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Оќырмандар есіне 

 

 

Ќазаќстанда ѓылымныњ ќалыптасуы 1930-шы жылдары КСРО 

ѓылым Академиясыныњ ќазаќстандыќ базасын ќ±румен басталады. 

1946 жылдыњ шілде айында ЌазССР ѓылым Академиясыныњ ашылуы 

болды. Онда оныњ бірінші сессиясы µтті.  

Ќазаќстан ѓылымы єлемдік ѓылым ќазынасына орасан зор 

‰лесін ќосты. Жай  мектептер ѓана емес, сонымен ќатар дербес ірі 

институттар болып ресімделген, ѓылымныњ т±тас болашаќ баѓытын 

ќ±рды. Ќ. Сєтбаев, В. Г. Фесенкова, Д.А. Ќонаев, М.О. Єуезов, Є..Х. 

Марѓ±лан, Д.В. Сокольский, Є.Б. Бект±ров, Г.Е. Жилинский, У.М. 

Ахмедсафин, М.А. Айтхожин, Р.Б. С‰лейменов, Ѓ.С. Садуаќасов, 

Ш.Ш. Шµкин, В.П. Кузьмин, П.И. Полухин, Ѓ.С. М‰срепов, А.С. 

Саѓынова, И.И. Бок, С.Д. Батищев-Тарасов, Р.А. Борукаеа, Г.П. 

Медоев, Г.Н. Щерба, М.А. Алиев, Ж.М. Єбділдин сияќты жєне басќа 

да бірт±тас ѓалымдар тобын тєрбиелеп, єлемге єйгілі етті.   

Ќазаќстан Республикасы ѓылым Академиясыныњ ѓалымдары 

ішінде 18 Ленин сыйлыѓыныњ лауреаттары, 45 КСРО Мемлекеттік 

сыйлыѓыныњ лауреаттары, 15 КСРО Министрлер Кењесі сыйлыѓыныњ 

лауреаттары бар. 71 ѓалым «Ењбек сіњірген ѓылым ќайраткері» 

атаѓына ие болды.  

Єдебиет, µнер, ѓылым салаларынан шыќќан осынша дарынды 

адамдары бар Павлодар аймаѓынан басќа жерді табу ќиын деуге 

болады. Б±л Ќазаќстандаѓы атаќты адамдардыњ отаны ѓана емес, 

сонымен ќатар шет елдердегі ѓылымныњ єр т‰рлі саласындаѓы 

ѓалымдардыњ, академиктердіњ, профессорлардыњ да отаны. 

Павлодардан µзініњ µмір жолын бастаѓан, 300-ге жуыќ ѓылыми 

ењбектері бар ќаламгер академик Ќаныш Имантай±лы Сєтбаевты, 

академиктер Серікбай Бейсембай±лы Бейсембаевты, Шапыќ Шµкі±лы 

Шµкинді, Єлкей Хаќан±лы Марѓ±ланды, Єбікен Бект±р±лы 

Бект±ровты, Хамза Ж±мат±лы Ж±матовты жєне басќа да кµптеген 

кµрнекті ѓылым ќайраткерлерін атауѓа болады. 

Павлодар Ертіс µњірімен Ќазаќстан академиктерініњ ѓылыми 

ќызметтері байланысты: 

«Ќазаќ жерініњ ѓылыми т±лѓалары» биобиблиографиялыќ 

кµрсеткішініњ басты маќсаты оќырмандарѓа Павлодар жерінде туѓан, 

сол жерде µмір с‰рген, сол жерде ќызмет істеп, отандыќ ѓылымныњ 

дамуына µлшеусіз ‰лес ќосќан Ќазаќстан Республикасы Ѓылым 

Академиясыныњ академиктерініњ µмірі мен ѓылыми ењбектері жайлы 

аќпарат беру. 



  

 

¤мірбаяндыќ аныќтамалар мен библиографиялыќ аќпараттар 

Павлодар облысы ѓылымыныњ тарихи дамуы, ќалыптасуы жєне 

ќазіргі жаѓдайы туралы ќысќаша аныќтамамен толыќтырылѓан. 

Кµрсеткіштіњ арнайы бµлімдеріндегі аќпараттарды ±сыну 

ќ±рылымы мынадай : онда ѓалымныњ µмірі мен ќызыметін 

сипаттайтын ќысќа µмірбаяндыќ аныќтама; жалѓасты жєне мерзімді 

басылымдардаѓы ѓалымныњ  ѓылыми еңбектері мен публикациялары 

(хронологиялыќ тєртіппен) жєне ол туралы єдебиеттер тізімі 

(алфавиттік тєртіппен) енгізілген. Аќпараттар екі тілде берілген 

(алдымен ќазаќ, сонан соњ орыс тілдерінде). 

Ѓалымдардыњ есімдері алфавиттік ретпен берілген, ал басты 

бµлім Ќазаќстан ѓылым Академиясыныњ алѓашќы Президенті Ќ. И. 

Сєтбаевтыњ µмірі мен ѓылыми ењбектерін ±сынудан басталады.  

Кµрсеткіштіњ аќпараттандырылуын кµтеру маќсатында оныњ 

негізгі бµліміне пєндік-таќырыптыќ кµрсеткіш ќ±растырылѓан. 

* - Белгіленген басылымдар С. Торайғыров атындағы ПМУ-дің 

академик С. Бейсембаев атындағы ғылыми кітапханасы қорында бар.  



  

 

К читателю 

 

 

Становление науки в Казахстане началось в 1930-е годы с 

созданием казахстанской базы Академии наук СССР.В июле 1946 

года состоялось открытие Академии наук Казахской ССР, состоялась 

ее первая сессия. 

Казахстанская наука внесла огромный вклад в мировую 

научную сокровищницу, создала не просто школы, но и целые 

перспективные направления науки, оформившиеся в самостоятельные 

крупные институты, воспитала и открыла миру целую плеяду 

казахстанских ученых – К. Сатпаева, В.Г. Фесенкова, Д.А. Кунаева, 

М.О. Ауэзова, А.Х. Маргулана, Д.В. Сокольского, А.Б. Бектурова, Г.Е. 

Жилинского, У.М. Ахмедсафина, М.А. Айтхожина, Р.Б. Сулейменова, 

Г.С. Садвакасова, Ш.Ч. Чокина, В.П. Кузьмина, П.И. Полухина, Г.С. 

Мусрепова, А.С. Сагинова, И.И. Бока, С.Д. Батищева-Тарасова, Р.А. 

Борукаева, Г.П. Медоева, Г.Н. Щерба, М.А. Алиева, Ж.М. Абдильдина 

и других.  

Среди ученых Академии наук Республики Казахстан 18 

лауреатов Ленинской премии, 45 лауреатов Государственной премии 

СССР, 15 лауреатов премий Совета Министров СССР за внедренные 

работы, 60 лауреатов Государственной премии Казахской ССР. 71 

ученый носит звание "Заслуженный деятель науки". 

Трудно, пожалуй, назвать другой уголок Казахстана, такой как 

Павлодарский край, откуда бы вышло столько талантливых людей – в 

литературу, искусство, науку. Это родина знаменитых не только в 

Казахстане, но и за рубежом ученых, академиков, профессоров 

различных направлений науки. Из Павлодара начали свой жизненный 

путь академик, перу которого принадлежит около трехсот научных 

трудов Каныш Имантаевич Сатпаев, академики Серикбай 

Бейсембаевич Бейсембаев, Шафик Чокинович Чокин, Алькей 

Хаканович Маргулан, Абикен Бектурович Бектуров, Хамза 

Жуматович Жуматов и еще многие видные деятели науки.  

С Павлодарским Прииртышьем связана научная деятельность 

академиков Казахстана : Абдильдина М. М., Бектурова Е. А., 

Газалиева А. М. и других 

Биобиблиографический указатель «Лидеры науки земли 

казахской» ставит своей целью представить читателям информацию о 

жизни и деятельности академиков, членов-корреспондентов 

Национальной Академии Наук Республики Казахстан, родившихся, 

живших и творивших на земле Павлодарской. 



  

 

Биографические справки и библиографическая информация 

дополняются краткой исторической справкой о развитии, становлении 

и современном состоянии науки в Павлодарской области. 

В персональных разделах указателя следущая структура 

представления информации : краткая биографическая справка о жизни 

и деятельности ученого; список его основных трудов и публикаций в 

научных продолжающихся и периодических изданиях (в 

хронологическом порядке); литература об ученом (в алфавитете 

авторов ). Информация представлена на двух языках (сначала на 

казахском языке, затем на русском). 

Персоны представлены в алфавите фамилий ученых, а 

начинается основный раздел с представления жизни и научной 

деятельности первого Президента Академии наук Казахстана – К. И. 

Сатпаева. 

С целью повышения информативности указателя к его основной 

части составлен предметно-тематический указатель.  

Издания, отмеченные *, имеются в фонде научной библиотеки 

им. акадеимка С. Бейсембаева ПГУ им. С. Торайгырова. 

 



  

 

Ғылымы ќарќын  алѓан елдіњ болашаѓы жарќын 

 
 

Н±рс±лтан НАЗАРБАЕВТЫҢ ¦лттық ғылым  академиясының 60 

жылдығына арналған мерекелік сессиясында  сөйлеген сөзі. 

Әлемдік өркениеттің негізгі қозғаушы күші ғылым екені баршаға 

белгілі аќиқат. Ғылымға қол жеткізу, оның жетістіктерін коғамдыќ 

өмірге, елдің игілігіне пайдалану, білімді де парасатты ±рпақ тәрбиелеу 

халқымыздың қашаннан бергі арманы болды. 

Сол себепті де 1946 жылы Қазақ КСР Ғылым академиясының 

ашылуы еліміздің тарихындағы аса бір маңызды тарихи оқиға болды 

деп айта аламыз. Тарихи оқиғалар қашанда тарихи т±лғалармен тығыз 

байланысты. Б±л арада Қазақстан ғылымын әлемдік деңгейге көтерген 

ғ±ламалардың бірі, Қазаќстан Ғылым академиясының тұңғыш 

президенті, Лениндік жєне Мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты, 

халқымыздың ±лы перзенті Қаныш Имантай±лы Сєтбаевты 

мақтанышпен еске аламыз. 

Еліміздің экономикасы мен мәдениетінің дамуына µлшеусіз улес 

қосќан Ғылым академиясының даму тарихын бүкіл еліміздің даму 

тарихы деп айтса да болғандай. 

Одан бері 60 жыл уақыт өтті. Әлемде көптеген өзгерістер болды. 

Заманның келбеті өзгерді. Қазір басќа ғасырда, басќа саяси жүйеде өмір 

с‰рудеміз. Алайда бір жәйт анық, бүгінгі бәсеке заманында ғылым мен 

техниканы жетілдірмей қатарға қосылу, шын мєнінде тєуелсіз ел болу 

мүмкін емес. Ғылым адамзат µмірінің ең шешуші факторына айналды. 

Елдің шаруашылығын, мәдениетін, оның қорғаныс ќабілетін 

жан-жақты дамыған ғылым ғана қамтамасыз ете алады. 

Ендеше, отандық ѓылымды ќорғау, барынша дамыту 

мемлекетіміздің алдыңда т±рған ењ µзекті мәселелердің бірі деп 

білемін. Мен үшін бүгін Қазақстанның ғылым дегдарлары мен 

меймандарымыздың - бізбен бірге осы салтанатты атап µтуге жасаған 

±сынысымызды қабылдаған өзге елдердің белгілі де ќ±рметті 

ғалымдарының ортасында болу үлкен қуаныш. Біздің Ғылым 

академиямыз соғыстан кейінгі аса ауыр 1946 жылы ірге көтерді. 

Академия өмір сурген 60 жылдың барысында оның міндеттері, 

мәртебесі мен ќ±рылымы әлденеше мәрте өзгерді. Қазақстандыќ 

ғалымдар тек мектептер ғана емес, сондай-ақ ғылымның кµптеген 

перспективалық бағыттарын жасады. Ол Ғылым академиясының 

алғашқы президенті Қаныш Имантай±лы Сәтбаев, академиктер М±хтар 

Омархан±лы Әуезов, Әбікен Бект±р±лы Бект±ров, Дмитрий 

Владимирович Сокольский, Әлкей Хақан±лы Марғ±лан, Александр 

Николаевич Сызғанов және басқалар. 



  

 

¦лттық ғылым академиясы µз қызметтерінің баѓыттарын 

жаңғыртуға қол жеткізе алды. Бүгінде біздің Ғылым академиямыз - бүл 

180-нен астам академикті, 10 құрметті мүшені, сонымен қатар 15 

шетелдік мүшенің басын біріктіріп отырған ірі зияткерлік орталық. 

Ерекше академиялық рух пен ғылым шығармашылықтың жоғары 

дәстүрі саќталуының маңызы аса зор. Б±ларсыз қандай да бір ғылыми 

жетістікке жету мүмкін емес. 

Бүгін мен сіздермен республикамыздың қазіргі заманғы дамуы 

мен еліміздегі ғылым мен білім берудің дамуы туралы ой-

пайымыммен бµліскелі т±рмын. 

Әлем жаһандану, инновациялар мен технологиялардың жедел 

даму дәуіріне аяќ басты. "Білім экономикасына" µту адамзат дамуының 

жаңа кезеңі болып табылады. Және Қазақстан б±л үдерістердің 

шетінде, єлемдік дамудың шалғайында ќалмауы тиіс. 

Сіздердің білетіндеріңіздей, біз Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 

барынша қабілетті 50 елдің ќатарына ену ±лттық стратегиясын жүзеге 

асыруға кірістік және алдымызға сапалық т±рғыдан жаңа экономика 

мен адам өмірінің стандарттарын қалыптастыру міндетін қойдық. Ал 

ќиындықтар – б±л біз шешетін міндеттердің екінші кезеңі әрі біздің 

тәуелсіздігіміздің қалыптасуынан оңай міндет емес. Біз алдымызѓа 

өршіл міндет қойып отырмыз, оны шешу аса ауыр және қиын болады. 

Және ол бәрімізден аса зор күш-жігер мен білімді талап етеді. 

Әлемдік экономикалық даму тенденциясы бізге инновациялық 

түрдегі экономиканы ќалыптастыру қажет екенін айқын кµрсетіп 

отыр. Бізде басқа жол жоқ. 

Егер біз осы міндетті шешпесек, Қазақстан жаһандық 

экономикада лайыкты орынға орнығып, т±рғындарымыздың өмір сүру 

деңгейін қазіргі заманғы стандарттарға дейін кµтере алмайды. Б±дан 

да артығырақ айтсам, ғылыми-техникалық мешеулік пен білім берудің 

архайкалыќ жүйелері бүгінде толық мағынасында алғанда ±лт пен 

мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер тµндіретін факторларѓа айналып 

келеді. 

¦лттыќ инновациялыќ  жүйені ќ±ру мен дамытудың негізгі міндеті 

т±рақты экономикалық µсімді қамтамасыз етуге, жоғары технологиялы 

µндірісті дамытуѓа, ғылыми т±рғыдан ауқымды µнімдер кµлемін өсіру 

есебінен бюджетке түсімдерді арттыруға, жаңа технологияларды 

пайдалану арқылы экономикалыќ және әлеуметтік проблемаларды 

шешуге барып тіреледі. 

Біз қазірдің өзінде инновациялық экономика базасын ќ±ру үшін 

алғашќы наќты ќадамдарды жасадыќ. Өздеріңіздің білетіндеріњіздей, 

2005-2015 жылдарға арналған ±лттыќ инновациялық жүйені 



  

 

қалыптастыру мен дамыту жөніндегі баѓдарлама жасалып, Елімізді 

2015 жылға дейінгі дамытудыњ индустриялық-инновапиялық 

стратегиясы қабылданды. Аталған бағдарламалар осы жолдан µткен 

кµптеген елдердің тәжірибелері ескеріле отырып және єлемдік ғалым-

сарапшылардың қатысуымен жасалды. Барлық бағдарламалар 

кадрлармен, қаржыландырумен толыќтай қамтамасыз етілді. Осының 

арқасында даму институттарының туы астында ќ±ны 2,5 млрд. 

долларға жететін 130 жобаны қаржыландыру басталды. 

Біздер елдің бєсекеге қабілеттілігін жоғарылату әлеуетіне ие 

басым салалар дамуының озық үлгілерін таңдап алдық. 

Біз єлемдік рынокта шағын, шағын да болса перспективалы 

жоғары технологияларға ие болуға тиіспіз. Сондықтан нақты 

нєтижелерге ќол жеткізуге мүмкіндік беретін перспективалы ғылыми-

техникалық бағыттар белгіленді. Б±л-биотехнологиялар, 

нанотехнологиялар, космостық қызмет, ақпараттыќ-коммуникациялық 

технологиялар мен көмірсутекті жєне таукен металлургиялық  өнеркәсіп 

үшін қажетті технологиялар. Осы күндері сіздер б±ќаралық ақпарат  

қ±ралдарынан бірініњ артынан бірі жаңа технологиялық парктер: 

Алматыда - ақпараттық технологиялар, Оралда – мәшине жасау, 

Қарағандыда - металлургия  жөніндегі парктер ашып жатқанымызды 

байқап жүрген боларсыздар. Астанада биотехнологиялық кешен 

салынуда, Курчатовта жєне Астанадаѓы Еуразия университетініњ  

жанында ядролық технологиялар зерттелуде. 

Инновациялық және технологиялық серпіліс үшін бізге еліміздің 

ғылыми- техникалық әлеуетін ж±мылдыруды жеделдету, ғылымның 

таңдап алынған басым бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды 

шоғырландыру, оның жетістіктерін өндіріске белсенді енгізуге 

жағдайлар жасау қажеттігін атап көрсетті. Сайып келгенде, ғылыми-

техникалық ресурстар инновациялыќ дамудың негізгі факторы болуға 

тиіс. 

Біз ғылым мен жаңа технологияларды дамытуды қалайша 

жоспарлап отырмыз? 

Өздеріңіз білетіндей, біз еліміздің ғылыми-техникалық саласын 

басқару жүйелерін реформалауға кірісіп кеттік. Қағидаттық т±рғыдан 

б±л жаңалықты б±рынғыдай ғылыми зерттеулерді басқару емес, 

ғылыми мекемелерді басқаруға көшу ретіңде түсіңдіруге болады. 

 

 

 

 

(Жаңа ғасыр, 2006, N 11, 2-7 б. [үзінді]) 



  

 

Из истории науки Павлодарской области 

 

 

Павлодарская земля дала миру не один десяток крупных 

ученых. В середине второй половины ХІХ века в Павлодарском 

Прииртышье работали Г. Н. Потанин, Ф.И. Усов, М. Ж. Копеев. 

Двадцатый век дал миру целую плеяду ученых-павлодарцев, 

начиная с К. И. Сатпаева. Академиками, докторами наук стали 

более150 уроженцев Павлодарского Прииртышья. Однако до 60-х 

годов ХХ века все ученые трудились все за пределами края. В 1954 в 

области работало три кандидата наук. На производстве до середины 

60-х годов прошлого века в Павлодаре существовало два учреждения, 

отнесенных к научно-исследовательским: областной госархив и 

областной краеведческий музей. В них шла работа по накоплению, 

обработке различных краеведческих материалов, но определенного 

научного направления, фундаментальной продукции не было. 

Было открыто и работало несколько аграрно-промышленных, 

сельскохозяйственных, проектно-конструкторских станций и 

институтов. 

Начало 60-х годов ХХ века для Павлодарской области 

ознаменовалось открытием Павлодарского индрустриального 

института (1961г.) и Павлодарского педагогического института (1962 

г.). Появление и развитие высшего образования в Павлодарской 

области содействовало стремительному развитию науки в регионе. В 

конце 1971 года в двух вузах Павлодара и четырех научно-

производственных учреждениях работало 73 кандидата наук. 

Павлодарский индустриальный институт активно включается в 

разработку научных тем по заказам предприятий, а Педагогический 

институт создаёт учебники, учебные пособиядля школ, которые 

издавались республиканскими издательствами. 

Со второй половины 80-х годов возрастает интерес и внимание 

к гуманитарным отраслям знания, разработке проблем в сфере 

истории, этнологии, социологии, политологии, экономики, прежде 

всего в региональном аспекте. 

К середине 80-х годов прошлого столетия в вузах 

насчитывалось 206 кандидатов наук и два доктора. 

В начале ХХІ века особое место в научной деятельности 

области занял Павлодарский государственный университет им. С. 

Торайгырова (ПГУ им. С. Торайгырова). Одним из приоритетных 

направлений его деятельности является формирование научных и 

научно-педагогических кадров.  



  

 

О высоком квалификационном уровне кадров университета 

свидетельствует тот факт, что доля специалистов с учеными 

степенями в общей численности ППС (35%) превышает аналогичную 

величину по исследователям, занятым в казахстанской науке в целом 

(29%). Кроме того, проблема «старения кадров», типичная для многих 

вузов страны, в ПГУ им. С. Торайгырова не имеет такой остроты. 

Если по республике средний возраст докторов наук 62 года, то в ПГУ 

им. С. Торайгырова – 59 лет.  

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации осуществляется через докторантуру, аспирантуру, 

магистратуру, а также в форме перевода на должность старшего 

научного сотрудника, соискательства, предоставления творческих 

отпусков.  

В 2000 году ПГУ им. С. Торайгырова не имел ни одной 

специальности докторантуры, сейчас в университете ведется 

подготовка по двум специальностям докторантуры. Сегодня 

послевузовское образование можно получить также по 17 

специальностям аспирантуры и магистратуры. 

За пять лет через институт старших научных сотрудников 

повысили свою квалификацию 47 кандидатов наук, большинство из 

которых завершили работу над исследованиями, часть успешно 

защитили докторскую диссертацию. 

В целом за последние пять лет докторские диссертации защитили 16 

человек, кандидатские – более 60 человек. В настоящее время в ПГУ 

им. С. Торайгырова работают 35 докторов наук, около 200 кандидатов 

наук. 

Для эффективного управления процессом подготовки научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации, была 

разработана целенаправленная Программа «Кадры 2006-2009», с 

конкретными целями и задачами, полным анализом кадрового 

потенциала, прогнозами на будущее, и механизмами достижения 

целей. 

Управление по подготовке кадров высшей квалификации 

выявило потенциал по всем кафедрам университета, составив 

перспективный план подготовки кадров высшей квалификации. 

Подготовка кадров высшей квалификации является ключевым 

направление развития университета. В переходных условиях, когда 

идет подготовка реформы в рамках Государственной программы 

развития науки на 2007-2012 годы, университет совершенствует 

систему подготовки кадров высшей квалификации на основе 

использования опыта других вузов Казахстана и зарубежных стран, а 



  

 

также ищет новые пути интеграции в мировое научное 

образовательное пространство. 

Одним их направлений научной деятельности ПГУ им. С. 

Торайгырова является воспитание нового поколения ученых на 

примере служения науке наших знаменитых академиков. Этому 

служат мероприятия по присвоению имен академиков улицам г. 

Павлодара, аудиториям, научным центрам, научной библиотеке ПГУ 

им. С. Торайгырова, открытие музея образования и науки, Аллеи 

памяти ученых на территории университета. 

ПГУ им. С. Торайгырова вносит большой вклад в развитие 

науки и научного потенциала Павлодарской области и Республики 

Казахстан, освещая научную деятельность ученых Павлодарской 

области на научных конференциях.  

С 2001 года стало традицией проведение конференции «Сатпаевские 

чтения», которая собирает ежегодно учащихся школ, лицеев, 

колледжей и студентов, магистрантов и аспирантов вузов не только 

Павлодарской области, но и всего Казахстана.  

В течение последних лет ПГУ им. С. Торайгырова организовал 

проведение международных и республиканских научных 

конференций, посвященных академикам : К. И. Сатпаеву, Х. Ж. 

Жуматову, Е. Б. Бекмаханову, Ш. Ш. Шокину, А. Б. Бектурову. 

В 2006 году Научная библиотека им. академика С. Бейсембаева 

начала работу по созданию электронной библиотеки «Лидеры науки 

земли казахской», которая даст возможность ученым и молодому 

поколению нашей области ознакомиться с трудами академиков как в 

самой библиотеке так и в онлайновом режиме. 

Деятельность ПГУ им. С. Торайгырова по увековечению памяти 

великих ученых – наших земляков будет продолжена, ведь, по словам 

Машхура Жусипа Копеева : «Никто и ничто не уходит в небытие, 

человек растворяется в потомках, но он не исчезает.  Он всегда 

возвращается…». 

 

 

 

 

Кадысова Р. Ж., доктор исторических наук, профессор, 

проректор по научной работе ПГУ им. С. Торайгырова 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ѓылым табысты болуы ‰шін ѓалымдар 

µндірушілермен бірлесе отырып, басты объектілерде 

ж±мыс істеулері керек. Б±л ѓалымдар µздерініњ к‰ш-

жігерін халыќ шаруашылыѓы ‰шін зор мањызы бар ірі 

объектілерге баѓыттауѓа тиіс деген сµз.» 

 

 

Ќ.И. Сєтбаев. 1961 ж. 

 

 

 

 

 

 

«Успех науки состоит в том, чтобы ученые 

работали в комплексе с производственниками и на 

главных объектах. Это значит, что свои усилия ученые 

должны направлять на крупные объекты, имеющие 

большое народно-хозяйственное значение.» 

 

 

К. И. Сатпаев. 1961 г. 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сәтбаев Қаныш Имантайұлы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

¦лы ѓалым-геолог, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ҒА 

ұйымдастырушысы және оның бірінші президенті, геология-

минералогия ғылымдарының докторы (1942), профессор (1950), КСРО 

ҒА академигі (1946), Қазақ КСР ҒА академигі (1946), Тәжік ҒА 

құрметті мүшесі (1951), Ќаныш Имантай±лы Сєтбаев 1899 жылы 12 

сєуірде, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Аќкелін болысы, Шадра 

(ќазіргі  Сєтбаев) ауылында д‰ниеге келген. 

1926 ж. Томск технологиялық институтын бітірген. 1926-1929 

жж. "Атбасцветмет" тресінің геологиялық бµлімін басқарған, 1929-

1941 жж. – Қарсақпай комбинатының геология-барлау бөлімінің 

бастығы және бас геологы, 1941-1964 жылдары – Қазақ КСР Геология 

ғылымдары институтыныњ директоры (1946 жылға дейін КСРО 

ҚазҒАФ), КСРО ҚазҒАФ (1941-1946) Президиумы төрағасының 

орынбасары, төрағасы, Қазақ КСР ҒА Президенті (1946-1952 жєне 

1955-1964). Кен орындарында геологияның көкейкесті мәселелерімен  

айналыса жүріп, Ќаныш еліміздегі металлогеникалық ғылымдардың  

негізін қалаушылардың бірі болды. Қазақстан металлогендік мектебін 

кұрушы. Өзінің ғылыми ізденістерінің  көпшілігін ол Қазақстанның 

кен орындары мен минеральдық ресурстарының  геологиясын зерттеу 

мәселелеріне арнады. Ғылыми мұраларының ішінде Жезқазған кен 

орындарын зерттеудегі және Орталық Қазақстанның болжал 

металлогендік картасын жасауға арналған еңбектері жоғары бағалы 

болып табылады. Сәтбаев Жезқазған кен орнының осы типтегі 

әлемдегі ең ірілер разрядына жататындығын дәлелдеді. 1929 - 1931 

жылдары Жезқазған-Ұлытау аймақтарында оныњ айтуымен 

Жезқазғанның болашағын қайта қарауға мүмкіндік берген кеңейтілген 

жаңа зерттеу бағдарламасы белгіленді, геология-барлау қызметін озық 

теориямен қаруландырды, іздеу-барлау жұмыстары бағытын 

айќындап берді. 

30-жылдары Жезқазғанда мыс кенінің түзілуінің нақты 

өлшеуішін ұсынды, ол түгелімен тәжірибеде нақтыланған болатын 

және кен орнындағы қалыпқа түсірілген кешенді геология-баќылау 

жұмысының негізіне сүйенілген. Қаныш Орталық Қазақстандағы 

геологиялық дамудың, сондай-ақ осы аймақтағы әрбір алты 

геотектоникалық сатыларының мерзімдеріндегі геологиялық 

құрылым мен металлогендік ерекшеліктің басты белгілерін 

сипаттайтын негізгі құрылымдық элементтерді анықтады. Көмекші 



  

 

палеогеографиялық металлогендіқ және басқа карталардың кешені 

жасалды. 

Өзінің зерттеулерінің келесі сатысын ғалым жекелеген пайдалы 

қазбалардың кен орындарының генетикалық табиғатының 

ерекшеліктеріне арнады, геохимиялық, минералогиялық, 

геологиялық-құрылымдық катынастағы ерекшеліктерін, олардың 

түзілулеріндегі геологиялық жағын анықтады. 50 металлогендіқ 

формацияны бөліп ала отырып, Орталық Қазақстанның әрбір 

металдық тобы ‰шін жеке болжамдық, картасын жасады, оны 

енгізудің нәтижесінде 1954 -1958 жылдары әртүрлі металдардың жаңа 

кен орындары мен кен түзілулері ашылды. Қаныш Имантайұлы 

басшылығымен осы карталарды жасағаны үшін бір топ ғалымдар 

Лениндік сыйлыќтың лауреаты (1958) болды, I Бүкілодақтық 

металлогения мәжілісінде Қазақстан геологаясы мектебінің көш 

бастап тұрѓан рөлі мойындалды. 

Жезқазғандағы таукен-металлургия комбинатының құрылысы, 

Қарағандыдағы, Балқаштағы металлургия зауыттары, Ертіс-

Қарағанды, Маңғыстаудағы, Мұғалжар, Торғайдағы табиғи 

байлықтарды зерттеу жөніндегі ірі зерттеулерді ұйымдастыру, 

республикадағы минералды-шикізат базаларының ірі объектілерін 

игеру, Кенді Алтай, Қаратау фосфориттері және басқа көптеген кен 

орындары Сәтбаев есімімен байланысты. Ол Қазақстанның 

экономикалық аудандарында өндіріс күштерін зерттеу мен игеруге 

арналған республика ҒА жолсапарлық сессиясын өткізудің 

қозғаушысы болды. 

КСРО Мемлекеттік сыйлыѓының лауреаты (1942), 4 Ленин 

орденімен, Отан соғысының орденімен және медальдармен 

марапатталѓан. Жоңғар Алатауындағы мұздық пен пик жоталарына, 

Қазақ КСР ҒА Геология институтына, Жезқазғандағы таукен-

металлургия комбинатына, республикамыздаѓы қалалар мен 

селолардағы көптеген көшелер мен мектептерге ұлы ғалымның есімі 

берілген. Оның есімін нөмірі 2402 шағын ғаламшары алып жүр (1929 

жылғы 31 шілдеде). Белгілі ғалым-астроном Николай Степанович 

Черных сансыз жұлдыздардың арасынан осы ғаламшарды ашқан еді. 

Шағын ғаламшар Жерге әрбір бір жыл бес айда жақын келеді. Бұл 

ғаламшар оны ашушының өз ұсынысымен Сәтбаев аталған. 

Халықаралық ғаламшарларды зерттеу орталығы бұл есімді бекіткен. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Сатпаев Каныш Имантаевич родился 12 апреля 1899г. в ауле N4 

Аккелинской волости Павлодарского уезда Семипалатинской 

губернии (ныне Баянаульский район Павлодарской области). Геолог, 

общественный деятель, организатор и первый президент АН 

Казахской ССР, доктор геолого-минералогических наук (1942), 

профессор (1950), академик АН СССР (1946), академик АН Казахской 

ССР (1946), почетный член Таджикской АН (1951). Умер К. И. 

Сатпаев 31.01. 1964г. в Москве, похоронен в г. Алматы. 

В 1926 г. окончил Томский технологический институт. В 1926-1929 гг. 

возглавлял геологический отдел треста "Атбасцветмет", в 1929-

1941гг. – начальник и главный геолог геолого-разведочного отдела 

Карсакпайского комбината, в 1941-1964 – директор Института 

геологических наук Казахской ССР (до 1946 – КазФАНа СССР), 

заместитель председателя, председатель Президиума КазФАНа СССР 

(1941-1946), Президент АН Казахской ССР (1946-1952 и 1955-1964). 

Сатпаев, занимаясь проблемами геологии рудных месторождений, 

являлся одним из признанных основоположников металлогенической 

науки страны. Он – создатель казахстанской металлогенической 

школы. Большинство своих научных изысканий посвятил вопросам 

изучения геологии рудных месторождений и минералъных ресурсов 

Казахстана. В научном наследии наибольшую ценность имеют труды, 

посвященные изучению Жезказганского месторождения и 

составлению прогнозно-металлогенических карт Центрального 

Казахстана. Сатпаев доказал принадлежность Жезказганского 

месторождения к разряду крупнейших в мире такого типа, обосновал 

переоценку его потенциальных ресурсов. В Жезказган-Улытауском 

регионе в 1929-1931 гг. им была намечена широкая программа новых 

исследований, обес-печивших пересмотр перспектив Жезказгана, 

вооруживших геолого- разведочную службу прогрессивной теорией, 

определившей направление поисково-разведочных работ. 

В 30-е гг. Сатпаев предложил конкретные критерии 

формирования медных руд Жезказгана, полностью подтвержденные 

последующей практикой и положенные в основу дальнейших 

комплексных форсированных геоло-горазведочных работ на 

месторождении. Сатпаев выявил основные этапы геологического 

развития Центрального Казахстана, а также основные структурные 

элементы, характеризующие основные черты геологического строения 

и металлогеническую специфику этого региона в течение каждого из 



  

 

шести геотектонических этапов. Был составлен комплекс 

вспомогательных палеогеографических, металлогенических и др. 

карт. 

Следующий этап своих исследований Сатпаев посвятил 

изучению особенностей генетической природы месторождений 

отдельных полезных ископаемых, установил их своеобразие в 

геохимическом, минералогическом, геолого-структурном 

отношениях, геологический возраст их формирования. Выделив 50 

металлогенических формаций, составил прогнозные карты 

Центрального Казахстана отдельно для каждой группы металлов, в 

результате внедрения которых в 1954-1958 гг. были открыты новые ме 

сторождения и рудопроявления различных металлов. За разработку 

этих карт группа ученых во главе с Сатпаевым была удостоена 

Ленинской премии (1958), на Первом Всесоюзном металлогеническом 

совещании была признана главенствутощая роль казахстанской 

школы геологов. 

С именем К. И. Сатпаева связаны строительство горно-

металлургического комбината в Жезказгане, металлургических 

заводов в Караганде и Балхаше, канала Иртыш-Караганда, 

организация крупных исследований по изучению природных ресурсов 

п-ва Мангыстау, Мугоджар, Торгая, освоение крупных объектов 

минерально-сырьевой базы республики, множества месторождений 

Рудного Алтая, фосфоритов Каратау и мн. др. Он был инициатором 

проведения выездных сессий Академии Наук республики, 

посвященных исследованию и освоению производительных сил 

экономических районов Казахстана. 

Лауреат Государственной премии СССР (1942). Награжден 4 

орденами Ленина, орденом Отечественной войны и медалями. В честь 

Сатпаева названы ледник и пик хр. Джунгарского Алатау, Институт 

геологических наук АН Казахской ССР, горно-металлургический 

комбинат в г. Жезказгане, многие улицы и школы в городах и селах 

республики. 
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Єбділдин Жабайхан Мүбәрәкұлы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, философия ѓылымдарыныњ докторы, профессор, 

Ќазаќстан ЃА-ныњ академигі, Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген ѓылым 

ќайраткері, ЌазССР ЃА вице-президенті Жабайхан Мүбәрәкұлы 

Әбділдин 1933 жылы 16 ақпанда, Павлодар облысының Май ауданына 

қарасты Майтүбек селосындағы мал дәрігерінің отбасында дүниеге 

келген. 

1954 жылы ЌазМУ-ді бітірген. 1958 жылы ММУ-ныњ 

аспирантурасын бітірген. 1958-84 жж. Ќазаќстан ЃА-ныњ Философия 

жєне ќ±ќыќ институтыныњ кіші, аѓа ѓылыми ќызметкері, бµлім 

мењгерушісі, директоры ќызметтерін атќарды. 1984-86 жж. Ќазаќстан 

ЃА ќоѓамдыќ ѓылымдар бµлімініњ академик-хатшысы, 1986-95 жж. 

Ѓылым Акадениясыныњ вице-президенті болды. 1990 жылы Ќазаќстан 

Жоѓарѓы Кењесініњ халыќ депутаты болып сайланды. 1994 жылы 

Ќазаќстан Республикасыныњ т±њѓыш Парламентіне депутат болды. 

1995 жылдан ќазірге дейін ЌР Парламентініњ сенаторы, 1996 ж. 

Сенаттыњ Халыќаралыќ істер, ќорѓаныс жєне ќауіпсіздік комитетініњ 

тµраѓасы. 

Єбділдинніњ ѓылыми ењбектері, негізінен, диалект, логиканыњ 

µзекті мєселелерін зерттеуге арналѓан. Соныњ ішінде, єсіресе, наќты 

±ѓым, бастау мєселелерін терењ зерттей отырып, олардыњ 

философиялыќ тарихы т±рѓысынан негізделген диалект аныќтамасын 

жасады, логикалыќ жєне гносеологиялыќ функцияларына сипаттама 

берді, ќазіргі ѓылым мен практикадыѓы логикалыќ-методологиялыќ 

рµлін айќындады. Оныњ басќаруымен диалектикалыќ логиканыњ 

категорияларын, зањдарын, принциптерін жан-жаќты зерттеуге 

арналѓан ±жымдыќ монографиялар жарыќ кµрді. Осы зерттеулердіњ 

нєтижесінде «Диалектикалыќ логика» аталатын 4 томдыќ іргелі ењбек 

д‰ниеге келді. М±нда диалектиканыњ логикалыќ функциясы аныќ 

дєлелденіп, категорияларыныњ ѓылыми ж‰йесі жасалды, єрі олар 

ќазіргі жаратылыстану ѓылымдарыныњ методологиялыќ 

мєселелерімен ±штастырылды. Єбділдинніњ ѓылыми басшылыѓымен 

10 ѓылым докторы, 40-ќа тарта ѓылым кандидаты дайындалды. 

Жабайхан Єбділдин белгілі ќоѓам жєне мемлекет ќайраткері. Ол 

1987-89 жж. Ш. Ќ±дайберді±лы, А. Байт±рсынов, М. Дулатов, М. 

Ж±мабаев, Ж. Аймауытов шыѓармаларын зерттеп, оларды аќтау 

мєселесімен айналысќан арнаулы комиссияларды басќарды. 1987 

жылы ѓылым мен техника саласындаѓы Лениндік жєне КСРО 

мемлекеттік сыйлыќтары жµніндегі комитеттіњ м‰шесі болды. 1986-91 



  

 

жж. Кењес-ќытай достыѓы ќоѓамы ќазаќ бµлімшесі басќармасыныњ 

тµраѓасы, 1981-90 жж. КСРО философия ќоѓамы Ќазаќстан 

бµлімшесініњ тµраѓасы міндетін атќарды. 1990 жылдын бастап Ќазаќ 

философиясы ќоѓамыныњ Президенті, ЌР Мєдениет ќорыныњ 

тµраѓасы.  

Єбділдин Ќазаќстан Мемлекеттік сыйлыѓыныњ (1984), ЌР 

Президентініњ Бейбітшілік пен рухани татулыќ сыйлыѓыныњ (1994), 

Ш. Уєлиханов атындаѓы сыйлыќтыњ (1974) лауреаты. 2-ші дєрежелі 

«Барыс» (2000), Ењбек Ќызыл Ту, «Ќ±рмет белгісі» ордендерімен 

марапатталѓан. 

Ж. М. Әбділдин — ғылымға шын берілген, өзінің барлық күш-

жігері мен талантын, айырыќша ќабілетін осы жолға арнаған адам. 

Қазақ халқы даналығының рухында тәрбиеленген Жабайхан 

Мүбәрәкұлы адамгершілік мәселесінде солќылдақты білмейтін, жаны 

таза кісі. Ол өзінің маңайында шығармашылық ахуал орнықтырып, 

адамдарды қайнаған энергиясымен, оптимизмімен, ақылға салып, 

адамгершілікке жүгінетіндігімен тәнті етеді. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Абдильдин Жабайхан Мубаракович родился 16 февраля 1933 

года в с. Майтюбек Майского района Павлодарской области.  

 Окончил Казахский государственный университет им. С. М. 

Кирова (1954 г.), аспирантуру МГУ (1958 г.), философ, доктор 

философских наук (тема диссертации: «Проблема начала в 

теоретическом познании», 1968 г.), профессор, академик АН РК. 

После окончания университета и аспирантуры работал младшим, 

старшим научным сотрудником, зав. отделом, директором Института 

философии и права АН Казахстана (1958-1984 гг.); академик-

секретарь Отделения общественных наук АН Казахстана (1984-1986 

гг.); вице-президент АН Казахстана (1986-1995 гг.); член Комитета 

Верховного Совета РК по науке, образованию и новым технологиям 

(1994-1995 гг.); с 5 декабря 1995 года – депутат Сената Парламента 

Республики Казахстан от гор. Алматы (избран на четыре года), с 

января 1996 года – председатель Комитета Сената по международным 

делам, обороне и безопасности.  

Председатель Казахстанского фонда культуры, президент 

Казахского философского общества. Член Национального совета по 

государственной политике при Президенте РК. С июня 1998 г. – 

председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК. 

Депутат Верховного Совета РК 12-13-го созывов.  

Награжден орденами «Барыс» 2-й степени (2000 год), Трудового 

Красного Знамени, медалями, «Знак Почета», медалями, лауреат 

Государственной премии РК, заслуженный деятель науки Республики 

Казахстан, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия 

(1994 г.).  
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Бурабаев // Қазақстан коммунисі. – 1982. –  N 2. – 40-44 б. 

 Көркем ойдың алыбы: М. Әуезовтің туғанына 90 жыл / Ж. 

Єбділдин, Р. Жанѓожин // Қазақ әдебиеті. – 1987. – 25 ќырк‰йек. 

 Ой мұхиты: М.Әуезовтің "Абай жолы" романы туралы // Егемен 

Қазақстан. – 1997. – 25 қыркүйек. 

 Еліне қорған, ағайынға қамқор болатын басшылар мен қалың 

қазақ жұртшылығына Үндеу: көші-қон мәселелерін реттеу туралы / 

Ж. Әбділдин [т.б.] // Қазақ Елі. – 1998. – 7 тамыз. 

 Ғұлама ғалым, талантты тарихшы: тарих ғылымдарыныњ д-ры, 

проф. М. Қозыбаев туралы естелік // Жетісу. – 2003. –  9 қаңтар 4 б. 

*** 

* Собрание сочинений : в 5 т. – Алматы : Өнер, 2000. – 5т.  

Проблемы начала в теоретическом познании. – Алматы : Наука, 

1967. – 364 с. 

Диалектико-логические принципы построения теории. – Алма-

Ата,1973. 

Диалектика Канта. – Алматы : Казахстан, 1974. – 190 с. 

Развитие материалистической диалектики в Казахстане. – 

Алматы : 1975. – 127 с.  

 Диалектика активности субъекта в научном познании. – 

Алматы : Наука, 1977. – 303 с. 

Диалектика как методология научного познания. – Алматы : 

Знание, 1982. – 36 с. 

Диалектика и этика. – Алматы : Наука, 1983. – 304 с. 

Свобода как творчество. – Алматы : Знание, 1983. – 44с.  

Философия, логика, диалектика: доклады на Всемир.конгрессах 

по философии и междунар. конф. / гл. ред. Султангазин У. М.; Центр. 

науч. б-ка. – Алматы, 2002. – 310 с.  

Время и культура: Размышления философа. – Алматы: Алаш, 

2003.- 480 с.  
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Абайдың сіздің өміріңізден алатын орны қандай? : осы сұраққа 

жазушы, ғалымдар: М. Симашко,  С. Шаймерденов,  М. Әлімбаев,  Ш. 

Мұртаза, Т. Кәкішев, Г. Бельгер, Ж. Әбділдин,  Д. Исабеков, Т. 

Әбдікұлының жауаптары // Парасат. – 1995. – N 8. – 4, 5, 11, 14 б.  

Ақышев К. Тарихын тәңіріндей таныған елтектілігін 

жоғалтпайды: бір топ ғалымдар, мәдениет және қоғам 

қайраткерлерінің Президентке, Жоғарғы кеңеске тарихи 

ескерткіштерді жойып жіберуге жол бермеу туралы өтніштері / К. 

Ақышев [т.б.] // Егемен Қазақстан. – 1994. – 17 қыркүйек. 

Әбжанов Т. Даналық ойдың тарланы: Жабайхан Әбділдиннің 

70-жылдығына // Орталық Қазақстан. – 2003. – 8 ақпан. - 6 б. 

Әбжанов Т. Философ-ғалымның ой-толғамдары : академик Ж. 

М. Әбділдиннің "Время и культура" кітабына рецензия // Адам әлемі. 

– 2004. – N 2. – 111-116  б. 

Әбіқаев Н. Таланттары мерей өсіреді: Президенттің Бейбітшілік 

пен рухани татулық сыйлығына ие болған философ, ғалым Ж. 

Әбділдин, жазушы М. Симашко, және әдебиет зерттеушісі, жазушы 

Н. Фазыловтар туралы // Егемен Қазақстан. – 1994. –  22 қазан. 

Қазақстанның тұңғыш сенаторлары: Қазақстан Респ. Орталық 

сайлау комиссиясының Қазақстан Республикасы Парламенті 

Сенатының депутаттарын сайлау қорытындылары туралы хабары / 

Қазақстан Респ. Орталық сайлау комиссиясы // Халық кеңесі. – 1995. – 

15 желтоқсан. 

Кенемолдин М. Академик Жабайхан Әбділдин: "Шәкәрімді 

қалай ақтап алдық?." // Семей таңы. – 2003. – 10-16 қазан. –  6 б. 

Лаңкестікке лағнет айту аздық етеді: Беслан трагедиясына 

байланысты ресми орындардың өкілдері мен қоғам қайраткерлерінің 

пікірлері // Егемен Қазақстан. – 2004. –14 қыркүйек (N 231). – 2 б. 

Омарова Г.  Сенатта жер кодексінің жобасы екі ай емес, екі апта 

жатты: жер кодексіне байланысты бірқатар Сенат депутаттарының 

пікірлері // Түркістан. –  2003. –  15 мамыр. –  2 б.  

*Рухнама. Кереку-Баян кітапханасы / Бас ред. Е. М. Арын. 27-

кітап. Жабайхан Әбділдин. – Павлодар: ТОО НПФ ЭКО, 2003. – 200 б. 

*** 

*Абдильдин Жабайхан Мубаракович // Библиография 

обществоведов Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 5-6. 



  

 

*Абдильдин Жабайхан Мубаракович // Кто есть кто в 

казахстанской науке. – Алматы, 1999. – С. 7. 

*Абдильдин Жабайхан Мубаракович // Павлодарское 

Прииртышье : энциклопедия / ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 

2003. – С. 85. 

*Абдильдин Жабайхан Мубаракович // Ученые Павлодарской 

области. – Павлодар, 2002. – С. 5. 

Зарубежная оценка трудов академика Ж.М.Абдильдина / 

сост.С.Ю.Колчигин [и др.] – Алматы : Ин-т философии и политологии 

МОН РК, 2003. – 145 с. 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Єбділдин Мейірхан М‰бєрєк±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, физика-математика ѓылымдарыныњ докторы, профессор, 

Ќазаќстан ЃА-ныњ корреспондент м‰шесі Мейірхан М‰бєрєк±лы 

Єбділдин 1938 жылы 16 наурызда, Ресей Федерациясы, Алтай µлкесі, 

Троицк ауданына ќарасты Загаиново селосында д‰ниеге келген. 

1959 жылы ЌазМУ-ды бітірген. 1959-1961 жж. Ќазаќстан ЃА-

ныњ Ядролыќ физика институтында лаборант, инженер, 1961-1965 

жж. Ленинград Мемлекеттік университетініњ аспиранты, зерттеуші 

стажері, 1966-1970 жж. Ќазаќстан ЃА-ныњ Астрофизика институтында 

кіші, аѓа ѓылыми ќызметкері болды. 1970 жылдан ЌазМ¦У-да 

профессор (1982-86). 1988-91 жж. университет ректоры, кафедра 

мењгерушісі. 

Мейірхан Єбділдинніњ негізгі ѓылыми-зерттеу ж±мыстары 

салыстырмалыќ жєне гравитациялыќ теорияныњ к‰рделі мєселелерін 

шешуге арналѓан. Эйнштейнніњ жалпы салыстырмалыќ 

теориясындаѓы денелер ќозѓалысы проблемасын зерттеді, денелердіњ 

ілгерілмелі жєне айнымалы ќозѓалысыныњ релятивистік тењдеулерін 

негіздеді. Эйнштейнніњ гравитация теориясы механикасыныњ 

мєселелерін зерттеудіњ жања єдістерін дамытты, жалпы 

салыстырмалыќ теориясы негізінде денелер ќозѓалысыныњ 

адиабаттыќ теориясын жетілдірді, дененіњ меншікті айналысы 

жµніндегі мєселелерді зерттеуде гидродинамикалыќ аналогияны 

ќолдану идеясын ±сынды. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

 Абдильдин Мейрхан Мубаракович родился 16 марта 1938 года в 

селе Загаиново Троицкого района Алтайского края. Отец – Мубарак 

(1902 г. рожд.). Мать – Багытай (1911 г. рожд.).  

В 1959 году окончил физический факультет Казахского 

государственного Университета по специальности физик-теоретик. В 

1966 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук в Ленинградском 

государственном Университете под руководством академика В. А. 

Фока. В 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук в Институте физики Академии 

наук Белорусской ССР по специальности теоретическая и 

математическая физика. Академик Абдильдин является специалистом 

в области теории относительности и гравитации. Профессор. С 1970 

года работает в Казахском государственном университете. В 1970 – 

1981 гг. и с 1986 года по настоящее время заведует кафедрой 

теоретической физики, и с 1988 по 1991 гг. – ректор Университета. 

Член-корреспондент Национальной Академии наук Республики 

Казахстан, академик Академии Творчества (г. Москва), член 

Президиума Российской Гравитационной Ассоциации, руководитель 

программы 'Теоретические исследования гравитационных, 

электромагнитных, сильных и слабых воздействий в Национальной 

Академии наук Казахстана. Создал адиабатическую теорию движения 

тел в Общей теории относительности. Выдвинул гипотезу – 

Гравитация как источник магнетизма. Под его руководством 

защищено шесть диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук.  

Академик Абдильдин ведет активную преподавательскую 

работу – им прочитаны ряд общих и специальных курсов 

теоретической физики. Академик Абдильдин заслужил авторитет не 

только как ученый и преподаватель, но и как организатор науки. Он 

был заместителем Фонда Науки Казахстана; Председателем первого в 

Казахстане Совета по защите докторских диссертаций по 

специальности «Теоретическая физика»; принимал активное участие в 

создании научно-исследовательского института Экспериментальной и 

Теоретической физики при Казахстанском государственном 

университете им. Аль-Фараби, где возглавляет отдел теоретической 

физики. Является членом оргкомитета 9-й Российской 

гравитационной конференции (г. Новгород, 1996 г.) и членом 

http://state.rin.ru/
http://state.rin.ru/
http://job.rin.ru/
http://state.rin.ru/
http://russia.rin.ru/guides/2615.html
http://russia.rin.ru/guide/1.html
http://programm.rin.ru/
http://job.rin.ru/
http://state.rin.ru/
http://russia.rin.ru/guide/1.html


  

 

координационного совета Международной конференции по теории 

относительности и гравитации (г. Иерусалим,1997г.). Автор более 80 

научных трудов, в том числе монографии «Механика теории 

гравитации Эйнштейна». 

Живет и работает в г. Алматы. 

http://job.rin.ru/


  

 

Ѓылыми еңбектері мен  

публикацияларының тізімі 

Список научных трудов и публикаций 

 

 

Ұлтжанды азамат: Ш. Мұртаза туралы 60 жасқа толуына орай // 

Шераға: Қазақстан Халық жазушысы, Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ш. Мұртазаның 60 жасқа толған 

мерейтойы / ред. Ә. Пірманов. - Алматы, 1993. - 82 б.; Жас Алаш. - 

1992. - 10 қыркүйек.  

Ағаштың биіктігі ұшар басымен өлшенеді: физ.-мат. ғыл 

докторы, профессормен Қазақстандағы физ. ғыл. жай-күйі туралы 

сұхбат/ Әңг. Н. Сапарғали // Ана тілі.- 1999.- 28 қаңтар (N 4).- 5 б. 

"Бақытты іздемейік тым алыстан...": физика – математика 

ѓылымдарыныњ докторымен сұхбат // Зерде.- 2001.- N 7.- 4-5 б. 

*** 

Механика теории гравитации Эйнштейна. – Алма-Ата.: Наука, 

1988.  

Исследование проблем фундаментальных взаимодействий в 

теоретической физике : монография / Ф. Б. Баимбетов [и др.]. – 

Алматы : Қазақ университеті, 1997. – 141с. 

*** 

Движение в поле тяжести вращающегося тела и уравнение 

Гамильтона-Якоби // Вестник лениград. Ун-та. Сер. Физика и химия. – 

1964. – Вып. 4, N 22. – С. 155-157. 

О связи гравитации с электромагнетизмом // Материалы I-й 

конф. молодых ученых АН Каз ССР. – Алма-Ата, 1968. – С. 74. 

Связи гравитации с электромагнетизмом // Вестник Академии 

Наук Казахской ССР. – Алма-Ата : Наука, 1968.  

*Гравитационное излучение системы типа «Солнце – Земля – 

Луна» / М. С. Омаров // Прикл. и теорет. физика / КазГУ им. С. М. 

Кирова. – Алма-Ата, 1971. – Вып. 3.  – С. 15-18. 

Об одном эффекте общей теории относительности // Вестник 

АН Каз ССР. – 1972. – N 69. – С. 71. 

*Квазигармонические тетрады гравитационного поля, 

создаваемого системой  точечных тел / Л. М. Чечин // Прикл. и теорет. 

физика / КазГУ им. С. М. Кирова. – Алма-Ата, 1975. – Вып. 7. – С. 46-

51. 

*Физические уравнения движения тел в гравитационном поле / 

Л. М. Чечин // Прикл. и теорет. физика / КазГУ им. С. М. Кирова. – 

Алма-Ата, 1975. – Вып. 7. – С. 52-53. 



  

 

*О некоторой метрике с аксиальной симметрией, обощающей 

метрику Керра / Д. З. Таипов // Прикл. и теорет. физика / КазГУ им. С. 

М. Кирова. – Алма-Ата, 1976. – Вып. 8. – С. 37-41. 

*Распространение метода Фока в ОТО на случай переменных 

масс / О. П. Архипкин // Прикл. и теорет. физика / КазГУ им. С. М. 

Кирова.. – Алма-Ата, 1977. – Вып. 10. – С. 138-140. 

*Уравнение поступательного движения заряженного тела 

переменной массы / Д. З. Таипов // Прикл. и теорет. физика / КазГУ 

им. С. М. Кирова.. – Алма-Ата, 1977. – Вып. 10. – С. 112-114. 

*Однозначность тензора массы в общей теории относительности 

и теория размерностей / М. С. Омаров // Прикл. и теорет. физика / 

КазГУ им. С. М. Кирова.. – Алма-Ата, 1978. – С. 22-26. 

*Однозначный тензор массы заряженной и намагниченной 

среды / М. С. Омаров // Прикл. и теорет. физика / КазГУ им. С. М. 

Кирова.. – Алма-Ата, 1978. – С. 26-30. 

*Получение методом Фока в ОТО уравнений вращательного 

движения тел перерменной массы / О. П. Архипкин // Прикл. и теорет. 

физика / КазГУ им. С. М. Кирова.. – Алма-Ата, 1978. – С. 185-190. 

*Применение теории размерности для определения тензора 

массы некоторых физических систем / М. С. Омаров // // Прикл. и 

теорет. физика / КазГУ им. С. М. Кирова.. – Алма-Ата, 1978. – С. 19-

22. 

О физике и цивилизации в XXI веке : Послесл. к книге С. 

Клиффорда «Все живое…». – Алма-Ата, 1990. – С. 286-303. 

Гамильтоновый подход к изучению эволюционного движения в 

механике ОТО // Материалы I-го Респ. съезда по теорет. и прикл. 

механике. – Алматы, 1996. – С. 12-13. 
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Қазақ мемлекеттік университетінің ректорлары // Қазақ 

университеті. – 1994. –- N 2. – 5  б. 

Өркениеттік – өмірлік мұрат : Әл-Фараби атындағы 

университетте өткен "дөңгелек үстел" басындағы ой-пікірлер // 

Егемен Қазақстан. – 2002. – 12 ақпан (N 32). – 2 б. 

Сағатов К. Құнды зерттеулер: физика-мат. ғыл. д-ры, проф. 

Мейірхан Әбділдин туралы / К. Саѓатов, С. Оспанов // Егемен 

Қазақстан. –1998. – 19 наурыз.  

*** 

*Абдильдин Мейрхан Мубаракович : библиогр. указ. / Каз ГНК 

им. аль-Фараби. – Алматы, 1998. – 26с. 

Абдильдин М. М. // НАН РК : энциклопедический справочник, 

1996. – С. 35.  

*Абдильдин Мейрхан Мубаракович // Кто есть кто в 

казахстанской науке. – Алматы, 1999. – С. 7. 

*Абдильдин Мейрхан Мубаракович // Павлодарское 
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Бәкенов Мұхтар Мұқашұлы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, геология-минералогия ғылымының докторы, профессор, 

Қазақстан ҒА-ның корреспондент мүшесі, Қазаќстанның еңбек 

сіңірген ғылым қайраткері М±хтар М±ќаш±лы Бєкенов 1933 жылы 6 

шілдеде, Павлодар облысы, Баянауыл ауданында д‰ниеге келген.  

1956 жылы – ҚазМУ-ді бітірген. Оќуды бітіргеннен кейін 

Ақшатау кен басқармасында геолог, сонымен ќатар, 1956-1960 

жылдары Майқайың кешендік геологиялық-барлау экспедициясының 

геологы, аға геологы, 1960-1984 жылдары Қазақ политехникалық 

институтында (қазіргі Қазақ ұлттық техникалық университеті) 

аспирант, кіші ғылыми қызметкер, доцент, декан, проректор (1985-

1990), 1990-1992 жылдары Қазақстанның Геология және жер 

қойнауын қорғау комитетінің төрағасы болып ќызмет атқарған. 1992 

жылдан Қазақ ұлттық техникалық университетінде кафедра 

меңгерушісі.  

Негізгі ғылыми еңбектері Қазақстанның сирек және асыл металл 

кендерін зерттеуге арналѓан. Бәкенов бұл кендерді формациялық-

генетикалық топқа бөлудің жаңа ғылыми негізін және металлогендік 

аудандастырудың жаңа принциптерін ұсынды, кентас түзілуінің 

эндогендік аймақтылығының сұлбасын жасады, асыл металдардың 

геохимиялыќ орналасуының жаңа түрлерін тапты. 1989 жылы Қ. И. 

Сәтбаев атындағы сыйлыќтыњ лауреаты.  

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Бакенов Мухтар Мукашевич родился 6 июля 1933 года в селе 

Баянаул, Баянаульского района Павлодарской области. 

Доктор геолого-минералогических наук (1983г.), профессор, 

заслуженный деятель науки Каз ССР (1985г.), член-корреспондент АН 

Каз ССР (1989г.).  

Окончил КазГу им. С.М.Кирова в 1956 году, затем аспирантуру 

КазПТИ. В 1956-1960 годах – геолог, старший геолог Майкаинской 

комплексной геологоразведочной экспедиции; 1960-1985 годы – 

младший научный сотрудник, декан, с 1985 года – проректор по 

учебной работе КазПТИ. 

Основной круг научных исследований связан с 

редкометаллическими объектами Казахстана. На научной основе 

академиком разработана классификация редкометаллических 

месторождений, сформулированы новые принципы металлогеничного 

районирования, составлена схема эндогенной зональности оруднения, 

выявлены новые геохимические ассоциации редких металлов.  

Молодым членом ученого совета Казахского политехнического 

института в 1964 году Мухтар Бакенов принимал участие в заседании, 

которое приняло историческое решение о присвоении вузу имени К. 

И. Сатпаева. Это впоследствии, через 36 лет, сыграло решающую роль 

при принятии Правительством РК Постановления о присвоении 

Казахскому национальному техническому университету в г. Алматы 

имени академика К. И Сатпаева. 

Работая профессором, заведующим кафедрой «Геология и 

разведка месторождений полезных ископаемых», проректором 

КазПТИ, председателем Госкомитета РК по геологии и охране недр, 

председателем экспертного совета по наукам о Земле ВАК РК, 

академик М. М. Бакенов неутомимо изучал и пропагандировал 

творческое научное наследие Каныша Имантаевича Сатпаева, 

регулярно выступал со статьями о нем в «Казахстанской правде», на 

страницах республиканской и зарубежной печати, на радио и 

телевидении. Мухтар Мукашевич Бакенов принимал самое 

непосредственное и активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 90-летию и 100-летию со дня рождения 

академика К. И Сатпаева в Астане, Алматы, Жезказгане, Павлодаре и 

на родине ученого – в Баянауле. 
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Бейсембаев Серікбай Бейсембайұлы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

 Ѓалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

ҒА-ның академигі Серікбай Бейсембайұлы Бейсембаев 1912 жылы 27 

желтоќсанда, Павлодар облысы, Баянауыл ауданындаѓы Баянауыл 

ауылында д‰ниеге келген.  

 1936 жылы Харьков сауда институтын бітірген. 1936-37 жж. 

Єскер ќатарында, 1937-39 жж. Ќазаќстан БЛКЖО ОК-ніњ 

н±сќаушысы болды. 1939-44 жж. Минск, Борисов жєне Архангельск 

ќалаларындаѓы єскери училищелерде ќызмет етті.  

1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысына қатысты. 1951ж. КПСС 

Орталық Комитеті жанындағы қоғамдық ғалымдар Академиясын 

бітірді және тарих ғылымының кандидаты ғылыми дәрежесін алу 

үшін диссертация қорғады.   

1951-1955 жж. Республика жоғары партия мектебінің КПСС 

тарихы пәнінің аға оқытушысы, кафедра меңгерушісі, университеттің 

оқу жұмысы жөніндегі проректоры болды. 

1955-1957 жж. Қазақстан КП ОК ғылым және мәдениет 

бөлімінің меңгерушісі болды. С. Б. Бейсембаевтың еңбек қызметінің 

негізгі бөлігі Қазақстан КП ОК жанындағы партия тарихы 

институтымен байланысты. Осы мекемеде ол 20 жылдан астам уақыт  

жұмыс істеді. (1957-1960 және 1964-1981 жж.). 

Негізгі ѓылыми зерттеулері Ќазаќстан мен Орта Азиядаѓы саяси 

партиялардыњ ќ±рылу тарихына, СОКП ±йымдарыныњ ќызметін 

талдауѓа арналѓан. Республикада архивтік ќ±жаттардыњ жиналуын 

±йымдастыру, кадрлар даярлау ісіне ‰лес ќосты. 

Серікбай Бейсембай±лы 200-дей мақалалар мен ғылыми 

еңбектер және 5 іргелі монография жазды. Басты ғылыми еңбегі – 

«Ленин және Қазақстан». 1968 жылы шыққан іргелі монография оның 

авторын жұртшылыққа кеңінен танымал етті. 1969 жылы тарих 

ғылымының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация 

қорғады. 1970 жылы 

Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты болды. 

1972 жылы Республика ғылымына еңбегі сіңген қайраткері 

атанды.  

Ол Үндістан, Монғол Халық Республикасы, Белгия 

жұртшылығының алдында Қазақстан ғылымының өкілі ретінде 

баяндамалар жасады. Жауынгерлік жеті орден мен медальға қоса 

оның омырауына бейбіт күннің сегіз наградасы тағылды.    



  

 

Серікбай Бейсембай±лы Бейсембаев 1989 жылы 20 желтоќсанда 

Алматыда ќайтыс болды. Серікбай Бейсембайұлы көрнекті ғалым, 

белгілі қоғам қайраткері, тарих ғылымының тұлғалы өкілі ретінде 

Қазақстан тарихында мәңгілік орын алады.  



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

 Бейсембаев Серикбай Бейсембаевич – известный ученый, 

партийный и государственный деятель, один из ярких представителей 

казахской интеллигенции второй половины ХХ века. 

Родился 27.декабря 1912 в ауле Баянаул Баянаульского района 

Павлодарской области, умер 20.12.1989 в Алматы.  

Доктор исторических наук (1969г.), профессор, академик АН 

Каз ССР (1975г.), заслуженный деятель науки Каз ССР (1972г.), 

лауреат Государственной премии им. Ш. Уалиханова. 

 Он прожил яркую насыщенную жизнь, в которой было трудное 

голодное детство, неистребимое желание учиться, учеба в 

Семипалатинском промышленно–экономическом техникуме, 

Харьковском институте советской торговли, служба в рядах Красной 

Армии, участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Награжден 7 боевыми орденами и медалями за подвиги на фронтах 

Великой Отечественной войны, 8 высокими наградами за трудовую 

деятельность. 

В 1951 г. окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС 

и защитил кандидатскую диссертацию, в 1969 – докторскую 

диссертацию. Затем работает преподавателем Алматинской высшей 

партийной школы, заведующим кафедрой, проректором КазГУ, 

заместителем министра высшего и среднего специального 

образования республики. Он обладал  удивительным даром 

распознавать добросовестных и пытливых исследователей. 

Щедростью души, замечательным тактом педагога, знаниями и 

опытом он воодушевлял и воспитывал десятки молодых ученых. Под 

его непосредственным руководством  подготовлены и защищены  

десятки кандидатских и докторских диссертаций, он оказал 

действенную помощь ряду докторантов других республик. 

В 1955-1957 и 1960-1963 гг. являлся заведующим отделом науки 

и культуры ЦК Компартии Казахстана. С этого 

времени жизнь С.Б.Бейсембаева связана с Институтом истории партии 

при ЦК Компартии Казахстана, директором которого он проработал 

почти 20 лет (1957-1960 и 1964-1981 гг.). В этом специализированном  

научно – исследовательском партийном учреждении он трудился 

много лет. Годы работы в институте были наиболее плодотворными и 

для самого Бейсембаева. Им опубликовано около 200 трудов, среди 

которых – 5 фундаментальных монографий. Главная из них – «Ленин 

и Казахстан». Вышедшая в 1968г., эта работа принесла автору 



  

 

заслуженное признание научной и широкой общественности. В 1970г. 

С. Б. Бейсембаев удостоен первой премии им. Ч.Валиханова. В 1972 г. 

становится Заслуженным деятелем науки республики. 

 И, кажется, покорена не одна вершина, но С. Бейсемабаев 

любил повторять: «…Ничто не внушает большего отвращения, чем 

мысль успокоиться,  остановиться  на чем-то».   

Участник многих межреспубликанских, всесоюзных и 

международных конференций и форумов в городах: Москва (1972), 

Улан-Батор (1974), Брюссель (1974), Индия (1966 ). 

Деятельность С.Б. Бейсембаева поражает своей насыщенностью, 

стремительностью и высоким гражданским пафосом. 

«Говорят, характер  человека отражает его почерк. Это, 

наверное, правда. Все сложившееся у меня представления о Серикбае 

Бейсембаевиче я вижу в его почерке. Как помню, ровный, 

неторопливый, отточенный. Буквы зернисто выпуклые, как бы 

вытекают одна из другой и образуют единую цепь слова. Цельный и 

завершенный почерк, каким был и сам С.Бейсембаев», - так 

вспоминает его видный туркменский ученый, доктор исторических 

наук, профессор Р.М.Каррыева. 

Человек высокой культуры и интеллигентности, он от природы 

был одарен многочисленными талантами и достоинствами: блестящий 

аналитический ум, исследовательский дар, любознательность, 

работоспособность, чувство высокой ответственности, природные 

вокальные данные, талантливый шахматист, а  

самое главное достоинство – большое сердце, любовь, уважение и 

доброе отношение к людям. 

Гражданин, ученый и удивительный человек, он останется в 

истории Казахстана как один из ярких его представителей. 
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Бекмаханов Ермұхан Бекмаханұлы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, тарих ѓылымдарыныњ докторы, профессор, Ќазаќстан 

ҒА-ның корреспондент мүшесі Ерм±хан Бекмахан±лы Бекмаханов 

1915 жылы Павлодар облысы, Баянауыл ауданында туѓан. 

Бекмаханов тµре тегінен шыќќан, ол Абылайдыњ сегізінші 

±рпаѓы (б±л жµнінде кейінгі жылдары Шота-Аман Єулиханов жазды). 

Біраќ Ерекењніњ отбасы кедейленіп, Зында Шормановтыњ 

жалшылыѓында болѓан. Алты жасында єкесі д‰ние салады да, аѓасы 

Діншеніњ кµмегімен 7 класс бітіреді. Одан соњ Семейдегі бір жылдыќ 

дайындыќ курсын оќып барып, Воронеж педагогикалыќ 

институтыныњ тарих факультетіне т‰седі. 

Бекмахановтыњ ќызметі мектептен, оќу-аѓарту ісіне белсенді 

араласудан басталды. Оныњ т±њѓыш ењбектері де тарихты оќыту 

єдістемесіне арналды. Бекмаханов соѓыс жылдары Халыќ аѓарту 

комиссариаты басќармасын басќарды. 1937-1940 жылдары 

педагогикалыќ ѓылыми-зерттеу институтыныњ (ќазіргі Білім 

Академиясы) ѓылыми ќызметкері, директоры болѓан. Сонымен ќатар, 

1941-1946 жылдары Ќазаќстан КП ОК-ніњ лекторы болып ќызмет 

істеді. 

‡лкен ѓылымѓа аяќ басуы 1941 жылы т±њѓыш «Ќазаќ ССР 

тарихын» жазудан басталды. Бекмаханов ењ к‰рделі таќырып – 

«Кенесары Ќасымов кµтерілісін» жазды. 1943 жылы осы таќырыптан 

кандидаттыќ диссертацияны ќорѓады. Кµп ±замай 1946 жылы 

«Ќазаќстан ХІХ ѓасырдыњ 20-40-жылдарында» таќырыбындаѓы 

ќолжазбасын докторлыќ диссертация ретінде ќорѓады. 1947 жылы б±л 

ењбек жєне кітап болып басылып шыќты. 

1945 жылы Тарих, археология жєне этнография институтыныњ 

аѓа ѓылыми ќызметкері, директор орынбасары, ал 1947-1951 жылдары 

Ќазаќ мемлекеттік университетініњ оќытушысы, профессоры, кафедра 

мењгерушісі болды.  

Ѓалым алѓаш рет 1944 жылы «Ќазаќ ССР тарихындаѓы» 

Ќазаќстанныњ Ресейге ќосылуы туралы тараудыњ авторы ретінде 

єділетсіз сынѓа ±шырады. «ХІХ ѓасырдыњ 20-40 жылдарындаѓы 

Ќазаќстан» атты кітабында (1947) Кенесары Ќасым±лы кµтерілісін 

(1837-47) ќазаќ халќыныњ ±лт-азаттыќ ќозѓалысы ретінде баѓалаѓаны 

‰шін саяси ќуѓын-с‰ргінге душар болды. 

1951 жылы Бекмаханов университеттегі ќызметінен, барлыќ 

ѓылыми атаќ-дєрежелерінен айырылып, єуелі Алматы облысы 

Нарынкµл ауданына барып  мектеп оќытушысы болып ж±мыс істеді. 



  

 

1952 жылы к‰зде от 25 жылѓа «±лтшылдыќ єрекеттері» ‰шін ГулАГ 

лагеріне айдалды. 

Біраќ белгілі тарихшы А.М. Панкратова бастаѓан бір топ 

мєскеулік тарихшылар оны 1954 жылы босатып алуѓа ќол жеткізді. 

1955 жылдан бастап Ќазаќ университетіне ж±мысќа орналасып, 1957 

жылы екінші рет докторлыќ дєреже алу ‰шін диссертация ќорѓады. 

1962 жылы оны республика Ѓылым академиясы µзініњ м‰ше-

корреспонденті етіп сайлады. Біраќ таланттыњ ѓ±мыры ќысќы болды, 

1966 жылы 6 мамырда Алматыда Е. Бекмаханов ауыр науќастан 

ќайтыс болды. 

Атаќты тарихшы Бекмахановтыњ тарих ќоѓамына ќосќан ‰лесі 

зор. Ќазаќстанныњ 18-19 ѓасырлардаѓы саяси, єлеуметтік-экономика 

тарихы туралы терењ мазм±нды бірнеше ѓылыми ењбектер жазды. 

Педагогика ѓылымына, мектептіњ оќу-тєрбие ж±мысына да кµп кµњіл 

бµлді. Е. Бекмахановтыњ мектеп оќушыларына арналѓан Ќазаќстан 

тарихы оќулыќтары отыз жыл бойы ‰зіліссіз пайдаланды. 

Е. Бекмахановтыњ µмірі жайлы Ќазаќстанныњ белгілі 

тарихшылары М. Ќозыбаев, Ќ. Н±рпеисов, И. Ќозыбаев, Л. Гуревич, 

Є. Тєкеновтер жазѓан. 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Бекмаханов Ермухан Бекмуханович родился 15 февраля 1915 

года в Баянаульском районе Павлодарской области, умер 6 мая 1966г 

в г. Алматы. 

Доктор исторических наук (1946г.), профессор (1949г.), член-

корреспондент АН Каз ССР (1962г.). 

По окончании в 1937 году исторического факультета 

Воронежского педагогического института работал в Научно-

исследовательском институте педпгогики при Наркомпросе, вначале 

научным сотрудником, затем директором. В 1940 году по решению 

ЦК КП(б) Казахстана был направлен на ученбу в Москву в Высшую 

партийную школу при ЦК ВКП(б). В годы войны работал 

начальником управления Наркомпроса Казахской ССР, лектором ЦК 

КП(б) Казахстана, одновременно вел педагогическую работу в вузах 

Алма-Аты и научно-исследовательскую в Казахстанском филиале АН 

СССР. Принимал участие в написании первого издания «Истории 

Казахской ССР». В 1943 году защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Освободительное движение Кенесары Касымова в 20-40 годах 

ХІХвека». В 1945 году перешел на работу в Институт истории, 

археологии и этнографии АН КазССР старшим научным 

сотрудником, вскоре стал заместителем директора. С 1947 года и до 

конца своей жизни заведовал кафедрой истории Казахской ССР в 

Казахском государственном университете им. С.М.Кирова. В 1948 

году за монографию «Казахстан в 20-40-е годы ХІХ века» ему 

присвоена ученая степень доктора исторических наук. С 1949 года – 

профессор. В 1962 году избран членом-корреспондентом АН КазССР.   

 Основное внимание уделял исследованию проблем социально-

экономической и политической истории Казахстана  ХІХ – начала ХХ 

веков, которые получили концентрированное выражение в 

монографии «Присоединение Казахстана к России» (1957г.). В его 

трудах освещены также проблемы социального строя у казахов в ХІХ 

веке, революционного движения в Казахстане в период первой 

русской революции, зарождения рабочего класса в крае, творческого 

наследия выдающихся казахских просветителей, периодизация 

истории Казахстана, укрепления дружбы казахского и русского 

народов в их совместной борьбе против царизма. Является автором 

учебников и учебных пособий по истории Казахстана для средней 

школы. 



  

 

Являлся председателем Ученого Совета исторического 

факультета КазГУ, ответственным редактором сборника 

«Общественные науки» Министерства высшего и среднего 

специального образования КазССР.  
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Бект±ров Єбікен Бект±р±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, техника ғылымдарыныњ докторы, профессор, Қазаќстан 

ҒА-ның академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген  ғылым қайраткері 

Єбікен Бект±ров 1901 жылы, 25 желтоќсанда Павлодар облысы, 

Баянауыл ауданында д‰ниеге келген. 

1931 жылы Омбы ауыл шаруашылық институтын, 1935 жылы 

Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасын бітірген. 

1935-1960 жылдары ҚазМУ-де оқытушы, декан, 1946-1968 жылдары 

Химиялық ғылымдары институтының директоры, 1968-1985 жылдары 

сол институттың анорганикалық синтез лабораториясын және 

анорганикалық химиялық бөлімінің меңгерушісі. Қазаќстан Ғылым 

Академиясының Минералдық қор бөлімінің,  академик-хатшысы 

болды (1968-1985).  

Негізгі ғылыми еңбектері минералды тыңайтқыштар өңдіру мен 

минерал тұздарды өңдеудің химиясына және технологиясына 

арналған. Бектұров фосфатты шикізаттарды өңдеудің қышқылдыќ, 

термиялық, сондай-ақ, фторсызданған мал азықтық фосфат өндірудің 

циклондық әдістерін тауып, өндіріске енгізді, Қаратау фосфоритінен 

минералдык тыңайтқыштар өндіру әдістерін жүйеледі. Ленин, 

Октябрь революциясы, Құрмет белгісі ордендерімен және 

медальдармен марапатталған. Бект±ров Єбікен 1985 жылы 22 

желтоќсанда Алматыда ќайтыс болѓан. 1991 жылдан Қазақстан Химия 

ғылымдары институты Бектұровтың есімімен аталады. 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Бектуров Абикен Бектурович родился 25 декабря 1901 г. в ауле 

№ 8 Баянаульского района Павлодарской области, умер 22 декабря 

1985г. в Алматы. 

Химик-неорганик, доктор технических наук (1945), профессор 

(1946), академик АН КазССР (1946), заслуженный деятель науки 

Казахстана (1945). 

Окончил Омский сельскохозяйственный институт (1931), 

аспирантуру Среднеазиатского государственного университета в г. 

Ташкенте(1935). 

Трудовую деятельность начал в 20-х гг. в Баянаульском районе. 

Работал преподавателем в КазГУ (1935-1960), одновременно с 

организацией Академии Наук возглавил Институт химических наук 

(1946-1968). Работал в лабораториях этого же института, был 

академическим секретарем отделения минеральных ресурсов АН 

КазССР (1968-1984). 

Один из организаторов исследований по неорганической химии 

в Казахстане, основоположник крупного научного направления в 

области химии и технологии фосфорных удобрений. Преимущество 

полимерных конденсированных фосфатов перед обычными 

удобрениями заключается в высокой концентрации фосфора, малой 

ретроградации в почве, повышенном коэффициэнте использования 

фосфора. Под его руководством развивались такие направления, как 

химия и технология боратов, извлечение редких и 

рассеянныхэлементов из полиметаллического сырья, химия 

природных вод, синтез фосфатов, содержащих физиологически 

активные вещества. 

В течение восьми лет – член Президиума АН КазССР, академик-

председатель отделения минеральных ресурсов. 

Институт химических наук Национальной академии наук 

Республики Казахстан носит имя академика А. Б. Бектурова. Автор 

пяти монографий, более 500 научных работ и изобретений. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, «Знак 

Почета», медалями и грамотами. 

На Аллее памяти просветителей и академиков ПГУ им. 

С.Торайгырова установлен бюст (2003). 
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удобрений. – Алма-Ата,1979. 
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Ғылым, 1991. – 255 с. 

 

 



  

 

Ол туралы 

О нем 

 

 

Мәмет С. Ғылым өрінде: Ә. Бектұров атындағы Химия 

институтының директоры Е. Ерғожин туралы // Егемен Қазақстан. – 

1995. – 28 қыркүйек. 

 Сәтбаев Қ. И. Қазақстан фосфориттері / Ќ. И. Сәтбаев, Є. 

Бектұров, Р. Резняков [т. б.] // Адам және химия:: очерктер. – Алматы 

: Қазмемкөркемәдеббас, 1964. – 3-6 б. 

*** 

 А. Бектуров // Выдающиеся химики мира. – М., 1991. –  С. 38. 

 Абикен Бектурович Бектуров: Некролог // Каз. правда. – 1985. – 

25 дек. 

 *Арын Е. Ученый живет настоящим, заглядывая в будущее…/ Е. 

Арын, А. Нухулы // Звезда Прииртышья. – 2002. – 5 дек. –  С. 8. 

 *Бектуров Абикен (1901-1985) // Алматы: энциклопедия / под 

ред. Р. Н. Нургалиева. – Алматы, 1996. –  С. 95. 

 Бектуров Абикен // Большая вахта. – Алма-Ата, 1973. –  С.61- 

63. 

 Бектуров Абикен // Химики: биографии : справочник. – Киев, 

1984. – С. 45. 

 Бектуров Абикен Бектурович // Есенов Ш. Академия наук Каз. 

ССР. – Алма-Ата, 1970. – С. 101. 

*Бектуров Абикен Бектурович // Павлодарское Прииртышье : 

энциклопедия / ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 2003. – С. 179. 

 *Бектуров Абикен Бектурович // Казахская ССР: Крат. 

энциклопедия. В 4-х т. – Алма-Ата, 1989. – Т. 3. – С. 107. 

 *Бектуров Абикен Бектурович // Ученые Павлодарской области 

- Павлодар, 2002. - С. 6. 

 *Грищенко Е. Улица имени Бектурова: [В Павлодаре] // Звезда 

Прииртышья. – 2004. –30 нояб. – С. 3. 

 *Джусупбеков У. Ж. Слово об академике А. Б. Бектурове // 

Ученые записки ПГУ. – 1998. – №2-3. – С. 51 -53.  

 Ергожин Е.Е. Основоположник химической науки Казахстана – 

академик А. Б. Бектуров // Вестник ПТУ. Серия химико-

биологическая. – 2004. – N1. –  С. 17 - 22. 

 Казова Р. У истоков химической науки Казахстана // Каз. 

правда. – 2001. – 7 авг. –  С. 6. 

 Николаев Н. Памяти ученого // Каз. правда. – 1991. – 10 дек. 



  

 

 *Ремизов Н. Юбилею ученого // Звезда Прииртышья. – 2001. –17 

нояб. –  С. 3. 

 *Селиванова Л. Продолжаяется дело ученого // Звезда 

Прииртышья. – 2001. – 22 нояб. –  С. 5. 

 Ситько Н. Учителям от благодарных учеников и исследователей 

// Наука Казахстана. – 1997. – 1-15 окт.(№19). – С. 1. 

 Улица Бектурова // Новая газета. – 2004. – 2 дек. –  С.2. 

*Химия: наука, образование, промышленность. Возможности и 

перспективы развития: Материалы междунар. науч.-практ. конф., г. 

Павлодар, 15-16 нояб. 2001г. – Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова. Т. 

2. – 2001. – 590 с.  

*Химия: наука, образование, промышленность. Возможности и 

перспективы развития: Материалы междунар. науч.-практ. конф., г. 

Павлодар, 15-16 нояб. 2001г. – Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова. Т. 

1. – 2001. – 328 с. 

*Шоманова Ж. У истоков химической науки Казахстана: [К 100-

летию А. Б. Бектурова] //Білік. – 2001.- №6. – С. 6. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Бект±ров Есен  Єбікен±лы 

 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, химия ғылымдарыныњ  докторы, профессор, Қазақстан 

ҒА-ның корреспондент мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген техника 

және ғылым қайраткері Есен Єбікен±лы Бект±ров 1931 жылы 14 

желтоќсанда, Өзбекстанда, Ташкент ќаласында д‰ниеге келген. 

1954 жылы ҚазМУ-ді және 1957 жылы оның аспирантурасын  

бітірген. 1958-1997 жылдар аралыѓында Қазақстан Ғылым 

Академиясының Химия ғылымдары институтында полимерлер 

физикалық-химиялық лабораториясының кіші, аға ғылыми 

қызметкері, ал 1966-1997 жылдары меңгерушісі болды. 1997 жылдан 

осы институтың бас ғылыми қызметкері.  

Бект±ровтыњ негізгі ғылыми еңбектері суда еритін және ісінетін 

полимерлер мен полиэлектролиттердің кешенді түзілуін және 

физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеуге арналған. Ерітіндідегі 

баяу әсерлесетін жүйелерді зерттеудегі уақыттың мәнін алғаш рет 

көрсетті. Еріткіш табиғатының сұрыпталып өзгеру әдісінің жаңа 

нұсқасын ұсынды. Полимерлердің құрылымына, 

макромолекулалардың термодинамикалық иілгіштік қасиетіне 

ортаның  әсер етуі сияқты бірқатар заңдылықтарды ашты. 

Комплементарлығы бұзылған әсерлесуші макромолекулалар 

жүйесінде комплекс түзу мүмкіндігі көрсетілді. 1986 жылы Қазақстан 

Мемлекеттік  сыйлықтың және 1997 жылы ЮНЕСКО-ның  Н. Бор  

атындағы  алтын медалінің лауреаты.  



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Доктор химических наук, профессор, член-корреспондент НАН 

РК Бектуров Есен Абикенович родился 14 декабря 1931 г. в г. 

Ташкенте. Окончил химический факультет Казахского 

государственного университета (1954), аспирантуру Казахского 

государственного университета(1957). 

В 1958-1963 гт. – мл. научный сотрудник Института химических 

наук Академии наук; 1963-1966 гг. – ст. научный сотрудник; 1966-

1997 гт. – заведующий лабораторией. С 1997 г. по настоящее время – 

главный научный сотрудник Института химических наук МОН РК. 

Основные научные труды посвящены изучению физико-

химических свойств полимеров и их комплексов с высоко- и 

низкомолекулярными соединениями. Автор 12 монографий в 

Казахстане, 5 книг – в дальнем зарубежье (ФРГ, Япония, Польша), 

двух изобретений, около 350 статей на русском, казахском и 

английском языках. 

Заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан 

(1993). Награжден золотой медалью ЮНЕСКО им. Н. Бора (1997). 

Лауреат Государственной премии Казахстана (1986), лауреат 

Международного Хорезмийского фестиваля науки и технологии 

(1997), обладатель Государственной стипендии ученых, внесших 

выдающийся вклад в развитие науки и техники (2000). 
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Ѓазалиев Арыстан Мєулен±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, химия ѓылымдарыныњ докторы, профессор, Ќазаќстан 

¦ЃА-ныњ корреспондент м‰шесі Арыстан Мєулен±лы Ѓазалиев 1951 

жылы 9 ќазанда, Ќараѓанда ќаласында д‰ниеге келген. 

1973 жылы ЌазМУ-діњ (ќазіргі Ќаз¦У) химия факультетін 

бітірген. 1977-1981 жж. Ќараѓанды Мемлекеттік университетініњ аѓа 

оќытушысы, 1981-1985 жж. Ќараѓанды кооперативтік институтыныњ 

доценті, 1985-96 жж. Органикалыќ синтез жєне кµмір химиясы 

институтыныњ ѓылыми хатшысы, лаборатория мењгерушісі, 

директордыњ ѓылыми ж±мыстар жµніндегі орынбасары болып ќызмет 

атќарды. 1996-1998 жж. Ќараѓанды Мемлекеттік университетініњ 

проректоры болды. 1998 жылдан Органикалыќ синтез жєне кµмір 

химиясы институты директорыныњ ѓылыми ж±мыстар жµніндегі 

орынбасары.  

Ѓазалиевтіњ негізгі ѓылыми зерттеулері жања биологиялыќ 

активті заттарды жасауѓа арналѓан. Ол табиѓи алкалоидтарды 

модификациялаудыњ химиялыќ жєне электр-химиялыќ µндірістік 

єдістерін жасады, изотиоцианатофосфор ќышќылы эфирлерін электр-

химиялыќ синтездеудіњ жања редакциясын ашты, кванттыќ химия 

єдістерін пайдалану арќылы бірќатар алкалоидтардыњ т±њѓыш 

электрондыќ ќ±рылымын аныќтады. 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Газалиев Арыстан Мауленович родился 9 октября 1951 года в 

городе Караганде. 

В 1973 году окончил Казахский государственный университет 

им. С. М. Кирова по специальности химия. В 1973-1977 годы – 

аспирант Казахского государственного университета; в 1977-1981 

годы – преподаватель кафедры органической химии Карагандинского 

государственного университета; в 1981-1985 годы – доцент кафедры 

химии Карагандинского кооперативного института; в 1981-1996 годы 

– ученый секретарь, заведующий лабораторией, заместитель 

директора по научной работе Института органического синтеза и 

углехимии АН РК; с 1996 года – первый проректор Карагандинского 

государственного университета им. Е. А. Букетова; с 1998 года – 

заместитель директора по научной работе Института органического 

синтеза и углехимии НАН РК, а также первый проректор Российско-

Казахстанского гуманитарного университета; в 1999 году избран 

академиком Международной академии информатизации. В 2006г. 

назначен ректором Восточно-Казахстанского государственного 

университета им. С. Аманжолова.  

Председатель диссертационного совета по защите кандидатских 

диссертаций, член диссертационного совета по защите докторских 

диссертаций. Лауреат премии «АТ-Фонда». Удостоен 

Государственной научной стипендии.  Отличник образования РК. 

Награжден Почетной грамотой МОН РК, нагрудным знаком 

МОН РК «За заслуги в развитии науки РК». 

Общее количество публикаций более 300; в том числе 8 

монографий. 
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электрическом поле высокой напряженности / А. В. Борисенко [и др.] 

// Новости науки Казахстана : науч.-техн. сборник. – 2006. - № 3. – С. 

85-89. 
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*Ғазалиев Арыстан Мәуленұлы // Қазақстан: Ұлттық 

энциклопедия. – Алматы, 2001. – 3 т. – 95-96 б. 

Қазақстан Республикасының Ғылым, техника және білім беру 

саласындағы 2003 жылғы Мемлекеттік сыйлықтарын беру туралы: ҚР 

Үкіметінің қаулысы, 2003 ж. 24 қазан N 1074 // Егемен Қазақстан. – 

2003. –  25 қазан. – 1б. 
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*Газалиев Арыстан Мауленович // Казахстан: Национальная 

энциклопедия.– Алматы, 2005. – Т. 2. –  С. 10. 

*Газалиев Арыстан Мауленович // Павлодарское Прииртышье : 

энциклопедия / ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 2003. – С. 208. 

*Газалиев Арыстан Мауленович // Ученые Павлодарской 

области / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2002. – С. 20. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Д‰йсенбеков Зайролла Д‰йсенбек±лы 

 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, ауыл шаруашылыѓы ѓылымдарыныњ докторы, 

профессор, Ќазаќстан ЃА-ныњ академигі Зайролла Д‰йсенбеков 1937 

жылы 18 ќазанда, Павлодар облысы, Баянауыл ауданында д‰ниеге 

келген. 

1960 жылы Ќазаќ ауыл шаруашылыѓы институтын (ќазіргі 

Ќаз¦АУ) бітірген. 1960-1962 жж. Павлодар облысы, «Баянауыл» 

кењшарында бас агроном, директордыњ орынбасары болып істеген. 

1962-87жж. Ќазаќ ауыл шаруашылыѓы институтыныњ аспиранты, 

ассистенті, аѓа оќытушысы, доценті, 1974-1984 ж.ж. агрономия 

факультетініњ деканы, 1987-1993 жж. кафедра мењгерушісі, 1993-1994 

жж. Ќазаќ Мемлекеттік жерге орналастыру жµніндегі жобалау 

институтыныњ директоры ќызметтерін атќарѓан. 1994 жылдан Жер 

ќоры жєне жерге орналастыру Мемлекеттік ѓылыми-µндірістік 

орталыќтыњ бас директоры.  

Зайролла Д‰йсенбеков Ќазаќстанда ауыл шаруашылыѓы 

даќылдарыныњ шыѓымдылыѓын болжаудыњ ѓылыми-єдістемелік 

негіздерін алѓаш зерттеушілердіњ бірі.  

Негізгі ѓылыми зерттеулері аймаќтыќ ерекшеліктерді ескере 

отырып, егіншіліктіњ табиѓи м‰мкіндігін, биоклимат жєне топыраќ 

ќ±нарлылыѓын, материалдыќ єрі энергетикалыќ шыѓындарды ±тымды 

пайдалануѓа арналѓан. Д‰йсенбековтіњ басшылыѓымен 

агроэкологиялыќ µлшемдер негізінде Ќазаќстанныњ таулы жєне 

суармалы егіншіліктеріндегі арамшµптермен к‰ресудіњ 

интеграциялыќ ж‰йесініњ, нарыќтыќ экономика жаѓдайында жер 

ќатынастарын дамытудыњ, жер реформасын ж‰ргізудіњ теориялыќ 

негіздері мен технологиялыќ тєсілдері жасалды, автоматтандырылѓан 

жер аќпараттыќ ж‰йесі ќ±рылды. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Дюсенбеков Зайролла Дюсенбекович родился 18 октября 1937 

года в ауле Баянауыл, Павлодарской области. 

Ученый, 1985 – доктор сельско-хозяйственных наук, 1987 – 

профессор, 1996 – академик АН Казахстана. В 1960 окончил 

Казахский сельско-хозяйственный институт (ныне Казахский 

национальный аграрный университет). Аспирант, ассистент, доцент 

(1962-1987), декан агрономического факльтета (1974-1984), 

заведующий кафедрой (1987-1993) в этом институте. В 1993-1994 

директор Казахского государственного проектного института 

землеустройства. С 1994 главный директор научно-производственного 

центра земельных ресурсов и землеустройства. Зайролла Дюсенбеков 

– один из первых исследователей, разработавший научно-

методические основы основы прогнозирования урожайности сельско-

хозяйственных культур. Основные научные труды о рациональном 

использовании природных ресурсов для земледелия, 

биоклиматическом и почвенном потенциале и другие. Под 

руководством Зайроллы Дюсенбекова разработаны система мер для 

борьбы с сорняками в предгорных поливных землях Казахстана; 

теоретические основы развития земельных отношений в условиях 

рыночной экономики. 
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Влияние отдельных приемов возделывания на продуктивность 

гороха в условиях Северного Прииртышья // Тр.Каз.гос. СХИ. – Алма-

Ата, 1965. – Т.10. –  С. 272. 

Влияние строения пахотного слоя на сохранение почвенной 

влаги южных черноземов Павлодарской области // Тр. молодых 

ученых КИЗ. – Алма-Ата, 1971. 

Возделывание сельскохозяйственных культур в Казахстане. – 

Алма-Ата, 1974. 

Воздействие приемов обработки почвы на урожай ячменя // 

Вестн.с.-х. науки Казахстана. – 1980. – № 5. –  С. 27-29. 

Агроэкологический потенциал горного земледелия Севрного 

Тянь-Шаня / ред. З. Дюсенбеков. – Алма-Ата : Ғылым, 1990. – 144 с. 

Особенности и принципы районирования богарного земледелия 

Казахстана : учебное пособие. – Алма-Ата, 1990. 

Проблемы и концептуальные основы создания и 

функционирования земельного кадастра РК // Земельные ресурсы 

Казахстана. – 2000. – №1. –  С. 9-11. 

Проблемы организации и ведения мониторинга земель в 

Казахстане // Земельные ресурсы Казахстана. – 2000. – №2. – С. 17-23. 

Русско-казахский словарь слов и терминов, применяемых в 

системе землеустройства. – Астана : Бастау, 2000. – 122 с. 

Система мониторинга земель Республики Казахстан (состояние 

и перспективы). – Алма-Ата, 2000. 

Земельные ресурсы и земельная реформа в Республике 

Казахстан : науч. издание / ред. З. Дюсенбеков. – Астана, 2001. – 352 

с. 

Земельные ресурсы Казахстана : краткий сборник о состоянии и 

наличии земель / под. ред. Б. С. Оспанова, З.Дюсенбекова. – Астана, 

2001. – 100 с. 

Стратегия земельных преобразований на рубеже ХХІ века / под. 

ред. Б. С. Оспанова,  З. Дюсенбекова. – Астана, 2001. – 216 с. 

Рациональное использование земельных ресурсов – главное 

условие возрождения села // Земельные ресурсы Казахстана. – 2003. – 

№ 2. –  С. 26-31. 

Космический мониторинг и рациональное использование земель 

в Казахстане // Земельные ресурсы Казахстана. – 2004. – № 5. 
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– 2005. - № 3. 

Методические подходы и практика оценки земель населенных 

пунктов в Республике Казахстан // Земельные ресурсы Казахстана. – 

2005. – № 4. 
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Казахстана. – 2006. – № 3. 
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Д‰йсембин Хабдрахман Д‰йсембі±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, биология ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан ҒА-ның корреспондент мүшесі Ќабдырахман Д‰йсембин 

1931 жылы 15 ќазанда, Павлодар облысы, Успен ауданы, Үшкөл 

ауылында туған.  

1953 жылы ҚазМУ-ді бітірген. 1953–1981 жж. Қазақстан ҒА-

ның Физиология институтында (қазіргі Адам және жануарлар 

физиологиясы институты) кіші, аға ғылыми қызметкер, лаборатория 

меңгерушісі, 1981-1990 жж. ҚазМУ-де адам және жануарлар 

физиологиясы кафедрасының меңгерушісі болды. 1990 жылдан Адам 

және жануарлар физиологиясы институтының директоры.  

Дүйсембиннің негізгі ғылым еңбектері лактация (сүттену) 

физиологиясына арналған. Ол физиология саласында жаңа бағыт – 

лактацияның нейрогормондық  реттелуінің негізін салды. Сүт бездері 

клеткаларындағы гормондар, жүйке медиаторлары мен 

рецепторларының байланысын зерттеді. Дүйсембин биені машинамен 

саууды физиологиялық тұрғыдан негіздеп, оның сүттілігінің артуы – 

организмдегі , соматотропин гормондары мен витаминдер және әр 

түрлі микроэлементтерге байланысты екенін ашты. Әйелдің 

гипогалактиясының (сүтінің аз болуы) физиологиялық ерекшелігін 

зерттеу нәтижесінде оның алдын алу шараларын, емдеу жолдарын 

және гипофиз, қалқанша, бүйрек үсті бездерінде  гормон түзілуінің 

динамикасын  анықтады. Перзентханада ана мен нәрестені бірге 

орналастырудың олардың психикалық жағдайының қалыпты болуын 

және лактогенез процесінің дұрыс жүруін қамтамасыз ететінін 

дәлелдеді. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Дюсембин Хабдрахман Дюсембинович родился 15 октября 1931 

года в селе Ушколь, Успенского района Павлодарской области. 

В 1953 году окончил биолого-почвенный факльтет Казахского 

государственного университета; в 1956 году аспирантуру в Институте  

физиологии имени Павлова в Ленинграде. 

С 1957 года по 1981 год работал в Институте физиологии АН 

КазССР. 1981 – 1990 годы – заведующий кафедрой физиологии 

человека и животных Казахского госдарственного университета 

имени Аль-Фараби. 

С 1990 года – директор Института физиологии человека и 

животных МОН РК. 

Вице-президент Казахского физиологического общества, доктор 

биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК. 
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Ержанов Жаќан С‰леймен±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

Ғылым Академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген 

ғылым қайраткері Жаќан С‰леймен±лы Ержанов 1922 жылы 10 

аќпанда, Павлодар облысы, Баянауыл ауданында д‰ниеге келген.  

1944 ж. Қазақ кен-металлургия институтын ( қазіргі ҚазҰТУ) 

бітірген. 1944-1947 жж. Қазақстан Ғылым Академиясының аспиранты, 

1947-1949 жж. Қазақстан Ғылым Академиясының Кен ісі 

институтының инженері, 1949-1951 жж. ҚазМУ-дің аға оқытушысы, 

1951-1960 жж. Днепропетровск кен институтының доценті, 1960-1968 

жж. Қазақстан Ғылым Академиясының Математика және механика 

секторының лаборатория меңгерушісі, Қазақстан Ғылым 

Академиясының Математика және механика институты 

директорының орынбасары және бөлім жетекшісі, 1968-1976 жж. 

Қазақстан Ғылым Академиясының Президиумының Бас ғылыми 

хатшысы, 1976-1986 жж. Қазақстан Ғылым Академиясының  

Сейсмология  институтының директоры, Қазақстан Ғылым 

Академиясының Жер жөніндегі ғылымдар бөлімшесінің акад.- 

хатшысы, 1987-1991 жж. Қазақстан Ғылым Академиясының 

Математика және механика институтының (қазіргі Теориялық және 

қолданбалы математика институты) лаборатория меңгерушісі болып 

ќызметтер атќарды. 1991 жылдан Механика және машинатану 

институтының лаборатория  меңгерушісі. 

Ержановтыњ негізгі ғылыми еңбектері  жер механикасына, жер 

асты құрылыстарының беріктігі мен орнықтылығын және 

сейсмикалыќ төзімділігін есептеу әдістеріне, жер қойнауындағы 

сейсмикалыќ процестерді математиканы модельдеуге, жер қабаты 

қатпарлануының математикалық теориясына, жердің тектоникалыќ 

даму механикасына, жердің айналуының жалпы теориясына, т.б. 

арналған. 1974 жылы Жаќан С‰леймен±лы Ержанов Қазақстан 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды. Ол Еңбек Қызыл Ту, 

«Құрмет Белгісі» ордендерімен және медальдармен марапатталған. 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Ержанов Жакан Сулейменович родился 10 февраля 1922 года в 

селе Акши Баянаульского района Павлодарской области. 

В 1944 году окончил Казахский горно-металлургический 

институт. 

Инженер, аспирант, младший научный сотрудник КазФАН 

СССР, АН КазССР в 1944-1951 годах,  старший преподаватель КазГУ, 

в 1951-1960 годах доцент Днепропетровского горного института, с 

1960 года по 1965 год – заведующий лабораторией Сектора 

математики и механики АН КазССР, в 1965-1968 годах заместитель 

директора Института математики и механики АН КазССР, в 1968- 

1976 годах академик-секретарь президиума АН КазССР, член 

президиума АН КазССР с 1968 года, в 1976-1987 годах академик-

секретарь Отделения наук о Земле (1976-1987), директор Института 

сейсмологии АН КазССР, в 1987-1991 году заведующий лабораторией 

Института математики и механики, с 1991г. заведующий 

лабораторией Института механики и машиноведения НАН РК. 

Создатель казахстанской научной школы механики. Автор более 

340 научных трудов, в т.ч. 37 монографий. 

Основные труды посвящены новым направлениям механики 

Земли и механики природных и техногенных процессов в недрах, 

связанных с производственной деятельностью человека. Они 

включают теорию ползучести горных пород, широко используемую в 

практике горного дела; методы расчета прочности, деформативности 

и сейсмостойкости подземных сооружений различного назначения; 

математические теории складкообразования в земной коре с 

определением соответствующих тектонических сил, а также 

формирования солянокупольных структур, включая подсолевые 

ловушки нефти и газа; основополагающие результаты о движущих 

механизмах глобальных тектонических процессов; общую теорию 

вращения Земли.  

Вариант этой теории принят в качестве стандарта редукционных 

вычислений в практической деятельности международных 

организаций – Астрономического союза, Бюро времени, Службы 

движения полюсов, Геодезического и геофизического союза. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и “Знак 

Почета”, медалями СССР и ГДР. 

Ѓылыми еңбектері мен  

публикацияларының тізімі 



  

 

Список научных трудов и публикаций 

 

 

Теория ползучести горных пород и ее приложения. – Алма-Ата,  

1964. 

Аналитические вопросы механики горных пород / Ж. С. 

Ержанов [и др.]. – Алма-Ата : Наука, 1969. – 140 с.  

Устойчивость горизонтальных выработок в наклонно-слоистом 

массиве / Ж. С. Ержанов, Ш. М. Айталиев, Ж. К. Масанов. – Алма-Ата 

: Наука, 1971. – 160 с. 

Метод конечных элементов в задачах механики горных пород / 

Ж. С. Ержанов, Т. Д. Каримбаев. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 238 с. 

Теория складкообразования в земной коре. – М., 1975. 

Устойчивость пластовых горных выработок / Ж. С. Ержанов,  

Ш. М. Айталиев, М. К. Туебаев. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 115 с. 

Сейсмонапряженное состояние подземных сооружений в 

анизотропномслоистом массиве / Ж. С. Ержанов, Ш. М. Айталиев, Ж. 

К. Масанов. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 211 с. 

Механика тектонического развития Земли. – М., 1983. 

Механизм инициирования динамических явлений в 

подготовительных забоях / Ж. С. Ержанов [и др.] – Алма-Ата: Наука, 

1984. – 323 с. 

Общая теория вращения земли / Ж. С. Ержанов, А. А. Калыбаев. 

– М. : Наука, 1984. – 254 с. 

Методы анализа возвращаемости движения системы твердых 

тел / Ж. С. Ержанов, А. А. Калыбаев. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 132с. 

Движение и устойчивость слоистой Земли / Ж. С. Ержанов [и 

др.] – Алма-Ата : Наука, 1986. – 238 с. 

Устойчивость неоднородного деформирования нелинейных тел.  

– Алма-Ата, 1987. 

*** 

Исследования в области механики / Ж. С. Ержанов, И. Д. 

Молюков, В. А. Сапа // Октябрь и наука Казахстана. – Алма-Ата, 

1967. – С. 102-114. 
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 *Ержанов Жақан Сүлейменұлы // Қазақстан: Ұлттық 

энциклопедия. – Алматы, 2001. – 3 т. – 395 б. 

Канди Ш. Жақан Сүлейменұлы Ержанов (10.02.1922 ж.т): 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының академигі, 

техника ғылымдарының докторы, профессор // Репетитор. - 2000. - N 

1. - 2-3 б. 

*** 

*Ержанов Жакан Сулейменович // Казахстан: Национальная 

энциклопедия. – Алматы, 2005. – Т.2. – С. 247. 

*Ержанов Жакан Сулейменович // Павлодарское Прииртышье : 

энциклопедия / ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 2003. – С. 8-9. 

*Ержанов Жакан Сулейменович // Ученые Павлодарской 

области / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2002. –  С. 248. 

*Первые Ержановские чтения=Бiрiншi Ержанов оқулары:Материалы 

Международной научной конференции: в 3т. – Павлодар: ПГУ им. С. 

Торайгырова, 2004. – 3 т. 

*Сарсембинов Ш. Ш. О роли отделения в становлении и 

развитии физико-математической науки в Казахстане // Изв. НАН РК. 

Серия физико-математическая. – 2006. - №5. – С. 3-7. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Есім Ѓарифолла 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, философия ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі  Ѓарифолла 

Есім 1947 жылы 15 сєуірде Павлодар облысы, Аққу ауданында 

д‰ниеге келген.  

1970 жылы Семей педагогикалық институтын бітірген. 1977-

1991 жж. Семей педагогикалық институтының доценті, кафедра 

меңгерушісі, көркем-сурет-графика факультетінің деканы, 1991-1992 

жж. Философия және құқық институтының аға ғылыми қызметкері, 

1992-1998 жж. Алматы мемлекеттік университетінде декан 

қызметтерін атқарған. 1998 жылдан осы университеттің философия 

және ғылым методологиясы кафедрасының меңгерушісі.   

Ѓарифолла Есімов 20- ғасырдың 80- жылдары әдеби сынға 

белсене араласып, республикалық мерзімді басылымдарда «Кейіпкер 

философиясы», «Еліктеу философиясы: күнгейі мен көлеңкесі», 

«Жаңаша ойлау және әдебиет», «Жаңаша ойлау - диалектикалық 

ойлау», «Ескіше, жаңаша және қазақша ойлау», т.б. мақалалар 

жариялады. Оның «Хакім Абай» кітабында ол герменевтикалық 

тәсілді қолдана отырып, Абай шығармаларын талдады, оқырман 

ұғымына ауыр өлең мәтіндеріне түсініктемелер жасады. Сондай-ақ, 

Есімов саясат, мәдениет және әлеуметтік тұрмыс мәселелеріне 

арналған 300-ден аса публицистикалық ғылыми-танымдық мақалалар 

жазды. Соңғы кездері қазақ әдебиетіндегі соны үрдіс - философиялық 

новелла, эссе жанрында еңбектеніп жүр. Философиялық проза 

жанрында жазылған «Таңсұлу», «Күнә», «Көсем-Көкжал», «Бөгде 

сезім», т.б. туындылары бар . әл-Кинди, ибн Туфейл, ибн Рушд, ибн 

Араби, әл-Хазали, Халел Жебран, Мұхаммед Икбал сынды шығыс 

ойшылдарының шығармаларын қазақ тіліне аударған. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Есим Гарифолла родился 15 апреля 1949 г. в селе Лебяжье 

Павлодарской области. 

Доктор философских наук (1994г.), профессор (1995г.), член-

корреспондент НАН РК (1995г.). 

Окончил Семипалатинский педагогический институт им. 

Шакарима (1970). 

В 1977 году аспирант философско-экономического факультета 

КазГУ , в 1977-1983 годах старший преподаватель, доцент кафедры 

философии, в 1977-1982 декан художественно-графического 

факультета Семипалатинского педагогического института, в 1983-

1991 годах заведующий кафедрой философии того же института, в 

1991-1992 годах старший научный сотрудник Института философии и 

права АН КазССР, в 1991-1994 годах доцент, с 1992 года профессор 

кафедры философии и методологии наук, декан факультета 

изобразительного и прикладного искусства АГУ им. Абая.  

Ученый-педагог, автор более 400 публикаций, посвященных 

истории казахской философии, теории и истории культуры, среди них 

“Хакiм Абай”, “Сана болмысы”. Работы отличаются новизной 

исследования проблем казахской философии и культуры, 

нестандартной трактовкой их решения. Через творчество великого 

Абая, через свое видение его творчества показывает историческое, 

научное, философское значение преемственности культур, связи 

культур Востока и Запада. Один из авторов “Абай энциклопедиясы”, 

“Абайдың философиясы мен дуниетанымы”. 

Лауреат премии им. С. Садвокасова Союза журналистов 

Казахстана (1994) и республиканской премии Фонда Абая (1995). 



  

 

Ѓылыми еңбектері мен   
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Список научных трудов и публикаций 

 

 

Санадаѓы тањбалар. – Алматы, 1995.  

Абай философиясы мен д‰ниетанымы. – Алматы, 1995.   

*Абай энциклопедиясы. – Алматы, 1995. – 720 б. 

Ортағасырлық діни философия: 20 томдық Т. 1-20 / Құраст.: Ғ. 

Есім, Н. Байтенова.- Алматы: Жазушы, 2005.  

Сана болмысы. – Алматы : Ғылым, 1998. 

Адамзат. – Астана, 2002. 

Фалсафа тарихы. – Алматы, 2004. 

*Қазақ ренессансы. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 89 б. 

- (Академик Ғарифолла Есімнің кітапханасы). 

*** 

Мысли вслух : в. 3.кн – Алматы, 1994-1997. 

Кн. 1. – 1994.  

Кн. 2. – 1996. 

Кн. 3. – 1997.  

*Хаким Абай. – Алматы: Білім, 1995. – 191с.  

Основы религиоведения. – Алматы, 2003.  

Прошлое в настоящем (опыт философской прозы). – Алматы, 

2003. 

 

*** 

Жазушының "Философия жәйінен" деген мақаласы туралы / Ғ. 

Есім, М.  Әуезов // Абай және Әуезов. – Алматы, 1998. – 79-88 б.  

"Көп кітап келді алладан, оның төрті" // Ақиқат. – 1994. – N 7. – 

73-74 б. 

...Бақ қоймас фәнидің мінін көрмей... // Ақиқат. – 1995. –N7. – 

59-61 б. 

"Әуелде бір суық мұз - ақыл зерек..." : Абай ақыл туралы // 

Ақиқат. – 1995. – N 8. – 47 б. 

"Тірі адамның ісі - үміт": Абай творчествосы туралы // Ақиқат. – 

1994. –N 6. –  62-63 б.  

Абайдың хакімдігі туралы // Ақиқат. – 1995. – N 10. – 95-96 б. 

Қартқожа кім?: Ж. Аймауытовтың "Қартқожа" романы туралы // 

Ақиқат. – 1995. – N 11. – 88-89 б. 

"...Көңілімнің санасы...": Абайдың "Көзімнің қарасы" атты 

өлеңінің философиялық мәні // Ақиқат. – 1995. – N 1. – 70 б. 



  

 

Ән философиясы: єнші Ш. Әбілев туралы // Қазақ әдебиеті. – 

1996. – 3 желтоқсан (N 49). – 10 б.  

Бүгінгі қоғам - бүгінгі сана // Ақиқат. – 1996. – N 7. – 50-59 б. 

Шаманизм дегеніміз не? // Ақиқат. – 1996. – N 2.– 7-49б. 

Қазақ ұлтшыл емес, сонда кім?: желтоқсан оқиғасы: саяси 

тәжірибе және теория // Ақиқат. – 1996. – N 12. – 58-63 б. 

Намыс философиясы немесе Доспамбет жырау туралы бірер сөз 

// Ақиқат. – 1996. –N 6. – 77-79 б. 

Тәуелсіздік және мұсылмандық // Ақиқат. – 1996. – N 1. – 40-43 

б.  

Ренессанс: Ренессанс ұғымын философиялық мәнісі // Ақиқат. – 

1996. – N 10. – 24-26 б. 

Суфизм : Тарихы және философиясы // Ақиқат. – 1997. –N9. – 

40-44 б.  

Етек-жеңді қағып-сілкер кез: ХХІ ғ. қазақ халқының тағдыры 

туралы болжам // Ана тілі. – 1997. – 6 қараша (N 45). – 4 б. 

Философиялық пайымдар: мәдениет, ұлттық таным туралы // 

Қазақ әдебиеті. – 1997. – 22 шілде (N29). – 10-11 б.  

Ұлттық интеллигенция // Ақиқат. – 1998. – N 6.–42-45б.  

Философиялық толғамдар // Ақиқат. – 1998. – N 1. – 65-69 б.; 

1998. – N 2. – 48-51 б.  

Мұсұлмандықты қалай түсініп жүрміз? // Парасат. – 1997. – N 3. 

– 6 б.  

"Адамға өлген соң рахат, бейнет, "сауап, азап" бар ма?": 

Шәкәрімнің білімділерден шешуін сұраған үшінші сауалына жауап // 

Абай. – 1998. – N 4. – 13-18 б. 

"Адамға тірішіліктің ең керегіне үшін?": Шәкәрімнің 

білімділерден шешуін сұраған екінші сауалына жауап // Абай. – 1998. 

- N 3.- 11-17 б.  

Араб философтары және араб тіліндегі философия // Ақиқат. – 

1998. – N 4. – 60-65 б.; N 5. – 56-58 б.; N 7. – 57-62 б.; N 10. – 55-59 б. 

Дүниетаным: [Ақын Абай Құнанбаевтың филос. дүниетанымы 

жайлы // Астана ақшамы.- 1999.- 9 қаңтар. 

Келешекке көз салған көкжиектен...: 1999 ж. "Өлке" басп. орыс 

және ағылшын тілінен жарыққа шыққан ақын Мұхтар Шахановтың 

"Өркениеттің адасуы" атты кітабы туралы // Ана тілі.- 1999.- 18 

наурыз (N 11-12).- 22 б. 

"Цивилизациялар адасуы" М. Шахановтың шығармаларындағы 

интеллигенция тақырыбы, ақынның дүниетанымы жайлы  // Ақиқат.- 

1999.- N 2.- 31-35 б. 



  

 

Қорқыт : [YIII ғ. дала ойшылының өмір сүру философиясы 

туралы] // Абай.- 2000.- N1.- 1-5 б.  

 Қорқыт дүниетанымы // Парасат.- 1998. - N 4.- 22-23 б. 

Есім Ғ. "Тәңірі қосқан жар едің сен": Абай шығармасындағы 

діни ұғымдар // Ақиқат.- 1999.- N 1.-41-45 б. 

Иасауи дүниетанымы // Абай.- 2001.- N 4 .- 37-43 б. 

Мемлекеттік мүдде міндеттейді: Демократия туралы көзқарас // 

Парасат.- 2001.- N 3.- 4 б. 

Үш арна: ѓалымның тәуелсіздік туралы толғамдары // Парасат.- 

2001.- N 12.- 8 б. 

Әл-Ғазали (1058-1111): Философияның көрнекті ойшылы 

туралы  // Абай.- 2002.- N 4.- 11-12 б. 

Бостандықтың бағасы: жасықтық, жалтақтық психологиядан 

арылу, тұлғалық деңгейге жету, жаңаша ойлау принциптерін игеру, 

сапалық тың өркениеттік сұранысқа ұмтылу турасында // Қаз МУ 

хабаршысы. Философия сериясы. Мәд.- 2002.- N 2.- 3-9 б. 

Шәкәрім дүниетанымындағы жанмен тән мәселелері // 

"Шәкәрім дәрістері" = "Шакаримские чтения": 3-ші респ. ғыл.-

тәжірибелік конф. материалдары, 20-21 желтоқсан 2002 ж.= 

Материалы 3-й респ. науч.-практ. конф., 20-21 дек. 2002 г.- Семей, 

2002.- 8-12 б.  

"Қозы Көрпеш - Баян сұлу" жыры туралы ойлар // Қаз МУ 

хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериялары.- 2003.-

N 1.-3-16 б. 

Махамбет поэзиясындағы ерлік философиясы: М. 

Өтемісұлының туғанына 200 жыл толуына орай // Махамбет 

поэзиясындағы ерлік пен елдік рухы және қазіргі дәуір: Әл- Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен Халықаралық ғылыми-

теориялық конференция материалдары (27-28 ақпан, 2003 жыл).- 

Алматы, 2003.- 159-164 б.  

Исабеков Д. Ауыл - ұлт тамыры: көрнекті жазушы, қоғам 

қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың лауреатымен және белгілі ғалым-

философтың ауыл тақырыбына орай қойылған сұрақтарға жауабынан 

/ Д. Исабеков, Ѓ. Есім // Ақиқат.- 2003.- N 5.- 12-15 б. 

Аттар. Бұлбұлнама / Ауд. Ғ. Есім // Есім Ғ. Фалсафа тарихы.- 

Алматы, 2004.- 78-90 б.  

Байыптылық байламы: академик тәуелсіздіктің "балалық" 

аурулары туралы ой толғайды / Әңг.Е. Смайыл // Егемен Қазақстан.- 

2004.- 20 қазан (N 260).- 3 б. 



  

 

Бальзактың белгілі де белгісіз кейіпкерлері: Бальзактың 

шығармашылығы туралы / / Қазақ әдебиеті.- 2004.- 2 шілде (N 26).- 6 

б. 

Ғылым дәлелді қажет етеді: Американдық Чарлз Уеллердің 

қорғаған диссертациясын ақтау, "Ана тілі" газетінде (11мамыр 2006 

ж.) жарияланған хатқа жауап // Ислам және өркениет.- 2006. - 1-15 

маусым (N 11).- 10 б. 
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Абайтанушы философ: философ Ғарифолла Есімнің 

творчестволық қызметі туралы // Семей таңы. – 2003. – 18-24 шілде. –. 

4, 12 б.  

Айталы А. Қайткенде мықты Ел боламыз? / А. Айталы, Ѓ. Есім, 

С., Асанова // Алдаспан. – 2002. – N 3-4. – 2-3 б. 

Ахметжан Т. Ақиқатты іздеуші :Ғ. Есім. "Сана болмысы" 1991-

2002 жылдардағы ғылыми жұмыстар циклі туралы // Ана тілі. – 2003. 

– 31 шілде (N 30). – 10 б. 

Ахметов Қ. Ұлттық философияның ұлағатын қалай түсінеміз?: 

Академик Ғ. Есімнің ой-пікірі // Астана ақшамы. – 2004. – 31 қаңтар 

(N 15-16). – 5 б.  

Бұлұтай М. Қазақтың ұлттығына нұқсан келтіретін 

диссертацияларға әрқашанда қарсы боламыз : "Ана тілі" (18 мамыр. 

2006 ж) газетінде жарық көрген "Ғылым дәлелдеуді қажет етеді" деген 

тақырыппен жарияланған хат туралы // Заң газеті. – 2006. – 30 мамыр 

(N 96). – 2 б. 

Бұлұтай М. Қазақтың ұлттығына нұқсан келтіретін 

диссертацияларға әрқашанда қарсы боламыз: Американдық Чарлз 

Уеллердің профессор Ѓ. Есімнің жетекшілігімен қорғалған 

диссертациясына наразылық хат // Ислам және өркениет. – 2006. – 1-

15 маусым (N 11). – 10-11 б. 

Бұлұтай М. Сана әлемінің көріністері : белгілі философ-ғалым Ғ. 

Есімнің еңбектері жөнінде толғаныс // Қазақстан – ZAMAN. – 2003. – 

5 қыркүйек (N 36). – 4 б. 

Жақып Б. Білімдіден шыққан сөз: Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, философия 

ғылымдарының докторы, профессор Ғ. Есім туралы // Алматы 

ақшамы. – 2003. – 16 тамыз (N 91). – 3 б.  



  

 

Мамырбаева Д. Адамшылық шамшырағы: Профессор Ғ. Есімнің 

"Сана болмысы" кітабын оқығаннан кейін туған ой // Ақиқат. – 2002. 

– N 5. – 91-92 б. 

*Медетбек Т. Салиқалы да сарабдал еңбек: белгілі ғалым-

философ Ғ. Есімнің "Сана болмысы" атты еңбегі туралы // Сарыарқа 

самалы. – 2003. – 30 тамыз. – 6 б. 

 Медетбек Т. Салиқалы да сарабдал еңбек: ѓалым-философ 

Ғарифолла Есімнің "Сана болмысы" атты еңбегі жайында // Қазақ 

әдебиеті. – 2003. – 8 тамыз (N 32). – 7 б. 

Мұсаева И. Қазақ философиясының негіздері: философ, 

жазушы-публицист Ғ. Есім шығармашылығы туралы ой-түйіндер // 

Түркістан. – 2003. – 18 қыркүйек (N 38). – 7 б.  

Орынғожин М. "Айнаға қарап бойымызды тіктейік!" : 

философия ғылымдарының докторы, профессор Ғарифолла Есіммен 

әңгіме // Заман-Қазақстан. – 2001. – 6 сәуір (N 3). – 4б. 

*Өркениеттік-өмірлік мұрат: Әл-Фараби атындағы 

университетте өткен "дөңгелек үстел" басындағы ой-пікірлер // 

Егемен Қазақстан. – 2002. – 12 ақпан (N 32). – 2 б. 

Өсерұлы Н. Діни экспансия және Қазақстан / Н. Өсерұлы, Ѓ. 

Есім, М. Бұлұтай // Заман-Қазақстан. – 2003. –28 ақпан (N 9). – 4-5 б. 

Сын: Есімов Ғ. Әңгіме бәрімізге қатысты // Жас Алаш. – 1999. – 

30 наурыз 

*Сәбит М. Ұлттық ойлау көкжиегі: Ғарифолла Есімнің "Хакім 

Абай" еңбегі туралы / М. Сәбит, Г. Нұрышева. // Егемен Қазақстан. – 

2003. – 5 тамыз (N 198). – 3 б. 

Серікбайқызы А. Өткен сайлау туралы ойлар: Депутат, 

саясаттанушы, философтардың пікірлері туралы // Жас Қазақ үні. – 

2004. – 24-30 қыркүйек (N 38). – 4 б. 

*** 

 *Есим Гарифолла // Казахстан: Национальная энциклопедия. – 

Алматы, 2005. – Т. 2. – С.260-261. 

*Есим Гарифолла // Кто есть кто в казахстанской науке. – 

Алматы, 1999. – С. 55.  

 *Есим Гарифолла // Павлодарское Прииртышье : энциклопедия / 

ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 2003. – С. 252-253. 

 *Есим Гарифолла// Ученые Павлодарской области / ПГУ им. С. 

Торайгырова. – Павлодар, 2002. – С. 21-22. 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Жұматов Хамза Жұматұлы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, медицина ғылымдарыныњ докторы, профессор, 

Қазақстан ҒА-ның академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым 

қайраткері Хамза Ж±мат±лы Ж±матов 1912 жылы 15 ќазанда, 

Павлодар облысы,  Баянауыл ауданында д‰ниеге келген.  

1937 жылы Ќазақ медицина институтын (қазіргі Қазаќ ұлттық 

медицина университеті) бітірген. 1937-1944 жылдары Алматы 

мемлекеттік медицина институтында (қазіргі Қазақ ұлттық медицина 

университеті) дәрігер-ординатор, аспирант, ассистент, доцент болды. 

1944-1947 жылдары Бүкілодақтық эксперименттік медицина 

институтында аға ғылыми қызметкер, КСРО Медицина Ғылым 

Академиясының  Вирусология институтының докторанты, 1947-1950 

жылдары осы академияның Эксперименттік медицина интитутында 

(Ленинград) аға ғылыми қызметкер, 1951-1972 жылдары ҚазКСР 

Денсаулық сақтау мининстрлігінің Эпидемиология, микробиология 

және жұқпалы аурулар институтында (қазіргі Гигиена және 

эпидемиология ғылыми-зерттеу орталығы) ғылыми жетекші және 

Қазақстан Ғылыми Академиясының Микробиология және 

вирусология ғылыми-зерттеу институтында лаборатория меңгерушісі 

болды. 1961 жылдан өмірінің соңына дейін КСРО Министрлер Кеңесі 

жанындағы Жоғары аттестациялық комиссиясының (ЖАК) мүшесі 

болды. 

 Негізгі ғылыми еңбектері вирустардың молекулалық 

биологиясы мәселелерін зерттеуге арналған. Жұматовтың 

жетекшілігімен тұмау вирустарының штаммдары бөлініп алынып, 

жеке зерттелді. Ол тұмау вирустарынан, полиомиелит ауруларынан 

вакцина егу арқылы сақтанудың әдістерін ұсынды. Жұматов  тұмау 

вирусын, адам және жануарларда ауру тудыратын вирустардың 

рибонуклеин қышқылдарын, жұқпалы гепатит ауруын, өсімдіктердің 

вирустық кеселдерін зерттеді. Жұматов 1-Халықаралық жұқпалы 

аурулары патологиясы конгресінде (Франция, Лион, 1956) француз 

тіліңде, 1-Халықаралық  Африка-Азия дәрігерлерінің конгресіңде 

(Египет, Каир, 1964) баяндамалар жасады. Қазақстан Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты (1974). 2 рет «Құрмет Белгісі» орденімен және 

медальдармен марапатталған. Хамза Ж±мат±лы 1972 жылы 26 

мамырда, Алматыда ќайтыс болѓан. Жұматовқа Гигиена және 

эпидемиология ғылыми-зерттеу орталығында ескерткіш тақта 

орнатылған. 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Жуматов Хамза Жуматович родился 12 сентября 1912 года, в 

ауле №2 Баянаульского района Павлодарской области.  

Вирусолог, академик АН КазССР (1967), член-корреспондент 

АМН СССР, доктор медицинских наук (1954), профессор (1958), 

заслуженный деятель науки КазССР (1962), лауреат Государственной 

премии КазССР (1974). 

Окончил Алма-Атинский медицинский институт (1937).  

Врач-ординатор (1937-1938), аспирант (1938-1941), ассистент, 

доцент Алма-Атинского медицинского института (1942-1944), 

старший научный сотрудник Всесоюзного института 

экспериментальной медицины, докторант Института вирусологии 

АМН СССР (1944-1947), старший научный сотрудник Института 

экспериментальной медицины в Ленинграде (1947-1950), научный 

руководитель Казахского научно-исследовательского Института 

эпидемиологии и микробиологии Минздрава КазССР, заведующий 

лабораторией Института микробиологии и вирусологии АН КазССР 

(1951-1972). 

Награжден двумя орденами “Знак Почета”, медалями.  

Основные научные труды посвящены проблемам вирусологии и 

иммунологии, в частности, вопросам молекулярной биологии вирусов 

гриппа, инфекционного гепатита, вирусных заболеваний растений, 

нашедших широкое применение в противоэпидемической работе. 



  

 

Ѓылыми еңбектері мен  
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 *Академик Х. Ж. Жұматовтың 90-жылдығына арналған 

"Экология және адам денсаулығы" атты халықаралық ғылыми-

тәжiрибелiк конференцияның материалдары=Материалы 

международной научно-практической конференции "Экология и 

здоровье человека", посвященной 90-летию академика Х. Ж. 

Жуматова. – Павлодар : ПГУ, 2002. – 496 с.  

 *Жұматов Хамза // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. – Алматы, 

2002. – 4 т. – 73 б. 

*** 

 *Жуматов Г. Ж.  Семья, в которой каждый – личность… // Білік. 

– 2002. – №10. – С. 3. 

 *Жуматов Хамза // Казахстан: Национальная энциклопедия. – 

Алматы, 2005. – Т. 2. – С. 353. 

*Жуматов Хамза Жуматович // Павлодарское Прииртышье : 

энциклопедия / ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 2003. – С. 278-

279. 

*Жуматов Хамза Жуматович // Ученые Павлодарской области / 

ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2002. –  С. 9-10. 

*Ремизов Н. Не власти кресла – власти ума : [к 90-летию Х. Ж. 

Жуматова] // Білік. – 2002. – №10. – С. 2. 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ќасымжанов Аѓын Хайролла±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ғалым, философия ғылымының  докторы, профессор, Қазақстан 

ҒА-ның корреспондент мүшесі Аѓын Хайролла±лы Ќасымжанов 1931 

жылы 19 ќазанда Алматы ќаласында д‰ниеге келген. 

1954 жылы ҚазМУ (ќазіргі ҚазҰУ) бітірген. 1954-1957 жылдары 

осы университеттің аспиранты. 1957-1976 жылдары Қазақстан Ғылым 

Академиясы Философия және құқық институтында кіші ғылыми 

қызметкер, доцент, философия тарихы және Қазақстанның қоғамдық 

ой-пікірі бөлімінің меңгерушісі болды. 1976-1977 жылдары ҚазМУ-

дің философия-экономика факультетінің деканы, 1977-1983 жылдары 

ҚазМУ жанындағы жоғары оқу орындары оқытушыларының 

мамандығын жетілдіру институтының директоры, 1983-1986 жылдары 

осы университеттің философия тарихы кафедрасының меңгерушісі, 

1987-1993 жылдары Алматы зоотехникалыќ мал дәрігерлік 

институтының философия  кафедрасының профессоры қызметтерін 

атқарды. 

 Қасымжановтың негізгі ғылыми еңбектері диалектикалық 

логиканың өзекті мәселелеріне арналған. Диалектиканың 

категориялары мен заңдары, принциптері, таным теориясы жөнінде 

ғылыми-зерттеу еңбектері жарық көрді. Әл-Фараби мұраларын 

зерттеу мақсатында 1993 жылы ҚазМУ жанында әл-Фараби ғылыми 

орталығын құрды. Оның жетекшілігімен әл-Фарабидің 

«Философиялық трактаттары», «Әлеуметтік-этикалық трактаттары», 

«Логикалық трактаттары», «Математикалық трактаттары», сондай-ақ, 

«Птолемейдің «Алмагестіне» аль-Фарабидің түсіндірмесі», тағы басқа 

шығармалар жарық көрді. Қасымжанов шет елдерде ғылыми дәрістер 

оқып, халықаралық, республикалық 

ғылыми конференциялар ұйымдастырды. Онда қазақ мәдениеті мен 

философиясы, түркі халықтарының әлемдік мәдениетке қосқан үлесі, 

әл-Фарабидің рухани мұрасы жөнінде баяндамалар жасады. 1994 

жылдан ғұмырының соңына дейін ҚазҰУ-нің философия және 

әлеуметтік таным методологиясы кафедрасының меңгерушісі болды. 

Бірқатар еңбектері ағылшын, араб, француз, финн, чех, тағы басқа 

тілдерге аударылған. Оның ғылыми жетекшілігімен 7 ғылым докторы, 

70 ғылым кандидаты даярланған. Аѓын Хайролла±лы Ќасымжанов 

2000 жылы 2 ќарашада Алматыда ќайтыс болѓан. 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Касымжанов Агын Хайруллович родися 19 ноября 1931 г. 

Доктор философских наук (1969), профессор (1970), член-

корреспондент НАН РК (1970). 

Закончил философский факультет Казахского государственного 

университета (1954). 

Доцент и заведующий отделом истории философской мысли 

Казахстана и изучения творчества аль-Фараби Института философии 

и права АН КазССР (1962-1977), директор Института повышения 

квалификации преподавателей КазГУ (1977-1983). С 1993 г. директор 

Центра аль-Фараби и заведующий кафедрой философии и 

методологии социального познания КазГУ.  

Специалист в области истории философии, теории познания и 

диалектической логики. Им разработаны теоретические проблемы 

истории философской мысли, наследия аль-Фараби.  

Руководил творческой группой по изучению наследия Великого 

мыслителя Востока Абу-Насра аль-Фараби. Составитель и научный 

редактор его трудов на русском и казахском языках.  

Автор 260 научных работ, из них 10 монографий. 
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*Ағын Қайроллаұлы Қасымжанов: ќазанама // Егемен 

Қазақстан. – 2000. – 7 қараша. 

Адаева Г. А. Арғы қазақ мифологиясындағы ұлы ана бейнесі – 

ұлттық рухани орталық // Философия тарихы: классика және қазіргі 

уақыт. Екінші Қасымжанов оқулары = История философии: классика 

и современность. Вторые Касымжановские чтения: Халықаралық 

ғылыми конф. материалдары = Материалы междунар. науч. конф.- 

Алматы : Қазақ ун-ті, 2005. – 107-111 б. – Библиогр.: 7 атау. 

Алтаев Ж. Шәкәрімнің философиялық дүниетанымы // ХХІ 

ғасыр: ұлы дәстүр жолымен: Қазақтың ұлы философы А. Х. 

Қасымжановтың туғанына 70-жыл толуына арналған ғылыми 

халықаралық конференция материалдары, Алматы, 19-20 қазан 2001 

ж. – Алматы, 2001. – 202-206 б.- Библиогр.: 3 атау. 

ХХІ ғасыр: ұлы дәстүр жолымен = ХХІ век: время понимания 

великих традиции : Қазақтың ұлы философы А. Х. Қасымжановтың 

туғанына 70-жыл толуына арналған ғылыми халықаралық 

конференция материалдары, 19-20 қазан 2001 ж. – Алматы, 2001. – 

385 б. 

*Қасымжанов Ағын Хайроллаұлы // Қазақстан: Ұлттық 

энциклопедия. – Алматы, 2003. – 5 т. – 664 б. 
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политологическая энциклопедия. – Алматы, 1998. – С. 143. 

*Касымжанов Агын Хайруллович // Кто есть кто в 
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Ќайыпов Арыќтай Ќайып±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Республикамыздыњ ќуатты минералды шикізат ќорларын 

жасаѓан жєне геология ѓылымдарын дамытуѓа ‰лес ќосќан Ќазаќстан 

геология мектебініњ алѓашќы µкілдерініњ бірі, ѓылым докторы, 

профессор, Ќазаќстан ЃА-ныњ академигі, Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген 

ѓылым ќайраткері Арыќтай Ќайып±лы 1914 жылы 10 ќазанда, 

Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Ќараќ±дыќта  орналасќан 

‡шінші ауылда (ќазіргі Ќараѓанды обл. Б±хар жырау ауд. ‡міткер 

ауылы)  д‰ниеге келген.  

Ќ.И. Сєтбаевтыњ шєкірті. 1939 жылы Ќазаќ кен-металлургия 

институтын (ќазіргі Ќаз¦ТУ) жєне 1943 жылы оныњ аспирантурасын  

бітірген. 1939 жылы Арыќтай Ќайып±лы КСРО ЃА-ныњ Ќазаќстан 

бµліміне ќарасты геология секторына ж±мысќа жіберіліп, Ш±бартау 

геология партиясыныњ бастыѓы болып таѓайындалады. 1943-1993 жж. 

Ќазаќстан ЃА-ныњ Геология ѓылымдар институтында кіші, аѓа 

ѓылыми ќызметкер, сектор жетекшісі, 1964-1966 жж. институт 

директорыныњ орынбасары, бµлім жетекшісі болды.   

Ќайыповтыњ негізгі ѓылыми ж±мыстары металлогения саласына 

арналѓан. Орталыќ Ќазаќстанда Аќмая сирек металл кен орнын 

ашќан. Б±л кеніш 2-д‰ниеж‰зілік соѓыс жылдары ќорѓасын µндірісін 

вольфрам концентратымен ќамтамасыз етіп т±рды. 1946 ж. «Т±рлан 

кенініњ структуралыќ ерекшкліктері деген таќырыпта кандидаттыќ 

диссертация, ал 1964 ж. докторлыќ диссертация ќорѓады. 1972 ж. 

Ќазаќстан Ѓылым академиясыныњ академигі болып сайланды. 

Ѓалымныњ ѓылыми ењбектері б‰кіл республика металлогениясын 

ќамтиды. 1977-1983 жж. он бір томдыќ «Ќазаќстан металлогениясы» 

деген кітапта к‰рделі ѓылыми ењбектер топтастырылѓан. Оныњ 

басшылыѓымен 40-тан астам ќандидаттыќ, 3 докторлыќ диссертация 

ќорѓалды. Арыќтай Ќайыпов ѓ±лама ѓалым болумен ќатар білікті 

±стаздыѓымен ерекшеленді. Политехникалыќ институтта 15 жыл 

лекция оќыды. 1985 ж. КСРО Мемлекеттік сыйлыѓыныњ лауреаты.  

СССР-діњ медальдарымен, Ќазаќ ССР Жоѓарѓы Советініњ 

Ќ±рмет грамотасымен марапатталды.  

Ќайыпов 1993 жылы 25 желтоќсанда ќайтыс болды. 

Алматыдаѓы Геологиялыќ ѓылымдар институты ѓимаратыныњ 

ќабырѓасына Арыќтай Ќайыповќа ескерткіш таќта ќойылды.  

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Каюпов Арыктай Каюпович родился 10 октября 1914 года, умер 

в 1993г. в г. Алматы.   

Окончил Казахский горно-металлургический институт в 1939 

году, затем там же аспирантуру. В 1939 году – начальник 

Чубартауской геологической партии КазФАН, 1939-1943 годы – 

аспирант и ассистент Казахского горно-металлцргического института; 

1943-1946 годы – младший научный сотрудник, 1947-1963 годв – 

руководитель сектора, 1964-1966 годы – заместитель директора 

Института геологических наук АН КазССР; с 1967 года – 

руководитель отдела.   

 В 70-80-е годы под руководством, при непосредственном и 

активном участии академика Каюпова были проведены анализ и 

монографическое обобщение накопленных за многие десятилетия 

геолого-геофизических, минералого-геохимических и других данных 

с целью выявления закономерностей проявления во времени и 

размещения в пространстве металлических полезных ископаемых в 

недрах Казахстана. Одним из важнейших итогов работы этого 

периода является разработка принципов и методики составления 

«Карты металлогенических комплексов палеозоида», причем карта не 

имеет аналогов в бывшем СССР и за рубежом, и монография (из 11 

книг) «Металлогения Казахстана». За эту монографию академик А.  

Каюпов вместе с другими учеными был удостоен Государственной 

премии СССР за 1985 год. Медаль и диплом лауреата ему вручил 

Председатель Совета Министров КазССР Нурсултан Назарбаев.  

Он принимал активное участие в общественной жизни: дважды 

избирался депутатом Алматинского городского совета народных 

депутатов, являлся заместителем председателя ученого совета по 

защите докторских диссертаций, научным руководителем совета 

молодых ученых ГН им. К. И. Сатпаева, входил в состав редколлегии 

ряда прогнозно-металлогенических карт, а также второго полутома 

41-го тома «Геологии СССР». В наиболее актуальных и 

принципиальных вопросах генезиса рудообразования и металлогении 

А. Каюпов всю жизнь оставался последователем идей академика 

Каныша Сатпаева.  

Один из выдающихся ученых-геологов, исследователь недр 

Казахстана Арыктай Каюпов оставил нам огромное научное наследие 

– свыше 300 научных работ по различным отраслям геологии. Часть 

его трудов посвящена общенаучным, историко-философским и 



  

 

социально-экономическим проблемам. Его имя неразрывно связано с 

развитием минерально-сырьевых ресурсов цветных металлов и 

геологической науки республики, его труды современны, а идеи и 

научные разработки будут долгое время служить развитию 

Казахстана. 
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Ќайыпов Мєлік Арыќтай±лы 
 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ғалым, техника ғылымдарыныњ докторы, ҚР ¦ЃА-ныњ 

корреспондент мүшесі Мєлік Арыќтай±лы Ќайыпов 1956 жылы 30  

ќањтарда, Алматы ќаласында д‰ниеге келген. 

1979 жылы Мәскеу физикалық-техникалық институтын, ал 1982 

жылы Қазақстан Ғылым Академиясы Сейсмология институтының 

аспирантурасын бітірген. 1983 жылдан Қазақстан Ғылым 

Академиясының Таукен ісі институтында аға инженер, кіші, аға 

ғылыми қызметкер, жетекші, бас ғылыми кызметкер, лаборатория 

меңгерушісі. Мєлік Қайыпов жер асты құрылыстарын жобалау 

кезінде құралымды оңтайландыру теориясын пайдаланудың 

қажеттілігін ғылым түрде дәлелдеп ұсынды. 

Тау-кен қазбаларының элементтерін босатылған толқыннан 

қорғаудың қажеттілігін негіздеді және осы толқындарды тау 

жыныстарын бұзу технологиялыќ операцияларына қолданудың 

мүмкіндігін көрсетті. Қайыпов Қазақстан Ленин комсомолы 

сыйлығының иегері (1988), Қазақстан Республикасы Президенті 

жанындағы Ғылым бойынша жоғары консультациялық кеңестің 

мүшесі. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Каюпов Малик Арыктаевич родился в 1956 году в г. Алма-Ата. 

Доктор технических наук (1992г.), член-корреспондент НАН РК 

(1995г.). 

В 1979 году закончил Московский физико-технический 

институт. 

1972-1982 годы – аспирант Института сейсмологии АН КазССР; 

1983 год – заведующий лабораторией проблем повтороной разработки 

недр Института горного дела имени Д.Кунаева НАН РК; 1983-1993 

годы – старший инженер Института горного дела имени Д.Кунаева. В 

1989 году признан лучшим изобретателем по Отделению наук о Земле 

АН Каз ССР. Каюпов М. А. является автором 19 изобретений. 1996-

1998 годы  работал в университете города Эрланген (ФРГ); с 1998 

года и по настоящее время работает в Соединенных Штатах Америки. 

Каюпов М. А. участник международных горных конгрессов и 

симпозиумов в Китае, Германии, США, Испании, Японии, Турции. 

Опубликовано около 90 научных работ, в том числе монографии 

«Оптимальное проектирование протяженных подземных сооружений» 

(1986г.), «Указания по безопасному ведению горных пород на 

участках Жесказганского месторождения, склонных к горным 

ударам», «Напряжения в породе во время взрывного разрушения 

нагрженного массива» (1991 год). 

Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана в области 

науки и техники, награжден золотой медалью для молодых ученых 

АН КазССР, член Высшего Консультативного Совета по науке при 

Президенте РК. 
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Марѓ±лан Єлкей Хаќан±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы, 

шығыстанушы, әдебиеттанушы, өнертанушы, Бүкілодақтық 

география қоғамының толық мүшесі, филология ғылымдарыныњ  

докторы, Қазақстан ҒА-ның  академигі, ҚазКСР-інің еңбек сіңірген 

ғылым қайраткері Єлкей Хаќан±лы Марѓ±лан 1904 жылы 11 мамырда, 

Павлодар облысы,  Баянауыл ауданында д‰ниеге келген.  

Бастапқы білімді ауыл мектебінен алды. Павлодар ќаласындаѓы  

мұғалімдер курсын бітіріп, туған ауылында мұғалім болып істеді. 

1921-1925 жылдары Семей педагогикалық техникумының студенті 

бола жүріп, «Таң» журналы мен «Қазақ тілі»  газетінің 

редакцияларында қызмет атқарды. Осы жылдары ол М. Әуезовпен, М. 

Жұмабаевпен танысты. 1925-1929 жылдары Ленинградтағы (қазіргі 

Санкт-Петербург) Шығыстану институтының түркітану және тарих-

филология факультеттерінде қатар оқыды. 1926-1927 жылдары 

Марғұлан КСРО Ғылым Академиясының академигі  А. Е. Ферсман 

мен профессор С. И. Руденконың басшылығымен ұйымдастырылған 

Қазақстан және Алтай археология және этнография 

экспедициаларының жұмысына қатынасты. Экспедиция кезінде Ә. 

Бөкейхановпен тығыз қарым-қатынас орнатып, бірлесіп қызмет 

жасады. Марғұлан 1928 жылдан қазақ халқына қатысты әдеби, 

мұрағаттық материалдар жинақтаумен шұғылданды. 1929 жылы Абай 

шығармалары туралы дипломдық жұмыс қорғап, орыс география 

қоғамы архивіндегі Абай қолжазбалары туралы нақты тарихи 

деректер негізінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасады. 

1930-1931 жылдары Терминологиялыќ комиссияның ғалым хатшысы, 

1931-1934 жылдары Ленинградтағы Мемлекеттік материалдық 

мәдениет тарихы академиясының аспиранты, 1931-1935 жылдары 

Шығыстану институтының оқытушысы, 1936-1938 жылдары 

Мәскеудегі материалдық мәдениет тарихы институтының ізденушісі 

және ғылыми қызметкері болды. Осы жылдары ол Шығыс Түркістан 

археологиясы мен өнері бойынша маманданып, бірнеше 

археологиялыќ экспедицияларға қатысты. 1939-1941 жылдары  КСРО 

Ғылым Академиясының қазақ бөлімшесі Тарих институтының аға 

ғылыми  қызметкері болды. 1940-1941 жылдары оның «Мәшһүр 

Жүсіп мұрасындағы түркі эпосы», «Декабристер және Қазақстан», 

«Әлішер Науаи және қазақ мәдениеті», «Мұхаммед Хайдар – 

тарихшы», «Шоқан Уәлиханов және Орта Азия тарихы», «Суворов», 

«Жамбыл Жабаев», тағы басқа  еңбектері жарық көрді. 1941 жылы  



  

 

КСРО Ғылым Академиясының қазақ бөлімшесінің тарих бөлімін 

басқарды. Осы қызметте жүріп «Хандар жарлығының тарихи 

маңызы» деген тақырыпта қорғаған кандидаттық диссертациясында 

көне қьшшақ тарихына байланысты құнды зерттеулер жасады (1943). 

1945 жылы «Қазақ халқының эпикалық жыр дастандары» 

тақырыбында  қорғаған докторлық  диссертациясы қазақ әдебиеті мен 

тарихы саласындағы іргелі зерттеулердің нәтижесі саналды. 1946-

1953 жылдары археология, палеолит бөлімінің меңгерушісі, аға 

ғылыми қызметкері, 1953-1955 жылдары  Қазақстан Ғылым 

Академиясының Архитектура құрылыс және құрылыс материалдары  

институтының аға ғылыми  қызметкері болды. 1958-1976 жылдары 

этнография бөлімін басқарды. Осы жылдары Марѓ±лан Сырдария,  

Шу, Талас өзендері бойында және Отырар, Сауран, Сығанак қалалары 

орнында қазба жұмыстарын жүргізіп, соның негізінде «Көне қазақ 

жерінің қалалары мен кұрылыс өнерінің тарихы» аталатын 

монографиясын жариялады (1950). К. Ақышев, М. Қадырбаев, М. 

Оразбаевтармен бірге Орталық Қазақстанда жүргізген археологиялық 

қазба жұмыстарының қорытындысы саналатын «Орталық 

Қазақстанның ежелгі мәдениеті» (Древняя литература Центрального 

Казахстана, 1966) атты ғылыми-зерттеу еңбегін жазып, кітаптың 

редакциясын басқарды. Марғұлан  қорқыттанушы. Ол  оғыз-қыпшақ 

тайпасынан шыққан данагөй абыз, жырау, күй атасы, қазақ 

бақсыларының  жебеушісі, батагөй-сәуегейі Қорқыт мұрасын 

зерттеді. Оның жазуынша, қазақ музыкасы мен философиясында 

«Қорқыт күйі», «Қоркыт сарыны», «Қорқыт толғауы», «Тәңір биі» 

дейтін рухани ізгі дәстүрлер, мақамдар қалыптасып дамыған. Демек, 

Қорқыт – «керемет иесі», «ұлыстың ұлы кеңесшісі», «тарихи 

оқиғаларды жырлаушы жырау». Марғұлан Қорқыт мұрасын, дәстүрін 

ұстанған халық мәдениетінің көрнекті өкілдерін былайша 

топтастырады: 1) бақсы-жыраулар (Қойлыбай, Қарамырза, Нысан 

абыз, тағы басқа); 2) қобызбен күй орындаушылар (әл-Фараби, Кет 

бұға); 3) сәуегей жыраулар, шешендер (Сыпыра жырау, Асан қайғы, 

Шалгез, Қазтуған, Әнет баба, Бұқар жырау, Тәтіқара, Майлықожа, 

тағы басқа); 4) Қорқыт дәстүрін жалғастырған, кобызбен жыр 

туындатқан ақындар (Балқы Базар, Ерімбет жырау, Кете Жүсіп, 

Қаңлы Жүсіп, Абыл, Оңғар жырау, Шораяқтың Омары, тағы басқа). 
Марғұлан «Қазақ халқының көне замандағы ақыңдық өнерінің 

шеберлері» атты еңбегінде (1959) қазақ халқының эпикалық жыр 

дәстүрін дамытқан ақындарға, шебер орындаушыларға, сал-серілерге 

тоқталып, олардың сөз өнеріндегі орнын айқындады. Еңбектегі 

ғылыми тұжырымдар танымдық терендігімен ерекшеленеді, онда көне 



  

 

ойшылдардан бастап Жанақ, Шөже, Арыстанбай, Марабай, Сүйінбай, 

Жамбыл, Нүрпейіс, Иса секілді ақындар шығармалары талданады. 

Марғұланың «Тамғалы тас жазуы» атты зерттеуінде әдеби-тарихи һәм 

мәдени деректер молынан кездеседі. Ол сонымен қатар қырғыз 

халқының «Манас» эпосы туралы ғылыми-зертттеу ісінің дамуына 

үлес қосты. Қырғыз эпосын дүние жүзіне алғаш таныстырған 

Ш.Уәлиханов, кеңес заманында бастапқы зерттеулерді жүргізген 

Әуезов болса, кейіннен осы дәстүр Марғұланың «Шоқан және Манас» 

атты монографиясында жалғасты. Ол эпостағы өмір шындығы, 

жырдың шығу тегі, дәуірі, кейіпкерлері мен көркемдік кестесі және 

манасшылардың жырды жетілдірудегі қызметі, тағы басқа жөнінде 

ғылымы маңызы жоғары пікірлер айтты. 1957-1967 жылдары 

Уәлихановтың ғылыми мұраларын жинайтын топқа (Әуезов, С. 

Бәйішев, С. Мұқанов, Қ. Сәтбаев, А. Нүсіпбековпен бірге) басшылық 

етіп, оның таңдамалы (1958) және 5томдық шығармалар жинағын 

жарыққа шығарды. 1976-1984 жылдары Қазақстан Ғылым 

Академиясының этнография бөлімінің аға ғылыми  қызметкері болды. 

Оның ынта-жігері мен ұсынысы бойынша қазақ даласының ең шалғай 

аудандарына бірнеше археология және этнография экспедициялар 

ұйымдастырылды. Ол өзіне дейінгі Қазақстанды зерттеуші орыс 

ғалымдарының қазақ даласы тек көшпелілер мекені болды деген 

тұжырымдарының шындыққа сай келмейтіндігін дәлелдеді. Ғалым  

40-жылдардың аяғында бірнеше рет саяси қудалауға ұшырады, кейін 

де ұдайы саяси бақылауда болды, ғылыми ортаның кейбір қисынсыз 

сындарына ұшырады. Марғұлан тарих, археология, этнофафия, 

әдебиет, өнер (қолданбалы және сәулет өнері) және металлургия 

саласына қатысты 300-ден астам ғылыми зерттеу жұмыстар, 100-ден 

астам энциклопедиялар мақалалар жазды, сонымен қатар 

қазақстандық этнографтардың, археологтардың, тарихшылардың 

бірнеше буынын даярлады. Оның ғылыми еңбектерінің  бірқатары 

шетел тілдеріне аударылды. 1991 жылы  Шоқан Уәлиханов атындағы 

Тарих, археология және этнография институтындағы археолология 

орталықтың негізінде Марғұлан атындағы Археология институты 

құрылды. Астана, Павлодар, Екібастұз, Жезқазған қалалары мен 

Оңтүстік Қазақстан облысында, Баянауыл, Екібастұз аудандарында 

бірнеше көшелер, мектептер Марғұлан  есімімен аталады. Павлодар 

қаласында мүсіні орнатылған, сондай-аќ С. Торайғыров атындаѓы 

Павлодар педагогикалыќ университетінде Марѓ±лан атында 

стипендия тағайындалып, музей ашылған. 2004 жылы 100 жылдық 

мерейтойы ЮНЕСКО-ның шешімімен дүниежүзілік деңгейде аталып 

өтті. Єлкей Марѓ‰лан 1967 жылы Ќазақстан ҒА-ның Ш. Уәлиханов 



  

 

атындаѓы сыйлыѓын, 1982 жылы Ќазақстан мемлекеттік сыйлыѓын 

алды. Еңбек Ќызыл Ту, Халықтар достығы, Ленин ордендерімен және 

медальдармен марапатталған. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Маргулан Алькей Хаканович родился в Баянаульском районе 

Павлодарской области 11 мая 1904 года, умер 14 января 1985 года. 

Ученый, основоположник национальной школы этнографии и 

археологии, востоковед, литературовед, искусствовед. 

Действитвительный член Всесоюзного географического общества 

(1933), доктор филологических наук (1945), академик АН Казахстана 

(1958), профессор (1960), заслуженный деятель науки КазССР (1961). 

Окончил литературный факультет Восточного института (1929). В 

1930-1931годах – ученый секретарь терминологической комиссии , с 

1931г. по 1934г. работает в Ленинграде, аспирант Государственной 

Академии материальной культуры, в 1931-1935 преподаватель 

Восточного института, в 1936-1938гг. стажер, научный сотрудник 

Института истории материалыюй культуры АН СССР в Москве. 

Подвергался репрессиям. С 1938 в Институте истории, археологии и 

этнографии Казахского филиала АН СССР, старший  научный 

сотрудник (1939-1941гг.), заведующий сектором истории (1941-

1946гг.), заведующий сектором археологии и отделом палеолита 

(1946-1951гг.), заведующий отделом этнографии (1958-1976гг.). 

 Богатое научное наследие Маргулана охватывает многие 

области казахстансой науки: археологию, этническую историю, 

историю культуры и искусства, этнографию и филологию. Внес 

значительный вклад в изучение письменных памятников, 

исследование духовной культуры и фольклора казахского народа. 

Впервые открыл и исследовал многие археол. памятники древнего 

населения Казахстана. Важным результатом археологических 

изысканий Маргулана в области городской культуры Жетысу и 

Южного Казахстана стала публикация работы "Из истории городов и 

строительного искусства древнего Казахстана" (1950), в которой были 

описаны кр. урбанистические центры  Казахстана в древности и 

средневековье. Археологические изыскания Маргулана в 

послевоенные годы привели к открытию крупнейшего очага эпохи 

бронзы Центрального Казахстана – Бегазы-Дандыбаевской культуры, 

что позволило говорить о генетической преемственности 

андроновской этнокультурной общности и сакской культуры. 

Фундаментальные исследования Марглана нашли отражение в 

монографиях "Древняя культура Центрального Казахстана" (1966, 

премия им. Ш.Уалиханова), "Бегазы-Дандыбаевская культура Цен-

трального Казахстана" (1979). Маргулан один из авторов научного 



  

 

издания "История Казахской ССР (1982). С древнейших времен до 

наших дней" (в пяти томах). Маргулан А. Х. удостоен 

Государственной премии КазССР. Под его руководством дважды 

было издаио пятитомное собрание сочинений Ш. Уалиханова. Эти 

научные исследования Маргулана положили начало новому научному 

направлению – шокановедению. Маргулан – автор исследований по 

архитектуре Казахстана, этнографии и истории материальной 

культуры кочевников Казахстана. Научное наследие Маргулана дало 

жизнь новому направлению – этноархеологии. Имя Маргулана 

присвоено Институту археологии, многим улицам и школам 

Казахстана. В Павлодаре установлен бюст Маргулана, в 

Павлодарском университете им. С. Торайгырова учреждена премия 

им. Маргулана, открыт музей. Решением ІОНЕСКО 100-летний 

юбилей А.Х. Маргулана отмечен на мировом уровне (2004). 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Дружба 

народов" и медалями. 
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Онаев Ибрагим Єбілѓазы±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Металлург ғалым, техника ғылымдарыныњ докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан ҒА-ның 

корреспондент-мүшесі Ибрагим Єбілѓазы±лы Онаев 1913 жылы 19 

мамырда Павлодар облысы, Баянауыл ауданында д‰ниеге келген. 

1941 жылы Қазақ кен-металлургия институтын (қазіргі ҚазҰТУ) 

бітірген. 1941-1944 жылдары Қарсақпай мыс қорыту зауытында 

жұмыс істеген. 1944-1974 жылдары Металлургия және кен байыту 

институтында аспирант, ғылыми қызметкер, лаборатория 

меңгерушісі, директордың орынбасары (1965-1974), 1974-1994 

жылдары ЌазҰТУ-да кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарды.  

Негізгі ғылыми еңбектері түсті металлургия шикізаттарын 

өңдеудің жаңа тәсілдерін жетілдіруге арналған. Орталық 

Қазаќстандағы мыс кендерінен өндірілген кен-тастар мен 

концентраттарды балқыту процесін кешенді түрде жетілдіру ісін 

жүргізген. Түсті металлургия саласындағы штейнді-қожды 

жүйелердің физикалыќ-химиялыќ қасиеттерін зерттеді. Металл-шлак 

және штейн-қож-газдық фаза жүйесіндегі металдардың таралу 

заңдылықтарын ашқан. Мысты және полиметалдық материалдарды 

шашыранды күйде циклондық (кивцэттік) балқытудың ерекше 

технологиясын жасаған авторлардың бірі. 0наев 300-ге жуық ғылыми 

еңбектің, 28 өнертабыстың авторы. Еңбек Қызыл Ту орденімен және 

медальдармен марапатталған. 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Онаев Ибрагим Абильгазиевич родился 19 мая 1913 года в 

городе Акмолинске (ныне город Астана), умер 29 августа 1994 года в 

г. Алматы. 

Доктор технических наук, член-корреспондент НАН РК, 

эаслуженный деятель науки Казахстана. 

В 1941 году окончил Казахский горно-металлургический 

институт, аспирантуру Института металлургии и обогащения АН 

КазССР. 

В 1941-1944 годах работал на Карсакпайском медеплавильном 

заводе; 1944-1950-е годы – старший научный сотрудник; 1950-1964 

годы – заведующий лабораторией, 1965-1970 годы – заместитель 

директора по научной работе Института металлургии и обогащения 

АН КазССР. С 1974. – заведующий кафедрой тяжелых цветных 

металлов КазПТИ. 

Ученый уточнил, систематизировал и обобщил данные о 

физико-химических свойствах шлаковых и штейновых расплавов 

медеплавильного производства (город Джезказган); руководил, 

совместно с другими, разработкой и внедрением в производство 

циклонного способа плавки сульфитных полиметаллических 

материалов, вакуум-термического способа рафинирования металлов, 

карбидотермического способа переработки отвальных шлаков 

медного и свинцового производства, исследованиями по прямом 

получению цветных металлов их сульфидных концентратов, а также 

по использованию в металлургии различных интенсификаторов. 

Онаев И. А. автор 15 изобретений. Награжден орденом 

Трудового Красного Знамени и медалями. 
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Саѓынов Єбілќас Саѓын±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, тау-кен маманы, техника ғылымдарыныњ докторы, 

профессор, Казаќстан ЃА-ныњ академигі, Қазақстан Республикасының 

ғылым мен техникасына еңбек сіңірген қайраткері, Социалистік Еңбек 

Ері, Ќазаќ КСР Мемлекеттік сыйлыѓыныњ екі мєрте лауреаты Єбілќас 

Саѓын±лы Саѓынов 1915 жылы 27 желтоќсанда, Павлодар облысы, 

Баянаул ауданы, Баянауыл ауылында д‰ниеге келген. 

1939 жылы Днепропетровск тау-кен институтын бітірген. 1939-

1951жылдары Қарағанды көмір шахталары мен трестерінде басшылық 

қызметтерде болды. 1951-1955 жылдары Қарағанды көмір ғылыми-

зерттеу институтының директоры, 1955-1958 жылдары Қарағанды 

тау-кен институтының ректоры, 1958-1991 жылдары  Қарағанды  

политехникалық институтында, 1987-1991 жылдары ректордың 

кеңесшісі, 1991-2001 жылдары Қазақстан Ұлттық ғылым 

академиясының Жер қойнауын кешенді игеру мәселелері 

институтында директор, 2001 жылдан бастап Қарағанды бизнес, 

басќару жєне ќ±ќыќ университетініњ президенті ќызметін атќарды. 

 Негізгі ғылыми еңбектері көмір қабаттарын қолайлы 

жүйелермен өндіруге, тау-кен техникасын кемелдендіруге, жер асты 

құрылыстарының беріктігін зерттеуге, шахта алаңдарын аршу және 

дайындау сұлбаларын жетілдіруге арналған. Сағынов пайдалы қазба 

орындарын игерудің кешенді механизациясы мен технологиясы 

ғылыми мектебінің негізін қалаған. 

1967 жылы «Ќараѓанды бассейнініњ жер астындаѓы кµмір 

ќабатын єзірлеуді зерттеу жєне жетілдіру тєсілдері» атты таќырыпта 

докторлыќ диссертация ќорѓады.  Сағыновтың басшылығымен және 

тікелей қатысуымен Қарағанды көмір бассейнінде алғаш рет 

кертпешті және үшқабатты қазу, күкіртті газы бар қаттарды қазудың 

технологиясы, массивті физикалық-химиялық беріктеу, тағы басқа 

бойынша кешенді тәжірибелік жұмыстар мен өндірістік сынақтар 

жасалды. 300 ден астам ғылыми еңбектің авторы, оның ішінде 

монографиялар, авторлық куәліктер мен патенттер бар.  

Єбілќас Саѓынов Социалистік Ењбек Ері атаѓына ие болып, 

Ленин, Октябрь революциясы, Еңбек Қызыл Ту, Халықтар 

достастығы, Парасат ордендерімен және бірнеше медальдармен 

марапатталды. Ќараѓанды ќаласыныњ ќ±рметті азаматы атанды. 

2006 жылы қыркүйек айында қайтыс болды. 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Сагинов Абылкас Сагинович родился 27 декабря 1915 года в 

селе Баянаул, Баянаульского района, Павлодарской области, умер в 

сентябре 2006 года.  

Доктор технических наук (1967г.), профессор (1958г.), академик 

АН Каз ССР (1970г.). 

В 1939 году закончил Днепропетровский горный институт. 

1939-1952 годы – главный инженер, начальник шахты, главный 

инженер треста, начальник горного района Госгортехнадзора 

Карагандинской области; 1951-1955 годы – директор Карагандинского 

научно-исследовательского угольного института; с 1955 по 1988 годы 

– ректор Карагандинского политихнического института. 

Под его руководством в Карагандинском угольном бассейне 

проводилось внедрение трехслойной разработки мощного 

пологопадающего пласта. 

Академик Сагинов – один из организаторов и первый 

председатель Центрально-Казахстанского отделения НАН РК, с его 

участием создан Институт проблем комплексного освоения недр НАН 

РК. Сагиновым создана научная школа по технологии и комплексной 

механизации разработки месторождений полезных ископаемых. 

Ученым выполнены теоретические и эксперементальные 

исследования в области разрушения горных пород и 

совершенствования технологии проведения и способов поддержания 

подготовленных выработок, разработаны методы анализа и 

оптимизации технологических схем угольных шахт. 

Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 

премии КазССР. 

Награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской Революции, 

Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, медалями. 
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*Двухзабойная выемка угля на мощных пологих пластах / А. С. 

Сагинов, С. С. Жетесов. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 224 с. 

*Основы проектирования и расчета карьерных пластинчатых 

конвейеров / А. С. Сагинов, А. Н. Данияров, З. Т. Акашев; АН Каз 

ССР; Ин-т горного дела. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 328 с. 

Проблемы разработки месторождений полезных ископаемых : 

избр.  труды. – Алматы : Ғылым, 1995. – 187 с.* 

Геотехнологические методы добычи метана / А. С. Сагинов, К. 

Н. Адилов, Ш. У. Ахметбеков. – Караганда : КУБУП, 2001. – 190 с. 

 

 



  

 

Ол туралы 

О нем 

 

 

Арыстан И. Елінің мақтанышы: акад. Ә. Сағыновтың туғанына – 

90 жыл // Орталық Қазақстан. – 2005. – 22 желтоқсан. – 7 б.  

Әбілқас Сағынұлы Сағынов: биобиблиография. – Алматы : 

Ғылым, 1995. – 80 б. 

*Әзиев Ә. Академик Әбілқас Сағынов: техника ғылымдарының 

докторы, профессор // Егемен Қазақстан. – 1996. – 18 қаңтар. 

*Байбатшаев Ә. Ойлы жұрттың өрісі кең : Қазақ елінің ұлы 

ғалымы Қ. И. Сәтбаев, ұстаз С. Е. Әмірханов, ғалым-ұстаз Ә. 

Сағыновтар туралы // Егемен Қазақстан. – 1994. – 1 қыркүйек. 

*Бір топ қызметкерлерді Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлығы : 1995 ж. 12 желтоқсан N 2677 

// Қазақстан Респ. Президенті мен Қазақстан Респ. Үкіметінің акт. 

жинағы. – 1995. – N 37. –  4-9 б. 

Есімов Қ. Азамат еді-ау Асылхан : техн. ғылымдарыныњ д-ры, 

проф., ұзақ жылдар Қарағанды политехникалыќ ин-ның ректоры 

болған А. Сағынов туралы естелік // Орталыќ Қазақстан. – 2003. – 1 

наурыз. – 5 б. 

Иманбаев Е. Жабық соттың тұтқыны: 1986 ж. Алматыда болған 

желтоқсан оқиғасының зардабын көрген А. Сағынов туралы очерк // 

Арқа ажары. –  1994. – 31 наурыз. 

Қазақстан Республикасы. Президент (1991. Н. Ә. Назарбаев): 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттау 

туралы Қарағанды облысы бойынша: ҚР Президентінің Жарлығы // 

Орталық Қазақстан. – 2003. – 9 мамыр. – 1 б. 

Мұстафин Е. Академик ағамызбен кездескенде: академик Ә. 

Сағыновпен сұхбат / Сұхбаттасқан Е. Мұстафин // Қарқаралы. – 2004. 

– 3 шілде. 

*Қожанұлы, О. Білікті ғалым, парасатты педагог // Сарыарқа 

самалы. – 2006. – 23 желтоқсан. – 5 б. 

*** 

*Абылкас Сагинович Сагинов : материалы к биобиблиографии 

ученых Казахстана / КарГТУ. – Караганда : КарГТУ, 2005. – 111с. 

*Сагинов А. С. О пройденном пути : воспоминания. – Алматы : 

Ғылым, 1996. – 320 с. 

*Сагинов А. С. О пройденном пути : воспоминания / КарГТУ. – 

2-е изд. – Караганда, 2005. – 270 с. 



  

 

*Сагинов Абылкас Сагинович // Академия Каз ССР : 

справочник. – Алма-Ата, 1987. – С. 134. 

*Сагинов Абылкас Сагинович // Павлодарское Прииртышье : 

энциклопедия / ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 2003. – С. 518. 

*Сагинов Абылкас Сагинович // Ученые Павлодарской области / 

ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2002. – С. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Садыќов Тоќм±хамед Сєлмен±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ѓалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық ғылым академиясының академигі 

Тоќм±хамед Сєлмен±лы Садыќов 1938 жылы 26 ќырк‰йекте, Ресей, 

Алтай өлкесі, Парфенов ауданы, Верхняя Речка селосында д‰ниеге 

келген. 

1964 жылы ҚазМУ-ды бітірген. 1964-1966 жылдары Алматы 

құрылыс техникумының оқытушысы, 1966-1969 жылдары Қазақ 

институтының (қазіргі Қазақ ҰТУ) аға оқытушысы, 1969-1970 

жылдары Қазақ КСР Министрлігі Кеңесі төрағасы орынбасарының 

көмекшісі, 1970-1983 жылдары Алматы шетел тілдері институтында 

(қазіргі Алматы Әлем тілдері университеті) доцент, профессор болды. 

1983-87 жылдары Алматы мал дәрігерлік институтында (қазіргі 

Алматы аграрлыќ университеті). 1987 жылы Қазақ КСР-і жоғары 

және орта арнайы білім беру министрінің орынбасары қызметтерін 

атқарды. 1987 жылдан Қазақ педагогикалыќ институтының (қазіргі 

Қазақ ҰПУ) ректоры.  

Садықовтың ғылыми-зерттеу еңбектерінің негізгі бағыты: 

қазіргі жоғары мектеп, Қазақстан тарихы, психология, педагогика 

тарихы мәселелері. 400-ден астам ғылыми еңбектің, оның ішінде 

психология-педагогика, тарих, әлеуметтік мєселелерге арналған 10 

монографияның авторы. Садықов «Парасат» орденімен, кµптеген 

медальдармен марапатталған. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Садыков Токмухамед Сальменович родился в 1938 году, в 

Алтайском крае.  

Доктор исторических наук (1984), профессор (1985), член-

корреспондент НАН РК (1994), заслуженный деятель науки РК (1991). 

Окончил исторический факультет Казахского государственного 

университета (1964). 

В 1957-1958г. – учитель средней школы, 1958-1963г. – студент 

Казахского государственного университета, 1964-1966г. – 

преподаватель Алма-Атинского строительного техникума, 1966-

1969г. – старший преподаватель Казахского педагогического 

института им. Абая, 1969-1970г. – помощник заместителя 

Председателя Совета Министров КазССР, 1970-1983г. – профессор, 

секретарь парткома Алма-Атинского педагогического института 

иностранных языков, 1983-1987г. – доцент, профессор Алма-

Атинского зооветеринарного института, 1987г. – заместитель 

министра высшего и среднего образования КазССР, 1987- 1990 г. – 

ректор Казахского педагогического института им.Абая, 1990- 1992 г. – 

ректор Казахского государственного педагогического университета 

им. Абая, с 1992г. по настоящее время – ректор Алматинского 

государственного университета им.Абая 

Автор более 200 научных и научно-популярных работ, в том 

числе нескольких монографий. Активно исследует проблемы 

общественно-политической жизни Казахстана XX века, аспекты 

воспитания и модели формирования целостной личности. В его 

трудах освещаются научные основы высшего образования, 

подготовки и воспитания кадров. Активно участвует в составлении 

учебных и учебно-методических пособий для вузов и школ, освещая 

многие кардинальные вопросы по-новому. Внес существенный вклад 

в подготовку научных и научно-педагогических кадров. 

 



  

 

Ѓылыми еңбектері мен  

публикацияларының тізімі 

Список научных трудов и публикаций 

 

 

*Өмірмен өзектес: Алматы мемлекеттік университеті заман 

талабына сай мамандар әзірлеуде: Абай атындағы Алматы мемл. 

университетінің ректорымен сұхбат / Әңг. С. Бейісбай // Егемен 

Қазақстан. –1994. –15 маусым. 

 Мағжан / Т. Садыќов, С. Ќасымжанова – Алматы : 1994. – 152-

159 б. 

Түркі әлемі / Т. С. Садықов, Х. З. Әбдірахманов. – Алматы : 

КазПу, 1995. – 196 б. 

Қоғам және этнос: Ұлттық қатынастар мәдениеті: бір топ 

тарихшы ғалымдармен "дөңгелек үстел" басындағы сұхбат / Т. 

Садықов [т.б.] // Заман-Қазақстан. – 1997. – 19 желтоқсан (N 51). – 4-5 

б. 

Қазақтың Кэмбриджі болу қиын ба?: Абай атын. АМУ-дың 

ректорының сухбаты / Әңг. С. Хасан // Жұлдыз. – 1997. – N 11. – 188-

194 б. 

Біз кімбіз осы?: XXI ғасырға қазақ қандай сапалық және 

кемшілік қасиеттерімен келгені туралы пікірлер // Парасат. – 2001. – N 

1. – 2-7 б. 

Махамбет – ұлттық мақтанышымыз // Махамбет Өтемісұлы 

шығармашылығы және қазақ әдебиеті мәселелері: ѓылыми жинақ / 

Жауапты ред. С. Мақпырұлы. – Алматы, 2003. – 3-4 б. 

Қазақстан гүлденуінің жаңа кезеңін айқындап берген нақты 

жоспар : Елбасы Н. Назарбаевтың Гумилев атындағы Еуразия 

университетінде студенттер мен оқытшуылар алдында оқыған 

лекциясынан кейінгі ой // Қазақстан–ZAMAN. – 2006. – 2 маусым (N 

23).- 4 б. 

*XXVI съезд КПСС и коммунистическое воспитание 

трудящихся. – Алма-Ата : Мектеп, 1983. – 184 с. 

Уроки истории. – Алматы, 1993.  

Воспитание историей. – Алматы, 1994.  

Методология прогностической модели специалиста. – Алматы, 

1994.  

Интеллектуальный облик будущего. – Алматы, 2005. – 156 с. 

 



  

 

Ол туралы 

О нем 

 

 

*Абдулпаттаев С. Болашақ ұрпақтың келбеті: Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің ректоры, ҚР ҰҒА - ның академигі, 

профессор Тоқмұхамед Садықовтың жақында орыс тілінде жарық 

көрген "Интеллектуальный облик будущего" атты еңбегі туралы // 

Егемен Қазақстан. – 2005. – 8 қыркүйек (N 205). – 5 б. 

*Қырғыз Республикасы әдебиет және өнер қайраткерлерінің бір 

тобын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік наградаларымен 

наградтау туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы: 

1995 ж. 25 тамыз // Егемен Қазақстан. – 1995. –29 тамыз; Қазақстан 

Респ. Президенті мен Қазақстан Респ. Үкіметінің акт. жинағы. – 1995. 

– N 28. – 4 б. 

*Садықов Тоқмұхамед Сәлменұлы // Қазақстан : Ұлттық 

энциклопедия / Бас ред. Б. Аяған. – Алматы, 2005. – 7 том. – 515 б. 

Сын: Сыдықов Т. Санадағы жазулар //Ұлт тағылымы. – 2001. – 

N 3. –133-143 б. 

*** 

*Садыков Токмухамед Сальменович // Кто есть кто в 

казахстанской науке. – Алматы, 1999. – С. 123. 

*Садыков Токмухамед Сальменович // Павлодарское 

Прииртышье : энциклопедия / ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 

2003. – С. 518. 

*Садыков Токмухамед Сальменович // Ученые Павлодарской 

области / ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2002. – С. 23-24. 
 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сєтбаева Шємшиябану Ќанышќызы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Єдебиет зерттеушісі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор, ҚР ҰҒА-ның академигі, ҚР халық ағарту ісінің озаты 

Шємшиябану Ќанышќызы Сєтбаева 1930 жылы 25 маусымда, 

Павлодар облысы, Баянаул ауданында д‰ниеге келген. 

1950 жылы Қазақ педагогикалық институтын бітірген. 1954-

1965 жылдары Қазақ педагогикалық институтында, 1965 жылдан 

Қазақстан ҒА Әдебиет және өнер институтында аға ғылыми 

қызметкер, бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарды. 

Ғылыми-зерттеу еңбектері әдебиет тарихына, салыстырмалы 

әдебиеттану (компаративистика) мен әдебиеттер байланысын 

зерттеуге арналған. Сәтбаева еңбектерінде әлемдік сюжеттер, 

интермәтіндер, көркем аударма, әдеби сапарнама секілді 

компаративизм мәселелері қамтылған. Ол «Орта Азия және Қазақстан 

әдебиетінің тарихы» (1961) басылымында қазақ әдебиеті бөлімін 

әзірлеуге қатысты, «Қазақ әдебиетінің ұлтаралық байланысы» (1970), 

«Әдебиеттер достығы» (1986) жинақтары мен «Қазақ әдебиеті 

тарихының» 3-томын шығаруға белсене атсалысты. «19-20 ғасырдың 

бірінші жартысындағы қазақ- еуропа әдеби байланыстары» (1972), 

«Әдеби байланыстар» (1974). «Қазақ әдебиеті мен Шығыс» (1982), 

т.б. монографиялары жарық көрді. Шємшиябану Сәтбаева 

зерттеулерінде Фердоуси «Шахнамасының» қазақ тіліндегі нұсқасы, 

нәзирагөйлік дәстүрде жазылған қазақ дастандары, Абай 

шығармаларындағы шығыстық сюжеттер қолданысы кеңінен 

қамтылған. Зерттеушінің ғылыми мұрасынан қазақ елі жайлы 

жазылған шетел қаламгерлерінің деректерін кездестіруге болады, оған 

К. Клерионт Байронның сүйіктісі атынан жарық көрген неміс ақыны 

Г. Гамбстың «Владимир және Зара» атты романтикалыќ поэмасы 

(1836) жатады. Сәтбаеваның монографиялық еңбектерінде қазақ 

даласында болған П. Карпини, В. Рубрук, М. Поло, т.б. еуропалық  

саяхатшылардың қазақ халқының тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрі 

жайлы жазбаларынан деректер келтірілген. Сонымен қатар Абай, Ы. 

Алтынсарин, Ш. Уәлиханов сынды қазақ ойшылдарының батыс 

өркениеті жайлы ой-пікірлеріне ерекше мән берілген. Зерттеушінің 

ғылыми еңбектері ұлттық салыстырмалы әдебиеттану ғылымына 

арналған алғашқы ғылыми зерттеулер  ретінде жоғары бағаға ие 

болды. Сәтбаева алашордашыл қаламгерлердің шығармалық мұрасын 

зерттеген сарапшылар құрамында Ш. Құдайбердіұлы, А. Байтұрсынов 

шығармаларын жүйелеу, жарыққа шығару ісін басқарды, олардың 



  

 

өмірі, шығармашылығы жайлы зерттеулер жазды. Сондай-ақ қазақ 

ғылымының өркендеуі жолында еңбек еткен Сәтбаевтар әулеті 

туралы кітаптары мәліметтерінің құндылығымен ерекшеленді. 

Сәтбаева орта мектепке арналған «Қазақ әдебиеті» методикалық оқу 

құралының, орыс бөлімі студенттеріне арналған «Қазақ әдебиеті» 

(1979) оқулығы авторларының бірі Ш. Уәлиханов шығармалары 

жайлы зерттеулері үшін Қазақстан ҒА-ның Ш. Уәлиханов атындағы 

сыйлығын алды (1990). 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Сатпаева Шамшиябану Канышевна рдилась 25 июля 1930 года в 

ауле № 4 (ныне село Тендик), Баянаульского района Павлодарской 

области, умерла в 2002 году в Алматы. 

Филолог, литературовед, доктор филологических наук (1972), 

профессор (1988), член-корреспондент НАН РК (1979), заслуженный 

деятель науки РК (1991), лауреат премии им. Ч. Ч. Валиханова (1990). 

Окончила Казахский педагогический институт им. Абая. 

Аспирант Московского государственного университета им. М. 

В. Ломоносова (1951-1954), старший преподаватель, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы Института литературы и искусства 

НАН РК (с 1987).  

Исследовала историю и теорию литературы, процессы и 

проблемы взаимосвязей и взаимоотношений литератур, истоки, 

эволюцию, особенности литературных связей Казахстана с 

духовными ценностями народов СНГ, близких и дальних зарубежных 

стран. В ее книгах : “Казахско-европейские литературные связи XIX и 

первой половины XX вв.”, “Литературные связи”, “Грани темы”, “Л. 

Толстой в Казахстане”, “Казахская литература в оценке зарубежных 

читателей”, “Казахская литература и Восток”, “Добрая традиция”, 

“Чокан Валиханов и русская литература”, “Шокан Уалиханов– 

филолог”, “Интернациональные связи казахской советской 

литературы”, “Шакарим Кудайбердиев”, “Светлый мир” разработаны 

актуальные проблемы литературоведения. Сатпаева Ш. К. – один из 

авторов учебников “Казахская литература” для 9-11 классов русских 

школ и для русского отделения филологических факультетов вузов 

Казахстана.  



  

 

Ѓылыми еңбектері мен  

публикацияларының тізімі 

Список научных трудов и публикаций 

 

 

 *Әдеби байланыстар. – Алматы : Жазушы, 1974. – 216б. 

 * Достық дастандары: Зерттеулер, мақалалар. – Алматы : 

Жазушы, 1983. – 248  б.  

*Шоқан Уалиханов - филолог.- Алматы : Ғылым, 1987. – 223  б. 

Қаныш аға: академик Қ. Сәтбаев туралы естеліктер / Құраст.: Ш. 

Сәтбаева, Ғ. О. Батырбеков, Ә. К. Жармағамбетов. – Алматы: 

Жазушы, 1989. – 400 б.  

Шәкәрім Құдайбердиев. – Алматы : ҚазССР "Білім" қоғамы, 

1990. – 51 б. 

Шәкәрім Құдайбердиев. – Алматы : Рауан, 1991. – 49б. 

Сәулелі әулет / Ред.: М. Әкімжанов, А. Бермаханов. – Алматы : 

Қазақстан, 1996. – 175  б. 

*Әбікей Сәтбаев. – Алматы : Жібек жолы, 2000. – 148б.  

Қазақ әдебиетінің тарихы : 3-ші том / Ред. басқарған Ш. 

Сәтбаева. – Алматы : Ғылым, 2000. – 568 б. 

*Уақыт шуағы: єдебиет тарихы мен теориясының келелі 

мәселелерін қарастырған мақалалары мен зерттеулері енген. – 

Алматы : Ғылым, 2000. –  656  б. 

*** 

Абай мен Ыбырай дүние жүзі әдебиетінде // Қазақ әдебиеті. – 

1966. –3 июнь. 

Әлем таныған әдебиет: М. Әуезовтің шығармалары шетел 

тілдерінде // Жұлдыз. – 1967. – N 10. – 130-131 б. 

Әлем таныған әдебиет: Ғ. Мүсірепов шығармаларының шет 

елдер халықтары тілдеріндегі аудармалары туралы айтылады // 

Жұлдыз. – 1967. – N 10. – 133-135 б. 

Елу жылдың еңсесінде // Жұлдыз. – 1970. – N 8. – 129-133 б. 

Абай Құнанбаевтың "Ескендір" поэмасы // Қаз ССР ҒА 

хабарлары. Қоғ. ғыл. сериясы. – 1970. – N 5. – 19-24 б. 

Қазақ ғалымының зерттеуі ГДР-де басылды : А. Құнанбаев 

туралы М. Қаратаевтың мақалаларының басылуы туралы // Жұлдыз. – 

1970. – N 2. – 159 б. 

Абай ғақылиясы: Абайдың қарасөздері туралы // Әдеби 

байланыс. – Алматы, 1974. – 80-84  б. 

Мағауия Абайұлы // Әдеби байланыс. – Алматы, 1974. – 106-109 

б. 



  

 

 Северин Гросс // Әдеби байланыс. – Алматы, 1974. – 54-55 б. 

ХІХ ғасырдағы әлемдік ғылым сатысында // Әдеби байланыс. – 

Алматы, 1974. – 52-54 б. 

Ақылбай Абайұлы // Әдеби байланыс. – Алматы, 1974. – 98-106 

б. 

Мұхтар творчествосы туралы // Көкшетау правдасы. – 1977. – 15 

сент. 

Әдебет өрісі: Абай және Гете, Лермонтов туралы // Қазақстан 

мектебі. – 1982. – N 11. 

Пушкин қазақ жерінде // Достық дастандары. – Алматы, 1983. – 

19-63 б. 

Мол мұраның кейбір қырлары // Мұхтар Әуезов тағлымы:єдеби-

сын мақалалар мен зерттеулер / Құраст.Р. Нұрғалиев. – Алматы, 1987. 

– 311-328 б. 

Абайды танып болдық па?: Ақынның өмірі мен творчествосын 

зерттеу туралы // Соц. Қазақстан. – 1987. – 9 авг.  

Достық жаршысы: Ш. Құдайбердиевтің туғанына 130 жыл // 

Соц. Қазақстан. – 1988. – 29 шілде. 

Үлгі алуға лайықты бейне : Қ. Сәтбаевтың туғанына 90 жыл 

толуына / Әзірлеген Ш. Қ. Сәтбаева // Қазақстан мектебі : академик Қ. 

И. Сәтбаев туралы естеліктер. – Алматы, 1989. – 72-73 б.  

Тарихшы, әдебиетші: Қ. Сәтбаевтың туғанына 90 жыл толуына 

// Зерде. – 1989. – N4. – 16-20 б. 

Ұланғайыр қазына қыры: Қ. Сәтбаевтың қазақ 

фольклоритикасының, әдебиетінің дамуына қосқан үлесі туралы // Қаз 

ССР ҒА хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – 1989. – N2. – 3-12 б. 

Ахмет Байтұрсыновтың әдеби мұрасы // Қаз ССР ҒА хабарлары. 

Филология сериясы. – 1990. – N 1. – 22-31 б. 

Батыс Европа әдебиеті: Абайдың 150 жылдығына // Жалын. – 

1993. – N 6. – 37-40 б. 

Жылдар жемісі: єдебиетші, ғалым Қ. Сыдиықов туралы // Қазақ 

әдебиеті. – 1994. – мамыр  (N20). – 15  б. 

Мағжан өлеңінің сахнада алғашоқылуы: ақын М. Жұмабаевтың 

өлеңі туралы // Өркениет. – 1994. – 29 қазан. – 8  б. 

Міржақып Дулатов (1885-1935) // ХХ ғасырдың бас кезіндегі 

қазақ әдебиеті. – Алматы, 1994. – 218-226  б. 

Ахмет Байтұрсынов (1873-1937) // ХХ ғасырдың бас кезіндегі 

қазақ әдебиеті. – Алматы, 1994. – 133-150  б. 

Сәтбай баба тағдыры мен тағлымы: ±рпағына тәлім-тәрбие, игі 

қасиеттер қалдырған С. Сатайұлы (1823-1902 ж.ж.) туралы // Қазақ 

Елі. – 1996. – 5 қаңтар (N1). – 14 б. 



  

 

Абай және Европа: Абай мұрасындағы ежелгі Греция мен Рим 

мәдениетінің көріністері; Европаның классик ақындарының 

жекелеген туындылары-Абай аударуында // Абай. – 1996. – N2. – 30-

40  б. 

Армян жазулы қыпшақ ескерткіші : "Дана Хикар сөзінің" 

тарихы мен бейнелілігі // Қазақ әдебиеті. – 1996. – 16 сәуір (N16). – 14  

б. 

Биік мақсаттар жолында // Мұхтар мұрасы / Құраст.: Ш. 

Ыбыраев, С. Қорабаев. – Алматы, 1997. – 127-140  б. 

Бір әулеттен құрбан болған үш арыс: Сталиндік зұлмат құрбаны 

болған қазақ зиялылары Әбікей Сәтбаев (1881-1937 ж.ж.), Ғ. Сәтбаев 

(1894-1937 ж.ж.), Әбдікәрім Сәтбаевтар (1897-1937 ж.ж.) туралы // 

Қазақ әдебиеті. – 1997. – 29 сәуір (N 17). –  6-7  б. 

Әуезов және Мәскеу университеті : М. Әуезовтің 1950 ж. 

Мәскеуде М. В. Ломоносов атындағы ун-тің филология факультетінде 

КСРО халықтары әдебиеттері кафедрасында профессор болып қызмет 

атқарғандығы туралы // Егемен Қазақстан. – 1997. – 26 тамыз; 

Қазақстан сарбазы. – 1997. – 16 қыркүйек (N 70). – 7  б. 

Сегізсерінің мадақ өлеңдерінің тарихилығы // Ақиқат. – 1997. – 

N 3. – 80-85  б. 

Балладаның шебері: ақын, әдебиетші Қайнекей 

Жармағамбетовтың шығармашылығы туралы // Қазақ әдебиеті. – 

1998. – 25 қыркүйек N 38). – 10-11  б. 

"Ел тарихын есіңнен шығарма" деуші еді: акад. Қ. И. 

Сәтбаевтың қызының әкесі туралы және оның жастар туралы 

пікірлері жайлы сұхбаты / Әңг. қағазға түсірген А. Мышанқызы // Жас 

Алаш. – 1999. – 16 наурыз. 

Сәтбай ата: Қаныш Сәтбаевтың атасы туралы // Абай. – 1999. – 

N 2. – 7-8  б. 

Шамшырақ: Қаныш Сәтбаевтың қызымен оның әдебиет пен 

өнер, тарих саласындағы еңбектері туралы с±хбат / Әңг. Ә. 

Жұмабекұлы // Парасат. – 1999. – N 5. – 28-29  б. 

А.С.Пушкин қазақ жерінде // Шәкәрім атын. Семей мем.ун-тінің 

Хабаршысы=Вестник Семипалатинсконо гос. ун-та им. Шакарима. – 

2000. – N 1. – 7-13  б. 

"Владимир мен Зара немесе қырғыздар" поэмасы: Г. Германның 

1836 ж. Парижде К. Клермонит атынан жарияланған полэма туралы // 

Жұлдыз. – 1984. – N 6. – 192-196  б. 

Теңіздей терең тарихтың бір сыры: Қыпшақ Құтан тайшы 

туралы деректер мен дәйектер // Ақиқат. – 2000.– N 3.–69-71 б. 



  

 

*** 

Казахско-европейские литературные связи XIX и первой 

половины ХХ в. – Алма-Ата : Наука,1972. – 280 с.  

Казахская литература: учебник для 9-10 классов русских школ 

Казахстана / Н. Смирнова, Ш. Сатпаева, Х. Адибаев. – 4-е изд. – 

Алма-Ата : Мектеп, 1979. – 207 с.    

Казахская литература: учебник для фил. фак. вузов / .Ш. К. 

Сатпаева, Х. А. Адибаев. – Алма-Ата, 1979. – 280 с. 

Казахская литература: учебник для 9-10 классов русских школ 

Казахстана / Н. Смирнова, Ш. Сатпаева, Х. Адибаев. – 6-е изд. – 

Алма-Ата : Мектеп, 1981. – 207 с.  

Казахская литература и Восток: Из истории литературных 

связей. – Алма-Ата : Наука,1982. – 200 с.  

Казахская литература: учеб. для 9-10 кл. / Н. Смирнова, Ш. 

Сатпаева, Х. Адибаев. – 8-е изд. – Алма-Ата, 1984. 

Казахская литература: учеб. для вузов / Ш. К. Сатпаева, Х. А. 

Адибаев. – 2-е изд., доп. – Алма-Ата : Мектеп, 1985. – 280 с. 

*Великий Октябрь и интернациональные связи казахской 

советской литературы. – Алма-Ата : Наука,1987. – 47с.  

Чокан Валиханов и русская литература: Историко-

филологические очерки. – Алма-Ата : Жазушы,1987. – 183с.  

Казахская литература: учебник для X-XI кл. рус. школ 

Казахстана / Ш. К. Сатпаева, Х. А. Адибаев. – Алматы : Рауан, 1993. – 

208 с.  

*Шакарим Кудайбердиев. – Алматы : Ғылым, 1993. – 116 с.  

Казахская литература: учеб. для 10-11 кл. рус. шк. / Ш. К. 

Сатпаева, Х. А. Адибаев. – 2-е изд. – Алматы : Рауан,1996. – 256 с.  

*Веяние времени. – Алматы : Ғылым, 2000. – 600с.  



  

 

Ол  туралы 

О ней 

 

 

Абай және қазіргі заман: зерттеулер жинағы. – Алматы : Ғылым, 

1994. – 336 б. 

*Абай: Энциклопедия / Бас ред. Р. Н. Нұрғалиев; Ред. алқасы: З. 

Ахметов, Л. М. Ауезова, Б. Г. Ерзакович [ т.б.]. – Алматы : Атамұра, 

1995. – 720  б. 

*Әкеге тартып туған қыз : (Шәмшиябану Сәтбаева) // 

Алдабергенов Қ. М. Бір туар дара тұлғалар / Қ. М. Алдабергенов, Е.М. 

Арын, Б. Т. Баткеева. – Павлодар, 2003. – 111-119 б. 

Әуезов Мұхтар Омарханұлы Ш. Сәтбаеваға // Қазақ әдебиеті. – 

1967. – 8 дек. 

*Батырбеков О. Бақытты едік екеуміз: Ғалым Шамшиябану 

Сәтбаева туралы естелік // Егемен Қазақстан. – 2004. – 28 шілде (N 

186-189). – 8  б. 

Баязитқызы К. Асылдың сынығындай ардақты еді... / К. 

Баязитқызы, Ғ. Назаров // Орталық Қазақстан. – Қарағанды, 2002. – 7 

желтоқсан. – 7 б. 

Ер Едіге : халық эпосы / Редакцияға тапсырған Ш. Қ. Сәтбаева // 

Жұлдыз. – 1989. – N 7. – 149-162  б. 

Жармұхамедов М. Сәулелі еңбек: єдебиетші-ғалым Ш. 

Сәтбаеваның "Сәулелі әулет" атты кітабы туралы // Қазақ әдебиеті. – 

1998. – 31 шілде (N 30). – 12 б. 

Жармұхамедұлы М. Айтулы ғалым, ибалы келін: филология 

ғыл. докторы, профессор Ш. Сәтпаева жайлы естелік // Түркістан. – 

2002. – 25 шілде (N30). – 7 б. 

Исахметов Н. Қонақтап жүзіне күн: Косоводағы албандар; Ұстаз 

(Сәтбаева Шәмшиябануға); Ажар; Құлдар; Қонаев пен Сәтбаев: 

Өлеңдер // Жұлдыз. – 1999. – N 6. – 143-146б. 

Исахметов Н. Қонақтап жүзіне күн: Косоводағы албандар; Ұстаз 

(Сәтбаева Шәмшиябануға); Ажар; Құлдар; Қонаев пен Сәтбаев: 

µлеңдер // Жұлдыз. –1999. – N 6. –143-146  б.   

Қалмырзаев  Ә. Зиялы жанның қызы: Шәмшиябану Сатбаеваны 

еске алу // Ақиқат. – 2004. – N 11. – 69-71 б. 

Қарашаңырақтан қанаттанғандар: АлМУ-ді бітірген бүгінде 

сонда еңбек ететін бір топ ұстаз-ғалымдардың және ғылымның, 

өнердің, педагогиканың әр саласында еңбек етіп жүрген түлектердің 

тілектері // Қазақстан мектебі. – 1998. – N 10. – 4-18  б. 



  

 

Қошанов А. Асылдың сынығы еді: профессор Ш. Сәтбаеваның 

қазасына байланысты // Қазақ әдебиеті. – 2002. – 4 қаңтар (N 2-3).–7 б. 

Маданова М. Х. Ш. Қ. Сәтбаева және салыстырмалы 

әдебиеттану ғылымы / М.Х. Маданова, А.Е. Ментебаева // ҚР ҰҒА 

хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – 2003. – N 2. – 22-25  б. 

Салықов К. Шәмшиябану Сәтбаева: Сәулелі әулет жұлдызы : 

µлең // Қазақ әдебиеті. – 2002. – 26 шілде (N 30). – 15  б. 

Тілепов Ж. Бүкіл өмірі өнеге : Профессор Ш. Сәтбаеваның 

қазасына байланысты // Қазақ әдебиеті. – 2002. – 4 қаңтар (N 2-3).- 7 б 

Тілепов Ж. Шәмшиябану Сәтбаева: филология ғыл. докторы, 

профессор жайлы] // Түркістан. – 2002. – 25 шілде(N30). – 7  б. 

Шамшиабану Қанышқызы Сәтбаева. Тағы бір үлкен жүрек 

тоқтап қалды: ќазанама // Қазақ үні. – 2002. –  қаңтар N 1. – 7  б. 

Шәмшиябану Қанышқызы Сәтбаева: єдебиеттанушы ғалым, 

филология ғылымының докторы, профессор, республикаға еңбегі 

сіңген ғылым қайраткері. Ќазанама // Қазақ әдебиеті. – 2002. – 4 

қаңтар (N 2-3). – 7  б.; Қазақ әдебиеті. – 2002. – 5 қаңтар (N 1). – 12  б. 

*Шамшиабану Қанышқызы Сәтбаева // Білік. – 2003. - № 7. – 

С.7. 

*Сатпаева Шамшиябану // Павлодарское Прииртышье : 

энциклопедия / ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 2003. – С. 527. 

*Сатпаева Шамшиябану Канышевна // Академия наук КазССР : 

справочник. – Алма-Ата, 1987. – С. 248. 

*Сатпаева Шамшиябану Канышевна // Биобиблиография 

обществоведов Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 378-379. 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уєлиев Ѓахип 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

Кµрнекті ѓалым-механик, техника ѓылымдарыныњ докторы, 

профессор, ЌР ¦ЃА-ныњ корреспондент м‰шесі, Инженерлік 

академияныњ академигі, ЌР Мемлекеттік сыйлыѓыныњ лауреаты 

Ѓахип Уєли±лы Уєлиев 1941 жылы 14 ќарашада, Павлодар облысы, 

Железинка (Темірќала) ауданы, Ењбекші ауылында д‰ниеге келген. 

1965 жылы С.М. Киров атындаѓы Ќазаќ мемлекеттік 

университетініњ (ЌазМУ) механика-математика факультетін бітірді. 

1965-1967 жылдар аралыѓында ССРО Ѓылым Академиясыныњ 

машинатану институтында «машиналар тербелісі» лабораториясында 

академик К.В. Фроловтыњ басшылыѓымен ѓылыми стажировкадан 

µтеді. 1967-1970 жылдары аспирантураныњ к‰ндізгі бµлімінде оќи 

ж‰ріп, тоќыма машиналарыныњ тербелісі жєне серпімді т‰йінді 

механизмдердіњ динамикасы саласы бойынша ѓылыми-зерттеу 

ж±мыстарын ж‰зеге асырады. 1972 жылы академик ¤.А. 

Жолдасбековтіњ басшылыѓымен механизмдер, машиналар жєне 

автоматтыќ ж‰йелер мамандыѓы бойынша «СТБ станок-автоматыныњ 

соѓу механизмініњ беріктігі мен динамикасы» атты таќырыпта 

кандидаттыќ диссертациясын ќорѓады. 1973-1983 жылдары Уєлиев 

ЌазМУ-дыњ механика-математика факультетінде математик-

программалаушы, аѓа м±ѓалім болып ж±мыс істеді. 1973-1983 жєне 

1995-1999 жылдар аралыѓында ЌазМУ-дыњ ќолданбалы механика 

кафедрасыныњ мењгерушісі болды, єрі осы кезењдерде «Теориялыќ 

механика», «Машиналар динамикасы», «Ж±дырыќ механизмдерініњ 

анализі мен синтезі», «Аналитикалыќ механика», «Серпімді т‰йінді 

механизмініњ динамикасы» сабаќтарынан арнайы курс бойынша 

лекциялар оќыды. 

Ѓ. Уєлиев механика, серпімді т‰йінді ауыспалы ж‰йе 

механизмдерініњ динамикасы, механизм-автоматтарды анализдеу 

жєне жобалау, машиналардыњ сынау механикасы, аќпаратты-µлшегіш 

жєне баќылау-тіркеу ќондырѓыларын, аспаптарда жєне 

электромеханикалыќ шама бойынша белгілі ѓалым. Оныњ 152 ѓылыми 

ењбегі жарияланѓан. Оныњ ішінде 1 оќулыќ, 3 монография, 5 оќу 

ќ±ралы, 13 авторлыќ куєліктер мен патенттер. Б±л патенттер мен 

куєліктер Республикадан тыс жерлерде – Италияда, Швейцарияда, 

Германияда, Францияда, Россияда алынѓан. 

Ол 1985 жылы «ССРО жоѓары мектебініњ ‰здігі», ал 2000 жылы 

«Ќазаќстан Республикасы білімініњ ‰здігі» медальдарымен 

марапатталды. Оныњ басшылыѓымен 12 кандидаттыќ, 3 докторлыќ 

диссертация ќорѓалды.  



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Уалиев Гахип родился 14 ноября 1941 года в Железинском 

районе Павлодарской области. 

Доктор технических наук (1986г.), профессор (1987г.), член-

корреспондент НАН РК (1989г.), академик Инженерной академии РК 

(1994г.). 

В 1956 году закончил механико-математический факультет 

КазГУ, затем, в 1970 году – апирантуру. 

В 1970-1973 годах – стажер-исследователь, старший 

преподаватель, в 1983 году – заведующий кафедрой, 1983-1989 годы – 

декан факультета механики и прикладной математики, 1989-1992 

годы – проректор КазГУ по научной работе, 1992-1995 годы – 

заместитель председателя ГАК РК. С 1995 года – заведующий 

кафедрой прикладной математики КазГУ, с 2001 года – директор 

Института механики и машиноведения МОН РК. 

Ученый в области механики и машиноведения, динамики 

механизмов с упругими звеньями, анализа и проектирования 

механизмов текстильного машиностроения. 

Автор более 100 научных работ, имеет свыше 10 патентов и 

изобретений. 

Лауреат Государственной премии РК в области науки и техники, 

Отличник высшей школы СССР. 

 



  

 

Ѓылыми еңбектері мен  

публикацияларының тізімі 

Список научных трудов и публикаций 

 

 

Методическое пособие по экспериментальным методам 

исследования машин / Г. У. Уалиев., У. А. Джолдасбеков, В. Г. 

Гецелев. – Алматы : Изд-во КазГУ, 1975. –  69 с.     

Динамика машин : учебное пособие / Г. У. Уалиев., У. А. 

Джолдасбеков. – Алматы : Изд-во КазГУ, 1976. – 98 с.    

Динамика механизмов и машин / М. М. Молдабеков, А. К. 

Тулешов, Г. У.Уалиев. – Алматы : Қазақ университеті, 1998. – 204 с.  

Динамика механизмов и машин. – Алматы : АГУ Тауар, 2000. – 

282 с.     

Динамика механизмов ткацких станков-автоматов СТБ / Г. У. 

Уалиев., А. А. Джомартов. – Алматы : АГУ Тауар, 2003. – 377 с.     

*Оптимизация циклограммы устройства автоматической 

ликвидации обрыва уточной нити ткацкого станка-автомата СТБ / Г. 

У. Уалиев, А. Ч. Джомартов, Б. Тультаев // «Механика, кұрылыс және 

машинажасаудың замаңғы проблемары» халықаралық 

конференциясының еңбектері=Труды международной научно-

технической конференции «Современные проблемы механики, 

строительства и машиностроения» : в 3 т. Т.3. – Павлодар, 2006. – С. 

155-160. 

*Становление и развитие науки механики машин в Казахстане // 

«Механика, кұрылыс және машинажасаудың замаңғы проблемары» 

халықаралық конференциясының еңбектері=Труды международной 

научно-технической конференции «Современные проблемы 

механики, строительства и машиностроения» : в 3 т. Т.1. – Павлодар, 

2006. – С. 14-23.  

 

 

 

 



  

 

Ол туралы 

О нем 

 

 

*Гахип Уалиев : мат. к биобилоиграфии ученых Казахстана. – 

Алматы : Ғылым, 2001. – 70 с. 

*Сарсембинов Ш. Ш. О роли отделения в становлении и 

развитии физико-математической науки в Казахстане // Изв. НАН РК. 

Серия физико-математическая. – 2006. - №5. – С. 3-7. 

*Уалиев Гахип // Павлодарское Прииртышье : энциклопедия / 

ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 2003. – С. 590. 

*Уалиев Гахип // Ученые Павлодарской области / ПГУ им. С. 

Торайгырова. – Павлодар, 2002. – С. 25-26. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Цефт Адриан Лукьянович 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Ќазақстандық металлург, техника ғылымдарының докторы, 

профессор, Қаз. ССР ҒА-ның академигі, корреспондент мүшесі, Қаз. 

ССР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері Адриан Лукьянович Цефт 

1904 жылы 15 аќпанда, Павлодар ќаласында д‰ниеге келген. 

1928 жылы Томскідегі Сібір технологиялық институтын 

бітірген. 1928-1931 жж. Риддер ќорѓасын заводында цех бастыѓы, 

техника жетекшісі, бµлім мењгерушісі болып ќызметтер атќарды. 

1931-1934 жж. Орал т‰сті металдар институтында (Свердловск)  сабаќ 

берді. 1934-1948 жж. Орал индустрия институтында доцент. 1948-

1949 жж. ЌазССР ЃА-ныњ Металлургия және кен байыту 

институтында лаборатория меңгерушісі, 1958-1970 жж. директордыњ 

орынбасары, 1970-1971 жж. осы институттың ауыр түсті металдар 

бөлімінің ғылыми кеңесшісі. 1950-1957 ж. Иркутск политехникалыќ 

институтында кафедра басќарды. 

Цефт –130-дан астам ғылыми еңбектің авторы. Негізгі ѓылыми 

ењбектері т‰сті металлургия мєселелеріне, атап айтќанда Қазақстан 

рудаларын тиімді пайдалану, сирек металдар өндіру технологиясын 

дамыту, комплексті полиметалл рудаларын қайта өңдеу т.б. 

мәселелерге арналған. Цефт к‰рделі полиметалл кендері мен 

концентраттарды µњдеудіњ бірќатар схемаларын ±сынып, теориялыќ 

т±рѓыдан дєлелдеді, тєжірибе ж‰зінде тексерді, гидрометаллургия 

саласында келелі зерттеулер ж‰ргізді.  

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Цефт Адриан Лукьянович родился 15 февраля 1904 года в г. 

Павлодаре, умер 26 февраля 1971 года в Алматы. 

Металлург, академик АН КазССР (1958), доктор технических 

наук (1947), профессор, заслуженный деятель науки КазССР (1961). 

Окончил Томский технологический институт (1928). 

Начальник цеха, технический руководитель, заведующий 

планового отдела Риддерского свинцового завода (1928-1931), доцент, 

заведующий кафедрой Уральского института цветных металлов (1931-

1934), доцент Уральского индустриального института (1934-1948), 

заведующий лабораторией Института металлургии и обогащения АН 

КазССР (1948-1949), заведующий кафедрой Иркутского 

политехнического института (1950-1957), заместитель директора 

Института металлургии и обогащения АН КазССР (1958-970), 

научный консультант в том же институте (1970-1971). 

А. Л. Цефт – специалист в области технологий добычи цветных 

металлов. Ученый в своих трудах показал, что в обогащении руд 

цветных металлов перспективной может быть только коллективная 

флотация с дальнейшим разделением металлов металлургическими 

приемами. Им выдвинут, обоснован, экспериментально проверен ряд 

оригинальных схем переработки сложных полиметаллических руд и 

концентратов. Большой вклад внес в развитие гидрометаллургических 

и комбинированных пирогидрометаллургических процессов с 

предварительным термическим разложением сложных сульфидов при 

обычном давлении и в вакууме. 



  

 

Ѓылыми еңбектері мен  

публикацияларының тізімі 

Список научных трудов и публикаций 

 

 

*Состояние и задачи научных исследований в области 

комплексного использования руд цветных металлов Казахстана // 

Наука Советского Казахстана. 1920-1960. – Алма-Ата, 1960. – С. 197-

211. 

*Достижения в области металлургической науки // Октябрь и 

наука Казахстана. – Алма-Ата, 1967. – С. 287-298. 

Гидрометаллургические методы переработки 

полиметаллического сырья. – Алма-Ата : Наука, 1976. – Т. 1. – 232 с.  

Пирометаллургические методы переработки металлургического 

сырья. – Алма-Ата, 1978.  

 

 

 

Ол туралы 

О нем 

 

 

Адриан Лукьянович Цефт : [Биобиблиография]. – Алма-Ата, 

1989. – 63 с. 

*Роль кафедры металлургии тяжелых цветных металлов 

КазПТИ им. В. И. Ленина в развитии цветной металлургии 

республики // Металлургия и металловедение / Каз ПТИ им. В. И. 

Ленина. – Алма-Ата, 1974. – Вып. 3. – С. 3-6. 

*Цефт Адриан Лукьянович // Павлодарское Прииртышье : 

энциклопедия / ПГУ им. С. Торайгырова. – Алматы, 2003. – С. 613. 

*Цефт Адриан Лукьянович // Ученые Павлодарской области / 

ПГУ им. С. Торайгырова. – Павлодар, 2002. – С. 14. 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Шµкин Шапық Шµкі±лы 



  

 

Қысқа өмірбаяндыќ аныќтама 

 

 

Энергетик, техника ѓылымдарыныњ докторы, профессор, 

Ќазаќстан ЃА-ныњ академигі, Қазаќстан Республикасыныњ еңбек 

сіңірген ғылым қайраткері, Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік 

сыйлыѓыныњ лауреаты Шапыќ Шµкі±лы Шµкин 1912 жылы 1 ќазанда, 

Павлодар облысыныњ Баянауыл ауданындаѓы № 10 ауылда д‰ниеге 

келген.  

 ¤зініњ ењбек жолын ол 1937 жылы Омбының С.М. Киров 

атындағы ауыл шаруашылыѓы институтын бітіргеннен кейін Ќазаќ 

КСР Жер халыќ комиссариатыныњ ауыл шаруашылыѓын 

электрлендіру жµніндегі Ќазаќ Республикалыќ тресінде бастады. 

М±нда техник, инженер, аѓа инженер, жобалау жєне ќ±рылыс 

бµлімдерініњ бастыѓы, бас инженер, трест директорыныњ техникалыќ 

бµлім жµніндегі орынбасары болып ќызметтер атќарды.  

1943 жылы Ш. Ш. Шµкин КСРО Ѓылым академиясы Ќазаќ 

филиалына Энергетика секторыныњ мењгерушісі ретінде ж±мысќа 

ауыстырылды. Б±л сектор 1944 жылѓы желтоќсанда Ќазаќ энергетика 

ѓылыми-зерттеу институтына айналдырылды. Шапыќ Шµкі±лы осы 

институттыњ ±йымдастырушысы болып, ±заќ жылдар бойы басќарды. 

Ќазір б±л институт оныњ есімімен аталады.  

Ш. Ш. Шµкин т±тастай республика энергетикасыныњ жєне оныњ 

жекелеген энергиялыќ-экономикалыќ µњірлерініњ дамуын ѓылыми-

техникалыќ болжаудыњ кешенді ж‰йесін жасап, Ќазаќстанныњ отын-

энергетика кешендерін ќалыптастырудыњ жолдарын негіздеді. 

1943-1968 жылдары ол Ќазаќ КСР Ѓылым академиясында 

белсене ж±мыс істеді. 1964-1967 жылдары Ѓылым академиясыныњ 

президенті болды. Осындай лауазымдарды атќара ж‰ріп, Ш. Ш. 

Шµкин ‰лкен ѓылыми-±йымдыќ ж±мыстар ж‰ргізді, сµйтіп Ќазаќстан 

Ѓылым академиясыныњ ќаз т±руына, оныњ ѓылыми мекемелер  

желісініњ дамуына, материалдыќ-техникалыќ базасыныњ ныѓаюына 

жєне олардыњ таќырыптарыныњ ќалыптасуына, сондай-аќ аса 

мањызды ѓылыми-зерттеу ж±мыстарыныњ ойдаѓыдай орындалып, 

олардыњ нєтижелері практикаѓа енгізілуіне кµп ‰лес ќосты.  

Ѓылыми ж±мыспен ќатар Ш. Ш. Шµкин ‰лкен ѓылыми-

±йымдыќ жєне ќоѓамдыќ ж±мыстар ж‰ргізді. Ол єлемдік 

энергетикалыќ конференцияныњ Кењестік ±лттыќ комитетініњ, Су 

шаруашылыѓы ж‰йелері мен есептерініњ гидравликалыќ зерттеулер 

бойынша комитеті мен Халыќаралыќ ассоциациясы комиссиясыныњ 

м‰шесі болды. 1977-1991 жылдары Ш. Ш. Шµкин КСРО-ныњ Отын 



  

 

энергетика кешенін ±заќ Мерзімді дамыту баѓдарламасын талдап 

жасауѓа ќатысты. Ол КСРО-ныњ Министрлер Кењесініњ су 

ресурстарын ±тымды пайдалану жєне елдіњ халыќ шаруашылыѓын 

сумен ќамтамасыз етуді арттыру жµніндегі комиссияда ж±мыс істеді. 

 Шөкин - 170-тен астам ғылыми еңбектің авторы. Негізгі 

еңбектері энергетика және су шаруашылығының болашақ дамуы мен 

отындық энергетиканың баланс проблемасына т.б. арналған. Ол 

Белград (1957), Бангкок (1961), Будапешт (1965), Москва (1968) және 

Парижде (1971) өткен халықаралық конференциялар мен 

симпозиумдарға қатысып, онда Қазақстанның энергетикасы мен су 

шаруашылығының дамуының бүгінгісі мен келешегі туралы 

баяндамалар жасады.  

Ш. Ш. Шөкин Ењбек Ќызыл ТУ жєне Октябрь революциясы 

ордендерімен, медальдармен, Ќазаќ КСР Жоѓарѓы Кењесініњ 

грамоталарымен марапатталды. Оѓан КСРО-ныњ Ќ±рметті энергетигі 

атаѓы берілді. 1996 жылы академик Ш. Ш. Шµкин Халыќ ќаћарманы 

атаѓына ие болды. 

Аса кµрнекті ѓалым, тамаша ±йымдастырушы жєне басшы, 

ќазаќ халќыныњ лайыќты перзенті Шапыќ Шµкі±лы Шµкин 2003 

жылы 4 шілдеде ќайтыс болды. 

С. Торайғыров атындағв ПМУ-нің ағартушы академиктер 

Ескерткіштер Аллеясында мүсіні орнатылған. 

 



  

 

Краткая биографическая справка 

 

 

Чокин Шафик Шокинович родился 1 октября 1912года, в ауле 

№10, ныне Баянаульский район Павлодарской области, умер 4 июля 

2003 года. 

Энергетик, доктор технических наук, профессор, академик НАН 

РК, заслуженный деятельнауки Каз ССР. 

В 1937 году окончил гидротехнический факультет Омского 

сельско-хозяйственного института. В 1937-1943 годы – заведующий 

отделом, главный инженер Казсельхозэлектро, в 1943-1944 годы – 

заведующий сектором энергетики КазФАН СССР. С 1988 года 

почетный директор сектора энергетики Каз ФАН СССР. С 1944 года – 

директор Казахкого НИИ энергетики Министерства энергетики и 

электрификации СССР, в 1964-1967 годы одновременно Президент 

АН Каз ССР. Чокиным создана комплексная система научно-технич. 

развития энергетики в Казахстане и его отдельных регионах; внесены 

предложения о строительстве Капчагайской ГЭС на реке Или, каскада 

ГЭС на реке Иртыш, канала Иртыш-Караганда. 

Чокиным Ш. Ш. создан Казахский научноөисследовательский 

институт энергетики, который носит его имя. 

Депутат Верховного Совета СССР, заместитель председателя 

Совета Союза Верховного Совета, Лауреат Государственной премии 

Казахстана (1972). 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени и медалями, золотой медалью "Халык кахарманы" 

(1996).  

На Аллее памяти просветителей и академиков ПГУ им. 

С.Торайгырова в 2003 году установлен  бюст  академика. 
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