
Философия докторы (PhD), Құсайынов Қайдар  Қайсарұлының 

«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 бойынша ғылыми басылымдарда 

1 Су ресурстарының 

экологиялық қауіпсіздігі 

елдің ұлттық  қауіпсіздігі 

элементі ретінде   

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2017, №4.  

-142-145б. 

0,3 Қазанғапова 

Н.Б.  

2 ҚР ҚК әскери 

қызметшілерінің 

психологиялық 

дайындығы мәселелерін 

зерттеу  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2018, №1. 

-89-91б.  

0,2   

3  ҚР ҚК әскери 

психологтары 

институтының тарихы 

және даму 

перспективалары 

«Бағдар» әскери-

теоретиялық 

журналы. 2018, №1. 

- 97 -100 б.  

0,2   

4 Әскери қызметшілердің 

психологиялық 

дайындығының шетелдік 

тәжірибесі  

 «ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2018, №3.  

-152-156б. 

0,3 Макаров 

Е.Л.  

5 ҚР ҚК психолог 

офицерлерінің бітімгерлік 

операциялардағы кейбір 

жұмыс аспектілері  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2018, №4.  

-63-66б.  

0,3   

6 ҚР ҚК  басшылық 

құрамының басқару 

қызметіндегі 

психологиялық аспектілер 

рөлі  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2019, № 2. 

 -58-61б.   

0,3   

 

 

 

7 Қайғылы оқиғаға тап 

болған әскери 

қызметшілердің отбасы 

мүшелерімен жұмысында 

ҚР ҚК және басқа да 

әскерлер мен әскери  

құралымдарындағы алып 

жүру тобына ұсыныстар  

«ҚР ІІМ ТЖК 

Көкшетау техникалық 

институтының 

хабаршысы».  2019,  

1 (33). - 15-23б. 

0,6 Стрелков 

К.А., 

Ибраев А.Т.  

 



8 Әскери психологтің 

арнайы жилеті  

   

   

«ҚР ІІМ ТЖК 

Көкшетау техникалық 

институтының 

хабаршысы.  

№ 4(36), 2019. -26-31б. 

0,4 Стрелков 

К.А. 

9 Әлемнің жетекші 

армиялары (АҚШ, РФ, 

ҚХР) мысалында 

ақпараттық-психологиялық 

күрестің (АПК) шетелдік 

тәжірибесі  

 

 

Қазақстан 

Республикасы  

Ұлттық  ұланы   

Әскери институтының  

хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы 

2020,  №1 (35). 

-18-31б. 

0,8   

10 ҚР ҚК әскери 

қызметшілерінде өз өзіне 

қол жұмсау көріністерінің 

объективті және 

субъективті себептеріне 

ықпал ету және оларды 

күнделікті қызметте 

болжау 

«Қазақстан 

Республикасы Ұлттық  

ұланы   Әскери 

институтының  

хабаршысы»  ғылыми-

білім беру журналы 

№2 (36). 2020. 

-46-50б. 

0,3 Калышев 

А.А. 

11 Өзін өзі  оқшаулау 

жағдайында ҚР ҚК жеке 

құрамында психологиялық 

күйзеліске тұрақтылықты 

қалыптастыру  

 

 

«Қазақстан 

Республикасы Ұлттық  

ұланы   Әскери 

институтының 

хабаршысы»  ғылыми-

білім беру журналы 

2020, №2 (36).- 46-50б. 

  0,3 

 

Әбілмажинов 

А. 

Жұмағалиев

А.М. 

12 Табиғи және техногенді 

сипаттағы төтенше 

оқиғалар жағдайында жеке 

құраммен психологиялық 

жұмыс 

«Көкшетау 

техникалық 

институтының  

хабаршысы». 2020,  

№ 4(40). -15-23б.  

  0,6 

 

  

 

 

 

 

13 ҚР ҚК авиациялық 

психологияның қалыптасу 

тарихы  

 

«Қазақстан 

Республикасы Ұлттық  

ұланы   Әскери 

институтының 

хабаршысы»  ғылыми-

білім беру журналы   

2021, №1.(39). -34-40б. 

  0,4 

 

Шикова Т.А. 

14 Шетелдік ғалымдардың 

еңбектеріндегі күйзелісті 

зерттеуге деген кейбір 

көзқарастар  

 

«Қазақстан 

РеспубликасыҰлттық  

ұланы   Әскери 

институтының 

хабаршысы»  ғылыми-

  0,3 

   

Құсайынов 

С.К. 

 



білім беру журналы.   

2021, №1. -66-70б.  

15 ҚР ҚК психологиялық 

жұмысының  қазіргі 

заманғы жағдайлардағы 

рөлі  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2021, №1.  

-90-94б.  

  0,3 

   

  

 

16 Таулы Карабахтағы 

жандалдасушы 

тараптардың ақпараттық-

психологиялық қарсы 

күресінің кейбір 

ерекшеліктері 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. 2021, №1. 

 -95-98б. 

  0,3 

   

Бирюлин 

А.Ф. 

Жұмағалиев 

А.М. 

 

17 Өзін өзі регуляциялау 

тәсілдері  әскери 

қызметшілердің кәсіби 

қызметінде неғұрлым 

қолайлы  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2021, №2.  

-111-116б. 

 0,4 

   

  

 

18 Әскери қызметте шекті 

жасқа жеткен және ҚР ҚК 

қатарынан запасқа кететін 

әскери қызметшілердің 

психологиялық-әлеуметтік 

бейімделуін 

ұйымдастырудың кейбір 

мәселелері  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2021, №2.  

-193-200б. 

 0,5 

  

 

Сейтказин 

А.С. 

Байтаков 

Н.С. 

Өзге де  жарияланымдарда 

19 ҚР ҚК үшін ақпараттық-

психологиялық 

қауіпсіздіктің кейбір 

аспектілері  

 (арнайы оқу-

жаттығуларға зерттеу 

тобының қатысу 

қорытындылары 

бойынша) 

ҰҚУ ақпараттық 

жинағы. 2018, №1. 

-58-60б. 

0,2     

20 Ежелгі Рим сарбаздарын 

алдын ала 

(психологиялық) 

дайындауды 

қалыптастыру тарихынан  

  

 

«Әскери теория мен 

практиканың өзекті 

проблемалары» 

ғылыми еңбектер 

жинағы. Нұр-Сұлтан. 

ҰҚУ. 2019. 

- 269-274 б. 

0,4 Коныров 

А.Т. 

 

 

 

 

 

Шетелдік ғылыми басылымдарда 

21 Орталық Шығыс Армия генералы 0,5 Мукумов 



зерттеушілерінің 

еңбектеріндегі 

сарбаздардың рухани 

дайындығы мәнмәтінінде 

физикалық дайындығын 

зерттеу тарихының кейбір 

мәселелері 

 

  

  

 

А.П.Хрулев 

атындағы 

материалдық-

техникалық 

қамтамасыз ету 

Әскери академиясы. 

Теміржол әскерлері 

және әскери қатынас 

әскери институты.  

Ғылыми мақалалар 

жинағы. Санкт-

Петербург. Петергоф 

-№ 1(39), 2019.  

-163-170б.  

2019.17.01. 

келісімшарт №61-

01/2019К  

А.К., 

Морозов 

А.А. 

 

22 Психологиялық дайындық 

ҚР ҚК ӘТК үшін 

мамандарды 

дайындаудағы 

жауынгерлік 

дайындығының негізі 

ретінде  

 

Армия генералы 

А.П.Хрулев 

атындағы 

материалдық-

техникалық 

қамтамасыз ету 

Әскери академиясы. 

Теміржол әскерлері 

және әскери қатынас 

әскери институты.  

Ғылыми мақалалар 

жинағы. Санкт-

Петербург. Петергоф 

2020, № 8. -325-331б.  

0,5 

 

Мукумов 

А.К., 

Морозов 

А.А. 

 

Монография  
№ 

п/п 

Атауы    

 

Кім ұсынған  

 

Баспа 

табақ Кол-во п.л. 

Тең авторлар   

  23 Монография: 

«Становление и развитие 

психологической 

подготовки 

военнослужащих в 

Вооруженных Силах 

Республики Казахстан»  

Ұлттық қорғаныс 

университеті Ғылыми 

кеңесінің   

2019 жылғы  21 

мамырдағы №6 

хаттамасы. 

 -Астана. 2019. -225б. 

 

14 

  

   

Патенттер, авторлық құқықтары  
24 Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

Қазақстан 

Республикасының  

    



құқықтардың мемлекеттік 

тізілімге мәліметтерді 

енгізу туралы  куәлік  «ҚР 

ҚМ әскери психологі 

белгісі» 

Әділет Министрлігі  

«Ұлттық зияткерлік 

меншік институты»  

РМК  

2018ж.   21 маусым   

 № 2061    

25 Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізілімге мәліметтерді 

енгізу туралы куәлік. 

«Әскери психологтің ҚР 

ҚК кәсіби қызметіндегі 

жұмысы алгоритмі» 

 Қазақстан 

Республикасының  

Әділет Министрлігі  

«Ұлттық зияткерлік 

меншік институты»  

РМК 

2018ж.  26 маусым  

№ 2143  

  

  

  

26 Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізілімге мәліметтерді 

енгізу туралы куәлік.   

«Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Ұланының 

қызметтік-жауынгерлік 

қызметіндегі Н-бөлімінің   

мемлекеттік-құқықтық 

дайындық жөніндегі 

офицердің алгоритмі 

бойынша ұсынымдар 

(жұртшылықпен 

байланысы бойынша)  

Қазақстан 

Республикасының  

Әділет Министрлігі  

«Ұлттық зияткерлік 

меншік институты»  

РМК 

2018ж. 17 шілде  

№ 2337   

  

   

Жұмағалиев 

А.М. 

27 Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізілімге мәліметтерді 

енгізу туралы куәлік. 

«Деструктивті күштердің 

ақпараттық-

психологиялық 

ықпалынан  Н-бөлімінің 

жеке құрамын 

ақпараттық-

психологиялық қорғау 

жоспарының жобасы» 

 Қазақстан 

Республикасының  

Әділет Министрлігі  

«Ұлттық зияткерлік 

меншік институты»  

РМК 

2018ж. 18 шілде  

№ 2352  

   Жұмағалиев 

А.М. 

28 Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

Қазақстан 

Республикасының  

Әділет Министрлігі 

  Стрелков 

К.А.,   

Ибраев А.Т. 



тізілімге мәліметтерді 

енгізу туралы куәлік. 

«Қайғылы оқиғаға тап 

болған әскери 

қызметшілердің отбасы 

мүшелерімен жұмысында 

ҚР ҚК және басқа да 

әскерлер мен әскери  

құралымдарындағы алып 

жүру тобына ұсыныстар » 

«Ұлттық зияткерлік 

меншік институты» 

РМК  

2019ж.  27 наурыз  

№ 2352 

29 Авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізілімге мәліметтерді 

енгізу туралы куәлік. « 

Қызметтік-жауынгерлік 

қызметті орындау кезінде 

психологиялық өзгеріске 

ұшыраған ҚР Ұлттық 

Ұланы әскери 

қызметшілері мен 

қызметкерлеріне 

психологиялық оңалту 

жүргізу әдістемесі» 

Қазақстан 

Республикасының  

Әділет Министрлігі  

«Ұлттық зияткерлік 

меншік институты»  

РМК  

 2019ж. 15 мамыр 

 № 3311  

  Стрелков 

К.А., 

Қазанғапова 

Н.Б. 

 

 

 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы 

 

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

 

2021 жылғы   8 қыркүйек 


