қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми  

атағын алуы үшін (PhD) докторы, полковник А.И.Рысқұлбековтің  

ғылыми басылымдарының  

ТІЗІМІ 

(диссертацияны қорғағаннан кейін) 
 

№ Мақаланың атауы Журнал  

(№, жылы, беттері) 

Б.т. Бірлескен 

 авторлар 

1 О роли 

агитационного пункта 

батальона при 

создании батальонной 

тактической группы 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. – 2017. - № 2. 

- 64-66 б. 

0,2 Б.Кашкарбаев 

 

2 К вопросу о 

морально -

психологическом 

состоянии личного 

состава Вооруженных 

Сил Китайской 

Народной Республики 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. – 2017. - № 3. 

- 99-101б. 

0,2 З. Бурнаев  

3 О повышении уровня 

морально-

психологического 

состояния Советских 

войск в 

оборонительных 

операциях Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг) 

«Шекара» 

мамандандырылған 

ғылыми жабық 

журналы. – 2017. - № 2. 

- 214 - 218б. 

0,3 З. Бурнаев  

4 К вопросу о 

профессиональном 

отборе кандидатов на 

службу в 

подразделения 

специального 

назначения главного 

разведывательного 

управления 

Вооруженных Сил 

Республики Казахста 

«Шекара» 

мамандандырылған 

ғылыми жабық 

журналы. – 2017. - № 

3.  - 99 - 104б. 

0,4 З. Бурнаев  

5 Качественный отбор 

преподавательского 

«Шекара» 

мамандандырылған 

0,4 З.Бурнаев.,  

Х. Вафин  



состава один из путей 

совершенствования 

подготовки офицеров 

запаса на военных 

кафедрах 

ғылыми жабық 

журналы. – 2017. - № 

3. - 48 - 53б. 

6 К вопросам 

устойчивости 

морально-

психологического 

состояния личного 

состава ограниченного 

контингента ВС СССР 

при выполнении 

боевых задач в 

Демократической 

Республике 

Афганистан 

«Бағдар» ғылыми-

теориялық журналы, – 

2018. - № 1. - 102-104 б. 

0,2 Д. Жусупов  

7 Совершенствование 

военно-

патриотической 

работы, проводимой 

военными кафедрами 

при гражданских 

высших учебных 

заведениях Казахстана 

«Шекара» 

мамандандырылған 

ғылыми жабық 

журналы. - 2019. - № 3. 

- 112 - 115б. 

0,3 З. Бурнаев.,  

Х. Вафин., 

М.Кожанулы  

8 Алгоритм 

организации 

психологической 

помощи 

военнослужащим и 

членам их семей в 

кризисных ситуациях 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. - 2019. - № 3. 

- 47-50б. 

0,3 Б. Жотеков,  

Т.Басхожаев  

9 К вопросу ведения 

маневренной обороны 

в арабо-израильской 

войне 1973 года 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы – 2020. - № 2. 

- 136-138 б. 

0,2 Х.Мирзохонзода  

10 О роли 

информационно-

пропагандистской 

работы в боевых 

действиях 

«Бағдар» ғылыми-

теориялық журналы – 

2020. - № 2. – 26-30 б. 

0,3 Б. Кашкарбаев  

11 Центральная Азия в «ҰҚУ хабаршысы» 0,2 Н. Бутаев  



начале XX века: 

основные особенности 

социально-

политического, 

экономического и 

социокультурного 

положения 

ғылыми-білім беру 

журналы. – 2020. - № 2. 

- 127-131 б. 

12 Апробация и 

основные полученные 

научные результаты в 

ходе выполнения 

грантового проекта по 

совершенствованию 

системы военно-

патриотического 

воспитания 

студенческой 

молодежи 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. – 2020. - № 4. 

- 66-69 б. 

0,2 С. Мукушев, 

Ж.Нагуманова,  

З. Бурнаев  

13 Опыт повышения 

устойчивости 

морально-

психологического 

состояния красной 

армии в 

наступательных 

операциях великой 

отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

«Бағдар» ғылыми-

теориялық журналы – 

2020. - № 4. – 30-38 б. 

0,5 - 

14 К вопросу 

деятельности  

партийно-

политических органов 

в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. – 2020. - № 4. 

- 86-89 б. 

0,4 - 

15 К истории партийно-

политической работы 

в рабоче-крестьянской 

красной армии в годы 

гражданской войны 

(1918-1920 гг.) 

ҚР Ұлттық ұлан 

Әскери институтының  

хабаршысы. Ғылыми-

білім беру журналы – 

2020. - № 4 (34), – 25-29 

б. 

0,5 - 

Басқа басылымдарда 



16 К понятию 

определения 

устойчивости 

морально-

психологического 

состояния личного 

состава при 

выполнении боевых 

задач 

Қырғызстан ғылымы, 

жаңа технологиялары 

және инновациялары № 

1, 2018. - 177-179б. 

(РҒДИ – 0,022) 

0,2 З. Бурнаев.,  

Х. Вафин  

17 Подготовка 

мобилизационного 

резерва (Анализ 

зарубежного опыта) 

Халықаралық ғылыми-

практикалық 

конференция 

материалдары «Қазіргі 

уақыттағы мемлекет 

қауіпсіздігінің сын-

қатерлеріне, 

қауіптеріне және қауіп-

қатерлеріне қарсы іс-

қимылдың 

халықаралық 

тәжірибесі». Нұр-

Сұлтан, 2019. - 277-281 

б.  

0,6 З. Бурнаев,  

Х. Вафин  

18 К вопросу о 

военно-

патриотической 

работе при 

подготовке 

офицерских кадров 

Халықаралық ғылыми-

практикалық 

конференция 

материалдары  

«Қазіргі уақыттағы 

мемлекет 

қауіпсіздігінің сын-

қатерлеріне, 

қауіптеріне және қауіп-

қатерлеріне қарсы іс-

қимылдың 

халықаралық 

тәжірибесі». Нұр-

Сұлтан, 2019. - 288-292 

б. 

0,3 Х. Вафин,  

Б. Жалелова,  

З.Бурнаев  

19 К вопросу о 

подготовке 

мобилизационного 

резерва в вузах 

№2 ҰҚУ ақпараттық 

жинағы. Нұр-Сұлтан, -

2019. - 102-107 б. 

0,4 З.Бурнаев,  

Х. Вафин  



гражданского 

профиля 

20 К вопросу 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

Республики 

Таджикистан 

ҰҚУ халықаралық 

ғылыми-теориялық 

конференция жинағы. 

Нұр-Сұлтан, 2020.  

- 163-169 б. 

0,5 А. Акимкулов  

Х. Мирзохонзода  

21 Совершенствовани

е военно-

патриотического 

воспитания на 

военных кафедрах 

при гражданских 

вузах 

ҰҚУ халықаралық 

ғылыми-теориялық 

конференция жинағы. 

Нұр-Сұлтан, 2020.  

- 163-169 б. 

0,5 З. Бурнаев,  

К. Берекебаев  

22 Improving the 

Training of the 

Mobilization Reserve 

and Military-Patriotic 

Education in Military 

Departments at Civil 

Universities 

Машина жасау және 

өндіріс саласындағы 

зерттеулер мен 

әзірлемелердің 

халықаралық журналы. 

Том, 10, Шығарылым 3, 

Маусым 2020, - 3027-

3042б. (импакт фактор 

– 0,202). 

0,9 З.Бурнаев  

23   Личность генерала 

– как образ 

национального духа  

 

«Евразийский Союз 

Ученых (ЕСУ)». 

Халықаралық ғылыми-

зерттеу журналы.  

DOI:10.31618/ESU.2413

-9335.2020.8.74. 

№ 5 (74) / 2020.  

8 бөлім. -36-41б.  

(РИНЦ – 1,44). 

0,3 М.Кожанулы  

А.Төгісова  

24 Economic and Legal 

Issues for Training 

Reserve Personnel 

Among the University 

Students in 

Kazakhstan and 

Foreign Countries 

Құқық және экономика 

саласындағы 

перспективалық 

зерттеулер журналы. 

2020 жылдың жазы, XI 

Том, 3-шығарылым 

(49).-.1009-1031б. (DOI: 

https://doi.org/10.14505/j

arle.v11.3(49).36). 

1,4 З. Бурнаев,  

Х. Вафин,  

М. Кожанулы, 

А. Борашев  



(импакт фактор – 

0,229). 

25 Жизненный путь 

героя Советского 

Союза, первого 

Министра Обороны 

РК Нурмагамбетова 

Сагадата 

Кожахметовича 

Ақпараттық қоғам: 

шектеулер мен 

тәуекелдер – өткен, 

қазіргі және болашақ: 

Ұлы Отан соғысы мен 

екінші дүниежүзілік 

соғыстың Жеңісінің 75 

жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми 

конференция 

материалдары. Жин. 

мақалалар-М: баспа 

орталығы И.М. 

Губкина атындағы 

РМҚ Мұнай және газ 

ҒЗУ) - 264-270 б. 

0,4 З. Бурнаев, 

Ж. Нагуманова  

Х.Вафин  

Монографиялар 

26 Повышение 

устойчивости 

морально-

психологического 

состояния личного 

состава ВС РК при 

выполнении боевых 

задач: история и 

современность 

Монография. Астана. 

2018. – 267б. 

 

16,7 - 

27 Совершенствование 

системы военно-

патриотического 

воспитания 

студенческой 

молодежи  на 

военных кафедрах 

высших учебных 

заведений 

Республики 

Казахстан. 

 Монография. Нур-

Султан. НУО, 2020. –

240 с. 

15 З.Бурнаев, 

А.Борашев, 

Х.Вафин, 

М.Кожанулы  
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