
«Қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми  

атағын алуы үшін (PhD) докторы, полковник А.И.Рысқұлбековтің  

ғылыми басылымдарының  

ТІЗІМІ 

(диссертацияны қорғағаннан кейін) 
 

№ Мақаланың атауы Журнал  

(№, жылы, беттері) 

Б.т. Бірлескен 

 авторлар 

1. Уәкілетті орган ұсынған ғылыми басылымдарда 

1 Ұлы Отан соғысының 

қорғаныс 

операцияларындағы 

Кеңес әскерлерінің 

моральдық-

психологиялық жай-

күйінің деңгейін 

арттыру туралы (1941-

1945 жж.) 

«Шекара» 

мамандандырылған 

ғылыми жабық 

журналы. – 2017. - № 2. 

- 214 – 218 б. 

0,3 З. Бурнаев  

2 Ауғанстан 

Демократиялық 

Республикасында 

жауынгерлік 

міндеттерді орындау 

кезінде КСРО ҚК 

шектеулі контингенті 

жеке құрамының 

моральдық-

психологиялық жай-

күйінің тұрақтылығы 

мәселелеріне 

«Бағдар» ғылыми-

теориялық журналы, – 

2018. - № 1. - 101-103 б. 

0,2 Д. Жусупов  

3 1973 жылғы араб-

израиль соғысында 

маневрлік қорғаныс 

жүргізу мәселесіне 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы – 2020. - № 2. 

- 136-138 б. 

0,2 Х.Мирзохонзода  

4 Жауынгерлік іс-

қимылдардағы 

ақпараттық-

насихаттау 

жұмысының рөлі 

туралы 

«Бағдар» ғылыми-

теориялық журналы – 

2020. - № 2. – 26-30 б. 

0,3 Б. Кашкарбаев  

5 ХХ ғасырдың 

басындағы Орталық 

Азия: әлеуметтік-

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. – 2020. - № 2. 

0,2 Н. Бутаев  



саяси, экономикалық 

және әлеуметтік-

мәдени жағдайдың 

негізгі ерекшеліктері 

- 127-131 б. 

6 Ұлы Отан соғысының 

шабуыл 

операцияларындағы 

Қызыл Армияның 

моральдық-

психологиялық 

жағдайының 

тұрақтылығын 

арттыру тәжірибесі 

(1941-1945 жж.) 

«Бағдар» ғылыми-

теориялық журналы – 

2020. - № 4. – 108-112 

б. 

0,5 - 

7 Орталық Азиядағы 

басмашылық көтеріліс 

қозғалысы (1918-1933 

жж.): әлеуметтік база 

және негізгі 

сипаттамалары 

«Бағдар» ғылыми-

теориялық журналы - 

2020.№ 4, - 103-112 б. 

 Н. Бутаев  

 

8 Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы 

партиялық-саяси 

органдардың қызметі 

мәселесіне (1941-1945 

жж.) 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы., №4, 2020.  

-  150-153 б. 

0,4 - 

9 Азамат соғысы 

жылдарындағы 

жұмысшы-шаруа 

Қызыл армиясындағы 

партиялық-саяси 

жұмыс тарихына 

(1918-1920 жж.) 

ҚР Ұлттық ұлан 

Әскери институтының  

хабаршысы. Ғылыми-

білім беру журналы – 

2020. - № 4 (34),  

– 47-53 б. 

0,5 - 

10 Әл-фараби трактаттарын- 

дағы білім, ғылым,  

тәрбие және адамгершілік 

 мәселелері 
 

Радиоэлектроника және 

байланыс әскери – 

инженерлік 

институтының ғылыми 

еңбектері № 1 (43), 

(науырыз) 2021 ж.  

–139-145 б.  

0,4 М. Кожанулы  

11 ХХ ғасырдың 60-

жылдарындағы кеңес-

қытай қатынастары 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы - №2, 2021. 

0,1 Х. Вафин  



төңірегіндегі әскери-

саяси жағдай 

 - 183-185 б. 

12 Азамат соғысы 

жылдарында 

Қазақстан аумағында 

партиялық-саяси 

жұмысты 

ұйымдастыру 

тарихына (1918-1920 

жж.) 

«Бағдар» ғылыми-

теориялық журналы - 

№ 2, 2021. - 40-43 б. 

0,2 - 

13 Жауынгерлік 

міндеттерді орындау 

кезінде жеке 

құрамның моральдық-

психологиялық жай-

күйінің тұрақтылығын 

арттыру 

тарихнамасына 

ҚР Ұлттық ұлан 

Әскери институтының  

хабаршысы. Ғылыми-

білім беру журналы № 

3 (41), 2021. - 88-96 б. 

0,5 - 

14 ЖОО студенттері 

қатарынан запастағы 

әскери қызметшілерді 

даярлау 

тарихы(Қазақстан 

аумағында) 

ҚР Ұлттық ұлан 

Әскери институтының  

хабаршысы. Ғылыми-

білім беру журналы № 

4 (34), 2021. - 25-31 б. 

0,4 А. Әкімқұлов 

15 Жауынгерлік 

міндеттерді орындау 

кезінде жеке 

құрамның моральдық-

психологиялық жай-

күйінің 

орнықтылығын 

арттыру 

проблемасының 

бастапқы базасын 

зерттеу мәселелеріне 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы - №4, 2021.  

- 130-136 б. 

0,4 - 

16 Батальондық 

тактикалық топты 

құру кезіндегі 

батальонның үгіт 

пунктінің рөлі туралы 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. – 2017. - № 2. 

- 64-66 б. 

0,2 Б. Қашқарбаев 

 

17 Қытай Халық 

Республикасы Қарулы 

Күштері жеке 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми-білім беру 

журналы. – 2017. - № 3. 

0,2 З. Бурнаев  



құрамының 

моральдық-

психологиялық жай-

күйі туралы мәселеге 

- 99-101 б. 

18 Қазақстан 

Республикасы Қарулы 

Күштері Бас барлау 

басқармасының 

арнайы мақсаттағы 

бөлімшелеріне 

қызметке 

кандидаттарды кәсіби 

іріктеу туралы 

мәселеге 

«Шекара» 

мамандандырылған 

ғылыми жабық 

журналы. – 2017.  

- № 3. - 99 – 104 б. 

0,4 З. Бурнаев  

19 Қазақстанның 

Азаматтық жоғары оқу 

орындары жанындағы 

әскери кафедралар 

жүргізетін әскери-

патриоттық жұмысты 

жетілдіру 

«Шекара» 

мамандандырылған 

ғылыми жабық 

журналы. - 2019. - № 3. 

- 112 – 115 б. 

0,3 З. Бурнаев.,  

Х. Вафин., 

М.Кожанулы  

20 Оқытушылар 

құрамын сапалы 

іріктеу әскери 

кафедраларда 

запастағы офицерлерді 

даярлауды жетілдіру 

жолдарының бірі 

ҚР ҰҚК Шекара 

қызметі 

академиясының 

ғылыми еңбектері 

мамандандырылған 

ғылыми жабық 

журналы. - 2019. - № 3. 

- 99 – 101 б. 

0,4 З.Бурнаев.,  

Х. Вафин  

21 Дағдарыс 

жағдайларында әскери 

қызметшілер мен 

олардың отбасы 

мүшелеріне 

психологиялық 

көмекті ұйымдастыру 

алгоритмі 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы. - 2019. - № 3. 

- 47-50 б. 

0,3 Б. Жөтеков,  

Т.Басхожаев  

22 Студент жастарды 

әскери-патриоттық 

тәрбиелеу жүйесін 

жетілдіру жөніндегі 

гранттық жобаны 

орындау барысында 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы - № 3/1, 2020. 

- 54-58 б. 

0,5 С. Мукушев 

Ж.Нагуманова  

З.Бурнаев  



Апробация және 

алынған негізгі 

ғылыми нәтижелер 

23 «Қазақстан 

Республикасының 

Қарулы Күштеріндегі 

құқықтық жұмыс» 

ұғымын айқындауға 

«ҰҚУ хабаршысы» 

ғылыми - білім беру 

журналы - №1, 2021.  

- 36-39 б. 

0,1 Губашев С.С. 

2. Басқа басылымдарда 

24 Жауынгерлік 

міндеттерді орындау 

кезінде жеке 

құрамның 

моральдық-

психологиялық жай-

күйінің 

орнықтылығын 

айқындау ұғымына 

Қырғызстан ғылымы, 

жаңа технологиялары 

және инновациялары № 

1, 2018. - 177-179б. 

(РҒДИ – 0,022) 

0,2 З. Бурнаев.,  

Х. Вафин  

25 Тәжікстан 

Республикасының 

Қарулы Күштерінде 

тактикалық 

топтарды қолдану 

мәселелеріне 

ҚР ӘҒА Хабаршысы - 

2019, №4. - 27-29 б. 

 Мирзохонзода 

Х. 

 

26   Генералдың 

тұлғасы-ұлттық 

рухтың бейнесі 

ретінде 

 

«Евразийский Союз 

Ученых (ЕСУ)». 

Халықаралық ғылыми-

зерттеу журналы.  

DOI:10.31618/ESU.2413

-9335.2020.8.74. 

№ 5 (74) / 2020.  

8 бөлім. -36-41б.  

(РИНЦ – 1,44). 

 

 

 

0,3 М.Кожанулы  

А.Төгісова  

Монографиялар 

27 Жауынгерлік 

міндеттерді орындау 

кезінде ҚР ҚК жеке 

құрамының 

моральдық-

психологиялық жай-

Монография. Астана 

ҰҚУ, 2018.  – 267 б. 

 

16,7 - 



күйінің 

тұрақтылығын 

арттыру: тарих және 

қазіргі заман 

28 Қазақстан 

Республикасы 

Жоғары оқу 

орындарының 

әскери 

кафедраларында 

студент жастарды 

әскери-патриоттық 

тәрбиелеу жүйесін 

жетілдіру. 

 Монография. Нұр-

Сұлтан. ҰҚУ, 2020.  

 –240 б. 

15 З.Бурнаев, 

А.Борашев, 

Х.Вафин, 

М.Кожанулы  

Куәліктер 

29 ЖОО жанындағы 

әскери кафедраларда 

студент жастарды 

әскери-патриоттық 

тәрбиелеуді 

жетілдіру бойынша 

ұсынымдар 

2020 жылғы 18 

ақпандағы № 8242 

авторлық құқықпен 

қорғалатын 

объектілерге 

құқықтардың 

мемлекеттік тізіліміне 

мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 З.Р. Бурнаев, 

М.Кожанұлы, 

Х. Ш. Вафин, 

А.К. Борашев  

30 Әскерлердің біріккен 

топтамасын 

моральдық-

психологиялық 

қамтамасыз етуді 

басқару пунктіндегі 

жауынгерлік 

жұмыстың 

тиімділігін бағалау 

әдістемесі 

2021 жылғы 05 

мамырдағы № 17204 

авторлық құқықпен 

қорғалатын 

объектілерге 

құқықтардың 

мемлекеттік тізіліміне 

мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік 

 Б.А. 

Қашқарбаев, 

А.М  

Даутов,  

Б.Н. 

Жексенбинов  
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№2 қосымша 

ғылыми атақтары (қауымдастырылған 

профессор (доцент), профессор беру 

қағидаларына 

 
 

Халықаралық рецензияланатын  

басылымдардағы жарияланымдары 

ТІЗІМ 
 

Үміткердің тегі: Рысқұлбеков А. И. 

 

№ 

р/с  

Жарияла

ным 

атауы 

Жариялан
ым түрі 
(мақала, 

шолу 
және т. б.) 

Журналдың 
атауы, 

жарияланған 
жылы (деректер 

базасына 
сәйкес), 

DOI 

Журналдың 
Импакт-
факторы, 

квартиль және 
ғылым саласы * 
Journal Citation 

Reports 
(Цитэйшен 

Репортс 
журналы) 

мәліметтері 
бойынша 

жарияланған 
жылы 

Деректе
р 

базасын
дағы 

Индекс 
Web of 
Science 

ядро 

топтама
сы (Веб 

оф 
Сайенс 

Кор 
Коллек

шн) 

Журналдың 
Cinescore (Скор 

сайты), 
процентиль және 
ғылым саласы * 
Scopus (Скопус) 

мәліметтері 
бойынша 

жарияланған 
жылы 

Авторлар
дың ТАӘ 
(үміткерді

ң ТАӘ 
сызылсын

) 

Үміт
керді

ң 
рөлі 
(бірл
ескен 
автор

, 

бірін
ші 

автор 
неме

се 
хат-

хабар 
автор

ы) 

1 Improvin

g the 

Training 

of the 

Mobilizati

on 

Reserve 

and 

Military-

Patriotic 

Education 
in 

Military 

Departme

nts at 

Civil 

Universiti

es 

мақала International 

Journal of 

Mechanical 

and Production 

Engineering 

Research and 

Development 

(IJMPERD). 

Vol. 10, Issue 

3, Jun 2020, - 

Р.3027-3042.  

 (DOI: 

10.2424

6/ijmper

djun202

0288) 

Cyte Score 

бойынша 

Scopus 

0,4, 

Scopus - 0,202 

пәндік 

аймақтары 

бойынша 

Процентиль 

Zufar 

burnayev 

& Aydin 

ryskulbek

ov 

 

бірлескен 

автор 

2 Economic 

and Legal 

Issues for 
Training 

Reserve 

Personnel 

Among 

the 

Universit

y Students 

in 

Kazakhsta

мақала Jornal of 

Advanced 

Research in 
Law and 

Economics. 

Summer 2020, 

Volume XI, 

Issue 3(49). - 

Р.1009-1031. 

(DOI: 

https://doi.org/

10.14505/jarle.

 (DOI: 

https://d

oi.org/1
0.14505

/jarle.v1

1.3(49).

36) 

Cyte Score 

бойынша 

Scopus 
0,4, 

Scopus -0,229 

пәндік 

аймақтары 

бойынша 

Процентиль 

by Aydin 

I. 

Ryskulbe
kov, 

Zufar R. 

Burnayev, 

Kharis 

Sh. Vafin, 

Manasbay 

Kozhanul

y, and 

Askar K. 

бірінші 

автор 

https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).36)
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).36)
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).36)
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).36)
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).36)
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).36)
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).36)
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).36)


n and 

Foreign 

Countries 

v11.3(49).36).  Borashev 
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