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Күндізгі оқыту нысаны 
 

5В010400 - Бастапқы әскери дайындық 4 курс 4 жылдық 

Қазақ бөлімі (күндізгі оқу нысаны) 

№ 

п/п 

Студенттің 

аты-жөні 

(толық) 

Диплом тақырыбы 

 

Ғылыми 

жетекшісінің 

аты-жөні 

(толық) 

Пікір 

сарапшысы 

(Аты-жөні, 

қай оқу 

орнынан) 

Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 

тілінде 

1.  Арып Ақбота 

Ерқанатқызы 

Абылай хан мен 

Төле бидің 
патриоттық 

өсиеттерінің қазіргі 

таңдағы  

маңыздылығы 

Современное 

значение 
патриотических 

заветов Абылай 

хана и Толе бия  

The value of our 

patriotic 
covenants Abylai 

Khan and Tole 

biy 

м.ғ.к. 

С.Тәукейұлы 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

2.  Болатбеков 

Амандық 

Шеризатұлы 

Бастапқы әскери 

дайындық пәнін 
оқытуда 

оқушылардың 

болашақ әскери 
қызметке 

психологиялық 

даярлау 

Психологическая 

подготовка 
учащихся к 

воинской службе в 

ходе изучения 
предмета начальная  

военная подготовка 

Psychological 

preparation of 
students for future 

military service in 

the study of the 
subject of primary 

military training 

Аға оқытушы 

Байгалиев А. 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

3.  Ғабит Султан 

Ғабитұлы 

Қазақстан 
Республикасының 

Әскери - теңіз 

күшінің құрылуы 

және дамуы 

Становление и 
развитие Военно-

морских сил 

Республики 

Казахстан  

Formation and 
development of 

naval forces of 

the Republic of 

Kazakhstan 

Аға оқытушы 
Байгалиев А. 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  



4.  Жахангер 

Айгүл 

Досжанқызы 

Студенттердің 

салауатты өмір 
салтын 

қалыптастыруда 

білім беру рөлін 

жоғарлату әдістері  

Методы повышения 

роли образования в 
формировании 

здорового образа 

жизни студентов 

Methods of 

enhancing the role 
of education in 

the formation of a 

healthy lifestyle 

of students 

к.б.н. 

Нарибай Р.Ж. 

Подполковник 

Асубаева Алия 
Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 
қызметінің 

академиясы 

5.  Женисов Асан 

Аянович  

Бастапқы әскери 
дайындық пәні 

арқылы тарихи 

тұлғаларды тану  

Познание 
исторических 

личностей по 

предмету 

начальной военной 
подготовки  

Knowledge of 
historical figures 

on the subject of 

initial military 

training 

Аға оқытушы 
Байғалиев 

Ә.М. 

Подполковник 
Асубаева Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 
ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

6.  Кален 

Жақсылық 

Манатұлы 

Генерал 

С.К.Нұрмағамбетов

тың Қазақстан 

қарулы күштерін 
құруға қосқан үлесі 

– жастар 

тәрбиесінің үлгісі 
ретінде 

Роль генерал 

С.К.Нурмагамбетов

а в становлении 

вооруженных сил 
РК – как пример 

воспитания 

молодежи 

The role of 

General S. K. 

Nurmagambetov 

in the formation 
of the armed 

forces of 

Kazakhstan-as an 
example of youth 

education 

м.ғ.к. 

С.Тәукейұлы 

Подполковник 

Асубаева Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 
доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 
академиясы 

7.  Қалибекұлы 

Ерғанат 

Қазақ поэзисының 

патриоттық рухы 
арқылы жастарды 

отансүйгіштікке 

тәрбиелеу 

Воспитание 

патриотизма и 
любви к Родине при 

изучении казахских 

поэзии  

Education of 

patriotism and 
love for the 

Motherland in the 

study of Kazakh 
poetry 

Аға оқытушы 

Төлегенұлы 
Н. 

Подполковник 

Атагельдинова 
М.К., п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 
қызметінің 

академиясы 

8.  Қалығұл Самал 

Мұратқызы 

Мектеп оқушылары 

мен студенттер  
арасында діни 

экстремизм 

уағыздарының 
таралуын 

ықпалдаушы 

әрекеттерге қарсы 

жүргізілетін 
педагогикалық 

шарттар 

Педагогические 

условия для 
противодействия 

деятельности, 

способствующей 
распространению 

проповедей 

религиозного 

экстремизма среди 
школьников и 

учеников 

Pedagogical 

conditions for 
counteracting 

activities that 

promote the 
dissemination of 

sermons of 

religious 

extremism among 
schoolchildren 

and students 

к.б.н. 

Нарибай Р.Ж. 

Подполковн

ик 

Атагельдин

ова М.К., 

п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

9.  Сейбекова 

Айдана 

Ерлановна 

Жоғары оқу 

орындарында  

бастапқы әскери 
дайындық пәні 

мұғалімін 

даярлаудың 
педагогикалық 

ерекшеліктері 

Педагогические 

особенности 

подготовки учителя 
начальной военной 

подготовки в 

высших учебных 
заведениях 

Pedagogical 

features of 

training of the 
teacher of initial 

military training 

in higher 
educational 

institutions 

Аға оқытушы 

Сеитова А.Л. 

Подполковн

ик 

Атагельдин

ова М.К., 

п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

10.  Садигалиева 

Динара 

Алаш 

қайраткерлерінің 

Формирование 

национальной 

Formation of 

national 

м.ғ.к. 

С.Тәукейұлы 
Подполковн

ик 



Ерланкызы педагогикалық 

мұралары негізінде 
ұлттық тұлға 

қалыптастыру 

личности на основе 

педагогического 
наследия деятелей 

Алаш 

personality on the 

basis of 
pedagogical 

heritage of Alash 

figures 

Атагельдин

ова М.К., 

п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

11.  Тоқтасынов 

Еркебулан 

Қайратұлы 

БӘД сабағында 

тактикалық 

дайындықты 

жүргізу мен 

ұйымдастыру 

әдістемелері 

Методика 

организации и 
проведения 

тактической 

подготовки на 

уроках НВП 

Methods of 

organizing and 
conducting 

tactical training in 

the lessons of the 

IMT 

Аға оқытушы 

Байгалиев А. 

Подполковн

ик 

Атагельдин

ова М.К., 

п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

12.  Асқар Зухра 

Асқарқызы 

Қазақ 

ағартушыларының 

шығармаларындағы 
патриоттық тәрбие 

мәселелері  

Вопросы  

патриотического 

воспитания в  
произведениях 

казахских 

просветителей   

Questions of 

Patriotic 

education in the 
works of Kazakh 

educators 

м.ғ.к. 

С.Тәукейұлы 
Подполковн

ик 

Атагельдин

ова М.К., 

п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

13.  Әділхан Ардак 

Әділханұлы 

Қазақ халқының 
әскери өнері және 

жауынгерлік 

дәстүрі (XV-XVI 
ғғ.). 

Военное искусство 
и боевые традиции 

казахского народа 

(XV-XVI)  

Military art and 
martial traditions 

of the Kazakh 

people(XV-XVI) 

м.ғ.к. 
С.Тәукейұлы 

Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

14.  Мерғалиев 

Ұлағат 

Серікұлы 

Болашақ 
мұғалімдерді 

оқушыларға  

патриоттық тәрбие 

беруге 
дайындаудың 

педагогикалық 

шарттары 

Педагогические 
условия подготовки 

будущих учителей 

к патриотическому 

воспитанию 
учащихся 

Pedagogical 
conditions of 

preparation of 

future teachers for 

Patriotic 
education of 

students 

Аға оқытушы 
Байгалиев А. 

Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

15.  Сабыркей 

Жәния 

Махамбет 

Өтемісұлы 
шығармалары 

Педагогические 

основы 
патриотического 

Pedagogical bases 

of Patriotic 
education of 

м.ғ.к. 

С.Тәукейұлы 

Подполковн

ик Асубаева 

Алия 



Таңатқызы арқылы 

оқушыларға  
отансүйгіштік 

тәрбие берудің 

педагогикалық 

негіздері 

воспитания 

учащихся через 
произведения 

поэтического 

наследия 

Махамбета 
Утемисова 

pupils through 

works of 
Makhambet 

Utemisov 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

16.  Сакенов 

Абылайхан 

Талғатұлы 

Әскерге шақыруға 

дейінгі 

жасөспірімдің дене 

дайындығының 
теориялық 

әдістемелік 

негіздері 

Теоретические 

методические 

основы физической 

подготовки 
допризывного 

подростков 

Theoretical 

methodical bases 

of physical 

training of pre-
conscription 

teenager 

Аға оқытушы 

Төлегенұлы 

Н. 

Подполковн

ик 

Атагельдин

ова М.К., 

п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

17.  Сансызбек 

Жұлдыз 

Салқынбекқыз

ы 

Жоғары оқу 
орындарындағы 

әскери кафедрада 

оқитын 

студенттердің  
тұлғасын 

қалыптастыруда 

халықтық 
педагогика 

элементтерін 

пайдалану 

Использование 
элементов 

народной 

педагогики в 

формировании 
личности 

студентов, 

обучающихся на 
военной кафедре в 

высших учебных 

заведениях 

The use of 
elements of folk 

pedagogy in the 

formation of the 

personality of 
students studying 

at the military 

Department in 
higher 

educational 

institutions 

Аға оқытушы 
Байгалиев 

А.М. 

Подполковн

ик 

Атагельдин

ова М.К., 

п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

18.  Сыдықбек 

Айдар 

Тасқынұлы 

Мектепте 

азаматтық 
қорғанысты 

ұйымдастыру және 

өткізу әдістемесі 

Методика 

организации и 
проведения 

гражданской 

обороны в школе  

Methods of 

organization and 
conduct of civil 

defense in the 

school 

м.ғ.к. 

С.Тәукейұлы 

Подполковн

ик 

Атагельдин

ова М.К., 

п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

19.  Төретай Мерей 

Ильясұлы 

Қазақстан 

мектептерінде 

оқушыларды  
патриотизмге 

тәрбиелеудің дамуы 

(1990-2018 жж.) 

Развитие 

патриотического 

воспитания 
учащихся в школах 

Казахстана (1990-

2018 гг.)  
 

Development of 

Patriotic 

education of 
students in 

schools of 

Kazakhstan 
(1970-2000) 

м.ғ.к. 

С.Тәукейұлы 

Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

20.  Туреханов 

Руслан 

Ихтиярулы 

Орталық Азияның 

аймақтық 

елдеріндегі 

халықаралық 
терроризмнің 

Особенности 

международного 

терроризма в 

региональных 
странах 

Features of 

international 

terrorism in the 

regional countries 
of Central Asia 

к.б.н. 

Нарибай Р.Ж. 
Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 



ерекшеліктері Центральной Азии психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

21.  Орынбасар 

Жансая 

Маратқызы 

ҚР тұңғыш 

Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың 

еңбектері арқылы 

жастарды 

патриоттыққа 

тәрбиелеу 

Патриотическое 

воспитание у 
молодежи через 

труды Первого 

Президент РК Н.А. 
Назарбаева 

Patriotic 

education of 
young people 

through the works 

of the First 
President of 

Kazakhstan N. 

Ah. Nazarbayev 

Аға оқытушы 

Сеитова А.Л. 

Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

22.  Жақсылықбай 

Ернат 

Ерланұлы 

Жаппай жою 

қаруын қолдану 
кезінде 

тұрғындарды жеке 

дара қорғаудың 

құралдары және 
әдістері 

Средства и  методы 

индивидуальной 
защиты населения 

при использовании 

оружия массового 

поражения 

Means and 

methods of 
individual 

protection of the 

population when 

using weapons of 
mass destruction 

к.б.н. 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

23.  Қасымжан 

Уларбек 

Уланбекұлы 

Қазақтың халықтық 

педагогикасы 
арқылы 

оқушыларға  

адамгершілік 
тәрбие беру 

Нравственное 

воспитание 
учащихся 

посредством 

народной 
педагогики 

Moral education 

of pupils by 
means of folk 

pedagogy  

Аға оқытушы 

Төлегенұлы 
Н. 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

24.  Абен Абзал 

Ануарұлы 

Ұлттық  ойын мен 
дәстүрлер арқылы 

жастарды 

патриоттық 

тәрбиелеуді қолдау 

Воспитания 
патриотизма у 

молодежи с 

использованием 

национальных игр и 
традиции  

Education of 
patriotism among 

young people 

using national 

games and 
traditions 

Аға оқытушы 
Төлегенұлы 

Н. 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

25.  Алимбатыр 

Асима 

ҰОС кезінде 
Қазақстанда 

Боевой путь в 
огненные годы 

Hiking trails of 
Kazakhstan's 

к.б.н. 
Нарибай Р.Ж. 

Подполковн

ик Асубаева 



Байжомартқыз

ы 

жасақталған 

қазақтың ұлттық 
атқыштар 

бригадаларының 

отты жылдардағы 

жорық жолдары 
мен жекелеген 

жауынгерлер ерлігі 

казахских 

национальных 
стрелковых бригад, 

сформированных в 

Казахстане во 

время ВОВ, и 
мужество 

отдельных воинов 

national rifle 

brigades formed 
in Kazakhstan in 

the Second World 

War and the 

heroism of 
individual 

soldiers in the fire 

years 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

26.  Анарбай 

Сағындық 

Сералыұлы 

Дене шынықтыру-

сауықтыру 

жүйесінде болашақ 

мамандардың 
кәсіби дайындығын 

жетілдірудің 

ғылыми-
педагогикалық 

негіздері 

Научно-

педагогические 

основы 

совершенствования 
профессиональной 

подготовки 

будущих 
специалистов в 

физкультурно-

оздоровительной 
системе 

Scientific and 

pedagogical bases 

of improvement 

of professional 
training of future 

specialists in 

physical-
improving system 

Аға оқытушы 

Төлегенұлы 

Н. 

Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

27.  Ануарбекова 

Инкар 

Токашевна 

Бастапқы әскери 
дайындық 

сабағында 

оқушыларға 

инновациялық-
дидактикалық 

оқыту 

технологиясы 
арқылы білім беру  

Образование через 
инновационно-

дидактические 

технологии 

обучения учащихся 
на уроках 

начальной военной 

подготовки 

Education 
through 

innovative 

didactic 

technologies of 
teaching students 

at the lessons of 

primary military 
training 

Аға оқытушы 
Сеитова А.Л. 

Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

28.  Бекмұхаметов 

Дінмұхамет 

Еркінұлы 

Мектепте жалпы 

білім беретін 
жүйедегі әскери-

патриоттық 

тәрбиені жетілдіру  

Совершенствование 

военно-
патриотического 

воспитания в 

системе  
общеобразовательн

ых школах  

Improvement of 

military-Patriotic 
education in the 

system of 

secondary schools 

к.б.н. 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

29.  Дінмұханбетқы

зы Жансая 

Қазақ 
батырларының 

(XVII-XVIIIғ.ғ.) 

қаһармандығы 

арқылы  
оқушылардың Отан 

сүйгіштік сезімін 

қалыптастыру 

Формирование 
любви к Родине у 

молодежи на 

примере подвигов 

казахских батыров 
(XVII-XVIIIв.в.) 

Formation of love 
for the 

Motherland 

among young 

people on the 
example of feats 

of Kazakh batyrs 

(XVII-XVIII 
Centuries.no.) 

м.ғ.к. 
С.Тәукейұлы 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

30.  Жақсылық Ерік Адамдарды жаппай Организация и Organization and к.б.н. Полковник 



Мұхитұлы зақымдаушы 

қаруларынан қорғау 
және оның 

салдарын жоюды 

ұйымдастыру мен 

әдістері 

методы зашиты 

людей от оружия 
массового 

поражения и 

ликвидации их 

последствий 

methods of 

protection of 
people from 

weapons of mass 

destruction and 

elimination of 
their 

consequences 

Нарибай Р.Ж. Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

31.  Жарылқап 

Асан Бахытұлы 

Мектеп 

оқушыларының 

патриоттық білімін 
жетілдірудің 

жолдары 

Пути 

совершенствования 

патриотического 
образования 

школьников 

Ways to improve 

Patriotic 

education of 
schoolchildren 

Аға оқытушы 

Сеитова А.Л. 
Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

32.  Жұмагерей 

Мереке 

Маратқызы 

Ауған соғысы және 
оған 

Қазақстандықтарды

ң қатысуы (1979-
1989 жж.) 

Война в 
Афганистане и 

участие в ней 

казахстанцев (1979-
1989гг.) 

War in 
Afghanistan and 

participation of 

Kazakhstan 
people (1979-

1989) 

к.м.н. 
С.Таукейулы 

Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

33.  Сембаев Асет 

Куанышевич 

Төтенше жағдайлар 
кезінде 

тұрғындарға 

дәрігерлік көмек  

көрсету 
жұмыстарын 

ұйымдастыру 

әдістемесі  

Методы 
организации работы 

медицинской 

помощи  населению 

в  чрезвычайной 
ситуации 

Methods of 
organization of 

work of medical 

care to the 

population in an 
emergency 

к.б.н. 
Нарибай Р.Ж. 

Подполковн

ик Асубаева 

Алия 

Булатовна, 

психол.ғ.к., 

доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

34.  Тугелбай 

Жамбыл 

Айтмуратулы 

Жаппай жою 

қаруын қолдану 
кезінде 

тұрғындарды 

ұжымдық 

қорғаудың әдістері 

Методы 

коллективной 
защиты населения 

при использовании 

оружия массового 

поражения  

Methods of 

collective 
protection of the 

population when 

using weapons of 

mass destruction 

к.б.н. 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  



35.  Алимбатыр 

Алтынай 

Адилханқызы 

Әскери бөлімнің 

медициналық 
қызметтерін 

ұйымдастыру және 

жұмыс істеу 

ерекшеліктері  

Особенности 

работы и 
организация 

медицинского 

обслуживания 

воинской части 
 

Features of work 

and the 
organization of 

medical service of 

military unit 

к.б.н. 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

36.  Көкенов Ерик 

Көкенұлы 

Оқушыларды дене 

тәрбиесі 
сабақтарында 

педагогикалық 

оқыту негізінде 
әскер қызметіне 

даярлау 

Подготовка 

учащихся к службе 
в армии на основе 

педагогического 

обучения на уроках 
физической 

культуры 

Preparation of 

students for 
service in the 

army on the basis 

of pedagogical 
training in 

physical 

education lessons 

Аға оқытушы 

Төлегенұлы 
Н. 

Полковник 

Абраимов 

Досай 

Касымович, 

әск.ғ.д., 

профессор 

ҚР ҰҚҚ 

шекара 

қызметінің 

академиясы  

37.  Кудабек 

Елтінді 

Ергашұлы 

Ұлт-азаттық 
«Орбұлақ» 

шайқасы – жастарға 

патриоттық үлгі 

ретінде  

Национально-
освободительная 

Орбулакская битва - 

как пример 

патриотического 
воспитания 

молодежи  

National 
liberation battle of 

Orbulak-as an 

example of 

Patriotic 
education of 

youth 

М.ғ.к. 
Тәукейұлы С. 

Подполковн
ик 

Атагельдин

ова М.К., 

п.ғ.к., 
доцент,  ҚР 

ҰҚҚ шекара 

қызметінің 
академиясы 

38.  Сапарғалиев 

Еркебұлан 

Серікұлы 

Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы 

қазақ әйелдерінің 
майдан 

даласындағы және 

тылдағы ерліктері 

Подвиги казахских 

женщин на  

фронтах и в тылу в 
годы  Великой 

Отечественной 

войны   

The exploits of 

Kazakh women at 

the front and in 
the rear during the 

Great Patriotic 

War 

к.б.н. 

Нарибай Р.Ж. 

Подполковн

ик 

Атагельдин
ова М.К., 

п.ғ.к., 

доцент,  ҚР 
ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

5В010400 - Бастапқы әскери дайындық 4 курс 4 жылдық 

Орыс бөлімі (күндізгі оқу нысаны) 

1.  Сатылхан 

Әділет 

 

Кеңес Одағының 

батыры Мәлік 

Ғабдуллиннің 
жауынгерлік 

жолдары -

студенттердің 
әскери-патриоттық 

тәрбиесінің 

маңызды кезеңі 
ретінде 

Боевой путь героя 

Советского союза 

Малика Габдуллина 
как важный этап 

военно-

патриотического 
воспитание 

студентов. 

Fighting way of 

the hero of the 

Soviet Union 
Malik Gabdullin 

as an important 

stage of military-
Patriotic 

education of 

students. 

д.п.н. 

Батталханов 

Е.З. 

Подполковник 

Мартикьян 

Александр 
Сергеевич, 

к.в.н., доцент, 

Академии 
Пограничной 

службы КНБ 

РК 

2.  Әмірбекқызы 

Наргиз 

Туған ел тарихымен 

таныстыру үрдісі 

Патриотическое 

воспитание 

Patriotic 

education of 

д.п.н. 

Батталханов 

Подполковник 

Мальгаждаров



барысында 

оқушыларды 
патриоттық 

тәрбиелеу 

учащихся в 

процессе 
ознакомления с 

историей  родного 

края. 

students in the 

process of 
acquaintance with 

the history of 

their native land. 

Е.З. а Татьяна 

Геннадиевна, 
д.п.н., 

профессор, 

Академии 

Пограничной 
службы КНБ 

РК 

3.  Кожакелды 
Айжан 

Маратқызы 

Интернет-ресурс 
құралдары арқылы 

оқушылардың 

әскери істі үйренуін 

белсендіру 

Активизация 
военного обучения 

учеников через 

средства интернет-

ресурсов  

Activation of 
military training 

of students 

through the means 

of Internet 
resources 

д.п.н. 
Батталханов 

Е.З. 

Подполковник 
Мартикьян 

Александр 

Сергеевич, 

к.в.н., доцент, 
Академии 

Пограничной 

службы КНБ 
РК 

4.  Маметов 

Мадияр 

Маратжанович 

БӘД сабағында 

жастардың 

патриотизмін 
қалыптастыру 

Формирование 

патриотизма 

молодежи на 
уроках НВП  

Formation of 

patriotism of 

young people in 
the lessons of 

IMT 

д.п.н. 

Батталханов 

Е.З. 

Подполковник 

Мартикьян 

Александр 
Сергеевич, 

к.в.н., доцент, 

Академии 
Пограничной 

службы КНБ 

РК 

5.  Рустемова 
Каминур 

Рашидқызы 

Әскери 
мамандықтағы 

білім 

алушылардың, 
педагогикалық 

тәсілдері мен 

дағдыларын 

қалыптастыру  

Педагогические 
приемы и навыки 

формирование, 

взглядов учащихся 
на военной 

специальности  

Pedagogical 
techniques and 

skills formation, 

students ' views 
on the military 

specialty 

д.п.н. 
Батталханов 

Е.З. 

Подполковник 
Мальгаждаров

а Татьяна 

Геннадиевна, 
д.п.н., 

профессор, 

Академии 

Пограничной 
службы КНБ 

РК 

6.  Суртай Оскар 
Айтбекович 

Қазақ  
батырларының 

қаһармандық 

бейнесі арқылы 

оқушыларды 
отансүйгіштікке 

тәрбиелеудің  

педагогикалық 
шарттары 

Педагогические 
условия 

патриотического 

воспитания 

учащихся через 
героический образ 

казахских батыров  

Pedagogical 
conditions of 

Patriotic 

education of 

students through 
the heroic image 

of Kazakh batyrs 

д.п.н. 
Батталханов 

Е.З. 

Подполковник 
Мартикьян 

Александр 

Сергеевич, 

к.в.н., доцент, 
Академии 

Пограничной 

службы КНБ 
РК 

7.  Умиртай 

Сұлтан 

Серікұлы 

Тұңғыш қазақтың 

әскери  генералы 

Сабыр Рахимовтың 
өмір жолы мен 

қаһармандығы 

арқылы жастардың 
Отанға деген 

сүйіспеншілігін 

тәрбиелеудің, 
ғылыми-

педагогикалық 

негіздері 

Научно-

педагоические 

основы воспитания  
молодежи, любви к 

Родине через 

жизненный путь и 
героизм первого 

казахского боевого 

генерала Сабира 
Рахимова 

Scientific and 

theoretical 

foundations of 
youth education, 

love for the 

Motherland 
through the life 

course and 

heroism of the 
first Kazakh 

general Sabir 

Rakhimov. 

д.п.н. 

Батталханов 

Е.З. 

Подполковник 

Мальгаждаров

а Татьяна 
Геннадиевна, 

д.п.н., 

профессор, 
Академии 

Пограничной 

службы КНБ 
РК 



8.  Қуаныш 

Біржан 
Бауыржанұлы 

Әскери-техникалық 

үйірменің тәрбиелік 
және оқыту 

мүмкіндіктері 

Воспитательные и 

учебные 
возможности 

военно-

технических 

кружков  

Educational and 

training 
opportunities of 

military-technical 

circles 

д.п.н. 

Батталханов 
Е.З. 

Подполковник 

Мартикьян 
Александр 

Сергеевич, 

к.в.н., доцент, 

Академии 
Пограничной 

службы КНБ 

РК 

9.  Ашимов 

Мухидин 

Муратулы 

Мектеп 

оқушыларының 

Отан қорғауға 

даярлығын 
сабақтан тыс 

уақытта  тәрбиелеу 

Воспитание 

школьников 

готовности к 

защите Родины во 
внеурочное время  

The education of 

pupils of 

readiness for the 

defense of the 
homeland in their 

spare time 

д.п.н. 

Батталханов 

Е.З. 

Подполковник 

Мальгаждаров

а Татьяна 

Геннадиевна, 
д.п.н., 

профессор, 

Академии 
Пограничной 

службы КНБ 

РК 

 

 

 

 

Кафедра меіңгерушісі                                                                                С.Тәукейұлы  


