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№ 

Студенттің 

аты-жөні (толық) 

Шифр, 

мамандығы 

Дипломдық жұмыстың 

(жоба) тақырыбы  

(қазақ, орыс, ағылшын 

тілінде) 

Ғылыми жетекшісінің 

аты-жөні (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 

Рецензенттің  

аты-жөні, (ғылыми 

дәрежесі, лауазымы) 

Базалық білімі Рецензенттің 

жұмыс орны, 

қызметі 

1 Сатканова Гулшат 

Талгатовна 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Білге каған және оның Шығыс 

түрік қағанатын 

қалыптастырудағы рӛлі. 

Билге каган и его роль в 

становлении Восточно-

тюркского каганата. 

Bilge Kagan and his role in the 

formation of the East Turkic 

Khaganate. 

м.ғ.к., а.с.с. профессор 

Таукейулы С. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

2 Нұрқасымов Бақтияр 

Қайратұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Темір мен Тоқтамыстың 

соғыстары және олардың 

Еуразия континентінің 

тарихына тигізген ықпалы. 

Битвы Тимура с Тохтамышем 

и их влияние на историю 

Евразийского континента. 

The battles of Timur with 

Tokhtamysh and their influence 

on the history of the Eurasian 

continent. 

м.ғ.к., а.с.с. профессор 

Таукейулы С. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

3 Құныпия Аида 

Нурқанатқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Мәлік Ғабдуллин-педагог, 

жазушы, Ұлы Отан 

соғысының батыры. 

Малик Габдуллин – педагог, 

писатель, герой Великой 

Отечественной войны. 

Malik Gabdullin is a teacher, 

writer, hero of the Great 

Patriotic War. 

м.ғ.к., а.с.с. профессор 

Таукейулы С. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

4   Нұрғалиқызы Назира 5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Әскери кадрларды 

дайындаудағы Кеңес 

Одағының батыры Бауыржан 

Момышұлының рӛлі мен 

маңызы. 

Роль и значение Героя 

м.ғ.к., а.с.с. профессор 

Таукейулы С. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 



Советского Союза Бауыржана 

Момышулы в подготовке 

военных кадров. 

The role and significance of 

Hero of the Soviet Union 

BauyrzhanMomyshuly in the 

training of military personnel. 

5 Досымбетов Самат 

Оспанулы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Техногендік тӛтенше 

сипаттағы жағдайлар, оларды 

заласыздандыру мен алдын 

алу. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их 

предотвращение и 

профилактика. 

Emergencies of a technogenic 

character, their prevention and 

prevention. 

м.ғ.к., а.с.с. профессор 

Таукейулы С. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

6 Жолаушыбай Олжас 

Ерікұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Экологиялық тӛтенше 

сипаттағы жағдайлар және 

олардың қоршаған ортаның 

ӛзгеруіне тигізетін әсері. 

Чрезвычайные ситуации 

экологического характера и 

их влияние на изменение 

окружающей среды. 

Emergency situations of an 

ecological character and their 

impact on the changing 

environment. 

м.ғ.к., а.с.с. профессор 

Таукейулы С. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

7 Құрман Мәдияр 

Нұрланбекұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Табиғи тӛтенше жағдайлар 

және олардың ықтимал 

салдары. 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 

возможные последствия. 

Emergency situations of a 

natural character and their 

possible consequences. 

м.ғ.к., а.с.с. профессор 

Таукейулы С. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

8 Мұқажанов Дидар 

Мұқажанұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Зақымдану ошақтарында 

құтқару жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

Организация  

м.ғ.к., а.с.с. профессор 

Таукейулы С. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 



аварийно-спасательных работ 

в очагах поражения. 

The organization of emergency 

rescue work in the centre of 

contamination. 

9 Маханова Алина 

Бақытбекқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Ұлы Отан 

соғысының тарихнамасы және 

оның дәуірленуі. 

Историческая летопись 

Великой Отечественной 

войны и ее развитие. 

Historical chronicle and the 

main events of the Great 

Patriotic War. 

п.ғ.к., профессор 

Жунусбеков Ж.И. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

10 Мавлен Азамат 

Қалықұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Студенттерді қоян- қолтық 

күресіне оқыту үдерісін 

оңтайландыруын зерттеу. 

Исследование оптимизации 

процесса обучения студентов 

рукопашному бою. 

Study of the optimization of the 

process of teaching students to 

hand-to-hand combat. 

п.ғ.к., профессор 

Жунусбеков Ж.И. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

11 Тӛрехан Айбын 

Жұмағазыұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Студенттердің күштік 

мүмкіндіктері мен физикалық 

тӛзімділіктерін тәрбиелеудің 

кешендік әдістері. 

Комплексная 

метотодика воспитания 

у студентов силовых 

способностей 

и физическойвы 

носливости. 

Complex method of education 

at students of power abilities 

аnd physical endurance. 

п.ғ.к., профессор 

Жунусбеков Ж.И. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

12 Мәулетхан Бекзат 

Ерланұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Студенттерді спорттық 

жекпе-жек дағдыларына 

оқытудың технологиясы мен 

әдістері. 

Технология и методика 

обучения студентов навыкам 

спортивных единоборств. 

п.ғ.к., профессор 

Жунусбеков Ж.И. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 



Technology and methods of 

teaching students the skills of 

martial arts. 

13 Мұқамғали Дулат 

Тілепалдыұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Шығыс жекпе-жек 

палуандарының техникалық-

тактикалық дайындығы. 

Технико-тактическая 

подготовка борцов восточных 

единоборств. 

Technical and tactical training 

of wrestlers of martial arts. 

п.ғ.к., профессор 

Жунусбеков Ж.И. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

14 Ермекбай Нұрбану 

Мырзақасымқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Жауынгерлік ӛнеріндегі 

жаттығу дайындығы кешенді, 

қарқынды үдеріс ретінде. 

Тренировочная подготовка в 

боевых искусствах, как 

комплексный, динамичный 

процесс. 

Training preparation in martial 

arts, as an integrated, dynamic 

process. 

п.ғ.к., профессор 

Жунусбеков Ж.И. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

15 Қайрат Қуат 

Қайратұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Спортшыл студенттердің 

креативтік мүмкіндіктері. 

Креативные  

способности спортсменов-

студентов. 

Creative abilities of sportsmen-

students. 

п.ғ.к., профессор 

Жунусбеков Ж.И. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

16 Кумаров Нурлан 

Әлібекұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Әскери қызметкерлер 

арасындағы қарым-

қатынастық рӛлі және оқыту 

әдістемесі. 

Методика преподавания и 

роль взаимодействие среди 

военно-служащих. 

Teaching methodology and the 

role of interaction among 

military personnel. 

п.ғ.к., профессор 

Жунусбеков Ж.И. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

17 Кусан Мадина 

Айдарбекқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Қатаң эпидемияға қарсы 

тәртіптегі медициналық 

тасымалдау кезеңдеріндегі 

жұмыстардың мазмұны және 

ұйымдастырылуы. 

б.ғ.к., доцент 

Нарибай Р.Ж. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 



Организация и содержание 

работы по медицинской 

транспортировке на этапах 

строгого 

противоэпидемического 

режима. 

Organization and content of 

work on medical transportation 

at the stages of strict anti-

epidemic regime. 

18 Жайлхан Айгерім 

Серікбайқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Әскерді биологиялық қарудан 

қорғау және медициналық 

тасымалдау кезеңдері. 

Защита военнослужащих от 

биологического оружия и 

периоды медицинской   

транспортировки. 

Organization and content of 

work on medical transportation 

at the stages of strict anti-

epidemic regime. 

б.ғ.к., доцент 

Нарибай Р.Ж. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

19 Сұраншы Жадыра 

Талғатқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Заманауи зақымдау 

құралдарының қолданылу 

салдарын  жою  әдістері. 

Методы ликвидации 

последствий при  применении 

противником современных 

средств поражения. 

Methods of liquidation the 

consequences of the use of 

modern weapons by the enemy. 

б.ғ.к., доцент 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

20 Сахымбетов Арнай 

Қуанышұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Қазақстандағы 

полигондардың 

геоэкологиялық-медициналық 

мәселелері. 

Геоэкологические и 

медицинские проблемы 

полигонов на территории 

Казахстана. 

Geoecological and medical 

problems of the polygon in 

Kazakhstan. 

б.ғ.к., доцент 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 



21 Әбілда Ернат 

Ерболұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Әскери токсикология және 

жаппай қырып-жоятын 

қарулардан қорғану 

мәселелері. 

Военная токсикология и 

проблемы защиты от оружия 

массового поражения. 

Military toxicology and 

problems of protection from 

weapons of mass destruction. 

б.ғ.к., доцент 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

22 Жаңабай Сандуғаш 

Нұрғазықызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Бейбіт және әскери уақыттың 

әр түрлі зақымдаушы 

факторлары әсер еткенде 

апаттан құтқару жұмыстарын 

жүргізу ерекшеліктері. 

Особенности проведения 

аварийно-спасательных работ 

в мирное и в военное время. 

Peculiarities of emergency and 

rescue operations in conditions 

of peaceful and wartime. 

б.ғ.к., доцент 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

23 Таңатар Арайлым 

Жазықбайқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Ұлы Отан соғысындағы жеңіс 

- жас ұрпақтың патриоттық 

тәрбиесінің негізі. 

Победа в Великой 

Отечественной войне – основа  

военно-патриотического 

воспитания молодого 

поколения. 

Victory in the Great Patriotic 

War is the basis of military and 

patriotic education of the young 

generation. 

б.ғ.к., доцент 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

24 Молдақұл Біржан 

Асанұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Тӛтенше жағдай кезіндегі 

зардап алушылардың ахуалы 

және оларға дәрігерлік-

психологиялық кӛмек кӛрсету 

әдістері. 

Cостояния пораженных при 

чрезвычайных ситуациях и 

методы оказания им медико-

психологической помощи. 

Methods of providing medical 

б.ғ.к., доцент 

Нарибай Р.Ж. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 



and psychological assistance in 

emergency situations. 

25 Шұғай Қуандық 

Шұғайұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Физикалық тәрбиелеу 

құралдарымен студенттердің 

салауатты ӛмірлерін 

қалыптастыру мәселелерін 

зерттеу. 

Исследование проблемы 

формирования здорового 

образа жизни у студентов 

средствами физического 

воспитания. 

The study of the problem of the 

formation of a healthy lifestyle 

at students by means of physical 

education. 

б.ғ.к., аға оқытушы 

Еркинбекова Б.К. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

26 Құдабаева Толғанай 

Мәуленқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Ұлы Отан соғысы кезіндегі 

қазақстандық жауынгерлер 

мен тыл қызметкерлерінің 

ерліктері. 

Подвиг воинов-казахстанцев 

и труженников тыла в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

The feat of the soldiers-

Kazakhstanis and workers of the 

rear during the Great Patriotic 

War. 

б.ғ.к., аға оқытушы 

Еркинбекова Б.К. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

27 Балкыбай Гүлжайна 

Манибекқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

БӘД сабақтарын 

жүргізу барысында 

студенттердің қозғалыс 

қабылеттерінің 

морфологиялық 

ерекшеліктерін дамыту 

жолдары. 

Пути развития 

морфологических 

особенностей двигательных 

способностей студентов в 

ходе 

проведения занятий 

по НВП. 

Development of morphological 

б.ғ.к., аға оқытушы 

Еркинбекова Б.К. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 



peculiarities of physical abilities 

of students in the course of 

Basic Military Training lessons. 

28 Акымжанов Абай 

Жанболатұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

БӘД мамандығы 

студенттерінің тұлғалық 

әлеуметтік-психологиялық 

қасиеттері ретінде діни 

нанымдарын зерттеу 

әдістемесі. 

Методика исследо-вания 

конфессиона-льности как 

социально-психологического 

свойства личности студента 

по специальности НВП. 

The methodology of the study 

of confessionality as a socio-

psychological property of the 

student's personality in the 

specialty of  NVP. 

б.ғ.к., аға оқытушы 

Еркинбекова Б.К. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

29 Айткулов Бактияр 

Маратович 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

АӘД сабағында адам денесі 

қалпының жағдайын 

биомеханикалық кӛзқараспен 

сипаттау. 

Описание состояния 

положения тела человека с 

точки зрения биомеханики на 

занятиях по НВП. 

Description of the state of the 

position of the human body 

from the point of view of  

biomechanics at Basic Military 

Training lessons. 

б.ғ.к., аға оқытушы 

Еркинбекова Б.К. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

30 Асқарбаев Алмаз 

Саятұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Алғашқы әскери дайындық 

мамандығы студенттерінің 

құқықтық мәденитін 

қалыптастыру. 

Формирование правовой 

культуры у студентов по 

специальности НВП. 

Formation of the legal culture at 

students on Basic Military 

Training specialty. 

п.ғ.д., аға оқытушы 

Булатбаева А.А. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 



31 Баймырзаева Аикен 

Бактыбекқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Қазақстан Республикасының 

Президенті – бейбітшілік пен 

этника аралық 

келісілімділіктің кепілі. 

Президент Республики 

Казахстан – гарант мира и 

межэтнического согласия. 

The President of the Republic of 

Kazakhstan is the guarantor of 

peace and interethnic harmony. 

б.ғ.к., аға оқытушы 

Еркинбекова Б.К. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

32 Үсен Абзал 

Құрмансейітұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

БӘД мамандығы 

студенттерінің дене 

дайындығының теориялық 

және әдістемелік негіздері. 

Теоретико-методические 

основы физической 

подготовки студентов по 

специальности НВП. 

Theoretical and methodical 

basis of physical training of 

students on the specialty of 

Basic Military Training. 

п.ғ.к., профессор 

Жунусбеков Ж.И. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

33 Мектепбергенов 

Нурбек Ерманович 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Жоғары сынып 

оқушыларында діни 

экстремизм идеяларына 

тұрақтылықты қалыптастыру. 

Формирование ус-тойчивости 

у старшеклассников к идеям 

религиозного экстремизма. 

Formation of stability at high 

school students to the ideas of 

religious extremism. 

п.ғ.д., аға оқытушы 

Булатбаева А.А. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

34 Байділнұров 

Санжар Бейбітұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Алғашқы әскери дайындық 

сабақтарында үлгерімді 

басқару әдістемесі. 

Методика управления 

успеваемостью на уроках по 

начальной военной 

подготовке. 

The method of managing 

academic progress at Basic 

Military Training lessons. 

п.ғ.д., аға оқытушы 

Булатбаева А.А. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 



35 Маутай Асқар 

Жеңісұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Ӛзіндік жұмысты кезеңдеп 

ұйымдастырудың 

педагогикалық технологиясы: 

алғашқы әскери дайындық 

сабақтар үлгісінде. 

Педагогическая технология 

поэтапной организации 

самостоятельной работы: на 

примере уроков НВП. 

Educational technology for the 

gradual organization of 

independent work: on  the 

example of lessons of Basic 

Combat Training. 

п.ғ.д., аға оқытушы 

Булатбаева А.А. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

36 Аят Манас 

Амангеліұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Қазақ халқының әскери 

ӛнерін оқу арқылы жоғары 

сынып оқушыларының 

рухани-адамгершілік 

қаситтерін дамыту. 

Развитие духовно- 

нравственных качеств 

старшеклассников на основе 

изучения военного искусства 

казахского народа. 

The development of spiritual 

and moral qualities of senior 

high school students on the 

basis of a study of the military 

art of the Kazakh people. 

п.ғ.д., аға оқытушы 

Булатбаева А.А. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

37 Тұрарбеков Әлішер 

Санатұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Педагог-ұйымдастырушының 

жоғары сынып 

оқушыларының әумесерлік 

мінез-құлқын алдыналу 

бойынша іс-әрекеті. 

Деятельность педагога-

организатора 

по  профилактике 

девиантного поведения 

старшеклассника. 

п.ғ.д., аға оқытушы 

Булатбаева А.А. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

38 Алтай Темірлан 

Байдосұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Педагог-ұйымдастырушының 

қауіп-қатер тобы 

балаларымен іс-әрекетін 

жетілдіру. 

п.ғ.д., аға оқытушы 

Булатбаева А.А. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 



Совершенствова-ние  

деятельности 

педагога-организатора с 

детьми группы риска.  

Improvement of the activities of 

the teacher-organizer with the 

children at risk. 

39 Сапаргалиев 

Еркебулан Серікұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Алғашқы әскери дайындық 

сабағында жоғары сынып 

оқушыларының эмоционалды 

тұрақтылығын жоғарлату. 

Повышение эмоциональной 

устойчивости у старше 

классников на уроках НВП. 

The increase of emotional 

stability at high school students at 

lessons of Basic Military 

Training. 

п.ғ.д., аға оқытушы 

Булатбаева А.А. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

40 Разгазиева Наргиза 

Акбаржановна 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Студенттердің ӛзін-ӛзі 

тәрбиелеуі ӛзін-ӛзі жетілдіру 

іc-әрекетінде. 

Самовоспитание в 

самореализации действий и 

поведения студентов. 

Self-education in the self-

realization of actions and 

behavior of students. 

п.ғ.д., доцент 

Батталханов Е.З. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

41 Серік Айдана 

Ерғазықызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Студенттердің жоғары оқу 

орнындағы жағдайларға 

бейімделудің психологиялық 

және педагогикалық 

ерекшеліктері. 

Особенности психолого-

педагогической адаптации 

студентов в условиях вуза. 

Features of psychological and 

pedagogical adaptation of 

students in the conditions of 

high school. 

п.ғ.д., доцент 

Батталханов Е.З. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

42 Тұрғанбек 

Мейрамбек 

Мықтыбекұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Әумесерлік жасӛспірімдердің 

әлеуметтік жүріс-тұрысын 

ӛзін-ӛзі реттеу және болжау. 

Саморегуляция и 

п.ғ.д., доцент 

Батталханов Е.З. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 



прогнозирование социального 

поведения девиантных 

подростков. 

Self-regulation and prediction of 

social behavior of deviant 

adolescents. 

43 Тұрсынжанов 

Нұрлыбек 

Айдосұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

АӘД мамандығы бойынша 

студенттердің кәсіби 

ынталандырудың 

ерекшеліктері. 

Особенности 

профессиональной мотивации 

студентов по специальности 

НВП. 

Features of professional 

motivation of students on 

specialty Basic Military 

Training. 

п.ғ.д., доцент 

Батталханов Е.З. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

44 Ташболат Румилям 

Ерболатқызы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Жоғары оқу орындары 

түлектерінің жұмысқа 

орналасу жағдайында 

психологиялық мәселелері. 

Психологические проблемы 

выпускников вузов в 

ситуации трудоустройства. 

Psychological problems of 

graduates of higher educational 

institutions in the situation of 

employment. 

п.ғ.д., доцент 

Батталханов Е.З. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

45 Нұрланқызы 

Қымбат 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Студенттердің гендерлік 

таптауларының пайда 

болуының ерекшеліктері. 

Особенности  

проявления гендерных 

стереотипов у студентов. 

Features of the phenomenon of 

gender stereotypes at students. 

п.ғ.д., доцент 

Батталханов Е.З. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

46 Әлдибай Мағжан 

Айтбекұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

БӘД оқытушыларының 

беделінің психологиялық 

аспектілері. 

Психологические аспекты 

имиджа преподавателей НВП. 

Psychological aspects of the 

п.ғ.д., доцент 

Батталханов Е.З. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 



image of teachers of the Basic 

Military Training. 

47 Донербаев 

Мейіржан 

Мұхитұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Қазақ этносы ұлттық 

бірлігінің желісі ретінде. 

Казахский  этнос 

как стержневая основа 

национального единства. 

Kazakh ethnos as the core of 

national unity. 

п.ғ.д., доцент 

Батталханов Е.З. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология  ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

Орыс бөлімі (күндізгі оқу нысаны) 

1 Абдулаев Арманжан 

Акимжанович 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

БӘД сабақтарында 

студенттердің тактикалық 

дайындықтарын ұйымдастыру 

мен әдіснамасы. 

Методика и организация 

тактической подготовки 

студентов на занятиях по 

НВП. 

The methodology and 

organization of tactical training 

for students at Basic Military 

Training lessons. 

әск.ғ.к., доцент 

Ващенко В.В. 

Подполковник 

Мартикьян Александр 

Сергеевич,  

әск.ғ.к., доцент 

 

Әскери-саясат Академии 

Пограничной 

службы КНБ РК, 

доцент 

2 Нусипбеков Айдос 

Уланулы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Бастапқы әскери дайындыққа 

оқытудағы мәселелер мен 

оларды шешу жолдары. 

Проблемы обучения 

начальной военной 

подготовке и пути их 

решения. 

The problems of training the 

basic military training and the 

ways of their solution. 

әск.ғ.к., доцент 

Ващенко В.В. 

Подполковник 

Мальгаждарова 

Татьяна Геннадиевна,  

п.ғ.д., профессор  

Педагогика  Академии 

Пограничной 

службы КНБ РК, 

профессор 

3 Токаев Фархад 

Сирдашевич 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Заманауи жағдайдағы БӘД 

оқытушысының кәсіби 

қасиеттері. 

Профессиональные качества 

преподавателя НВП в 

современных условиях. 

Professional qualities of the 

teacher of the Basic Military 

Training in modern conditions. 

әск.ғ.к., доцент 

Ващенко В.В. 

Подполковник 

Мартикьян Александр 

Сергеевич,  

әск.ғ.к., доцент 

 

Әскери-саясат Академии 

Пограничной 

службы КНБ РК, 

доцент 

2 курс, 2-жылдық, қазақ бөлімі (сырттай оқу нысаны) 



1 Уалиев Галым 

Алкенович 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Шамалы жабдықталған 

мектеп оқушыларын БӘД 

оқытудағы дифференциалды 

тәсілдемесі. 

Дифференцированный подход 

в обучении НВП учащихся 

малокомплектных школ. 

The differentiated approach to 

the teaching of Basic Military 

Training to students in 

smallscale schools. 

әск.ғ.к., доцент 

Ващенко В.В. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 

2 Нұрбеков Айбек 

Әділжанұлы 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

БӘД сабақтарында 

студенттердің танымдық іс-

әрекетін қалыптастыру. 

Формирование 

познавательной деятельности  

студентов на уроках по НВП. 

Formation of cognitive activity 

of students at Basic Military 

Training lessons. 

әск.ғ.к., доцент 

Ващенко В.В. 

Подполковник  

Асубаева Алия 

Булатовна,  

психол.ғ.к., доцент  

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы 

3 Сарсеев Аятбек 

Ахметович 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Әскери-патриоттық тәрбиелеу 

жүйесін жетілдірудегі 

мамандырылған клубтық 

жұмыс. 

Специализированная клубная 

работа в совершенствовании 

системы военно-

патриотического воспитания. 

Specialized club work in 

improving the military and 

patriotic education system. 

әск.ғ.к., доцент 

Ващенко В.В. 

Полковник  

Абраимов Досай 

Касымович,  

әск.ғ.д., профессор 

Әскери-саясат ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, 

профессор 

3 курс, 3-жылдық, қазақ бөлімі (сырттай оқу нысаны) 

1 Жакашова Динара 

Еркиновна 

5В010400-

Бастапқы әскери 

дайындық 

Болашақ БӘД оқытушысының 

кәсіби құзыреттілігінің 

мазмұнын жобалау. 

Проектирование содержания 

профессиональных 

компетенций будущего 

преподавателя НВП. 

Designing the content of 

professional competences of the 

future teacher of the Basic 

б.ғ.к., аға оқытушы 

Еркинбекова Б.К. 

Подполковник 

Атагельдинова М.К., 

п.ғ.к., доцент   

Психология ҚР ҰҚҚ шекара 

қызметінің 

академиясы, доцент 



Military Training. 

 

 

Институт директоры                                                                                                                                                                     Н.Е. Исабек 


