
Тарих ғылымдарының кандидаты  

А.Қ.Төгісованың ғылыми басылымдарының  

ТІЗІМІ 

 («қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағын 

 алғаннан кейін)  

 

№ 

р/

н 

Мақалалар атауы Журнал  

(№, жылы, беттері) 

Б.т. 

сан

ы 

Тең авторлар 

           1 Құзыретті органмен ұсынылған ғылыми басылымдарда   

1 Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштеріндегі тіл саясатын 

талдау: тарихи аспекті  

(1989-2001жж. негізінде) 

«Бағдар» әскери -

теориялық журналы.   

2016, № 4.  - 65 -67б. 

 

0,2  

2 Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштеріндегі тіл саясатын 

талдау: тарихи аспекті 

(2001-2010жж. негізінде) 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. 

2016, № 4. -66-69б. 

0,3  

3 Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштеріндегі тіл саясатын 

талдау 

«Бағдар» әскери -

теориялық журналы. 

2017, №1.  -97-99б. 

0,2  

4 Қазақстан 

Республикасының  

Қарулы Күштеріндегі тіл 

саясатын талдау: тарихи 

аспекті 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы.  

2017, №1. - 95-97б. 

 0,2  

5 Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштеріндегі іс жүргізуді 

мемлекеттік тілде жүргізу 

тарихынан (Ұлттық 

қорғаныс университеті 

негізінде) 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы.  

2017, №2. -130-133б.  

0,3  

6 Қазақстандағы әскери 

басылым: тарихы және 

қазіргі жай-күйі  

«Бағдар» әскери -

теориялық журналы. 

2017, №2. - 72-75б. 

0,3 С.Әлімқұлов  

7 Қазақ әліпбиінің тарихы 

туралы 

«Бағдар» әскери -

теориялық журналы. 

2017, №4. - 64-66б. 

0,2  

8 Латын әліпбиі - Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

0,3 М.Қожанұлы  



Күштерінде журналы. 2017, №4.  

- 47-50б.   

9 Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштерінде  әскери 

терминдердің түсіндірме 

сөздіктерін әзірлеу 

тәжірибесінен 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы.  

2018, №2. - 47-48б. 

0,2  

10 Қазақстандық әскери 

бұқаралық ақпарат 

құралдарының 

мемлекеттік идеологияны 

насихаттаудағы тарихы 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру  

журналы. 2018, №3. 

-135-138б. 

0,3 С.Әлімқұлов  

11 Көне түркілердің 

балбалдарындағы 

патриоттық рухтағы 

идеялар (VII-IX 

ғасырлардағы түркі 

ескерткіштерінің тілі 

негізінде) 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы». 2019, 

№1.-122-125б. 

0,3 С. Оразбай 

 

12 Жаңа емле ережесі - 

Қазақстан Республикасы  

Қарулы Күштерінде 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы». 2019, №3. 

-51-53б. 

0,2 М.Қожанұлы  

Ж.Халидолда  

13 Кейбір заманауи  ұғым -

терминдер туралы 

(Қазақстан 

Республикасының 

әскери доктринасы 

негізінде) 

 

«Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Ұланы 

Әскери 

институтының 

Хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2020, № 2 

(36), (маусым)  

- 41-46б.  

0,4  

14 Партизандық күрес 

жүргізу тәжірибесі  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы». 2020, №3.  

-171-174б.  

0,3  

15 Кіші командирлерді 

әскери кәсіби тәрбиелеу: 

пайда болу тарихы және 

даму тенденциялары 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы. 

2021, №1. - 37-41 б. 

0,3  

16 Исторические этапы 

развития  и   актуальные 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы. 

0,4 Б.Жексенбинов  



проблемы идеологической  

работы в Вооруженных 

Силах Республики 

Казахстан 

2021, №2. - 34-39б. 

17 Соғыстан  кейінгі  кезеңде 

Қазақстан аумағындағы 

әскери баспа мен 

бұқаралық ақпарат 

құралдарының дамуы 

(1946-1990 жж.) 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы. 

2021, №2. - 54-57б. 

0,3  

 

18 Верификация 

математических моделей 

боевых действий на 

исторических данных 

 

Радиоэлектроника 

және байланыс 

әскери-инженерлік 

институтының 

Ғылыми  еңбектері. 

Әскери ғылыми-

техникалық журнал. 

2021, № 2(44). -7-14б. 

0,5 Н. Бектұрсынов  

А. Макипов  

 

19 Военная подготовка в 

оборонно-массовых 

организациях и школах в 

годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

Радиоэлектроника 

және байланыс 

әскери-инженерлік 

институтының 

Ғылыми  еңбектері. 

Әскери ғылыми-

техникалық журнал. 

2021, № 2 (44).  

-15-23б. 

0,6 М.Таласов  

Н.Асилов  

 

20 Исторический  обзор 

стохастических  

моделей боевых действий 

«Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Ұланы 

Әскери 

институтының 

Хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 

2021, № 2 (40).  

- 40-50б. 

0,7 Н. Бектұрсынов  

А. Макипов  

 

21 «Боевое знамя» газетінің 

алғашқы  нөмірі: 

мәселе тарихы 

 

«Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Ұланы 

Әскери 

институтының 

Хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы.    

0,3  



2021, № 2 (40).   

- 17-21б. 

22 Опыт ведения 

партизанской и 

контрпартизанской войны 

в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах 

второй половины XX-

начала XXI вв. 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы.  

2021, №2. -162-166б.  

0,3 А.Мартынов  

А. Молдашева  

23 Мәскеу үшін шайқастағы 

қазақстандық дивизиялар 

(238-атқыштар 

дивизиясының 

жауынгерлік жолы 

туралы)  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. 

2021, №2. -167-173б.  

0,5  

24 Историография проблемы 

повстанческого 

(басмаческого) движения 

Центральной Азии 20-30-

х годов ХХ века 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы. 

2021, №3. -51-58б. 

0,5 С.Мұхамеджанова  

Н. Бутаев  

25 История  развития теории  

и  практики идейно -

патриотического 

воспитания 

«Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Ұланы 

Әскери 

институтының 

Хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы.  

2021,  №3. -118-124б. 

0,5 Р. Лұқманов  

Б. Жексенбинов  

 

26 Партизан және 

контрпартизан соғысын 

тарихнамалық талдау 

«Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Ұланы 

Әскери 

институтының 

Хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2021, №3. 

 -39-44б. 

0,4  

27 История развития 

системы судебных 

учреждений КАССР  в 20-

е годы ХХ века  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. 2021, №3. 

- 194-198б. 

0,3  

28 Железнодорожный 

транспорт Западного  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

0,4 С.Мұхамеджанова  

А. Алдабергенова  



Казахстана 

в период Сталинградской 

битвы (1942-1943 гг.) 

журналы. 2021, №3.  

-183-188б. 

29 Деятельность военных 

средств массовой 

информации Казахстана, 

направленная на 

формирование массового 

сознания в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. 2021, №3. 

-189-193б. 

0,3  

30 Опыт ведения 

партизанской  и 

контрпартизанской 

борьбы в войнах прошлых 

лет и современности: 

ретроспективный анализ 

«Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Ұланы 

Әскери 

институтының 

Хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 

2021, №3.  - 44-54б. 

0,7 А. Мартынов  

Басқа журналдарда 

31 Личность генерала – как 

образ национального духа  

 

«Евразийский Союз 

Ученых» 

халықаралық 

ғылыми-зерттеу 

журналы.  

DOI:10.31618/ESU.24

13-9335.2020.8.74. 

№ 5 (74) / 2020.  

8 бөлім. - 36-41б. 

 

0,4 М.Қожанұлы  

А.Рысқұлбеков 

32 Қазақстан аумағында 

әскери баспаның  

пайда болу  және даму 

тарихы 

«Қазақ 

инновациялық 

гуманитарлық-заң 

университетінің 

Хабаршысы» 

2021, №2(50). 

Ғылымиметрлік 

базаға РҒСИ-ға 

енгізілген(2017.13.11.

№445/11-2017 шарт 

бойынша). 

-147-153б. 

 

 

0,5 С. Әлімқұлов  

Б. Жексенбинов  



                                                          Басқалары 

33 Ұлттық қорғаныс 

университетінде 

модульдік оқыту 

технологиясын қолдану 

тәжірибесінен  

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. 2018, №1. 

-78-80б. 

0,2  

34 Әскери кадрларды 

даярлаудағы заманауи 

тәсілдер 

«Әскери ғылым 

академиясының 

Хабаршысы».  

2018, №3. -12-15б. 

0,3 А. Төгісов 

35 М. Қозыбаев еңбектерінде 

қолданылған патриоттық 

рухтағы кейбір нақыл 

сөздердің  тілдік 

ерекшеліктері 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы».  

2019, №4.-70-72б. 

0,2 А.Сарсекенқызы  

36 Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштеріндегі 

қазақ тілінің жай-күйі 

туралы (Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

тәжірибесі негізінде) 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы». 2020, №1. 

- 82-84б. 

0,2  

37 Абайдың «Толық адам» 

концепциясының әскери 

ортадағы көрінісі хақында 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы». 2020, №1. 

-68-71б. 

0,3 А.Төгісов 

М. Қожанұлы 

38 Кейбір әскери 

терминдердің 

аналитикалық 

(синтаксистік) тәсіл 

арқылы жасалу жолдары 

туралы  

 

«Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Ұланы 

Әскери 

институтының 

Хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2020, №1 

(35), (наурыз). 

 - 65-70б. 

0,4 М.Қожанұлы 

Б.Жексенбинов  

39 Көп компонентті кейбір 

әскери терминді сөз 

тіркестерінің  

жасалу жолдары туралы 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы» 

2020, №2. -51-54б. 

0,3  

40 Самообразование и его 

роль в формировании 

личности офицера нового 

столетия 

«Бағдар» әскери-

теориялық журналы. 

2020, №2. -35-39б. 

0,3 А. Төгісов 

С.Канапьянов  

41 Әскери қызметшілердің Радиоэлектроника 0,3 Б.Жексенбинов  



стреске төзімділігін 

қалыптастырудың кейбір 

ерекшеліктері туралы 

және байланыс 

әскери-инженерлік 

институтының 

Ғылыми  еңбектері. 

Әскери ғылыми-

техникалық журнал. 

2020,  № 2 (40), 

(маусым). -217-221б. 

Е. Мұқатаев  

 

42 Әскери қызметшілерге 

құқықтық тәрбие берудің 

кейбір ерекшеліктері 

туралы  

Радиоэлектроника 

және байланыс 

әскери-инженерлік 

институтының 

Ғылыми еңбектері. 

Әскери ғылыми - 

техникалық журнал. 

2020, №2 (40), 

(маусым). -210-216б. 

0,5 Б.Жексенбинов  

Д.Мақабаев  

 

43 Модульдік оқыту 

құрылымы туралы  

«Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Ұланы 

Әскери 

институтының 

Хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 2020, №2 

(36), (маусым). -90-

94б. 

0,3  

44 Әскери тәртіпті нығайту 

бойынша кіші 

командирлердің қызметін 

басқаруды  жетілдірудің 

кейбір бағыттары туралы 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы».  2020, №2. 

-57-60б. 

0,3  

45 Pedagogical characteristics 

of the process of forming 

leadership skills among the 

graduate students of 

military establishments 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы». 2020, №2. 

-68-71б. 

0,3 Б.Жексенбинов  

А.Қалғанбаева 

46 Формирование лидерских 

качеств у магистрантов 

военных вузов как 

психолого-педагогическая 

проблема 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы». 2020,  №2.  

- 61-65б. 

0,3 Б.Жексенбинов  

Д.Попыкина 

47 Қашықтықтан оқыту 

жағдайында әскери 

кафедралардың 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы». 2021, №1. 

0,3 Н. Досмағамбетов  

Ж. Нағұманова  

Н. Ысқақова  



студенттерімен жеке - 

тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру  

-46-50б. 

48 Миротворческая 

деятельность ОДКБ. 

Состояние и перспективы 

развития 

«Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық Ұланы 

Әскери 

институтының 

Хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. 

2021, №3. - 3-8 б. 

0,4 А.Баймұқанов 

Р.Құрманбаев  

А.Бекмағамбетов  

 Атауы Кім ұсынған Б.т. 

саны 
 

Монографиялар 

49 Әскери ұжымдарды 

біріктіру, әскери 

қызметшілер арасында 

жарғылық қарым-

қатынастарды 

қалыптастыру жөніндегі 

сержант жұмысының 

әдістемесі 

Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш Президенті - 

Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Ғылыми кеңесі 

ұсынған (2017.03.04. 

(№7 хаттама).   

- Астана, 2017.  - 160б. 

10 

 

 

 

 

 

 

Б.Жексенбинов 

 

 

 

 

Оның ішінде 

ізденушіге тиесілі 

- 6.0. б.т. 

50 Совершенствование 

государственно-правовой 

подготовки личного 

состава Вооруженных 

Сил Республики 

Казахстан  

 

Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш Президенті - 

Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Ғылыми кеңесі 

ұсынған (2017.03.04. 

№7 хаттама).   

- Астана, 2017. - 118б. 

7,3 Б.Жексенбинов 

М.Қожанұлы  

51 Научные и теоретические 

основы норм нагрузки по 

выполнению научных 

работ (на основе НИР)   

 Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш Президенті - 

Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Ғылыми кеңесі 

ұсынған (2017.03.04. 

№7 хаттама).  -Астана, 

2017. - 60б. 

3,7 Қ.Ақшолақов 

А.Картавцев 

Н.Белгібеков 



52 Партизан және 

контрпартизан соғысын 

жүргізу тәжірибесі: 

тарихы және қазіргі заман 

 

Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш Президенті- 

Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Ғылыми кеңесі 

ұсынған (2021.29.07. 

№14 хаттама).  

- Нұр-Сұлтан қ.,  2021.   

-242б. 

15,

1 

А.Мартынов  

 

 

 

 

 

 

Оның ішінде 

ізденушіге тиесілі 

- 8,4 б.т. 

 Оқу-әдістемелік құралдар 

53 Оқыту процесінде жиі 

қолданылатын 

педагогикалық ұғымдар 

мен терминдер 

 

Қазақстан Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш Президенті – 

Елбасы атындағы 

ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Ғылыми кеңесі 

мақұлдап, Оқу-

әдістемелік кеңесі оқу-

әдістемелік құрал 

ретінде  баспаға 

ұсынған. - Астана, 

2017. - 124б. (қазақ 

тілінде). 

7,8 Жалпы 

редакциясын 

басқарған  т.ғ.к., 

доцент, п-к 

Төгісов А.Қ.  

Құрастырушы-

авторлары-  

т.ғ.к.,қауымд. 

проф., А.Төгісова  

филол.ғ.к., 

профессор 

М.Қожанұлы  

54 Оқыту процесінде жиі 

қолданылатын 

педагогикалық ұғымдар 

мен терминдер 

Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш Президенті – 

Елбасы атындағы 

ұлттық қорғаныс 

университетінің 

Ғылыми кеңесі 

мақұлдап (2018.26.04. 

№7 хаттама), Оқу-

әдістемелік кеңесі оқу-

әдістемелік құрал 

ретінде  баспаға 

ұсынған (2018. 29.05. 

(№7 хаттама).  

- Астана, 2018. - 146б. 

(қазақ тілінде). 

Құралға сынамақтан 

(апробация) кейін 

толықтырулар 

9,1 Жалпы 

редакциясын 

басқарған  т.ғ.к., 

доцент, п-к 

Төгісов А.Қ.  

Құрастырушы-

авторлары-  

т.ғ.к.,қауымд. 

проф., А.Төгісова  

филол.ғ.к., 

профессор 

М.Қожанұлы 



енгізілді. 

55 Áskeri salada qoldanylatyn  

sózder men sóz tírkesterí 

(jańa  latyn  álipbı 

negízínde,  1-bólіm)  

Baspaǵa Qazaqstan  

Respýblikasynyń 

Tuńǵysh Prezidentí- 

Elbasy atyndaǵy Ulttyq 

qorǵanys ýnıversitetí 

Ǵylymı keńesíníń 

sheshímí boıynsha 

usynylǵan (21.05.2019 

j.№6 hattama),   

Nur-Sultan, 2019 j. 

 - 114b.  

7,1  Qurastyrǵandar: 

А.Q.Тógísova  

және т.б. 

Әскери-тарихи еңбек 

56 Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштері – 25 жыл  

 

Жалпы редакциясын 

басқарған  генерал-

полковник Жасұзақов 

С.А. - Алматы: 

«Издательство Золотая 

Книга», 2017.-380б. 

(қазақ және орыс 

тілдерінде)  

23,

8 

ҰҚУ авторлық 

ұжымы. 

 

       Көмекші құрал 

57 Мемлекеттік тілде іс 

жүргізуге арналған 

көмекші құрал  

- Нұр-Сұлтан қ., 2019. 

-88б. 

5,5  Құраст. авторлар: 

А.Төгісова  

Қ.Қалмырзаева 

А.Нысанбаева  

Жинақ 

58 Әскери салада 

қолданылатын терминдер, 

сөздер мен сөз тіркестері 

ҰҚУ Ғылыми кеңесі 

ұсынған (2020.15.05. 

(№9 хаттама).  - Нұр-

Сұлтан, 2020.  - 196б. 

(қазақша -орысша) 

12,

3  
Құраст.авторлар: 

А.Төгісова  және 

т.б. 

 

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс университеті  

Ғылыми кеңесі төрағасының орынбасары  

 

ф.д., қауымдастырылған профессор,  полковник                    Қ.Ақшолақов  

 

Ізденуші  

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


