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Диссертацияның құрылымы 

 

Нормативтік сілтемелер 

Белгілер мен қысқартулар 

Кіріспе 

1 Жауынгерлік әрекеттерді математикалық модельдеудің даму кезеңдері 

және олардың ерекшеліктері 

1.1 Қалыптасуы. Жауынгерлік әрекеттерді математикалық модельдеу 

бойынша алғашқы ғылыми еңбектер. 

1.2 Жауынгерлік іс-қимылдарды математикалық модельдеу теориясын 

қалыптастыру. Институционализация. 

1.3 Компьютерлендіру. Жауынгерлік әрекеттерді модельдеудегі заманауи 

кезең 

1.3.1 Жауынгерлік іс-қимылдарды модельдеуде есептеу техникасын 

қолдану 

1.3.2 Ақпараттық дәуірдің жауынгерлік әрекеттерін модельдеу 

2 Жіктеу, тексеру және тексеру мәселелері және жауынгерлік 

модельдеудің әдіснамалық мәселелері. 

2.1.Жауынгерлік әрекеттер мен тәсілдердің модельдерін жіктеу 

мәселелері. 

2.1.1 Ұрыс қимылдарының үлгілерін жіктеу. 

2.1.2 Жауынгерлік іс-қимылдарды модельдеу тәсілдері және олардың 

сипаттамалары 

2.2 Ұрыс қимылдарының үлгілерін верификациялау және валидациялау 

мәселелері. 

2.3 Жауынгерлік әрекеттерді модельдеудегі құрылымдық мәселелер  

3 Әскери-тарихи зерттеулерде әскери іс-қимылдарды математикалық 

модельдеуді қолдану әдістемесі 

3.1 Жауынгерлік іс-қимылдарды модельдеуге қойылатын талаптар және 

жауынгерлік іс-қимылдардың математикалық модельдерін жетілдіру үшін 

зерттеу әдістемесі. 

3.2 Орбұлақ шайқасы үлгісінде тарихи зерттеулерде математикалық 

модельдеуді қолдану 

3.3 Жүйелік динамика әдістерімен гибридті қақтығысты модельдеу 

Қорытынды 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

Қосымшалар  



Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Соңғы онжылдықтардағы жергілікті 

соғыстар мен қарулы қақтығыстардың тәжірибесі қазіргі заманғы жауынгерлік 

іс – қимылдар мен операциялардың (бұдан әрі-жауынгерлік іс-қимылдар) 

айрықша күрделілігімен, ауқымды кеңістіктік ауқымымен және жауынгерлік 

жүйелердің әсер ету ауқымының ұлғаюымен ерекшеленетінін куәландырады. 

Бұл негізінен қарулы күрестің ауырлық орталығының әуе-ғарыштық және 

ақпараттық салаларға ауысуына байланысты. Мұндай жағдайларда әскери 

операцияларды жоспарлау кезінде оларды жүргізудің ұтымды әдісін таңдау 

үлкен маңызға ие болады. Бұл ретте қазіргі заманғы жауынгерлік іс-қимылдар 

мақсаттарына табысты қол жеткізудің маңызды шарттары жанжалдар 

аймақтарындағы нақты жағдайға жақын уақыт режимінде уақтылы қадағалау 

және көрсету, оның дамуын болжау, Тараптар әскерлері іс-қимылдарының 

әртүрлі нұсқаларын пысықтау болып табылады.  

Бұл мәселені шешудің бір жолы-әскери әрекеттерді модельдеу. Бұл 

жағдайда математикалық модельдеу ең перспективалы болып табылады. Ол 

үлкен материалдық шығындарды қажет етпейді, соғыс қимылдарының 

нәтижелерін олардың дамуының әртүрлі нұсқаларында болжауды қамтамасыз 

етеді, нәтижесінде шешімдердің негізділігі артады. Әскери іс практикасында 

математикалық модельдеуді көптеген салаларда қолдануға болады: соғыс 

қимылдарын зерттеу, соғыс нәтижелерін болжау, соғыс қимылдарын 

жоспарлау және жүргізу, әскерлердің соғыс қимылдарын жан-жақты 

қамтамасыз етуді жоспарлау кезінде, сондай-ақ уақыт, материалдық, 

энергетикалық, қаржылық және басқа ресурстардың шығындарымен 

байланысты кез-келген мәселелерді шешу кезінде. Модельді дұрыс құру 

жоспарлаудың сәттілігін қамтамасыз етеді және модельдеудің ең қиын 

міндеттерінің бірі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев 2021 жылғы 19 мамырда Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік 

Кеңесінің отырысында сөз сөйлеп, әскери процестерді басқаруды 

автоматтандырудың маңыздылығын көрсете отырып,: «мемлекеттердің 

әскери тайталасы технологиялық қамтамасыз ету деңгейімен тексерілетін 

болады. Жақын арада соғыс театры соңғы жылдардағы соғыстың сандық 

ортасында қалыптасатын болады, егер біз Сирияда, Таулы Қарабақта және т.б. 

көргендерімізді алсақ, спутниктік бақылаудың, коммуникациялардың және 

навигацияның үлкен рөлін көрсеттік. Болашақ армиясы әскери процестерді 

автоматтандыру және басқару және жаңа технологияларды енгізу арқылы 

анықталады». 

Қазіргі уақытта математикалық модельдеу ғылыми-техникалық 

революцияның негізгі әдіснамалық жетістіктерінің бірі болып табылады, ол 

шығындарды ондаған есе азайтуға және жедел дайындық пен әскери 

зерттеулердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Модельдеуді дамыту, 

жетекші әскерлердегі компьютерлендіру соғысқа және әскери бәсекелестікке 

дайындықтың маңызды құралы ретінде қарастырылады. Қазіргі жағдайда 

қаруды басқарудың тиімділігі объектілерді жылжыту және тану модельдерінің 

сапасымен, әскерлерді басқарудың тиімділігі – соғыс қимылдары мен 



операциялар динамикасы модельдерінің сапасымен анықталады. Талдау мен 

оңтайландырудың объективті құралы ретінде математикалық модельдеу 

қарулы күрес процестерінің мәнін егжей-тегжейлі талдауға, оның сандық 

заңдылықтарын анықтауға, демек, оңтайлы шешімдер мен соғыс нұсқаларын 

табуға мүмкіндік береді. 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі сонымен қатар қарулы күрес тәжірибесін 

мұқият зерделеу, ұрыс пен ұрыс тәжірибесін жалпылау қажеттілігімен 

байланысты. Қару-жарақ пен әскери техниканың жаңа үлгілерінің пайда 

болуынан бастап ақпараттық-коммуникациялық технологияларға дейінгі 

әртүрлі салалардағы ғылыми-техникалық прогресс қарулы күрес сипатының 

сапалы өзгеруіне әкелді. Қарулы күрестің жаңа нысандары мен әдістерінің 

пайда болуы Зерттеудің, жалпылаудың және оларды әскерлерді даярлау 

практикасына енгізудің жаңа әдістерін іздеуді талап етеді. компьютерлер мен 

математикалық модельдеу көмегімен. 

Әскери-тарихи зерттеулердегі әскери әрекеттерді модельдеу мәселелері ең 

өзекті болып табылады. Соғыс тарихындағы мысалдармен әскери әрекеттерді 

модельдеуді практикалық қолдану қарулы күрестің заңдылықтарын тереңірек 

ашуға және түсінуге мүмкіндік береді. Осы мысалдардағы ұрыс үлгісін кейінгі 

тексеру сонымен қатар ұрыс модельдерінің жеткіліктілігінің және оларды 

ұрыс әрекеттерін болжау мен жоспарлауда қолданудың өлшемі ретінде қызмет 

етеді. Қарулы күрестің математикалық модельдеуін қолдану зерттелген 

тарихи процестер мен құбылыстардың сандық өлшемін ашуға, тиісті 

қасиеттердің дәлірек және қатаң көрінісін беруге мүмкіндік береді. 

«Микрокомпьютерлік революцияның» дамуы, жаңа буын 

компьютерлерінің таралуы орасан зор. жад, жоғары өнімділік және 

кеңейтілген бағдарламалық қамтамасыз ету, сонымен қатар қолданбалы 

математиканың бірқатар жаңа әдістерін әзірлеу және операцияларды зерттеу 

әскери тарихшыларға зерттелетін пән саласында зерттелген процестердің 

әртүрлі жеке модельдерін құру процесін қамтитын жаңа ғылыми мәселелерді 

шешуге және шешуге мүмкіндік берді.  

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, осы кезеңде жинақталған 

тәжірибені жалпылау және тарихи дереккөздердің деректерін өңдеу мен 

талдаудың жаңа әдістерін құру, әскери-тарих ғылымын дамытудың жаңа 

қажеттіліктеріне және қолданбалы математика мен информатиканың жаңа 

мүмкіндіктеріне жауап беретін өткен соғыстар мысалдарындағы қарулы 

күресті модельдеу міндеттері өзекті болып табылады. 

Осыған байланысты әскери-тарихи зерттеулерде математикалық 

модельдеуді қолдану тәжірибесін жалпылау, тарихи өткен соғыстар мен 

қарулы қақтығыстарды зерттеуде оларды қолданудың негізгі бағыттары мен 

бағыттарын анықтау қажет. 

Жауынгерлік іс-қимылдарды модельдеуге негізделген жарияланымдар мен 

ғылыми еңбектерді талдау ғылыми әдісті жолдар мен принциптердің, талаптар 

мен нормалардың, ережелер мен процедуралардың, құралдар мен 

құралдардың жиынтығы ретінде түсінуді тереңдетуге мүмкіндік береді, яғни 



зерттеу мәселесін шешу үшін субъект-ғалымның танымдық объектімен өзара 

әрекеттесуін қамтамасыз ететін әдістер. 

Осылайша, соғыс қимылдарының математикалық модельдеуін зерттеудің 

өзектілігі жаһандану және ғылыми-техникалық революция жағдайындағы 

қарулы күрестің жаңа нысандары мен әдістерін зерттеудің маңыздылығы 

логикасынан, сондай-ақ компьютерлік және ақпараттық технологиялар 

негізінде тарихи зерттеу әдістерінің арсеналын байыту және кеңейту 

процесінің объективтілігінен туындайды. 

Тарихи зерттеулердегі әскери әрекеттерді математикалық модельдеуді 

қолдану тәжірибесі мен тәжірибесін жалпылау және талдау негізінде осы 

тақырыпты ашу, сонымен қатар зерттеудің теориялық тұжырымдары және 

оларды Әскери-тарихи зерттеулерде қолдану мүмкіндігі ұсынылған 

диссертациялық жұмыстың өзектілігі мен маңыздылығын көрсетеді. 

Мәселені зерттеу дәрежесі. Әскери істің дамуы көбінесе өткен 

соғыстардың тәжірибесін талдауға негізделген, алайда қазіргі жағдайда 

математикалық модельдер мен модельдеу кешендерінің әртүрлі түрлері мен 

масштабын қолдана отырып, есептеу тәжірибелері кеңінен таралуда, олардың 

көмегімен Болашақ қарулы қақтығыстардың сипатын болжауға, жаңа қаруды, 

жаңа технологияларды қолдануға болады.әскери операцияларды 

ұйымдастыру және жүргізу. 

Бұл проблемаларды талдау тарихи зерттеулерде математикалық 

модельдеуді қолданумен байланысты жалпы аспектілерге алдын-ала жүгінуді 

қажет етеді. Көптеген жұмыстар тарихи зерттеулерде математикалық әдістер 

мен модельдерді қолданудың әдіснамалық мәселелеріне арналған. Бұл 

мәселелер тарих әдіснамасы саласындағы маман, академик И. Д. 

Ковальченконың монографиясында Мұқият қарастырылған.  

Сонымен бірге, әскери-тарихи зерттеулердегі әскери әрекеттерді 

модельдеудің теориялық және әдіснамалық мәселелері әлі де тиісті деңгейде 

дамымаған. Бұл осы әдістің мәнін, соғыс модельдерін құрудың принциптері 

мен тәсілдерін және оларды мазмұнды түсіндіруді дұрыс түсіну үшін қажет. 

Шетелдік зерттеулерде жекпе-жектің математикалық сипаттамасының 

пионері негізінен ағылшын Ф.В. Ланчестерді көрсетеді. 1914 жылдың 4 

қыркүйегінен бастап Ланчестер «Engineering» журналында апта сайын он алты 

мақала жариялады. 2 және 9 қазанда жарияланған бесінші және алтыншы 

мақалалар соғыс қимылдарының математикалық сипаттамасына арналды. 

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұл тақырыпты қарқынды зерттеу 

бірнеше әскери-зерттеу институттарында жүргізілді. Жауынгерлік модельдеу 

теориясын тексеру және дамыту үшін Екінші дүниежүзілік соғыс және 

бұрынғы соғыстар туралы көптеген мәліметтер жиналды және талданды. Дж-

ның қосқан үлесі туралы айту керек. Х. Энгель және Х. К. Вайс. Бұл ауыр 

жұмыс біраз уақытқа тоқтап қалды, бірақ ХХ ғасырдың 80-ші және 90-шы 

жылдары қайта басталды. Бұл тұрғыда Т. Н. Дюпуи мен Д. с. Хартлидің 

еңбектерін атап өтуге болады. 

Кеңес Одағында Ю. В. Чуев, Ф.И. Ерешко, В. Гаврилов, В. Ф. Крапивин, 

П. Н. Ткаченко, В. Н. Жуковтың еңбектерін атап өткен жөн. 



Тарихи зерттеулердегі соғыс қимылдарын модельдеудің жалпы мәселелері 

тарихнамада егжей-тегжейлі жарияланбады. Мұнда тек жеке жұмыстарды 

атап өтуге болады. Бұл бағытта көптеген мәселелер бар, оларды шешу әскери-

тарихи зерттеулердегі әскери әрекеттерді практикалық модельдеу үшін қажет. 

Зерттеу мәселесі бойынша отандық және шетелдік авторлардың ғылыми 

еңбектерін де, соғыс қимылдарын математикалық модельдеу қолданылған 

зерттеулерді де зерттеу және талдау келесі қорытынды жасауға мүмкіндік 

береді. Жауынгерлік әрекеттерді математикалық модельдеуді Тарихи талдауға 

арналған ғылыми жұмыстар жалпылама сипатқа ие емес және негізінен осы 

саладағы ғылыми жұмыстар мен зерттеулердің тізіміне енеді. Жауынгерлік 

әрекеттерді математикалық модельдеуді теориялық және практикалық 

қызметтің нақты саласы ретінде қолданудың Тарихи талдауы әлі күнге дейін 

жеткілікті зерттелген жоқ.  

Осылайша, жауынгерлік іс-қимылдарды математикалық модельдеуді одан 

әрі кешенді зерделеу әскери-тарихи зерттеулерде жауынгерлік іс-қимылдарды 

математикалық модельдеуді тиімді қолдануға ғана ықпал ететін болады.  

Белгіленген проблемаға байланысты біз диссертациялық зерттеу 

тақырыбын таңдадық. 

Зерттеудің мақсаты-әскери әрекеттерді математикалық модельдеу 

бойынша әскери-тарихи зерттеулерді талдау негізінде жинақталған тәжірибені 

жалпылау, оларды қолданудың ерекшеліктері мен перспективаларын анықтау. 

Зерттеу міндеттері: 

– әскери-тарихи зерттеулерде жауынгерлік іс-қимылдарды модельдеуді 

қолдануды дамытудың негізгі кезеңдерін негіздеу; 

- тарихи зерттеулердегі жауынгерлік іс-қимылдарды модельдеу 

бағыттарын ретке келтіру және жүйелеу, 

- жауынгерлік іс-қимылдардың математикалық модельдерін әзірлеуде 

тәсілдердің ерекшеліктері мен дамуын зерделеу; 

- әскери тарихшының зерттеу жұмысында әскери әрекеттерді 

математикалық модельдеуді қолдану әдістемесін ұсыну. 

Зерттеу нысаны-әскери-тарихи зерттеулердегі әскери іс-қимылдарды 

модельдеудің теориялық және қолданбалы аспектілерін көрсететін ғылыми 

еңбектер мен зерттеулер кешені. 

Зерттеу пәні-әскери-тарихи зерттеулерде әскери әрекеттерді 

математикалық модельдеуді қолдану тәжірибесі мен тәжірибесі. 

Зерттеу әдістері. Диссертациялық зерттеудің негізі жүйелік және 

пәнаралық тәсілдер болып табылады. Олардың біріншісі, біздің жағдайда, 

әртүрлі зерттеушілердің жеке еңбектерін өзара байланысты зерттеуді, әртүрлі 

мәселелер бойынша көзқарастарын, тұжырымдамалары мен пікірлерін, 

оларды тиісті бағалауды қамтиды. Бұл ретте жауынгерлік іс-қимылдарды 

модельдеу жөніндегі жұмыстар жалпы тарихнама контексінде қаралады. 

Екінші тәсіл – пәнаралық-кем дегенде екі ғылымның: әскери тарих пен 

математиканың қиылысында құрылған талданған жұмыстардың пәнаралық 

мәнінен туындайды. 



Жұмыс тарихнамалық талдау принциптеріне негізделген, ол 

зерттеушілердің әдіснамалық көзқарастарының, олардың дереккөз базасының 

ашылуын болжайды. 

Жалпы ғылыми әдістерден басқа (талдау, синтез, сипаттау және т.б.) біз 

тарихи-салыстырмалы, тарихи-сипаттамалық, тарихи-типологиялық сияқты 

тарихи зерттеудің арнайы әдістерін қолдандық. Проблемалық-хронологиялық 

әдіс олардағы проблемаларға негізделген жұмыстарды қарастыруға, белгілі 

бір мәселенің даму процесін бақылауға мүмкіндік берді. Бұл жұмыс үшін 

әдебиетті ең маңызды аспектілер мен бағыттар бойынша жіктеу маңызды.  

Зерттеудің хронологиялық шеңбері ХХ ғасырдың басынан қазіргі 

уақытқа дейінгі кезеңді қамтиды. Төменгі шекара алғышарттар мен 

жағдайлардың қалыптасуымен және қарулы қақтығысты математикалық 

модельдеуге арналған алғашқы ғылыми жұмыстардың пайда болуымен 

байланысты. Жоғарғы шекара зерттеулерде әскери әрекеттерді математикалық 

модельдеуді қолдану экспоненциалды түрде өсіп келе жатқандығымен 

анықталады, бірқатар зерттеушілер оларды өз жұмысында таптырмайтын 

құрал деп санайды.  

Ғылыми жаңалық келесідей 

- алғаш рет әскери іс-қимылдарды модельдеу бойынша дереккөздерді, 

әскери және тарихи әдебиеттерді жүйелі талдау негізінде кезең-кезеңмен 

жүргізілді; 

- алғаш рет модельдеу тәсілдерінің хронологиялық дамуын ескере отырып, 

соғыс қимылдарының математикалық модельдерінің типологиясы жасалды; 

- Орбұлақ шайқасының математикалық моделі мен интерпретациясы 

жасалды; 

- жүйелік динамика әдістерімен гибридті соғыстың математикалық моделі 

жасалды. 

Жұмыстың жаңалығын нақты тарихи жоспарда сипаттай отырып, 

мыналарды атап өтеміз. 

Тарихнамада жауынгерлік іс-қимылдарды математикалық модельдеу 

саласындағы қол жеткен жетістіктерді қорытындылайтын жұмыстар өте аз, 

әсіресе бұл жауынгерлік іс-қимылдарды модельдеудің шетелдік тәжірибесіне 

қатысты. Бұл жұмыс жауынгерлік іс-қимылдарды қолдану басталғаннан 

бастап бүгінгі күнге дейін математикалық модельдеу бойынша жинақталған 

тәжірибені алғашқы кешенді ғылыми талдау болып табылады. Әскери-тарихи 

зерттеулерде жауынгерлік іс-қимылдарды математикалық модельдеуді 

қолдануды талдау, шетелдік зерттеулер мен жобаларды зерделеу даму 

үрдістері мен заңдылықтарын, Қазақстанның әскери ғылымын әскери-тарихи 

зерттеулерде жауынгерлік іс-қимылдарды математикалық модельдеуді 

қолданудың неғұрлым перспективалы, талап етілетін бағыттарын анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Қорғауға шығарылатын ережелер: 

1. Жауынгерлік іс-қимылдарды математикалық модельдеу теориясының 

қалыптасуы мен дамуы әскери қызметтің әртүрлі аспектілерін сындарлы 

талдаудағы әскери ғылымның қажеттіліктерімен, сондай-ақ кәсіби әскери-



тарихи қоғамдастықтың есептеу технологиялары саласындағы ауқымды 

өзгерістер жағдайында әскери-тарих ғылымының зерттеу құралдарын 

кеңейтудегі қажеттілігімен және ғылыми зерттеулер үшін жаңа компьютерлік 

ортаның қалыптасуымен байланысты. 

2 зерттеушілердің жауынгерлік әрекеттерді математикалық модельдеуді 

қолдана отырып жұмыс істеуі кезінде оларды қолдану тұрғысынан ең 

тартымды бағыттар қалыптасты. Әзірленген жауынгерлік математикалық 

модельдер құрылымы, мазмұны және шығу тегі бойынша әртүрлі көздер 

тұрғысынан күрделілігімен ерекшеленетін шешім мен агрегация 

деңгейлерімен анықталатын ерекшеліктерге ие. Есептеу мүмкіндіктерінің 

өсуімен соғыс қимылдарының математикалық модельдері мөлшері, көлемі 

және күрделілігі бойынша тез кеңейеді. Модельдердің бұл кеңеюі оларды 

егжей-тегжейлі етеді, үлкен бөлімшелермен және ұзақ уақыт кезеңдерімен 

жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жауынгерлік іс-қимылдардың жетілдірілген 

модельдері соғыс қимылдарының нәтижесін тарихи түрде анықтаған 

факторларды дәлірек зерттеуге және анықтауға мүмкіндік береді.  

3. Жауынгерлік әрекеттерді математикалық модельдеу теориясының 

құрылымында үш негізгі тәсілді бөліп көрсетуге болады: дифференциалдық 

теңдеулер, модельдеу жорығы және параллель дамыған, бірақ синхронды емес 

атыс күшінің мөлшерін бағалау. Дамудың әртүрлі кезеңдерінде бұл 

компоненттер ұқсас динамиканы көрсетеді немесе зерттеу басымдықтарының 

өзгеруі олардың біреуін немесе екіншісін көрсетеді. 

4. Тарихи зерттеулерде әскери әрекеттерді математикалық модельдеуді 

қолдану қарулы күрестің заңдылықтарын егжей-тегжейлі зерделеуге және 

түсінуге мүмкіндік береді, оның артықшылығы зерттелетін процестер мен 

құбылыстардың сандық шараларын ашудан тұрады. Әзірленген жауынгерлік 

модельдерді тарихи процестің баламаларын модельдеуде және болжау 

мақсатында қолдануға болады. Жауынгерлік математикалық модельдерді 

кеңінен қолдану тарихшыларға бәсекелес гипотезалардың дұрыстығын 

бағалауға, ондаған жылдар бұрын тұжырымдалған және әлі де жеткілікті 

сандық негіз болмағандықтан пікірталас тақырыбы болып табылатын 

гипотезаларды қайта қарауға немесе қайта бағалауға мүмкіндік береді. 

Математикалық модельдеу құралдары зерттеудің кез-келген кезеңінде оны 

түзету мүмкіндігімен динамикалық соғыс картасын жасауға мүмкіндік береді. 

Жауынгерлік әрекеттерді математикалық модельдеуді қолдану 

зерттеушілердің, ең алдымен әскери, тарихшылар, математиктер және 

компьютерлік технологиялар мамандарының пәнаралық өзара әрекеттесуін 

қамтиды. 

Зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы. 

Жұмыстың теориялық құндылығы диссертацияның ережелері мен 

нәтижелерін әскери тарих проблемалары бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу 

барысында қолдануға болатындығында, бұл соғыс тарихының, Армияның 

және әскери өнердің дамуының заңдылықтары мен өзара байланысын 

зерттеудің тиімділігін арттырады. Зерттеудің материалдары мен ғылыми 

нәтижелерін әскери оқу орындарына арналған әскери тарих бойынша оқу 



құралдарының "әскери ғылымның теориясы мен әдістемесі", "оперативтік 

өнер" оқу пәндері бойынша жалпылама еңбектерде жеке бөлімдер жазу 

кезінде пайдалануға болады. 

Зерттеу барысында алынған материалдар тарихи зерттеулердегі әскери 

әрекеттерді математикалық модельдеуді қолдану саласында, тарихнама, 

тарихи зерттеудің әдіснамасы мен әдістері саласында оқу курстарын құру 

үшін жалпылама еңбектер жазуда қолданыла алады, сонымен қатар ұқсас 

зерттеулердің негізі бола алады. Математикалық моделдеу бойынша 

ұсыныстар зерттеуші-тарихшыларға-докторанттарға көмек көрсетуге 

арналған. 

Зерттеу көздері. Бұл зерттеудің қайнар көздері ғалымдардың ғылыми 

мақалалары мен монографиялары болды, олар әскери әрекеттерді 

математикалық модельдеу саласында іргелі болып табылады және көбінесе 

әскери-тарихи зерттеулерде әскери әрекеттерді математикалық модельдеуді 

қолданудың негізгі бағыттарын қамтиды. Жұмыста жинақталған практикалық 

тәжірибе қарастырылғандықтан, зерттелетін тақырып саласындағы 

проблемалар мен өзекті мәселелер анықталғандықтан, "тарихнаманың 

тақырыбымен анықталатын және тарих ғылымында және оның жұмыс істеу 

жағдайында жүретін процестер туралы ақпарат беретін"тарихнамалық 

дереккөздер туралы айтуға болады. 

Бұл зерттеудің көптеген көздері АҚШ-та дайындалған мақалалардан, 

есептерден және диссертациялардан тұрады. Олардың көпшілігі 

Калифорнияның Монтерей қаласындағы жоғары әскери-теңіз мектебі және 

Вирджиния штатының Арлингтон қаласындағы Қорғаныс талдау институты 

сияқты әскери зерттеу институттарынан шыққан. Еуропаға келетін болсақ, 

Ұлыбританияда қорғанысты жедел талдау басқармасында және корольдік 

әскери колледжде көптеген құнды жұмыстар жүргізілді; Италияда SACLANT 

ASW зерттеу орталығында; Нидерландыда SHAPE техникалық орталығында; 

Германияда Мюнхендегі IABG - де; Швецияда қорғаныс ғылыми-зерттеу 

агенттігінде; және Швейцарияда әскери бөлімнің әртүрлі институттары мен 

ғылыми-зерттеу бөлімдерінде. 

Сондай-ақ талдауға "әскери ой", "шетелдік әскери шолу" әскери-ғылыми 

мақалалары, басқа да университеттік және академиялық журналдар, 

математикалық модельдеу жөніндегі салалық журналдар, мақалалардың 

тақырыптық жинақтары, монографиялар мен оқу-әдістемелік басылымдар 

жарияланатын журналдардың материалдары тартылады. 

Сонымен бірге, жарияланымның құпиялылығы туралы мәселе зерттеудің 

осы саласында проблема болып табылады, өйткені зерттеулердің көп бөлігі 

қорғаныс департаменттерінің мүддесі үшін жүргізіледі. Кейбір елдер 

басқаларға қарағанда аз либералды және осы саладағы барлық ғылыми 

еңбектерді зерттеу мүмкін емес. Тенденция-теориялық жұмыстардың 

жариялануына рұқсат беру және тек ұлттық қауіпсіздік үшін маңызды болуы 

мүмкін белгілі бір жабдықты немесе параметр мәндерін көрсетуді қамтитын 

зерттеулерді жіктеу. Алайда, соңғы үрдіс құжатты шығару болды, бірақ автор 



мен барлық сілтемелер жойылды. Бұл зерттеуде материалды қолдануды 

қиындатады, бірақ ақпаратты басқа жерде қолдануға кедергі келтірмейді.  

Диссертацияны апробациялау. Диссертациялық жұмыстың негізгі 

мазмұны, оның теориялық ережелері, тұжырымдары мен ұсынымдары 14 

ғылыми мақалада, оның 9-ы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету 

Комитеті ұсынған басылымдарда, 4-і халықаралық конференция 

материалдарында және 2-і жабық басылымда, сондай-ақ 2019 жылғы 16-18 

шілде аралығында «Біліммен жеңіске – 2019» КШОЖ, 2020 жылғы 26-28 

наурыз аралығында «Біліммен жеңіске – 2020» КШӘО ғылыми зерттеу 

нәтижелерінің 2 актісінде. Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге 

құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу туралы 2 куәлік 

алынды.  

Диссертация құрылымының қысқаша сипаттамасы. Диссертациялық 

жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер 

тізімінен және екі қосымшадан тұрады. 

Диссертациялық жұмыста келесі ғылыми нәтижелер алынды. 

Бірінші ғылыми нәтиже – жауынгерлік іс-қимылдарды математикалық 

модельдеуді қолдану аспектілерін ашатын ғылыми әдебиеттерге жүргізілген 

талдау негізінде жинақталған тәжірибе жинақталып, әскери-тарихи 

зерттеулерде жауынгерлік іс-қимылдарды математикалық модельдеуді 

қолданудың даму кезеңдері негізделді.  

Жауынгерлік әрекеттерді математикалық модельдеудің дамуын тұтастай 

алғанда шектен тыс ілгерілемелі қозғалыс ретінде сипаттауға болады. Бұл 

тарихи зерттеулердегі жауынгерлік әрекеттерді математикалық модельдеудің 

рөлі мен орнын объективті бағалауға байланысты болды. Жауынгерлік 

әрекеттерді математикалық модельдеу зерттеу әдісі ретінде қолданудың 

өзіндік шектеріне ие және оны басқа, дәстүрлі әдістермен біріктіру керек. Бұл 

әдістерді қолданудың сәттілігі теориялық және әдіснамалық идеялар мен 

принциптерге байланысты, олардың негізінде зерттеу міндеті қойылады, 

тарихи дереккөз деректерін іріктеу, өңдеу және талдау жүргізіледі. 

Әскери-тарихи зерттеу әдісі ретінде әскери әрекеттерді математикалық 

модельдеудің қалыптасуы мен дамуы бірнеше кезеңдерде өтті. Зерттеу 

әдістемесін жетілдіру үшін жауынгерлік әрекеттерді математикалық 

формализациялау мүмкіндіктерін түсінудің басталуы «соғыс» құбылысын 

зерттеу үшін сандық және математикалық әдістерді қолданудың алғашқы 

тәжірибелерімен байланысты болды. Бұл соғыс қимылдарын математикалық 

модельдеу теориясының қалыптасу кезеңі болды. Алайда, бұл зерттеулер 

ғылыми әзірлемелердің жалпы ағымы алынғанға дейін бытырап кетті, оның 

басталуы тек 2-ші кезеңмен байланысты болды. 

Жауынгерлік модельдеу теориясының дамуының және математикалық 

талдау әдістерін қолданудың екінші кезеңі Екінші дүниежүзілік соғыстың 

басталуымен (бұдан әрі-ВМВ) байланысты және әскери ғылымның мүдделері 

үшін ғалымдарды жұмылдыруды, сондай-ақ қару-жарақтың жаңа түрлерін 

әзірлеуді және оларды үнемі жетілдіруді, оларды қолдануға қатысатын адам 



факторын зерттеуді және олардың ең жақсы әдістерін үнемі іздеуді қамтиды. 

қолдану. Осы кезеңде көптеген мемлекеттердегі қорғаныс департаменттері 

талдаудың математикалық әдістеріне, соның ішінде соғыс қимылдарын 

математикалық модельдеуге практикалық қызығушылық танытады. Қорғаныс 

тапсырыстары аясында жұмыс істейтін зертханалар, ғылыми-зерттеу 

институттары құрыла бастайды. Бұл жауынгерлік математикалық модельдеу 

саласындағы жаңа зерттеулерге ықпал етті.  

Әскери-теңіз күштері жылдарында әскери іс-қимылдарды модельдеу 

теориясының қалыптасуы «операцияларды зерттеу» теориясы мен әскери 

ғылымның әртүрлі теориялары аясында өтті: жауынгерлік тиімділік теориясы, 

жауынгерлік позициялар мен жауынгерлік кеңістіктер теориясы, жауынгерлік 

әлеует теориясы, атыс жеңілісі теориясы, іздеу теориясы және т. б. 

Әскери-теңіз күштері мен соғыстан кейінгі жылдардағы жарияланымдар 

санының қарқынды өсуі көптеген ғылыми нәтижелердің жиналуына ықпал 

етті. Бірақ математикалық модельдеуді Жедел жоспарлау процесінде тікелей 

қолдану өте қиын болды және есептеулер үшін көп уақытты қажет етті. Бұл 

оларды математикалық есептеулерде қолдану тұрғысынан да, ақырғы 

формулаларға әкелетін, сонымен қатар 40-50-ші жылдарға тән кестелер мен 

логарифмдік сызғыштар арқылы есептеулердің қол жетімділігі тұрғысынан да 

маңызды болды. Қолмен есептеу және карталарды немесе кестелерді 

пайдалану пайдалы болды, бірақ қиын және баяу болды, күрделі модельдерді 

құру мүмкіндігін шектеді. Әрине, жетілдірілген есептеу мүмкіндіктері мұны 

өзгерте алды және қарапайым, дерексіз модельдерді тез есептеуге және 

соғыстың күрделене түсетін және жаһандық табиғатын түсіну үшін қажет 

толық және күрделі модельдерді жасауға мүмкіндік берді. 

Жауынгерлік математикалық модельдеудің дамуының үшінші кезеңі 

компьютерлік технологияның пайда болуымен және дамуымен байланысты, 

бұл тікелей эксперимент және эмпирикалық жолмен заңдарды іздеу қиын 

болатын салаларда сапалы жаңа зерттеу мәселелерін шешуге мүмкіндік берді. 

Жауынгерлік модельдеу тәртіп ретінде жоғары жылдамдықпен дамыды және 

осы жылдам эволюцияның салдары бірнеше маңызды салаларда байқалды. 

Армияның мүддесі үшін жүргізілген зерттеулер «әскери операциялардың 

толық сегменттерін қамтитын аппараттық сипаттағы нақты жобалардан кең 

теориялық проблемаларға дейін» кеңейді. 

Жаңа ақпараттық және есептеу технологияларын дамытудағы прогресс 

әскери-тарихи зерттеулерде әскери әрекеттерді математикалық модельдеуді 

тиімді пайдалану үшін техникалық негіз құрып қана қоймай, сонымен қатар 

әскери-тарихи білімді формализациялау үшін икемді құрылымдар құра 

отырып, осы әдістердің шеңберін кеңейтеді. Модельдеу сыни қорғаныс 

шешімдерін қолдау үшін аналитикалық құрал ретінде немесе тарихшының 

зерттеу құралы ретінде пайдаланылса да, модельдеу сұранысқа ие технология 

болып қала береді. 

Осылайша, әскери іс-қимылдарды математикалық модельдеу 

теориясының қалыптасуы мен дамуы әскери қызметтің әртүрлі аспектілерін 

сындарлы талдаудағы әскери ғылымның қажеттіліктерімен, сондай-ақ кәсіби 



әскери-тарихи қоғамдастықтың есептеу технологиялары саласындағы 

ауқымды өзгерістер жағдайында әскери-тарих ғылымының зерттеу 

құралдарын кеңейтудегі қажеттілігімен және ғылыми зерттеулер үшін жаңа 

компьютерлік ортаның қалыптасуымен байланысты. 

Екінші ғылыми нәтиже – әскери-тарихи зерттеулерде қолдану 

мүмкіндіктерін талдай отырып, соғыс модельдерінің қолданыстағы 

типологиялары талданды. Жауынгерлік әрекеттердің математикалық 

модельдерінің құрылымын ескеретін жіктеу ұсынылған. Модель 

құрылымындағы айтарлықтай айырмашылықтар модельдің уақыт пен 

ықтималдылықты, агрегация деңгейін, масштабын, ұсынылған процестерді 

және соғыс қимылдарының аспектілерін қалай өңдейтініне байланысты. 

Жауынгерлік модельдеу үшін теориялық негіз бере алатын математикалық 

модельдердің көптеген түрлері бар. Осы модельдердің әрқайсысының 

негізінде белгілі бір болжамдар, шектеулер мен мүмкіндіктер жиынтығы 

жатыр. Модель сирек нақты жүйенің барлық компоненттері мен өзара 

әрекеттесулерін қамтиды; егер солай болса, бастапқы жүйені зерттеу оңай 

болар еді. Көптеген жағдайларда жүйенің барлық процестері мен өзара 

әрекеттесуі белгісіз немесе түсініксіз, әсіресе адамдар немесе кездейсоқтық 

элементтері болса. Жүйенің "кішігірім" аспектілері жойылып," маңызды " 

аспектілер әрдайым абстракцияланып, жеңілдетіледі. Қандай модель шынайы 

ұсына отырып, нақты жүйесін, тәуелді болжамды пайдалану үлгісін және 

құрылымын ең модельдер. 

Жауынгерлік іс-қимыл модельдерінің қолданыстағы жіктеулері 

модельдерді құру әдістері туралы, мұндай модельдердің құрылымы туралы, 

олардағы әр түрлі "түрлер" мен "түрлер" белгісіздіктерін ескерудің толықтығы 

туралы толық түсінік бермейді, бұл модельделген әскери қимылдардың 

барысы мен нәтижесіне басым әсер етеді. Жауынгерлік модельдердің 

ұсынылған жіктелуі модельдердің құрылымын ескереді. Жауынгерлік 

модельдер жіктеу схемасы ерекше немесе қарама-қарсы деп санайтын бірқатар 

ерекшеліктерді қамтуы мүмкін. Модель құрылымындағы айтарлықтай 

айырмашылықтар модельдің уақыт пен ықтималдылықты, агрегация деңгейін, 

масштабын, ұсынылған процестерді және жауынгерлік ортаның 

қарастырылатын аспектілерін қалай өңдейтініне байланысты. 

Тарихи тұрғыдан алғанда, модельдердегі ұрыс нәтижелерін анықтау үшін 

үш негізгі тәсіл қолданылды, олар соғыс қимылдарын модельдеуді алға 

тартты, әрі қарай үшеуі де белгілі бір дәрежеде кең ауқымды қарулы 

қақтығысты модельдеуге біріктірілетінін атап өтті: 

а) Дифференциалдық теңдеулер; 

б) Имитациялық тәсіл; 

в) атыс күшінің шамасын бағалау. 

Дифференциалдық теңдеулер математикалық күрес модельдерінің дамуын 

түсіну үшін өте маңызды. Модификацияланған Ланчестер теңдеулері қазіргі 

заманғы модельдеу модельдеріндегі сарқылу функциясының негізін құрайды. 

Әзірлеушілер бұл модельдерді күштерді есептеу, күштерді тексеру және 

жауынгерлік дайындық үшін пайдаланады. 



Жоғары жылдамдықты компьютерлердің дамуымен Монте-Карло 

дуэльдері батальонның көлеміне дейін ұйымдық деңгейге дейін үнемі өсіп 

келе жатқан бөлімшелердің қатысуымен күрделі жер үсті ұрыс модельдеріне 

дейін кеңейе түсті. Әдетте, бастапқыда аз егжей-тегжейлі модельдер барған 

сайын «реализм» және жоғары ажыратымдылық бағытында қозғалады. 

Монте-Карло модельдеуімен қамтамасыз етілген сарқылуды модельдеудің 

кеңеюімен қатар, қару-жарақ пен сенсорлардың үйлесімі, қозғалыс, рельеф, 

байланыс, доктрина, барлау және т. б. сияқты көптеген маңызды жауынгерлік 

функциялар мен айнымалыларды модельдеуге мүмкіндік туды. 

Детерминистік және стохастикалық модельдер де, бағалау модельдері де 

пайдалы әдістемелер болып табылады, олар белгілі бір мәселелерді шешу үшін 

үлкен модельдеуге енгізілуі мүмкін, мысалы, сарқылуды анықтау және 

стратегияны таңдау. Дәл осы кіріктірілген қолдануда біз осы модельдеу 

тәсілдерінің шынайы пайдалылығын көреміз. 

Жауынгерлік модельдер жанама элементтер мен жауынгерлік процестерді 

есепке алу проблемасына арналған модельдер сияқты көптеген тәсілдерді 

көрсетеді. Бұл элементтер мен процестер шайқастың нәтижесін анықтайтын 

негізгі факторлар болып табылады, бірақ олардың әрқайсысының 

салыстырмалы маңыздылығы туралы жеткілікті түсінік жоқ. Сонымен қатар, 

дамыған соғыс модельдерінің көпшілігінің сенімділігіне қатысты өте нақты 

белгісіздік бар. Верификация және валидация жүргізу-соғыс қимылдарын 

модельдеудің ең күрделі аспектілерінің бірі. Біздің ойымызша, көптеген басқа 

мәселелердің негізгі мәселесі-қолданыстағы ұрыс модельдері мен шындық 

арасындағы байланыстың болмауы, яғни ұрыс үлгісін тексеру мәселесі. Бұл 

мәселе өзгермейді деп күтілуде, өйткені әрбір жаңа модельдеу зерттеуі ерекше 

және тексеру мен тексеруді қиындатады. 

Осылайша, соғыс қимылдарының математикалық модельдері тарихи 

зерттеулердің маңызды сандық құралына айналуда. Жауынгерлік 

математикалық модельдерді кеңінен қолдану тарихшыларға бәсекелес 

гипотезалардың дұрыстығын бағалауға, ондаған жылдар бұрын 

тұжырымдалған және әлі де жеткілікті сандық негіз болмағандықтан 

пікірталас тақырыбы болып табылатын гипотезаларды қайта қарауға немесе 

қайта бағалауға мүмкіндік береді. Мұндай бастама, егер ол соғыстар мен 

қарулы қақтығыстардың динамикасын зерттеумен байланысты мәселелерді 

шешсе, тәртіпті өзгерте алады. Бұл қиындықтар әлеуметтік өзара әрекеттесуді 

модельдеудің қиындықтарына және математикалық модельдерді іріктеменің 

төмен мөлшері, жоғары дисперсиясы және күшті фрагментациясы бар 

деректермен салыстырғанда бағалау кезінде туындайтын әдіснамалық 

мәселелерге негізделген. 

Үшінші ғылыми нәтиже-әскери-тарихи зерттеулерде әскери іс-

қимылдардың математикалық модельдерін қолдану әдістемесі ұсынылды. 

Әскери-тарихи зерттеулерде сандық ақпарат беру үшін жауынгерлік 

математикалық модельдерді қолданудың жалпы артықшылығы осындай 

модельдер ұсынатын ыңғайлылық пен қол жетімділікпен, сондай-ақ кез-



келген берілген кіріс жиынтығымен қол жеткізілген нәтижелер мен 

нәтижелердің репродукциясымен түсіндіріледі. 

Алайда, көптеген басқа мәселелердің негізгі мәселесі, біздің ойымызша, 

жекпе-жектің модельдеу модельдері мен шындық арасындағы байланыстың 

болмауы, яғни күрес моделін тексеру мәселесі. 

Соғыс күрделі және детерминистік ережелерге бағынбағанымен, 

ұсынылған зерттеу әдісі әскери шешім қабылдаушыларды қолдау үшін 

күрделілікті азайту және белгісіздікті басқарудың көптеген құралдарын 

ұсынады және командирлер үшін де, ұрыс алаңында да жақсы шешім 

қабылдауға мүмкіндік береді. Қақтығыстың нәтижесін тарихи түрде 

анықтаған факторларды дәлірек түсінуге негізделген қақтығыстардың 

жетілдірілген модельдері жақсы шешімдер мен жақсы нәтижелерге әкелуі 

керек. 

Ұсынылған тұтқиылдан ұрыс моделін Ланчестер модельдерінің одан әрі 

жалпылауы ретінде қарастыруға болады, ол барлық үш балама ерекшеліктерді 

қамтиды: мақсатты от, мақсатсыз от және асимметриялық модель. Тұтқиылдан 

ұрыс моделінің негізгі сипаттамалары келесідей. Біріншіден, топографиялық 

шектеу шектеудің сапасы мен мөлшерін ұрыс нәтижесі үшін маңызды 

факторларға айналдырады, бұл санның салыстырмалы маңыздылығын 

төмендетеді. Атап айтқанда, қиыншылықтар мен өрттің бағытын шектеу 

шабуылдаушылардың сандық артықшылығын жоя отырып, қорғаушы тарапқа 

жағымды әсер етеді. Екіншіден, күрестің асимметриялық сипаты 

шабуылдаушы Тараптың жауынгерлік тиімділігін төмендетеді. 

Гибридті қақтығысты танымдық іс-әрекеттің құралы ретінде модельдеу 

әсіресе пайдалы болуы мүмкін. Әскери басқару органдарына гибридті қатерді 

болдырмау және оған қарсы тұру туралы әртүрлі идеяларды нақтылау және 

тексеру үшін модельдеу құралдары қажет. Гибридті қақтығысты 

математикалық модельдеу гибридті қақтығыс құбылысын жақсы түсінуге, 

оның мақсаттарын, қақтығыстың ықтимал кезеңдерін, қарсыластың әрекеттері 

мен шешімдерін тануға мүмкіндік береді. Алынған нәтижелер гибридті 

қақтығыстардың дамуын болжауға, оның алғашқы сатысында «гибридті 

соғыстың» жолын кесуге және оның толыққанды әскери қақтығыс кезеңіне 

өтуіне жол бермеуге көмектеседі. 

Бүкіл әлемде қарулы күштер өсіп келе жатқан қауіп пен соғыс 

қимылдарының күшеюіне байланысты белгісіздікке, сондай-ақ алдағы 

жылдардағы қақтығыстың сипатын алдын-ала болжауға байланысты. Олар 

осы міндеттерді шешу үшін күштерді бағыттау, жабдықтау және оқыту үшін 

алдыңғы қатарлы технологияларды дамытуды және біріктіруді жалғастыруы 

керек. Жауынгерлік модельдеу осы мәселелерді шешуде тиімді құрал болып 

табылады және бүкіл әлем бойынша әскери күштер болашақтың құралдарын 

жасауға және енгізуге ұмтылғандықтан, бұл сала қарқынды дамып келеді. 

Модельдеу сыни қорғаныс шешімдерін қолдау үшін аналитикалық құрал 

ретінде немесе тарихшының зерттеу құралы ретінде пайдаланылса да, 

математикалық жауынгерлік модельдеу сұранысқа ие технология болып қала 

береді. 


