
полковник Саматов Марат Анасовичтің 

 ғылыми басылымдарының  

ТІЗІМІ   

 
№ 

р/с 
Мақалалар атауы 

Журнал  

(№, жылы, беттері) 

Б.т. 

саны 

Тең 

авторлары 

1 2 3 4 5 

           1 Құзыретті органмен ұсынылған ғылыми басылымдарда   
1

1 

1 

Өңірлік қауіпсіздікті нығайту 

факторы ретінде ТМД 

шеңберіндегі әскери 

ынтымақтастыққа 25 жыл 

 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2017, №2.- 11-14 б. 

0,3 Саматова 

А.С. 

2 Қазақстан Республикасының 

ұлттық қауіпсіздігін нығайту 

факторы ретінде 

азаматтардың қорғаныстық 

санасын қалыптастыру 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2017, №4.- 3-7 б. 

0,3 Искакова 

Н.С., 

Рахимбаева 

З.Т. 

 

3 

Қазақстан Республикасының 

жаңа Әскери доктринасы 

мәнмәтінінде халықаралық 

әскери ынтымақтастықты 

дамыту 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2018, №1.- 16-20 б. 

0,2 - 

 

 

4 

Қазақстан Республикасында 

аумақтық қорғаныс жүйесін 

дамытудың кейбір 

аспектілері туралы 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2018, №4.- 21-27 б. 

0,2 - 

 

 

 

5 

Ауғанстандағы әскери іс-

қимылдар призмасы арқылы 

әскери өнерді дамытудың 

кейбір аспектілері туралы 

(1979-1989 жж.) 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2019, №1.- 33-38 б. 

0,2 - 

 

6 

Қазақстандық әскери жоғары 

оқу орындарында ғылыми 

қызметті жетілдіру – 

офицерлердің білім деңгейін 

арттыруды қисынды 

заңдылығы 

«ҰҚУ Хабаршысы» 

Ғылыми-білім беру журналы. 

2019. - №3. –42-47 б. 

 

0,2  

 

 

7 

Қазақстан армиясының 

құрылуы мен қалыптасу 

кезеңіндегі Елбасының 

шешуші рөлі 

«ҰҚУ Хабаршысы» 

Ғылыми-білім беру журналы. 

2019. - №3. –133-136 б. 

 

0,2 Искакова Н.С. 

 

8 

Қазақстан Республикасының 

әскери қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудегі 

Елбасының рөлі 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2019, №4.- 3-6 б. 

0,3 Искакова Н.С.  

 

9 

Әскери-патриоттық 

тәрбиенің теориялық 

негіздері туралы мәселеге 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2020, №1.- 53-57 б. 

0,3 Искакова Н.С.  

 

10 

Шанхай Ынтымақтастық 

Ұйымы Елбасының 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2020, №2.- 71-76 б. 

0,3 Ысқақова 

Н.С. 



еуразиялық бастамаларының 

бірі ретінде 

 

 

11 

Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерін 

ақпараттық қамтамасыз етуді 

құқықтық реттеуді жетілдіру 

«ҰҚУ Хабаршысы» 

Ғылыми-білім беру журналы. 

2020. - №2. –81-85 б. 

 

0,3 Аширов Ш.И. 

 

 

 

12 

Халықаралық әскери 

ынтымақтастықты кеңейту 

контексінде геоақпараттық 

қамтамасыз етудің әскери 

мамандарын даярлауды 

жетілдіру 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2020, №3.- 27-32 б. 

0,3 Аширов 

Ш.И., 

Жолдыбаев 

С.Ж. 

 

 

13 

Елбасының қазақстандық 

армияның жаңа бейнесін 

жасау жөніндегі ниеттерін 

іске асыру 

«ҰҚУ Хабаршысы» 

Ғылыми-білім беру журналы. 

2020. - №4. –131-138 б. 

 

0,2 Искакова Н.С. 

 

 

14 

Әскерлерді темір жол 

көлігімен тасымалдау-

әскерлердің жоғары 

жауынгерлік әзірлігінің 

маңызды факторы 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2021, №1.- 42-47 б. 

0,3 Камалетдинов 

С.Б., 

Акшулаков 

К.Ж. 

 

 

15 

Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті - Елбасы 

атындағы Ұлттық қорғаныс 

университетін Орта мерзімді 

перспективада дамытудың 

кейбір аспектілері туралы 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. 2021, №2.- 12-17 б. 

0,3 Камалетдинов 

С.Б. 

2  Шетелдік ғылыми басылымдарда  

16 Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш 

Президенті - Елбасы 

атындағы Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Халықаралық әскери 

ынтымақтастығы әлемдік 

ғылыми-білім беру 

кеңістігіне кіру факторы 

ретінде 

«XXI ғасырдағы ғылымдағы 

интеграциялық үдерістер» 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдарының жинағы. - 

Душанбе, Тәжікстан, 2018. – 

с. 194-200 

0,2 - 

17 ТМД шеңберіндегі әскери 

ынтымақтастық өңірлік 

қауіпсіздікті нығайту 

факторы ретінде 

«Гуманитарлық және 

әлеуметтік-экономикалық 

ғылымдардың өзекті 

мәселелері» XIII 

Халықаралық ғылыми-

практикалық 

конференциясының 

материалдар жинағы. 4-б. 

Саяси ғылымдардың өзекті 

мәселелері. - Вольск, 2019. – 

№ 13 (65). - Б. 77-80 

0,2 - 

18 ШЫҰ призмасы арқылы 

Еуразиялық 

интеграциядағы Н.Ә. 

ШЫҰ-ға қатысушы елдер 

өңірлерінің өзара іс-қимылы: 

проблемалар, трендтер, 

0,3 Искакова Н.С. 



Назарбаевтың рөлі перспективалар: 

Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция 

материалдарының жинағы. – 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2019. – С. 

61-67 

 

5 Басқа да журналдарда  

19 Әскери күш рейтингі-2019 Ақпараттық жинақ. – 2019.  

- №1 – С. 33-38 

0,2 - 

 

Монография 

20 «Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштерін 

қалыптастырудағы және 

нығайтудағы рөлі». –  

Монография. - Нұр-Сұлтан, 

2021. – 133 б.  

8,3  

Авторлық куәліктер 

21  Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді 

енгізу туралы куәлік № 511, 

13.11.2018. «Ғылым 

туындысы. ҚР ұлттық 

қауіпсіздігін нығайту 

факторы ретінде 

азаматтардың қорғаныс 

санасын қалыптастыру» 

№ 511  

13.11.2018. 

 Искакова Н.С. 

22 Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді 

енгізу туралы куәлік. 

«Ғылым туындысы. 

«Қорғаныс санасы» 

ұғымының анықтамасы 

№ 507  

 13.11.2018 

 Искакова Н.С. 

23 «Әскери-патриоттық 

тәрбиенің теориялық 

негіздері» авторлық 

құқықпен қорғалатын 

объектілерге құқықтардың 

мемлекеттік тізіліміне 

мәліметтерді енгізу туралы 

куәлік 

№10170  

 25.05.2020 

 Искакова Н.С. 

24 Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді 

№10196  

 25.05.2020. 

 Искакова Н.С. 



енгізу туралы куәлік 

«әскери-патриоттық 

тәрбие» ұғымын айқындау. 

 

 

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы 

 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, 

  

                                     майор                          А.Төгісова 

 

Ізденуші 

 

полковник                       М.Саматов                     

 
 


