
Полковник Е.Т.Улаковтың «қауымдастырылған профессор (доцент)» 

 ғылыми атағын алуы үшін жарияланған  

ғылыми мақалалары мен еңбектерінің  

ТІЗІМІ 

 

№ Ғылыми мақалалар мен 

еңбектердің тізімі 

Баспа, журнал атауы 

(№, ж., беті). 

Баспа/

табақ 

Тең авторлар 

1 2 3 4 5 

Уәкілетті органдар ұсынған, соның ішінде «әскери іс және қауіпсіздік» мамандығы 

бойынша ғылыми басылымдарда 

1 Қазіргі кезеңде 

радиоэлектрондық барлауды 

дамыту перспективалары  

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми -

білім беру журналы.  

№ 2,  2017.  – 114-116б. 

0,2 Мұқатаев Д.К. 

2 Радиоэлектрондық 

барлаудағы ақпаратты өңдеу 

ерекшеліктері  

 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми -

білім беру журналы.  

 № 1,  2018. –112-113б. 

0,12 - 

3 Шағынкөлемді ұшқышсыз 

ұшатын аппараттарды 

байқап қалу  ерекшеліктері   

 

 «ҰҚУ хабаршысы» ғылыми -

білім беру журналы.   
 № 3, 2019.  –129-132б. 

0,25 - 

4 Әскери-саяси жағдайды 

бағалау және болжамдау 

жөнінде ұсынымдар  

«Шекара» мамандандырылған 

ғылыми жабық журналы.  

№ 4, 2019. -56-61 б. 

0,38 Мұхамедиев Н.М. 

5 Әскери - саяси жағдайды 

бағалау әдістемесі 

 

«Шекара» мамандандырылған 

ғылыми жабық журналы.  

№ 4, 2019. - 44-50 б. 

0,44 Мұхамедиев Н.М. 

6 Барлау - соққы беру және 

барлау - атыс кешендерін 

құру туралы мәселесіне  

 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы.  

№ 3, 2019. –  23-26 б. 

0,25 Даутов А.М., 

Мұхамедиев Н.М. 

7 Барлау - соққы беру және 

барлау - атысы кешендері: 

жоғарыдәлдіктегі 

қарулардың қазіргі жағдайы 

және даму перспективасы 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми -

білім беру журналы.    
№ 3, 2019. – 102-104 б. 

0.19 Даутов А.М., 

Қуандиков А.А. 

8 Радио сигналының таралу 

көздеріне электрлі магниттік 

қолжетімділік 

радиомониторинг 

станциясын орналастырудың 

оңтайлы орнын таңдау 

критерийлері ретінде  

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы.  

№ 1,  2020.  – 110-114 б. 

0,3 Мұхамбетов К.Б., 

Айтахунов А.С., 

Ізтлеуов С.Б. 

9 Қазіргі заманғы қарулы 

қақтығыстардағы 

радиоэлектрондық күрес 

құралдарын қолдану 

тәсілдерін жетілдіру  

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы.  

№ 4, 2020. – 43-48 б. 

0,38 Мұхамедиев М.Н. 

10 Кедергілерді 

аэродинамикалық таратқыш  

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы.  

0,38 Соболев А.В. 



№ Ғылыми мақалалар мен 

еңбектердің тізімі 

Баспа, журнал атауы 

(№, ж., беті). 

Баспа/

табақ 

Тең авторлар 

1 2 3 4 5 

қазіргі заманғы қарулы 

қақтығыстарда 

радиоэлектрондық күрес 

құралы ретінде  

№ 1, 2021. – 16-21 б. 

11 Ұшқышсыз ұшатын 

аппараттар радио сигналы 

таралу көздерінің электрлі 

магниттік қолжетімділігін 

арттыру құралы ретінде  

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы.  

№ 2,  2021. – 100-105 б. 

0,38 - 

12 Ұрыс қимылдарын қазіргі 

заманғы жағдайларда 

жүргізуде радио сигналдары 

таралу көздерінің радиобасу 

тәсілдерін жетілдіру   

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы.  

№ 2, 2021. – 3-7 б. 

0,31 - 

Шетелдік ғылыми басылымдарда  

13  Әскери істегі оңтайлы 

шешімді таңдау   

 

Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік журналы «Форум 

молодых ученых», - Саратов: 

2018. - 1457-1461 б. 

0,31 - 

14 Шетел армияларында  

барлау - атыс   барлау-соққы 

беру) жүйелерінің даму 

перспективалары   

 

«Science. Актуальные 

научные исследования в 

научном мире» журналы. № 6 

(62), 2 б., - Переяслав: 2020. 

– 6-12 б.  

(Импакт-фактор 0,023). 

0,44 Ысмағұлов Д.Б. 

15 Reconnaissance - strike and 

reconnaissance - fire 

complexes as a way to 

improve the effectiveness of 

the armed forces 

Scientific journal «Sciences of 

Europe» № 55 (55), - Praha: 

2020. – 9-12 б. (Импакт-

фактор 0,022) 

0,25 Dautov A. 

16 Reconnaissance-strike and 

reconnaissance-fire complexes 

as a way to improve the 

effectiveness of the armed 

forces 

Scientific journal «Sciences of 

Europe» № 55 (55), - Praha: 

2020. –  9-12 б.  

(Импакт-фактор 0,022). 

0,31 Ongarov Ye. 

Монография, көмекші оқу құралы 

№ Атауы Кім ұсынған Баспа 

табақ 

Тең авторлар 

Монография 

17 Барлау - соққы беру және 

барлау - атыс кешендерін 

дамытудың 

әлемдік  тәжірибесін 

зерттеу. Қазақстан 

Респбуликасының Қарулы 

Күштерінде оларды құру 

Монография. -Нұр-Сұлтан: 

2020. – 114б. 

7 Даутов А.М., 

Қуандиков АА, 

Ысмагұлов Д.Б. 



№ Ғылыми мақалалар мен 

еңбектердің тізімі 

Баспа, журнал атауы 

(№, ж., беті). 

Баспа/

табақ 

Тең авторлар 

1 2 3 4 5 

және дамыту жөнінде 

ұсынымдар әзірлеу  

18 Заңсыз қарулы 

құралымдардың ұшқышсыз 

ұшу аппараттарымен 

күресте радиоэлектрондық 

күрес бөлімшелерін 

қолдану  

Монография. - Нұр-Сұлтан: 

2021. – 126б. 

 

8  

Оқу құралы 

19 Радиоэлектрондық 

барлаудың теориялық негізі  

-Нұр-Сұлтан. АДФ 

кітапханасы, мүкк. № 1534,  

– 95 б., құпия 

6 - 

20 Радиоэлектрондық барлау  -Нұр-Сұлтан. АДФ 

кітапханасы, мүкк. № 2413,  

– 127б., құпия 

 Сейсекенов А.Н., 

Қалабаев Н.И. 

     

21 Радиоэлектрондық 

барлаудағы жедел - 

ақпараттандыру жұмысы  

-Нұр-Султан . АДФ 

кітапханасы, мүкк. № 1513,  

– 133б., құпия 

 - 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы  

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО Ғалым хатшысы 

 

т.ғ.к., қауым. проф., майор                      А.Төгісова 

 

 

Ізденуші 

 

                                                  полковник                                      Е.Улаков 
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