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ТІЗІМІ 

 

№ 

р/с 
Мақалалар атауы 

Журнал  

(№, жылы, беттері) 

Б.т. 

саны 
Тең авторлары 

1 2 3 4 5 

Құзыретті органмен ұсынылған ғылыми басылымдарда   

1 Кемелерге техникалық 

қызмет көрсету міндеттерін 

талдау 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы. – 2017, №1 

(наурыз) (73). - 127-130 б. 

0,3 Белгібеков Н.А. 

2 Әскери мақсаттағы 

автомобильдердің іштен 

жану қозғалтқыштары үшін 

сутегі қондырғысының 

прототипін әзірлеу 

перспективалары 

«Бағдар» әскери-теориялық 

журналы.-2017, №3 

(қыркүйек) (75). - 117-120 б. 

0,3  Доля А.В. 

3 Нақты жағдай бойынша 

техникалық қызмет көрсету 

«Бағдар» әскери - теориялық 

журналы. -2017, №3 

(қыркүйек) (75). - 132-134 б. 

0,2 Белгібеков Н.А. 

4 Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштерінде материалдық-

техникалық қамтамасыз 

етудің интеграцияланған 

жүйесін құру туралы 

мәселеге 

«Бағдар» әскери - теориялық 

журналы. – 2017, №4 

(желтоқсан) (76). - 90-93 б. 

0,3  Ильясов Б.Н. 

5 Кеме техникасына 

техникалық қызмет 

көрсетудің негізгі 

көрсеткіштері және оларды 

оңтайландырудың ықтимал 

жолдары  

«Бағдар» әскери - теориялық 

журналы. – 2017, №4 

(желтоқсан) (76). - 124-128 б. 

0,3 Белгібеков Н.А., 

Несипбаев Р.Х. 

6 Полктік жер қазатын 

машинаның трансмиссиясы 

мен жұмыс органының 

сақтандыру құрылғысын 

басқарудың уақыт 

аралығын анықтау (ПҚМ-2)  

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2018, 

№3 (қыркүйек) (79).  

- 118-124 б. 

0,5 Ильясов Б.Н. 

7 Жер қазатын және жол-

құрылыс машиналарының 

жұмыс органдарының 

сақтандыру механизмдерін 

есептеу теориясы 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2018,  

№3 (қыркүйек) (79).  

- 125-127 б. 

0,2  Ильясов Б.Н. 

8 Тік айналу осі бар жел 

генераторларын қолдану 

туралы мәселеге 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2018, 

№4 (желтоқсан) (80).  

- 123-127 б. 

0,3 Адильбеков Е.К. 

9 Байланыс арнасында 

нейрондық желілік 

технологияларды қолдану 

ерекшеліктері: ұшқышсыз 

«Бағдар» әскери - теориялық 

журналы. – 2019, №2 

(маусым) (82). -94-97 б. 

0,3  Шабаев Ю.Н. 



ұшу аппараты-жердегі 

басқару пункті 

10 Кеме жұмысын желілік 

жоспарлау 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2019, №2 

(маусым) (82). - 98-101 б. 

0,3 Бельгибеков Н.А. 

11 ҚР ҚК әскерлерін 

материалдық-техникалық 

қамтамасыз етудің 

ақпараттық жүйесіне 

қойылатын негізгі 

талаптарды таңдауда 

артықшылық матрицасын 

қалыптастыру 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2019, №3 

(қыркүйек) (83). - 78-82 б. 

 

0,3 Грузин В.В., 

Мукашев А.Б. 

12 Зениттік артиллериялық 

жүйелерді зақымдау 

тиімділігіне әсер ететін 

факторлар туралы 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2019, 

№3 (қыркүйек) (83).  

- 104-107 б. 

0,3 Ермекбаев М.М.,  

Касимов Б.С. 

13 Жарылыс қаупі бар 

заттарды сақтау 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің қолданыстағы 

жүйесін талдау 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2019, 

№4 (желтоқсан) (84).  

- 73-79 б. 

0,5 Акшулаков К.Ж.,  

Оспанов А.Х., 

Чернягин Д.П. 

14 Ату жаттығуларын орындау 

үшін жел энергетикасы 

қондырғысының 

параметрлерін есептеу және 

негіздеу моделі 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2020, №1 

(наурыз) (85). - 27-32 б. 

0,4 Адильбеков Е.К. 

15 Техникалық жүйелерді 

жөндеу процесінде 

бөлшектерді қалпына 

келтіру тәсілдерін 

салыстырмалы талдау 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2020, №1 

(наурыз) (85). - 100-104 б. 

0,3 Грузин В.В. 

16 Ұшқышсыз ұшу 

аппараттарын дамыту 

бағыттарын айқындау 

мәселесіне 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2020, №1 

(наурыз) (85). - 105-109 б. 

0,3 Тыныбаев С.К., 

Чернягин Д.П. 

17 Тамақтандыруды 

ұйымдастыру саласындағы 

шетелдік әскерлердің 

аутсорсингін талдау 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№1 (наурыз) (85).  

- 101-105 б. 

0,3 Чернягин Д.П., 

Байсейтов Г.Н. 

18 Қару-жарақ пен әскери 

техниканы ірі 

өндірушілерді талдау 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№1 (наурыз) (85). 

 - 114-119 б. 

0,4 Ли С.Д.,  

Аймушев А.А., 

Чернягин Д.П. 

19 Әскерлерді автотехникалық 

қамтамасыз ету: қазіргі 

заман және болашағы 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№2 (маусым) (85). - 85-88 б. 

0,3 Боярин В.А., 

Майтанова А.М., 

Алиханов Г.Э. 

20 Инженерлік барлаудың 

техникалық құралдарының 

перспективалы бағыттарын 

дамыту мәселесіне 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. - 2020. - 

№2 (маусым) (85).  

- 117-122 б. 

0,4 Чернягин Д.П., 

Оспанов А.Х., 

Алашбеков Е.А. 



21 Сутегі баламалы энергия 

көзі ретінде 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№2 (маусым) (85).  

- 123-126 б. 

0,3 Адильбеков Е.К.,  

Туенбаев Т.М. 

22 Қазіргі заманның жергілікті 

соғыстары мен қарулы 

жанжалдардағы әскерлерді 

техникалық қамтамасыз ету 

жүйесінің ерекшеліктері 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2020, №2 

(маусым) (86). - 87-91 б. 

0,3 Боярин В.А. 

23 Саланың техникалық-

технологиялық кешенін 

басқарудың құрылымдық 

схемасын жетілдіру 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2020, №3 

(қыркүйек) (87). - 79-85 б. 

0,5 Грузин В.В., 

Тулембаева А.Н.,  

Доля А.В. 

24 Экономикалық прагматизм 

негізінде Қазақстан 

Республикасының 

қорғанысы мен қауіпсіздігін 

әскери-техникалық және 

әскери-технологиялық 

қамтамасыз ету 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2020, №3 

(қыркүйек) (87). - 86-92 б. 

0,5 Тулембаева А.Н.,  

Грузин В.В.,  

Доля А.В. 

25 Әскери логистика: 

Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштерінде материалдық-

техникалық қамтамасыз 

етудің интеграцияланған 

жүйесін құру ерекшеліктері 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2020, №3 

(қыркүйек) (87). - 93-98 б. 

0,4 Грузин В.В., 

Тогусов А.К., 

Тулембаева А.Н.,  

Доля А.В. 

26 Әскери қызметшілердің 

перспективалы жауынгерлік 

керек-жарағын дамыту 

мәселесіне 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2020, №3 

(қыркүйек) (87). - 99-105 б. 

0,5 

 

Чернягин Д.П., 

Оспанов А.Х. 

27 Ұңғы арнасының тозуын 

өлшеу үшін аэромеханика 

принциптерін таңдау 

негіздемесі 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№3 (қыркүйек) (85).  

- 135-139 б. 

0,3 Лесов Г.С., 

Касимов Б.С. 

28 Қару-жарақ пен әскери 

техниканы қалпына 

келтірудің жылжымалы 

құралдарын жетілдіру 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№3 (қыркүйек) (85).  

- 149-153 б. 

0,3 Беликов К.Л., 

Култасов А.Ш. 

29 Саланың техникалық-

технологиялық кешені 

жүйесінің құрылымына 

қойылатын талаптарды 

таңдауда артықшылық 

матрицасын қалыптастыру 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020,  

№3/1 (қыркүйек) (85).  

– 17-22 б. 

0,4 Грузин В.В., 

Тулембаева А.Н. 

30 Қару-жарақ пен әскери 

техника бөлшектерінің 

үстіңгі қабаттарын 

дыбыстан жоғары бүркуге 

дайындау технологиясын 

жетілдіру жөніндегі 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№3/1 (қыркүйек) (85).  

–  23-27 б. 

0,3 Нураков С., 

Тулембаева А.Н.,  

Шугаев М.А. 



ғылыми-зерттеу 

жұмысының нәтижелері 

31 Қазақстан 

Республикасының Қарулы 

Күштерінде материалдық-

техникалық қамтамасыз ету 

жүйесін одан әрі 

ықпалдастыру туралы 

мәселеге 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№3/1 (қыркүйек) (85).  

- 64-68 б. 

0,3 Грузин В.В., 

Тогусов А.К., 

Тулембаева А.Н., 

Доля А.В. 

32 Армия камуфляждары: 

құрылу тарихы, қазіргі 

жағдайы және жетілдіру 

перспективалары 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2020, №4 

(желтоқсан) (88). - 92-102 б. 

0,7 Чернягин Д.П., 

Оспанов А.Х. 

33 Артиллерия атысын 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйелерінің  рөлі туралы 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№4 (желтоқсан) (86).  

- 37-39 б. 

0,2 Тыныбаев С.К. 

34 Қалалық жағдайда әскери 

операцияларды 

автотехникалық қамтамасыз 

етуді басқару ерекшеліктері 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2020, 

№4 (желтоқсан) (86).  

- 79-81 б. 

0,2 Базарханов Е.Б.,  

Акжолов Н.Б. 

35 Бронетанктік техниканың 

дизельді 

қозғалтқыштарының 

жағдайын бағалаудың, 

диагностикалаудың және 

жөндеудің кешенді 

әдістемесі 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2021, 

№1 (наурыз) (85). - 74-80 б. 

0,5 Грузин В.В., 

Искаков С.Т.,  

Доля А.В. 

36 Брондалған техникалық 

барлау машинасы – қару-

жарақ пен әскери 

техниканы қалпына 

келтірудің жылжымалы 

құралы 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2021, 

№1 (наурыз) (85).  

- 102-106 б. 

0,3 Беликов К.Л., 

Култасов А.Ш. 

37 Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінің әскери 

сынақ полигондарында 

техникалық жүйелерге 

сынақтар жүргізу 

талаптарының 

ерекшеліктері 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2021, №2 

(маусым) (90). - 72-76 б. 

0,3 Грузин В.В.,  

Доля А.В. 

38 Негізгі доңғалақты 

шассидің тірек 

конструкцияларының 

рамалары мен 

элементтерінің сипаттамасы 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2021,  

№2 (маусым) (89).  

- 139-144 б. 

0,4 Беликов К.Л., 

Култасов А.Ш. 

39 Әскери сынақ 

полигондарын құрудың 

әлемдік тәжірибесін талдау 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. - 2021.  

-№2 (маусым) (89).   

- 189-192 б. 

0,3 Грузин В.В.,  

Доля А.В. 

40 Артиллериялық ұңғыларды «ҰҚУ хабаршысы» ғылыми- 0,3 Ермекбаев М.М., 



диагностикалау 

технологиясын қолдану 

бойынша ұсыныстар 

білім беру журналы. – 2021, 

№3 (қыркүйек) (90).- 44-48 б. 

Касимов Б.С. 

41 Қару-жарақ пен әскери 

техниканы консервациялау 

әдістері мен тәсілдерін 

талдау 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы.- 2021.  

-№3 (қыркүйек) (90). 

-132-136 б. 

0,3 Тогусов А.К., 

Грузин В.В.,  

Доля А.В. 

42 Қару-жарақ пен әскери 

техниканы қалпына 

келтірудің жылжымалы 

құралдарының жұмыс істеу 

тиімділігін бағалау 

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-

білім беру журналы. – 2021,  

№3 (қыркүйек) (90).  

- 152-156 б. 

0,3 Беликов К.Л., 

Култасов А.Ш. 

43 Қару-жарақ пен әскери 

техниканы қалпына келтіру 

технологиясын жетілдіру 

«Бағдар» әскери – теориялық 

журналы. – 2021, №3 

(қыркүйек) (91). - 99-103 б. 

0,3 Тогусов А.К.,  

Доля А.В. 

44 Автомобиль техникасының 

резеңке техникалық 

бұйымдарын сақтау 

процесінде ескіруден 

қорғау 

«РжБӘИИ ғылыми 

еңбектері» әскери ғылыми-

техникалық журналы. – 2021, 

№3 (қыркүйек) (45).  

- 11-16 б. 

0,4 Тогусов А.К.,  

Доля А.В. 

45 High entropic coatings 

FeCrNiTiZrAl and their 

properties 

Қарағанды университетінің 

хабаршысы. «Физика» 

Сериясы. – 2021, №3 (103). 

 - 101-114 б. 

0,9 Yurov V.M., 

Belgibekov N.A., 

Makhanov K.M. 

Басқа журналда 

46 Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінің әскери 

сынақ полигондарын 

жетілдіру критерийлерін 

негіздеу 

ҚР Әскери ғылымдар 

академиясының хабаршысы. 

 – 2021, №1 (маусым).  

- 77-84 б. 

0,5 Грузин В.В., 

Доля А.В. 

Зияткерлік меншік туралы патенттер  

47 Электронды басқару блогы 

және климатты бақылау 

блогы бар сутегі 

генераторы 

Пайдалы модельге Патент № 

5212 24.07.2020ж. 

(2020/0260. 2) 

 Адильбеков Е.К.,  

Туенбаев М.К., 

Туенбаев Т.М. 

48 Талшықты-оптикалық күзет 

сигнализациясы жүйесі 

Пайдалы модельге Патент № 

5043 05.12.2019ж. 

(2019/1067. 2) 

 Мехтиев А.Д., 

Алькина А.Д., 

Нешина Е.Г.,  

Ковтун А.А., 

Мәди П.Ш.,  

Югай В.В. 

49 Артиллериялық қару 

ұңғысы каналының тозуын 

өлшеуге арналған құрылғы 

Пайдалы модельге Патент № 

4143 20.03.2019ж. 

(2019/0263. 2) 

 Ермекбаев М.М., 

Касимов Б.С. 

Куәліктер 

50 Ұйымдағы техникалық 

жүйелердің жай-күйін 

болжау ақпараттық жүйесі 

2020 жылғы 26 маусымдағы 

№ 11159 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Доля А.В.,  

Грузин В.В., 

Искаков М.Б. 



51 Әскери логистиканы 

дамыту бағыттары мен 

ұтымды нұсқалары 

ғылыми-әдістемелік 

аппараты 

2020 жылғы 11 тамыздағы № 

11590 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Доля А.В., 

Жакашев А.К., 

Тулембаева А.Н.,  

Ахмадиев А.Ш. 

52 Машина жасауда беттік 

инженерия орталығын 

жобалау және енгізу 

2020 жылғы 9 қазандағы № 

12458 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Тулембаева А.Н.,  

Нураков С., 

Шугаев М.А.,  

Доля А.В. 

53 Мемлекеттің экономикалық 

мүмкіндіктерін ескере 

отырып, ҚР ҚК, басқа да 

әскерлер мен әскери 

құралымдарды 

материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, сондай-ақ 

қару-жарақ пен әскери 

техниканың қазіргі заманғы 

үлгілерімен жабдықтау 

жүйесін басқарудың 

тұжырымдамалық-

талдамалық моделі 

2020 жылғы 14 қазандағы № 

12553 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Тулембаева А.Н.,  

Семченко А.Г., 

Доля А.В. 

54 Материалдық-техникалық 

қамтамасыз етудің 

ақпараттық жүйесі 

2020 жылғы 15 қазандағы № 

12584 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Доля А.В., 

Тулембаева А.Н.,  

Грузин В.В. 

55 Ақпараттық-талдамалық 

қамтамасыз ету және 

мониторинг орталығын 

жобалау және енгізу 

2020 жылғы 20 қазандағы № 

12682 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Тулембаева А.Н.,  

Доля А.В., 

Ахметбеков А.Д. 

56 Газотермиялық 

жабындарды бүрку алдында 

бөлшектер мен 

құрылымдардың беттерін 

алдын-ала дайындау 

технологиясының жіктелуі 

2021 жылғы 15 наурыздағы 

№ 15899 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Шугаев М.А., 

Доля А.В. 

57 «Ақылды әскери қалашық» 

инфрақұрылымын 

ұйымдастыру жобасын 

әзірлеу 

2021 жылғы 4 маусымдағы 

№ 18374 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Чернягин Д.П., 

Доля А.В.,  

Алиев Б.Ж. 

58 Қару-жарақ пен әскери 

техниканы қалпына 

2021 жылғы 22 маусымдағы 

№ 18889 авторлық құқықпен 

 Култасов А.Ш., 

Беликов К.Л.,  



келтірудің жылжымалы 

құралдарын сыныптау 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

Доля А.В. 

59 Әскери автомобиль 

техникасын есепке алу 

жүйесінің деректер 

базасының бірыңғай 

ақпараттық-логикалық 

моделі 

2021 жылғы 14 маусымдағы 

№ 18683 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Боярин В.А., 

Грузин В.В.,  

Доля А.В. 

60 Әскери автомобиль 

техникасының деректерін 

есепке алу ақпараттық 

жүйесінің зияткерлік базасы 

2021 жылғы 25 маусымдағы 

№ 18990 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Боярин В.А., 

Грузин В.В.,  

Доля А.В. 

61 Әскери автомобиль 

техникасын басқарудың 

күрделі 

ұйымдастырушылық-

техникалық жүйелерін 

ақпараттық қамтамасыз ету 

2021 жылғы 25 маусымдағы 

№ 18989 авторлық құқықпен 

қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік 

тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Боярин В.А., 

Грузин В.В.,  

Доля А.В. 

Оқу құралы 

62 Әскерлерді автотехникалық 

қамтамасыз ету. Оқу 

құралы.  

 

- Нұр-сұлтан: Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш 

Президенті – Елбасы 

атындағы Ұлттық қорғаныс 

университеті, 2021. – 415 б. 

(тең авторлықта) 

26 Боярин В.А., 

Тогусов А.К.,  

  Доля А.В. 
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