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(ЖЫРМАНДАР ЕС!HE
Ә.г-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік у.тттык 'Универ

ситет! ғалымдарының биобиблиографиялары сериясынын 
жалғасы болып табылатын бұл көрсеткіш. профессор Алтай 
Сарсснұлы Аманжоловқа арналған.

Биобиблиогрэфияға ғалымның емірі мен ккзметін сипат- 
тайтын мәліметтср, окың енбектері және ол туралы әдебиет- 
тер енгізілгси.

Көрсеткіште материал мерзімдік тдртіппсн орналаскаи, 
әрбір жыл көлемінде казақ, орыс, агылшын тілдерінде 
жарияланған еибектері беріліп огыр.

К ЧИТАТЕЛЯМ
Предлагаемый указатель, продолжение серин биобиблиог

рафий ученых Казахского государственного национального 
университета им. Аль-Фараби, посвящен профессору Алтаю 
Сарсеновичу Аманжолову.

Биобиблиография включает материалы, характеризую
щие жизнь и деятельность ученого, его публикации и лите
ратуру о о нём.

Материал расположен в хронологическом порядке, в пре
делах каждого года сначала идут работы, опубликованные 
на казахском, русском и английском языках.
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Профессор А. С. Аманжоловтың өмірі мен қызметінің 
негізгі кезеңдері

Алтай Сәрсенұлы Аманжолов 1934 жылы 2 маусымда 
Алматы қаласында туған.

1952 ж. М. В. Ломоносов атындағы Алматының №t 33 
орыс орта мектебін медальмен бітірген.

1952 — 1957 жж. М. В. Ломоносов атындагы Москванын, 
мемлекеттік университетінін, (МГУ жанындағы Шығыс тілдер 
институты) студенті.

1957— I960 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл 
және әдебиет институтының кіші ғылыми қызметкері.

1960— 1963 жж. МГУ жанындағы Шығыс тілдері инсти- 
тутыньің аспиранты.

1963 ж. Филология ғылымының кандидаты дәрежесі 
берілді.

1964 — 1966 жж. Қазақ ССР Ғылым академиясыньің Тіл 
білімі институтының кіші ғылыми қызметкері.

1966— 1968 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика- 
лык институтының Казак, тілі кафедрасының аға оқыту- 
шысы.

1968 — 1970 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика- 
лык институтының казак тілі кафедрасыныц аға гылыми 
қызметкері.

1969 ж. Қазақ тілі кафедрасының доценті атағы берілді.
1970— 1978 жж. Қазақ мемлекеттік кыздар педагогика-

лык институтының қазақ тілі кафедрасының доценті.
1974 ж. Қазақ ССР жоғары және орта оқу білім министр- 

лігі, Республнкалық оқу-агарту орындары, жоғары мектеп 
пен гылыми мекемелер қызметкерлерінің кәсіподак тарапы- 
нан Құрмет грамотасымен наградталды.

1976 ж. Филология ғылымының докторы ғылыми дәрежбсі 
берілді.

— Кәсіподақтардын Қазак республикалық Советі прези- 
диумының Құрмет грамотасымен наградталды.

1978 ж. Қазак тілі кафедрасының профессоры гылыми 
атағьі берілді.

1978— 1979 жж. Қазак, мемлекеттік қыздар педагогика- 
лык институтының қазак тілі кафедрасының профессоры, 
меңгерушісі.

1979 жылдан қазірге дейін Әл-Фараби атындағы Қазақ 
мемлекеттік ұлттық упиверситетініц жалпы тіл білімі кафед- 
расынын меңгерушісі.

1984 ж. СССР жогары білім мипистрлігі жәпе оқу-ағарту
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орыкдары, жоғарьі мектеп пён ғылыми мекемелер қызмет- 
керлері кәсіподағының Орталык, комитеті тарглынан Құр- 
мет грамотасымен наградталды.

1990 ж. «Қазақтың таркх және мәдениет ескерткіштерін 
қорғау қоғамының құрметті мүшесі» деген атак берілді.

Основные даты жизни и деятельности профессора
А. С. Аманжолоза

Алтай Сарсенозич Аманжолоз родился 2 июня 1934 г. в 
г. Алматы.

1952 г. Окончил с медалью русскую среднюю школу № 33 
им. М. В. Ломоносова в г. Алматы.

1952 — 1957 гг. Студент Московского государственного 
университета им. М. В. Ломосонова (Институт восточных 
языков при МГУ).

1957 — 1960 гг. Мл. научный сотрудник Института языка 
и литературы АН КазССР

1960— 1963 гг. Аспирант Института восточных языков 
при МГУ.

1963 г. Присуждена ученая степень кандидата филоло
гических наук.

1964— 1966 гг. Мл. научный сотрудник Института языко
знания АН КазССР (отдел уйгуроведення).

1966— 1968 гг. Ст. преподаватель кафедры казахского 
языка Казахского государственного женского педагогическо
го института.

1968 — 1970 гг. Ст. научный сотрудник кафедры казах
ского языка КазГосЖенПИ.

1969 г. Присвоено ученое звание доцента по кафедре ка
захского языка.

1970— 1978 гг. Доцент кафедры казахского языка Каз
ГосЖенПИ.

1974 г. Награжден Почетной грамотой Минвуза КазССР 
и РК профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений.

1976 г. Присуждена ученая степень доктора филологиче
ских наук.

— Награжден Почетной грамотой Президиума Казах
ского PC профсоюзов.

’ 1978 г. Присвоено ученое звание профессора по кафедре 
казахского языка.

1978— 1979 гг. Профессор, зав. кафедрой казахского 
языка ҚазГосЖенПИ.
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1979 г. — по настоящее время зав. кафедрой общего язы
кознания КазГУ им. Аль-Фараби.

1984 г. Награжден Почетной грамотой Минвуза СССР и 
ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений.

1988 г. Награжден медалью «Ветеран труда».
1990 г. Присвоено звание почетного члена Казахского 

общества охраны памятников истории и культуры.

Профессор А. С. Аманжоловтың ғылыми, педагогтық жэне 
қоғамдық қьізметіне қысқаша шолу

Алтай Сәрсенұлы Аманжолов 1957 жылы М. В. Ломоно
сов атындағы Москва мемлекеттік университетін (МГУ жа- 
нындағы Шығыс тілдер инстнтутын) бітіріп, кейін аспиран- 
турасына түсіп, 1963 жылы «Көне түркі жазу ескерткіштері 
тіліндегі етістіктің меңгеруі» деген тақырыпта кандидаттьіқ 
диссертацпяны ойдағыдай қорғады (ғылыми жетекшісі — 
профессор В. М. Насилов). 1857—1960 жылдары және 1964 
жылдан бастап Қазақ ССР Ғылым Академиясында кіші ғы- 
лыми қызметкер болып істеді. 1966 жылдыц маусым айында 
Қазақ ССР Жоғарьі және арнаүлы орта білім министрлігі- 
нің ұйғаруымен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
институтының. қазақ тілі кафедрасына жіберіліп, 1979 жыл
дыц қыркүйек айына дейін осында аға оқытушы, доцент, 
профессор, кафедра меңгерушісі қызметін атқарып келді.

1979 жылдың қыркүйек айында Әл-Фараби атындағы- 
Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің қазақ тілі кафед- 
расының профессоры, ал 1979 жылдьщ қарашасында жалпы 
тіл білімі кафедрасының меигерушісі болып тағайындалды 
(конкурстан 1980, 1985, 1990 жылдары өтті).

А. С. Аманжолов— ҚазМУ-дің алдыңғы қатарлы профес- 
сорларыныц бірі, ол қыруар ғылымп-зерттеу, ұстаздық және 
қоғамдық жұмысына ат салысып жүр. Университетте бірқа- 
тар лекциялық курс жүргізеді: «Жалпы тіл білімі», «Түркі
тілдерінің салыстырмалы грамматикасы», «Түркі филология- 
сына кіріспе», «Көне түркі тілі» және «Графикалық лингвис- 
тнканың негіздері». Бұл курстардың ұтымды жағы мацызды 
гылыми проблемаларды айтып, оны нақты дәлелдермен түсі- 
нікті түрде ашып беруінде.

Педагогикалық институтта мұқият әзірлеп оқыған курс- 
тары — «Түркологияға кіріспе», «Көне түркі, араб, латын 
графикасы», «Казак тілінің тарихи грамматикасы» және 
«Орнс және казақ тілдерінің салыстырмалы грамматикасы».
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Пелагогикалық инстгт тта жұмыс істел жүріп, студенттік 
ғылымн қоғамның тіл үйірмесіне жетекшілік етті, филолог 
мамандарды дайындауда бакылау коыиссиясыньщ төрағасы 
болды. 1978 жылы /Когары және арнаулы срта білім м:і- 
ішстрінің бұйырыгыыен қазақ филологиясы бойынша студент- 
тердің гылымя жұмыстарын і-.арайтын республикалық кон
курс комиссиясында да төрағалык етті, сентіп жсғары оқу 
орындары студенттерінің ғылыми творчествосына жан-жақты 
талдау жасады.

А. С. Аманжоловтьің ғылыми зсрттеулері тіл мен жазу 
тарпхының көптеген мәселелерін қамтидьі. Ол— түркі тілде- 
рінің тарихи грамматикасы мен көне түркі жазуы тарнхынын 
санаулы мамандарының бірі. Ғальімның түркі филологпясн 
мен тіл білімі бойынша жүзге тарта енбегі жарық көрді 
(кейбіреуі шетелде басылды). 1969 жылы Москвада шыққан 
«Көне түркі ескерткіштеріндегі етістіктің меңгеоуі» атты 
монографиясы мамандардың жоғары бағасына ие болды. 
А. С. Аманжоловтың «Көне түркі жазуыньщ тарихы туралы 
деректер мен зерттеулер» деген докторлық диссертаииясы 
1975 жылы қорғалган, бұл күрделі ғылыми зерттеу— ұзақ 
жылғы ізденудің жемісі болды. Монографияда көне түркі 
руникалық графикаға түбегейлі талдау жасалған, Қазақс^ан 
бойынша соны эпнграфикалык материал берілген, түркі 
руникалық алфавитінін қалыптасу тарихына қатысть; ма- 
ңызды теориялық тұжырымдар айтылған.

А. С. Аманжоловтың ғылыми зерттеуініц нәтижелері оқу 
процесіне енгізіліп, «Жалпы тіл білімі», «Түркі тілдерінің 
салыстырмалы грамматикасы», «Түрь.і фнлолоғнясына кіріс- 
пе», «Графикалық лингвистика негіздері» деген курстарды 
оқытуда пайдаланылады. Ол үнемі республика жоғары оку 
орындарының тіл кафедраларына ғылыми-одістемелік ке^іек 
көрсетіп, ара-тұра Ташкент пен Уфа \ ниверситеттерінде лек
ция оқпды, сол сияқты сгуденттік ғылымп жұмыстарға, аспи
рант пен стажерларға (АҚШ пен Венгриядан келгсн стажер- 
ларға) ғылымн жетекшілік етеді.

1980 жічлы Ленинград мемлекеттік универснтеті жаиын- 
дағы оқытушылардың білімін жетілдіру факультетін «Жал
пы тіл білімі» мамандығы бойынша біыріп шықты. 19S'> 
жылдың қыркүйек айынаи 1987 жыллыц наурызына деиін 
Қытай Халық Республикасында Пекин универсптеті жанынан 
гылыми дәрежееін көтеру мерзімінен өгті. Көне түркі жазу 
ескерткіштерінің зерттеулеріне арналған «Бабалар сезі» 
кітабы 1988 жылы Пекинде басылды.

1993 — 1994 оку жылы Түркияда ғылңмн сапармен жүріп.
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Қаратеціз техникалық университетінде «Қазіргі қазақ тілі» 
және «Туркі тілдерінің салыстыркалы грамматикасы» курс- 
тарыиан лекция оқыды. 1994 жьілы Трабзонда «Ортақ асыл 
мноас» атты кітап басылды, қазақ және түрік тілдерінде).

Қазач қаласында түркологпя мен шығыстану тарихының 
мәселелеріне арналған ғылыми конференцияға (І9о0 жыл), 
Москвада Қөне Шығыс мәдемпеті тарихын, фплслогиясын 
сөз еткен III Бүкілсдақтық конференцияга, Берлпнде тұрақты 
халықаралық алтаистикалық конференцпяиың XII мәжілісіне 
(1969 жыл), .Ленинградца Бүкілодақтық түркологиялық 
конференцилға (1970. жыл), Уфада этнография-антропология- 
льіқ зерттеулері нәтижелері бойынша Бүкілодақтық сессияға 
(1980 жыл), Алматыда совет-түрік коллоквнуг.шна (1990 
жыл), Анкарада түркі мәдениеті ' конгресіне және алфавит, 
емле, жазу мәселелері тақырыбындапд халкқаралық түрко- 
логиялық қүрылтайға (1993 жыл) т. б. катысып, баяндама 
жасап шықты.

А. С. Аманжолов филология факультетінін, қазақ бөлімі 
үшін бірнеше бағдарлама мен методикалық талдау басты- 
рып шығарды: «Көне түркі, араб, латын графикасы» (1980
жыл), «Тіл біліміне кіріспе» (1982 жыл), «Жалпылингвисти- 
калық пәндердің бағдарламасьі» (1983 жыл, орыс тілінде), 
«Түркі филологиясына кіріспе» (1986 жыл, орьтс тілінде), 
«Түркі тілі» атты оқу құралы (1983 жыл). Түркі эпиграфи- 
каеыныц деректеріне сүйеніп, «Түркі руникалық грсфпісасы» 
деген үш бөлімді методикальіқ талдау құрастырды (7 баспа 
табақ, 1980, 1981, 1985 жылдары, орыс тілінде).

Ол университетіміздін, қоғамдық жұмысына белсене арала- 
сып тұрады, .1984—1986 жылдары филология факультетінде 
лингвист оқытушьілардың методолсгпялық семинарына бас- 
шылық етті, жұртшылық алдында «Білім» қоғамы атынан 
әрдайьім лекция оқып тұрады. 1986—1988 жылдары жастар- 
ға арналған «Білім және еңбек» аі ты республикалық ғылы- 
ми-көпшілік журналыньщ редакция алқасыньің мүшесі бол- 
ДЫ .

А. С. Аманжолов — Қазақтың тарих және мзденкет ес- 
керткіштерін қорғау қоғамының Орталық Кеңссінің белсенді 
мүшесі, көне жазу жзне фольклор секциясының алғашқы төр- 
ағасы (1976—1988 жылдары), Қаз.уқстанда көне түркі жазу 
ескерткіштерін ainv, зерттеу, насихаттау бағытыида көптеген 
ғылыми-ағаргушылық жұмыстарын жүргізіп, қоғамныц Ор- 
талық Кеңесінін конферендия-мәжілістерінде үзбей ғылыми 
баяндамаларын'жасап тұрады. Өзінің ғылыми жәые ұстаз- 
дьіқ қызметін мәдениет ескерткіштерін насихаттауға арнал- 
ған қоғамдық жұмысымен ойдағыдай ұштастыра түсуде.
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Краткий очерк научной, педагогической и общественной 
деятельности профессора А. А. Аманжолова

Алтай Сарсенович Лманжолов в 1957 году окончил Мос
ковский государственный университет имени М. В. Ломоно
сова (Институт восточных языков при МГУ), там же он 
прошел аспирантуру и в 1963 годе успешно защитил канди
датскую диссертацию на тему «Глагольное управление в язы. 
ке памятников древнетюркской письменности» (научный 
руководитель — профессор В. М. Насилов). В 1957 — 
1960 гг., а также с 1964 года работал младшим научным 
сотрудником в АН КазССР В июне 1966 года он был нап
равлен Министерством высшего и среднего специального 
образования Казахской ССР в Казахский государственный 
женский педагогический институт на кафедру казахского 
языка, где работал старшим преподавателем, доцентом, 
профессором, заведующим кафедрой до сентября 1979 года.

В сентябре 1979 года он зачислен на должность профессо
ра кафедры казахского языка, а в ноябре 1979 года на 
должность заведующего кафедрой о б щ е г о  языкознания Ка
захского государственного университета им. Аль-Фараби 
(проходил по конкурсу в 1980, 1985 и 1990 годах).

А. С. Аманжолов — один из ведущих профессоров Каз- 
ГУ. ведет большую научно-исследовательскую, педагогиче
скую и общественную работу. В университете читает не
сколько лекционных курсов: «Общее языкознание», «Срав
нительная грамматика тюркских языков», «Введение в тюрк
скую филологию», «Древпетюркский язык". «Основы графи
ческой лингвистики». Эти курсы отличаются современной 
научной проблематикой, ясностью изложения материала, 
убедительной аргументацией.

Из курсов, разработанных и прочитанных им в педагоги
ческом институте, можно назвать следующие: «Введение в 
тюркологию», «Древнетюркская, арабская и латинская графи
ка», «Историческая грамматика казахского языка» и «Сопос
тавительная грамматика русского и казахского языков». Во 
время работы в педагогическом институте бессменно руко
водил лингвистическим кр\жком СНО, был председателем 
комиссии по контролю за качеством подготовки спецналие- 
тов-филологов. В 1978 году по приказу Министра высшего 
и среднего образования был председателем республикан
ской конкурсной комиссии по студенческим научным рабо
тал (казахская филология), дал анализ студенческого 
научного творчества по вузам республики.
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Научно-исследовательская работа Лманжолова А. С. 
охватывает широкий круг проблем истории языка и письмен
ности. Он — один из немногих специалистов в области исто
рической грамматики тюркских языков, истории древнетюрк
ской письменности. Имеет около ста опубликованных работ 
по тюркской филологии и языкознанию (некоторые опубли
кованы за рубежом). Получила высокую оценку специалистов 
его монография «Глагольное управление в языке древнетюрк
ских памятников» (Москва, нзд. «Наука», 1969 г.). Доктор
ская работа А. С. Аманжолова «Материалы и исследования 
по истории древнетюркской письменности», защищенная в 
1975 годе, единодушно признана специалистами фундамен
тальным научным исследованием. Эта работа является ре
зультатом многолетних изысканий в области сложных проб
лем истории языка и письменности древних тюркоязычиых 
племен. В монографии А. С. Аманжолова дано системати
ческое описание графики древнетюркских рунических 
надписей, собран новейший эпиграфический материал (в 
том числе и по Казахстану) и содержатся крайне важные 
теоретические выводы по истории формирования тюркского 
рунического алфавита.

Результаты его научных исследований внедрены в учеб
ный процесс, используются при чтении лекционных курсов: 
«Общее языкознание», «Сравнительная грамматика тюрк
ских языков», «Введение в тюркскую филологию», «Основы 
графической лингвистики». Он регулярно оказывает научно- 
методическую помощь лингвистическим кафедрам вузов 
республики, читает лекции в университетах Ташкента п Уфы, 
осуществляет руководство НИРС, аспирантами, стажерами 
(руководил стажерами из США и Венгрии).

В 1980 году окончил ФПК при Ленинградском государ
ственном университете по специальности «Общее языкозна
ние». Проходил научную стажировку в КНР при Пекинском 
университете (сентябрь 1986 г .— март 1987 г.) В 1988 году в 
Пекине издана его книга «Слово предков» (па казахском 
языке), посвященная вопросам изучения древнетюркскоп 
письменности.

В 1993— 1994 учебном году находился в научной коман
дировке в Турции, читал лекции по современному казахскому 
языку п сравнительной грамматике тюркских языков в Чер
номорском техническом университете (Трабзон). В 1994 го
ду в Трабзоне издана его книга «Общее драгоценное наслед
ство» (на казахском и турецком языках).

Выступил с докладом на научной конференции по проб-
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Лемам тюркологии и истории востоковедения в Казани 
(I960 г.), на III Всесоюзной конференции по истории куль
туры и филологии Древнего Востока в Москве (1965г.), на 
XII заседании Перманентной Международной алтаистическоп 
конференции в Берлине (1969 г.), на Всесоюзной тюркологи
ческой конференции в Ленинграде (1970 г.), на Всесоюзной 
сессии по итогам полевых этнографических и антропологи
ческих исследований 1978—1979 гг. в Уфе (1980 г.), на Со
ветско-турецком коллоквиуме в Алматы (1990 г.), на Кон
грессе по тюркской культуре и Тюркологическом курултае по 
вопросам алфавита и письменности в Анкаре (1993 г.) и т. д.

А. С. Аманжоловым опубликованы программы н методи
ческие разработки для казахского отделения филологиче
ского факультета — «Дрезнетюркская, арабская и латинская 
графика» (1980. г,), «Введение в языкознание» (1982 г.), 
«Программа общелингвистических дисциплин» (1983 г.), 
«Турецкий язык» (1938 г.), учебное пособие. На материале 
тюркской эпиграфики им составлены методическая разработ
ка «Тюркская руническая графика» 7 п. л., в трех частях — 
1980, 1981, 1985 гг.

А. С. Амаижолов активно участвует в общественной жиз
ни университета, в 1984—1986 гг. он руководил методологи
ческим семинаром преподавателей-лингвистов на филологи
ческом факультете, часто выступает с лекциями перед насе
лением по линии общества «Знание».

В 1986— 1988 гг. был членом редколлегии республикан
ского научно-популярного журнала для молодежи «Білім 
және еибек» «Знание и труд».

А. С. Амаижолов является активным членом Центрально
го Совета Казахского общества охраны памятников истории 
и культуры, председателем секции древней письменности и 
фольклора 1976—1988 гг. ведет большую научно-просвети
тельскую работу по выявлению, изучению и пропаганде 
древнетюркских памятников на территории Казахстана, ре
гулярно выступает с научными докладами на конференциях, 
Пленумах Центрального Совета общества. Он успешно соче
тает свою научную и педагогическую работу с обществен
ной деятельностью по пропаганде памятников культуры.
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Қазақстан эпиграфикасы және Ертіс бойындағы жазулар 105
Қазақстанда қазақ тілін зерттеудің қазіргі жайы 84
Казақстандағы гагауздар 28
Қалба бейнелері 39
Қалың елім. Ұмытпан: 0леңдер 101
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Қола айнадағы қолтадба 85
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Марйакблдегі көне жазу 78 
Орыс ғыльшының шамшыракы 67 
Өшпес өмір үні 106 
Пекиндегі кездесулер 88
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Семей облысында тұратын гаіатздардая жазылып алынған
фольклор текстері 29
Сөйлем мүшелерінің зерттелуі 108
Сызықтардан сыр тартқан 103
Талант көзін ашсак игі 63
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79
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мәселелері 90

X X X
Введение в тюркскую филологию 12
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Загадки ущелья Тайгак 41 
Илийские письмена 3, 34 
Плийские рунические надписи 44 
Интерпретация некоторых рунических знаков 53 
К вопросу о диалектной классификации памятников древне
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45
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Новые эпиграфические находки в Казахстане 47 
О гагаузах в Казахстане и их языке 25
О древнетюркских диалектах и тюркском письменно-литера
турном языке 80
О древних наскальных знаках Казахстана 56
О языке казахстанских гагаузов 21
Об управлении древнетюркского корневого глагола 1”
Об управлении производных глагольных основ в языке дпев- 
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Опыт классификации уступительных конструкций в современ
ном казахском языке 60
Писаницы (петроглифы) на скалах Бугытас 16 
Писашшы ущелья Утеген 19
Проблема происхождения тюркского ренического алфавита 
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Программа общелингвистических дисциплин (для казах
ского отделения филологического факультета) 10 
Ранняя алфавитная письменность гюркеязьчных племен 48 
Руническая надпись па бронзовом кольце (р. Или) 49 
Руноподобная надпись из Санекого захоронения близ Алма- 
Аты 50
Сердцу не стареть 42
Тюркская руническая графика: Метод, разработка. Ч. I. 6 
Тюркская руническая графика (наглядный материал). Ч. 2. 7 
Тюркская руническая графика (наглядный материал- иртыш
ские, илийские и сырдарьинскне надписи). Ч. 3. 11
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