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АЛҒЫ СӨЗ

¥сынылып отырған көрсеткіш әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті ғалымдарының биобиблиогра- 
фиялары сериясының жалғасы болып табылады.

Көрсеткіш филология гылымдарының докторы, профес
сор Алтай Сәрсенұлы Аманжоловқа арналған.

Биобиблиографияға ғалымның өмірі мен қызметін си- 
паттайтын мәліметгер, оның еңбектері және ол туралы әдебиет- 
тер енгізілген.

Жарияланған еңбектер хронологиялық тәртіппен орна- 
ласқан, басында қазақша, кейін орыс, ағылшын және басқа 
тіл-дерде алфавит бойынша берілген.

Оқырмандардың пайдалануына ыңғайлы болу үшін ең- 
бектердің алфавиттік көрсеткіші және бірлескен авторлардың 
есім көрсеткіші қосымша беріліп отыр.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый указатель трудов является продолжением 
серии биобиблиографий ученых Казахского национального 
университета им. аль-Фараби.

Биобиблиография посвящена доктору филологических 
наук, профессору Алтаю Сарсеновичу Аманжолову.

Указатель включает материалы, характеризующие жизнь 
и деятельность профессора А.С. Аманжолова, его публикации.

Труды расположены в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года по алфавиту: сначала идут работы, 
опубликованные на казахском, затем на русском, английском 
и др. языках. Отдельные издания трудов, работы, изданные 
под редакцией А.С.Аманжолова, и диссертации расположены 
в хронологическом порядке.

Для удобства использования в конце указателя приведен 
алфавитный указатель трудов и именной указатель соавторов, 
в котором ссылки даются на порядковые номера работ.
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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 № 33 
орыс орта мектебін медальмен бітірген.

1952-1957 жж. М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университетінің (МГУ жанындағы Шығыс тілдер 
институты) студенті.

1957-1960 жж. - Қазақ КСР Ғылым академиясының Тіл 
және әдебиет институтының кіші ғылыми қызметкері.

1960-1963 жж. МГУ жанындағы Шығыс тілдері 
институтының аспиранты.

1963 ж. филология ғылымдарының кандидаты дәре- 
жесі берілді.

1964-1966 жж. Қазақ КСР Ғылым академиясы Тіл білімі 
институтының кіші ғылыми қызметкері.

1966-1968 жж. - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика- 
лык институтының қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы.

1968-1970 жж. - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика- 
лык институтының қазақ тілі кафедрасының аға ғылыми 
қызметкері.

1969 ж. - қазақ тілі кафедрасының доценті атағы берілді.
1970-1978 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика- 

лык институты қазақ тілі кафедрасының доценті.
1974 ж. Қазақ КСР Жоғары және орщ оқу білім 

министрлігі, Республикалық оқу-ағарту орындары, жоғары 
мектеп пен ғылыми мекемелер қызметкерлерінің кәсіподақ 
тарапынан Құрмет грамотасымен марапатталды.

1976 ж. - филология ғылымдарының докторы ғылыми 
дәрежесі берілді,

Кәсіподақтардың Қазақ республикалық Кеңесі прези- 
диумының Құрмет грамотасымен марапатталды.

1977 ж. «1976 жылғы социалистік жарыстың жеңім- 
пазы» белгісімен марапатталды.
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1978 ж. қазақ тілі кафедрасының профессоры ғылыми 
атағы берілді.

1978- 1979 жж. Қазақ мемлекетгік қыздар педагогика- 
льщ институты қазақ тілі кафедрасының профессоры, 
меңгерушісі.

1979- 1995 жж. - әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік 
ұлттық университеті жалпы тіл білімі кафедрасының мең- 
герушісі.

1984 ж. - КСРО Жоғары білім министрлігі және оқу- 
ағарту орындары, жоғары мектеп пен гылыми мекемелер қыз- 
меткерлері кәсіподағының Орталық комитеті тарапьгаан 
Құрмет грамотасымен марапатгалды.

1988 ж. - «Еңбек ардагері» медалімен марапатталды.
1990 ж. - «Қазақтың тарих және мәдениет ескерткіш- 

терін қорғау қогамының құрметті мүшесі» деген атақ берілді.
1995 жылдан қазірге дейін әл-Фараби атындагы Қазақ 

ұлттық университетінің жалпы тіл білімі кафедрасының 
профессоры;

Қазақстан Республикасы Гуманитарлық ғылымдар 
академиясының толық мүшесі (академигі) болып сайланды.

1999 ж. - Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлыгы бойынша «Қүрмет» орденімен марапатталды.

2000 ж. Экономикалық Ынтымақтастық Үйымының 
халықаралық сыйлығы және Алтын медалімен марапатталды.

2001 ж. Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласын- 
дагы ең жақсы ғылыми-зерттеу жүмысы үшін дипломмен 
марапатталды (ҚазҮУ).

2004 ж. - «Қазақстан Республикасының гылымын 
дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісімен марапатталды.

2007 ж. - Қазақстан Республикасы Өнер академиясының 
академигі деген атақ берілді.

2009 ж. - Білім және гылым саласына қосқан айрықша 
үлесі үшін Л.Н. Гумилев атындагы Еуразия үлттық универ- 
ситетінің арнайы медалімен марапатталды.
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Основные даты жизни и деятельности 
профессора А.С. Аманжолова

Алтай Сарсенович Аманжолов 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. Ломоносова (Институт восточных 
языков при МГУ).

1957-1960 гг. - младший научный сотрудник Института 
языка и литературы АН КазССР.

1953- 1960 гг. - аспирант Института восточных языков 
при МГУ.

1963 г. - присуждена ученая степень кандидата филоло
гических наук.

1964-1966 гг. младший научный сотрудник Института 
языкознания АН КазССР (отдел уйгуроведения).

1966-1968 гг. старший преподаватель кафедры 
казахского языка Казахского государственного женского 
педагогического института.

1968-1970 гг. старший научный сотрудник кафедры 
казахского языка КазГосЖенПИ.

1969 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре 
казахского языка.

1970-1978 гг. доцент кафедры казахского языка 
КазГосЖенПИ.

1974 г. - награжден Почетной грамотой Министерства 
высшего образования КазССР и РК профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений.

1976 г. - присуждена ученая степень доктора филоло
гических наук;

- награжден Почетной грамотой Президиума Казахского 
PC профсоюзов.
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1977 г. - награжден знаком «Победитель социалисти
ческого соревнования 1976 года».

1978 г. - присвоено ученое звание профессора по кафедре 
казахского языка.

1978- 1979 гг. профессор, заведующий кафедрой 
казахского языка КазГосЖенПИ.

1979- 1995 гт. - заведующий кафедрой общего языко
знания 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».
1995 г. -  по настоящее время профессор кафедры 

общего языкознания КазНУ им. аль-Фараби;
- избран действительным членом (академиком) Академии 

Гуманитарных наук Республики Казахстан.
1999 г. Указом Президента Республики Казахстан 

награжден орденом «Құрмет».
2000 г. - награжден международной премией и Золотой 

медалью Организации Экономического Сотрудничества.
2001 г. награжден дипломом за лучшую научно-иссле

довательскую работу в области общественно-гуманитарных 
наук (КазНУ).

2004 г. награжден нагрудным знаком «За заслуги в 
развитии науки Республики Казахстан».

2007 г. - присвоено звание академика Академии ху
дожеств Республики Казахстан.

2009 г. награжден специальной медалью Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева за особый 
вклад в области образования и науки.
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Филология гылымдарының докторы, 
профессор Аманжолов Алтай Сәрсенұлының 

ғылыми, педагогикалық және қоғамдық қызметінің
қысқаша очеркі

Алтай Сәрсенүлы Аманжолов 1934 жылы 2 маусымда 
Алматы қаласында дүниеге келді. Ол 1957 жылы М.В. Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін (МГУ жанын- 
дағы Шығыс тілдер институтын) бітіріп, кейін аспирантура- 
сына түсіп, 1963 жылы "Көне түркі жазу ескерткіштері 
тіліндегі етістіктің меңгеруі" деген тақырыпта кандидаттық 
диссертацияны ойдағыдай қорғады (ғылыми жетекшісі 
профессор В.М. Насилов). 1957-1960 жылдары және 1964 жыл- 
дан бастап Қазақ КСР Ғылым академиясында кіші ғылыми 
қызметкер болып істеді. 1966 жылдың маусым айында Қазақ 
КСР Жоғары және арнаулы орта білім министрлігінің ұйға- 
руымен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты- 
ның қазақ тілі кафедрасына жіберіліп, 1979 жылдың қыркүйек 
айына дейін осында аға оқытушы, доцент, профессор, кафедра 
меңгерушісі қызметін атқарып келді.

А.С. Аманжолов әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің алдыңғы қатарлы профессорларының бірі, ол 
қыруар ғылыми-зерттеу, ұстаздық және қоғамдық жүмысына 
атсалысып жүр. 1979-1995 жылдары жалпы тіл білімі 
кафедрасының меңгерушісі, ал 1995 жылдың сәуір айынан 
қазірге дейін жалпы тіл білімі кафедрасының профессоры. 
Университетте бірқатар дәрістік курс жүргізеді: "Жалпы тіл 
білімі", "Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы", 
"Түркі филологиясына кіріспе", "Көне түркі тілі" және "Гра- 
фикалық лингвистиканың проблемалары". Бұл курстардың 
ұтымды жағы - маңызды ғылыми проблемаларды айтып, оны 
нақты дәлелдермен түсінікті түрде ашып беруінде.

Педагогикалық инсгитутта мұқияг әзірлеп оқыған курстары 
"Түркологияға кіріспе", "Көне түркі, араб, латын графикасы",

13



"Қазақ тілінің тарихи грамматикасы" және "Орыс және қазақ 
тілдерінің салыстырмалыграмматикасы". Педагогикалық инс- 
титутта жүмыс істеп жүріп, студенттік ғылыми қоғамньщ тіл 
үйірмесіне жетекшілік етті, филолог мамандарды дайындауда 
бақылау комиссиясының төрағасы болды. 1978 жылы Жоғары 
және арнаулы орта білім министрінің бұйрығымен қазақ 
филологиясы бойынша студенттердің ғылыми жұмыстарын 
қарайтын республикалық конкурс комиссиясына датөрага- 
лық етті, сөйтіп жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми 
творчествосына жан-жақгы талдау жасады.

А.С. Аманжоловтың ғылыми зерттеулері тіл мен жазу 
тарихының көптеген мәселелерін қамтиды. Ол - түркі 
тілдерінің тарихи грамматикасы мен көне түркі жазуы 
тарихының санаулы мамандарының бірі. Ғалымның түркі 
филологиясы мен тіл білімі бойынша екі жүзден астам еңбегі 
жарық көрді (кейбіреуі шетелде басылды). Ол филология 
ғылымдарының екі докторын, 18 кандидатын дайындады.

1969 жылы Мәскеуде шыққан "Көне түркі ескерткіш- 
теріндегі етістіктің меңгеруі" атты монографиясы ма- 
мандардың жоғары бағасына ие болды.

А.С. Аманжоловтың "Көне түркі жазуының тарихы 
туралы деректер мен зергтеулер" деген докторлық 
диссертациясы 1975 жылы қорғалған, бұл күрделі ғылыми 
зерттеу ұзақ жылғы ізденудің жемісі болды. Ғалымның "Көне 
түркі жазуының тарихы мен теориясы" (Алматы, 2003 ж., орыс 
тілінде) атты сүбелі монографиясында коне түркі руникалық 
графикасына түбегейлі талдау жасалған, Қазақстан бойынша 
соны эпиграфикалық материал берілген, түркі руникалык 
алфавитінің қалыптасу тарихына қатысты маңызды теориялық 
түжырымдар айтылған.

А.С. Аманжоловтың гылыми зерттеуінің нәтижелері оқу 
процесіне енгізіліп, "Жалпы тіл білімі", "Түркі тілдерінің 
салыстырмалы грамматикасы", "Түркі филологиясына кіріспе", 
"Графикалық лингвистика проблемалары" деген курстарды

14



оқытуда пайдаланылады. Ол үнемі республика жоғары оқу 
орындарының тіл кафедраларына ғылыми-әдістемелік көмек 
көрсетіп, ара-тұра Пекин, Ташкент, Уфа, Шымкенгг, Туркістан, 
Тараз, Павлодар, Өскемен т.б. қалаларының университет- 
терінде дәріс оқыды, сол сияқты студенттік ғылыми жұмыс- 
тарға, ізденушілерге, аспирант пен стажерларға (АҚШ, 
Венгрия, ҚХР, Түркиядан келген стажерларға) ғылыми 
жетекшілік етеді.

1980 жылы Ленинград мемлекетгік университеті жа- 
нындагы оқытушылардың білімін жетілдіру факультетін 
"Жалпы тіл білімі" мамандыгы бойынша бітіріп шықты. 1986 
жылдың қыркүйек айынан 1987 жылдың наурызына дейін 
Қытай Халық Республикасында Пекин университеті жанынан 
ғылыми дәрежесін көтеру мерзімінен өтті. Көне түркі жазу 
ескерткіпггерінің зертгеулеріне арналган "Бабалар сөзі" кітабы 
1988 жылы Пекинде басылды.

1993-1994 оқу жылы Түркияда гылыми сапармен жүріп, 
Қаратеңіз техникалық университетінде "Қазіргі қазақ тілі" 
және "Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы" курс- 
тарынан лекция оқыды. 1994 жылы Трабзонда "Ортақ асыл 
мирас" атты кітабы басылды (казақ және түрік тілдерінде).

Қазан қаласында түркология мен шығыстану тарихының 
мәселелеріне арналған конференцияға (1960 ж.), Мәскеуде 
Көне Шыгыс мәдениеті тарихын, филологиясын сөз еткен III 
Бүкілодақтық конференцияға, Берлинде тұрақты халықаралық 
алтаистикалық конференцияның XII мәжілісіне (1969 ж.), 
Ленинградта Бүкілодақтық түркологиялық конференцияға 
(1970 ж.), Уфада этнография-антропологиялық зерттеулері 
нәтижелері бойынша Бүкілодақтық сессияға (1980 ж.), Алма- 
тыда кеңес-түрік коллоквиумына (1990 ж.), Анкарада түркі 
мәдениеті конгресіне және алфавит, емле, жазу мәселелері 
тақырыбындағы халықаралық түркологиялық құрылтайға 
(1993 ж.), Астанада халықаралық түркологиялық конференцияға 
(2001 ж.), Анкарада Орхон ескерткіштеріне арналган
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халықаралық конференция (2006 ж.), Таразда халықаралық 
ғылыми-практикалық конференцияға (2006 ж.), Өскеменде 
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға (2007 ж.), 
т.б. қатысып, ғылыми баяндама жасап шықты.

А.С. Аманжолов филология факультетінің қазақ бөлімі 
үшін бірнеше бағдарлама мен методикалық талдау бастырьт 
шығарды: "Көне түркі, араб, латын графикасы" (1980 ж.), 
"Тіл біліміне кіріспе" (1982 ж.), "Жалпы лингвистикалык 
пәндердің бағдарламасы" (1983 ж., орыс тілінде), "Түркі 
филологиясына кіріспе" (1986 ж., орыс тілінде), "Түрік тілі" 
атты оқу құралы (1983 ж.)- Түркі эпиграфикасының дерек- 
теріне сүйеніп, "Түркі руникалық графикасы" деген үш 
бөлімді методикалық талдау қүрастырды (1980, 1981, 1985 
жылдары, орыс тілінде), "Түркі филологиясы және жазу 
тарихы" атты оқу құралын (1996 ж.) жариялады.

Ғалым шығармашылыгында лексикографияның орны 
ерекше. Ол үздік шыққан «Қазақша-орысша фразеологиялық 
сөздіктің» (1988 ж.) ғылыми редакторы, шындығында құрас- 
тырушылардың бірі болды. Ол «Түрікше-қазакша фразеоло- 
гиялық сөздікті», «Түрікше-қазақша кісі атгары сөздігін», 
«Түрікше-қазақша етістікті фразеологизмдердің сөздігін» және 
«Ағылшынша-қазақша етістікті фразеологизмдердің сөздігін» 
құрастыруын басқарды. Сондай-ақ, «Орысша-казақша 
фразеологиялық сөздігіне», қазақша-түрікше және түрікше- 
қазақша үлкен екітілді сөздіктеріне пікір жазды. Сонымен 
қатар «Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық 
сөздігін» (27-том) құрыстыруға қатысты.

Елеулі еңбектерінің бірі - "Қазақша-орысша лингвис
тикалык терминология сөздігінде" (1997, 1999 жылдары) 
қазақ тілінің 2 мыңдай лингвистикалык термині мен олардың 
орысша баламалары қамтылған. Бүл терминдер тіл біліміне 
қатысты оқу-методика қүралдары мен ғылыми еңбектерде 
кеңінен қолданылуда. Лүғат сөзтізбесі қазақ тіліңдегі деректер
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негізінде қүрастырылып, лингвистика тарихындағы алғашқы 
тәжірибе болып отыр.

Ғылыми ізденістерінің тағы бір қырын көрсеткен жөн. 
Ол қыры -  Тянь-Шань, Алтай және Тарбағатайдағы петрог- 
лифтер, жартастағы көне бейнелер мен идеографиялық таң- 
баларды мұқият зерттеуі. Ежелгі пиктографиялық және идео- 
графиялық ескерткіштер -  Қазақстан (Орталық Азия) 
жеріндегі алғашқы жазба мәдениетінің алтын қазығы. 
Қалыптасқан пікір бойынша, алғашқы жазу мен бейнелеу 
өнерінің түптамыры ортақ, сондықтан зерттеуші Қазақстан 
Республикасы Өнер академиясының академигі болып атанды.

А.С. Аманжолов университетіміздің қоғамдық жұмысы- 
на, координациялық және диссертациялық кеңестерге (төраға 
орынбасары) белсене араласып тұрады, филология факульте- 
тінде лингвист оқытушылардың методологиялық семинарына 
басшылық етті, жұртшылық алдында әрдайым лекциялар 
оқып тұрады. 1986-1988 жылдары жастарға арналған "Білім 
және еңбек" атты республикалық ғылыми-көпшілік журналы- 
ның редакция алқасының мүшесі болды.

А.С. Аманжолов - қазақтың тарих және мәдениет ескерт- 
кіштерін қорғау қоғамының Орталық Кеңесінің белсенді 
мүшесі, көне жазу және фольклор секциясының алғашқы 
төрағасы (1976-1988 жылдары). Қазақстанда көне түркі жазу 
ескерткіштерін ашу, зертгеу, насихаттау бағытында көптеген 
ғылыми-ағартушылық жұмыстарын жүргізіп, Республикалық 
радио және теледидар хабарларына үзбей қатысып тұрады. 
Өзінің ғылыми және ұстаздық қызметін мәдениет ескерт- 
кіштерін насихаттауға арналған қоғамдық жұмысымен 
ойдағыдай ұштастыра түсуде.



КРАТКИЙ ОЧЕРК
научной, педагогической и общественной деятельно

сти доктора филологических наук, профессора 
Аманжолова Алтая Сарсеновича

Алтай Сарсенович Аманжолов родился 2 июня 1934 года 
в городе Алматы. В 1957 году окончил Московский государ
ственный университет имени М.В. Ломоносова (Институт вос
точных языков при МГУ), там же он прошел аспирантуру и в 
1963 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Глагольное управление в языке памятников древне
тюркской 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 направлен Министерством высшего и среднего 
специального образования Казахской ССР в Казахский госу
дарственный женский педагогический институт на кафедру 
казахского языка, где работал старшим преподавателем, до
центом, профессором, заведующим кафедрой до сентября 
1979 года.

А.С. Аманжолов один из ведущих профессоров Казахско
го национального университета им. аль-Фараби, ведет боль
шую научно-исследовательскую, педагогическую и общест
венную работу. В 1979-1995 годах заведовал кафедрой общего 
языкознания, а с апреля 1995 года по настоящее время работа
ет в должности профессора кафедры общего языкознания. В 
университете читает несколько лекционных курсов: «Общее 
языкознание», «Сравнительная грамматика тюркских языков», 
«Введение в тюркскую филологию», «Древнетюркский язык», 
«Проблемы графической лингвистики». Эти курсы отличают
ся 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
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ка», «Историческая грамматика казахского языка» и «Сопос
тавительная грамматика русского и казахского языков». Во 
время работы в педагогическом институте бессменно руково
дил лингвистическим кружком СНО, был председателем ко
миссии по контролю за качеством подготовки специалистов- 
филологов. В 1978 году по приказу Министра высшего и 
среднего образования был председателем республиканской 
конкурсной комиссии по студенческим научным работам (ка
захская филология), дал анализ студенческого научного твор
чества по вузам республики.

Научно-исследовательская работа А.С. Аманжолова ох
ватывает широкий крут проблем истории языка и письменно
сти. Он один из немногих специалистов в области историче
ской грамматики тюркских языков, истории древнетюркской 
письменности. Имеет более двухсот опубликованных работ по 
тюркской филологии и языкознанию (некоторые опубликова
ны за рубежом). Он подготовил двух докторов и 18 кандида
тов филологических наук.

Получила высокую оценку специалистов его монография 
«Глагольное управление в языке древнетюркских памятников» 
(Москва, изд. «Наука», 1969 г.). Докторская диссертация 
А.С. Аманжолова «Материалы и исследования по истории 
древнетюркской письменности», защищенная в 1975 году, 
единодушно признана специалистами фундаментальным на
учным исследованием. Эта работа является результатом мно
голетних изысканий в области сложных проблем истории язы
ка и письменности древних тюркоязычных племен. В капи
тальной монографии А.С. Аманжолова "История и теория 
древнетюркского письма" (Алматы, 2003 г.) дано системати
ческое описание графики древнетюркских рунических надпи
сей, собран новейший эпиграфический материал (в том числе 
и по Казахстану) и содержатся крайне важные теоретические 
выводы по истории формирования тюркского рунического 
алфавита.
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Результаты его научных исследований внедрены в учеб
ный процесс, используются при чтении лекционных курсов: 
«Общее языкознание», «Сравнительная грамматика тюркских 
языков», «Введение в тюркскую филологию», «Проблемы 
графической лингвистики». Он регулярно оказывает научно- 
методическую помощь лингвистическим кафедрам вузов рес
публики, читал лекции в университетах Пекина, Ташкента, 
Уфы, Шымкента, Туркестана, Тараза, Павлодара, Усть- 
Каменогорска и других городов, осуществляет руководство 
НИРС, соискателями, аспирантамии, стажерами (руководил 
стажерами из США, Венгрии, КНР и Турции).

В 1980 году окончил ФПК при Ленинградском госу
дарственном университете по специальности «Общее языко
знание». Проходил научную стажировку в КНР при Пекин
ском университете (сентябрь 1986 г. март 1987 г.). В 
1988 году в Пекине издана его книга «Слово предков» (на ка
захском языке), посвященная вопросам изучения древнетюрк
ской письменности.

В 1993-1994 учебном году находился в научной коман
дировке в Турции, читал лекции по современному казахскому 
языку и сравнительной грамматике тюркских языков в Черно
морском техническом университете (Трабзон). В 1994 году в 
Трабзоне издана его книга «Общее драгоценное наследство» 
(на казахском и турецком языках).

Выступал с научными докладами на конференции по про
блемам тюркологии и истории востоковедения в Казани (1960 
г.), на Ш Всесоюзной конференции по истории культуры и фило
логии Древнего Востока в Москве (1966 г.), на XII заседании 
Перманентной Международной алтаистической конференции в 
Берлине (1969 г.), на Всесоюзной тюркологической конферен
ции в Ленинграде (1970 г.), на Всесоюзной сессии по итогам по
левых этнографических и антропологических исследований 
1978-1979 гг. в Уфе (1980 г.), на Советско-турецком коллоквиуме 
в Алматы (1990 г.), на Конгрессе по тюркской культуре и Тюр
кологическом курултае по вопросам алфавита и письменности в
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Анкаре (1993 г.), на международной тюркологической конфе
ренции в Астане (2001 г.), на международной конфереции по 
орхонским памятникам в Анкаре (2006 г.), на международной 
научно-практической конференции в Таразе (2006 г.), на между
народной научно-практической конференции в Усть-Каме
ногорске (2007 г.) и т.д.

А.С. Аманжоловым опубликованы программы и методи
ческие разработки для казахского отделения филологического 
факультета «Древнетюркская, арабская и латинская графика» 
(1980 г.), «Введение в языкознание» (1982 г.), «Программа 
общелингвистических дисциплин» (1983 г.), учебное пособие 
«Турецкий язык» (1983 г.). По материалам тюркской эпигра
фики им составлена методическая разработка «Тюркская ру
ническая графика» (1980, 1981, 1985 гг.), опубликовано учеб
ное пособие «Тюркская филология и история письменности» 
(1996 г., на казахском языке).

Видное место в творчестве ученого занимает лексико
графия. Он был научным редактором и фактически одним из 
составителей непревзойденного «Казахско-русского фразеоло
гического словаря» (1988 г.). Он руководил составлением 
«Турецко-казахского фразеологического словаря», «Турецко
казахского словаря антропонимов» и «Англо-казахского 
словаря глагольных фразеологизмов», рецензировал «Русско- 
казахский фразеологический словарь», большие двуязычные 
казахско-турецкий и турецко-казахский словари. Наряду с 
этим, он участвовал в составлении «Казахско-русского, 
русско-казахского терминологического словаря» (Т. 27).

Одна из значительных его работ «Казахско-русский сло
варь лингвистической терминологии» (1997,1999 гг.) -  охваты
вает около 2 тысяч лингвистических терминов современного ка
захского языка и их русские соответствия. Эти термины широко 
используются в учебно-методической и научной литературе по 
языкознанию. Словник словаря составлен по казахским источни
кам, что является первой практикой в истории лингвистики.
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Следует отметить еще одну грань его научных поисков -  
основательное изучение петроглифов, древних наскальных 
изображений и идеографических знаков Тянь-Шаня, Алтая и 
Тарбагатая. Древнейшие пиктографические и идеографические 
памятники определенно свидетельствуют о существовании 
ранней письменной культуры на территории Казахстана 
(Центральной Азии). Принято считать, что первоначальное 
письмо и изобразительное искусство восходят к общему 
источнику, поэтому исследователь избран академиком Академии 
художеств Республики Казахстан.

А.С. Аманжолов активно участвует в общественной жизни 
университета, в работе координационного и диссертационных 
советов (заместитель председателя), он руководил методоло
гическим семинаром преподавателей лингвистов на филологи
ческом факультете, часто выступает с лекциями перед 
населением. В 1986 -  1988 гг. был членом редколлегии 
республиканского научно-популярного журнала для молодежи 
«Білім және еңбек» («Знание и труд»).

А.С. Аманжолов является активным членом Центрального 
Совета Казахского общества охраны памятников истории и 
культуры, в 1976 -  1988 гг. был председателем секции древней 
письменности и фольклора. Ведет большую научно-просве
тительскую работу по выявлению, изучению и пропаганде 
древнетюркских памятников на территории Казахстана, 
регулярно выступает по республиканскому радио и телевидению. 
Он успешно сочетает свою научную и педагогическую работу с 
общественной деятельностью по пропаганде памятников 
культуры.



Көрнекті лингвист Сәрсен Аманжолов жұбайы Евгения және 
түңғышы Алтаймен бірге, 1939 ж.
Известный лингвист Сарсен Аманжолов с супругой Евгенией и 
первенцем Алтаем, 1939 г

София, Алтай мен Орал Аманжоловтар майдангер әкесін 
сарыла кутуде, 1945 ж.
София, Алтай и Урал Аманжоловы в долгом ожидании 
отца-фронтовика, 1945 г.



Студент достар А. Аманжолов (Мөскеу университет) жене 
Б. Нөгербеков (Қазақ университету, 1953 ж. 
Друзья-студенты А.Аманжолов (Московский университет) и 
Б.Ногербеков (Казахский университет), 1953 г.



А. Аманжолов курстас досы Д. Монгушпен бірге Мәскеу түбіндегі 
әскери лагерьде, 1956 ж.
А. Аманжолов сдругом-однокурсником Д. Монгушем в военном 
лагере под Москвой, 1956 г.

Мәскеу университетінде әскери дайындық. Филолог студенттер 
А. Аманжолов, А. Баландин, В. Иллич-Свитыч, И. Косарик, 1956 ж. 
Военная подготовка в Московском университете. Студенты- 
филологи А.Аманжолов, А.Баландин, В.Иллич-Свитыч,
И.Косарик, 1956 г.



А. Аманжолов және жұбайы Бибіайша (Мәскеу университетінде 
танысқан), улы Сәкен мен қызы Зүлфия, 1965 ж.
А. Аманжолов, его супруга Бибиайша (познакомились в Московском 
университете), сын Сакен и дочь Зульфия, 1965 г.
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А. Аманжолов жөне егіз ұлдары - Ерен мен Есен, 1971 ж. 
А. Аманжолов и сыновья - Ерен и Есен, 1971 г.



А. Аманжолов - педагогикалық институтта студенттік ғылыми 
қоғамының жетекшісі, 1977 ж.
А. Аманжолов - руководитель студенческого научного общества в 
педагогическом институте, 1977 г.

МГУ түлекгері, ҚазМУ оқытушылары А. Аманжолов пен Г. Морозова 
кросқа қатысып, жеңімпаз атанды, 1987 ж.
Питомцы МГУ, преподаватели КазГУ А. Аманжолов и Г. Морозова - 
участники и победители кросса, 1987 г.



Вице-премьер И.Н. Тасмағамбетов жене профессор А С. Аманжолов 
Моиғолияға жасаған ғылыми сапары кезінде, 1997 ж.
Вице-премьер И.Н.Тасмагамбегов и профессор А.С Аманжолов во 
время научной экспедиции в Монголию, 1997 г.

Жаэушы А. Сейдімбек жене профессор А С. Аманжолов Монғолияның
ежелгі астанасы Қарақорымда, 1997 ж.
Писатель А.Сейдимбек и профессор А.С.Аманжолов в Каракоруме, 
древней столице Монголии, 1997 г



Үсгаз және шәкірттері, 1998 ж. 
Наставник и ученики, 1998 г.

Профессор А.С. Аманжолов өзбек әріптестерімен кездесуде, 
Ташкент, 2004 ж.
Профессор А.С. Аманжолов на встрече с узбекскими коллегами, 
Ташкент, 2004 г.



Ғалым эпиграфикалық экспедицияда шәкірттерімен бірге, 2006 ж. 
Ученый с учениками в эпиграфической экспедиции, 2006 г.

Жақын досы, Мөскеу университетінің профессоры Д.М. Насиловпен 
кездесу, 2007 ж.
Встреча с близким другом, профессором Московского университета 
Д.М.Насиловым, 2007 г.



A.C. Аманжоловтың
өмірі мен ғылыми еңбектері туралы әдебиеттер
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курсына түскен жүмыстарды оқығанда // Лениншіл жас. -  
1978.-28  июль.

84. К генезису тюркских рун // Вопросы языкознания. -  
М , 1 9 7 8 ,-№ 2 .- С .  76-87.

1980
85. Память сердца // Қазақ университеті. -  1980. -  18 янв.

86. Следы культа оленя в тюркских языках // Проблемы 
изучения и охраны памятников культуры Казахстана. -  Алма- 
Ата, 1980.- С .  27-30.

1982
87. Буырлыбұлақ қазынасы // Жұлдыз. -  1982. -  № 8. - 

199-202 бет.

88. Коне бейне, жұмбақ мирас // Қазақстан әйелдері. -  
1982 .-№  11.-32-33 бет.
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89. Орыс ғылымының шамшырағы: Москва универеитеті 
туралы // Қазақстан әйелдері. -  1982. -  № 6. -  19 бет.

1983
90. Әке тәлімі // Балдырған. -  1983. — № 12. — 8-9 бет.

91. Бабалар сөзі: Орхон-Енисей жазуының алғашқы 
оқылуына 90 жыл толуына орай // Білім және еңбек. -  1983. -  
№ 9 .-2 1 -2 2  бет.

1984
92. Атаулар сыры // Білім және еңбек. -  1984. -  № 8. -  30- 

31 бет. - Кітапқа сын: Тюркская ономастика. -  Алма-Ата: 
Наука, 1984. -  248 с.

93. Кенгерес-Кеңгір: руникалық ескерткіштерді оқу 
методикасы туралы // Білім және еңбек. -  1984. -  № 8. -  21 
бет.

94. Көне таңбалар сырына үңілгенде // Білім және еңбек. 
1984. -№ 8 -1 0 -1 1  бет.

95. Тастағы көне жазулар // Мәдениет және түрмыс. -  
1984 .-№  8 .-1 6 -1 7  бет.

1985
96. Алтайтануға үлес: [Ш.Ш. Уәлихановтың еңбектері 

туралы] // Білім және еңбек. -  1985. -  № 11. -  8-9 бет.

97. Асыл жазудың әтгеген-айы // Білім және еңбек. -  
1985. -  №2. -  44 бет. -  Кітапқа сын: Васильев Д.Д. Корпус 
тюркских рунических памятников бассейна Енисея. -  Л., 1983. 
-  128 с.

98. Асыл мүра // Қазақ әдебиеті. -  1985. -  27 дек.
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99. Аталар сөзі // Білім және еңбек. -1985. -  № 3. -  22-23 бет.

100. Марқакөлдегі көне жазу // Қазақ әдебиеті. -  1985. -  20
дек.

101. Тіл және этнос. Көне түркі этногенезіне байланысты 
бірер сөз // Білім және еңбек. -  1985. -  № 7. -  26-28 бет.

102. О древнетюркских диалектах и тюркском пись
менно-литературном языке // Вопросы восточной филологии. 
-  Алма-Ата, 1985. -  С. 60-76.

103. О разграничении именных частей речи в казахском 
языке // Тез. науч.-теорет. конф., повящ. 50-летию КазГУ им. 
С.М. Кирова. -  Алма-Ата, 1985. -  С. 47.

1986
104. Әріп пен таңба арасындағы бұлдыр сағым // Білім 

және еңбек. -  1986. -  № 1. -  43-44 бет.

105. Ғылымның теңізінен маржан терген [С. Аманжо- 
ловтың хатгары жайлы] // Жалын. -  1986. -  № 2. -  72-75 бет.

106. Көненің көзіндей // Мәдениет және тұрмыс. -  1986. 
- №  1. -  17 бет.

107. Қазақстанда қазақ тілін зерттеудің қазіргі жайы // 
Түркі тілдері бойынша зерттеулер. -  Пекин, 1986. -  3-шығуы -  
32 бет (қытай тілінде).

108. Қола айнадағы қолтаңба // Білім және еңбек. -  1986. 
-  № 2. -  26-27 бет.

109. К вопросу о диалектной классификации памятников 
древнетюркской письменности // Вопросы языкознания. -  М.,
1986 .-№  1 .-С . 75-81.
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ПО. К истории изучения наиболее ранних этапов пись
менности // Сборник научных трудов Моек. пед. ин-та иностр. 
яз. -М ., 1986. -  Вып. 275. -  С. 126-133 / Соавт. Т. А. Амирова.

1987
111. Пекиндегі кездесулер // Қазақ әдебиеті. -  1987. -  И

сент.

112. Түғырдағы жазулар // Жұлдыз. -  1987. -  № 1. -  205- 
208 бет.

113. Шығар күндей шындық бар: [түркі филологиясының 
өзекті мәселелері] // Білім және еңбек. -  1987. -  № 1. -  32 бет.

114. Шыгар күндей шындық бар: [жазба дәстүр және 
әдеби тіл] // Білім және еңбек. -  1987. -  № 2. -  18-19 бет.

115. Шығар күндей шындық бар: [өнегелі өмір, нүсқалы 
жол] // Білім және еңбек. -  1987. -  № 3. -  20-22 бет.

1988
116. Аға сөзі: өлең [Әні И. Төлеубайүлынікі] // Лениншіл 

жас. -  1988. — 24 дек.

117. Ертіс жазу ескерткіпггері // Білім және еңбек. -  1988. 
-  № 11. -  36 бет.

118. Салыстырып көргенде: [«Қүгадғу біліг» дастанының 
қазақша аудармасы жайында] // Қазақ әдебиеті. -  1988. -  26 
авг. -  Кітапқа сын: Баласағұн Жүсіп «Қүтты білік» / көне 
түркі тілінен аударған А. Егеубаев. -  Алматы: Жазушы, 1986. 
-6 1 6  6.

119. О функционировании русских топонимов на терри
тории Восточного Казахстана и проблемы казахско-русского
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двуязычия: тез. I Респ. конф., 7 - 8  апреля 1988 г. -  Алма-Ата, 
1988. -  С. 17-18 / Соавт. Г.Б.Мадиева.

1989
120. Атауда алуан сыр бар // Қазақстан әйелдері. -  1989. -  

№ 8 .-  16-17 бет.

121. Біз отты жылдар ұландарымыз // Қазақстан пионері.
-  1989. -  13 август.

122. Екі елдің ортақ мүддесі // Қазақстан мұғалімі. -  1989.
-  10 март.

123. Көне түркі жазуы // Қазақ КСР. 4 томдық қысқаша 
энциклопедия. -Алматы, 1989. -  4-т. -  304 бет.

1990
124. Древнетюркская письменность на Иртыше // Руд

ный Алтай. -  1990. 10 окт.

125. О фразеологизмах глагольной семантики в совре
менном уйгурском языке // Язык и словесность: материалы 
науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Е.Д. Поли
ванова. Ташкент, 23-26 октября 1990 г. -  Ташкент, 1990. -  4.1.
-  С. 154-155 / Соавт. Р.А. Авакова.

1991
126. Қалың елім. Үмытпан: өлеңдер (араб графикасында) 

// Шалқар. -1 9 9 1 .-1 4  наурыз.

127. Қателік қайталанбаса екен // Халық кеңесі. — 1991. — 
21 наурыз.

128. Сызықтардан сыр тартқан (араб графикасында) // 
Шалқар. -1 9 9 1 .-1 9  көкек.
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129. Древнетюркское письмо // Казахская ССР: 4-томная 
краткая энциклопедия. -  Алма-Ата, 1991. -Т. 4. -  С. 220.

130. The Words of Ancestors (in English, together with Turk
ish translation by Mehmet Olmez) // Erdem. -  Ankara, 1991. -  
Cilt 5/15. -  P. 791-796; P.797-801.

1992
131. Қазақстан эпиграфикасы және Ертіс бойындағы жа- 

зулар // Атамекен. -  Алматы, 1992. -  99-103 бет.

132. Өшпес өмір үні: [Қорқыт жыры жайында] // Жас 
қазақ. -  1992. -  9 көкек.

133. О древнем культе горного козла // Античность и 
общечеловеческие ценности: сб. статей, сообщений и метод, 
рекомендаций членов Ассоциации антиковедов Казахстана. -  
Алма-Ата. -1992. -  Вып. 2. -  С. 147-148.

1993
134. Коне жазуларымызға коз тіксек... // Қазақ тарихы. -  

1993. - № ! . -  18-23 бет.

135. Сөйлем мүшелерінің зерттелуі // Қазақ тілі мен 
әдебиеті. -  1993. - №  10. -  21-23 бет; № 11. -  21-23бет; № 12. -  
21-23 бет / С. Қоянбековамен бірге.

136. Ilk Tiirklerde Geyik Kiiltii uzerine // III Ulusarasi Tiirk 
Kulturii Kongresi. -  Ankara, 1993. -  S. 4-5.

137. Kazak dilinin alfabeleri hakkinda // Siirekli Tiirk Dili 
Kurultayi Konu§ma Metinleri. -  Ankara, 1993. -  S. 32-33; S.106- 
108.

138. «Turk halklarim yakinla§tirmak maksadiyla latin 
alfabesine gefmeliyiz» // Yeni Dii§unce. -  Ankara, 1993. 8 Ekiin.
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1994
139. «Алаңдатқан арманым еді!..» // Қазақ әдебиеті. -  

1994. -  21 қазан.

140. Kazakistan’daki Gagauzlar veya Hakiki Bulgarlar 
hakkinda // Turk Dunyasi Tarih Dergisi. -  Ankara, 1994. -  № 92. -  
S. 45-48.

1995
141. Опыт историко-культурной интерпретации «древ

негреческой» наскальной надписи // Античность и обще
человеческие ценности. -  Алматы, 1995. -  Вып. 3. -  С .130-133.

142. Kazakistan’da ya§ayan Gagauzlar’dan derlenen metinler 
// Turk Dunyasi ara§tirmalari. -  Nisan, 1994. -  S. 58-75.

143. Kazakistan’da bulunan (Дп aynasi ile Sasani 
tabagindaki runik Turk yazitlan // Turk Dili Ara§tirmalari Yilligi, 
Bulleten.- 1993.-A nkara, 1995. -  S. 115-119

1996
144. Время все расставит на свои места // Горизонт. -  

1996.-№  5 .-2 -8  февр.

145. Древнетюркская письменность и памятники ранней 
государственности на территории Казахстана // Казахстан и 
мировое сообщество. -  1996. -  № 4. -  С. 13-15.

146. Загадка китайской «Александрии» // Античность и 
общечеловеческие ценности. -  Алматы, 1996. -  Вып. 4. -  С. 16-17.

147. Мир древнего охотника // Ай. -  1996. -  №1. -  С.6-7.

1997
148. Графикалық лингвистиканың проблемалары // Қаз- 

МУ хабаршысы. Филол. сер. -  1997. - №  12. -  145-146 бет.
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149. Жоғары тіл мәдениеті мен білім өрісінің көрсеткіші 
// Ана тілі. -  1997. -  28 тамыз.

150. Орхоннан Кеңгірге дейін // Қазақ университеті. -  
1997. - №7, қазан.

151. Лингвистическая подготовка студентов: проблемы и 
перспективы // Вести. КазГУ. Сер.филол. -  1997. -  № 12. -  С. 
132-135 / Соавт. Н.Ж. Шаймерденова.

152. Проблемы графической лингвистики: спецкурс для 
магистрантов // Вести. КазГУ Сер. филол. -  Алматы, 1997. -  
№ 12.- С . 143-144.

153. У истоков казахской диалектологии / / Аманжо 
лов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. -  
2-е изд., доп. - Алматы, 1997. -  С. 600-606.

1998
154. Ахмет Байтүрсынұлының мерейтойына // ҚазМУ 

хабаршысы. Филол. сер. -  1998. -  № 25. -  5 бет. / Р.А. Ава- 
ковамен бірге.

155. Енисей ойма жазулары // Қазақ тілі: энциклопедия. -  
Алматы, 1998. -108-109 бет.

156. Есік ойма жазуы // Қазақ тілі: энциклопедия. -  
Алматы, 1998. -  116-117 бет.

157. Коне ру таңбаларының мәні // Қазақ тілі мен әдеби- 
еті. -  1998. -  № 5-6. - 86-91 бет / М. Қарамендинамен бірге.

158. Көне түркі ескерткіштерінің тілі туралы // ҚазМУ 
хабаршысы. Шығыстану сер. -  1998. — № 5. — 10-15 бет.

159. Коне түркі жазба ескерткіштері // Қазақ тілі: энцикло
педия. -  Алматы, 1998. -  178-180 бет.
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160. Көне түркі жазуы // Қазақ тілі: энциклопедия. -  
Алматы, 1998. -  180 бет.

161. Қазақ диалектологиясының қайнар бастауы // Қаз- 
МУ хабаршысы. Филол. сер. -  1998. -  № 18. -  56-59 бет.

162. Орта Азия түркі әдеби тілі // Қазақ тілі: энциклопе
дия. -  Алматы, 1998. -  303-304 бет.

163. Орхон ойма жазулары // Қазақ тілі: энциклопедия. -  
Алматы, 1998. -  381-383 бет.

164. Талас ойма жазулары // Қазақ тілі: энциклопедия. -  
Алматы, 1998. -  381-383 бет.

165. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
// ҚазМУ хабаршысы. Филол. сер. -  1998. -  № 18. -  95-97

бет.

166. Языковед. Литературный критик. Публицист // Вест
ник. КазГУ Сер. филол. -  1998. -  № 17. -  С.9-14 / Соавт.
В.Г.Миронова.

167. Return of the Banner = Возвращение знамени // Didar 
Kazakstan. -  1998. -  № 2 -  С. 59-67 (на английском и русском 
языках).

1999
168. Коне түркі тілі (оқу пәнінің бағдарламасы) // ҚазМУ 

хабаршысы. Филол. сер. -  1999. -  № 30. -  13-16 бет.

169. Түркі өркениетінің шұғылалы символы - Солнечный 
символ тюркской цивилизации // Орлеу. -  1999. -  № 1. - 38-39 
бет.
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170. Историко-этимологические этюды (түрк, түргеш, 
Кеңерес) // Актуальные проблемы казахстанского монго
ловедения: прошлое, настоящее и перспективы. -  Алматы, 
1999. -  С. 117-123; Веста. КазГУ Сер. филол. -  1999. -  № 30. 
- С .  9-13.

171. Типы уступительных конструкций в турецком и 
казахском языках // Веста. КазГУ Сер. востоковед. -  1999. -
№ 9. -  С. 5-9.

172. Secrets of the Early Turkic Literature (Ancient Turkic 
Script) -  «Тысячелетние и бесчисленнодневные...» (Древне
тюркская руника) // Didar-Kazakstan. -  1999. -  № 15. -  С.32-37.

2000
173. Гильгамеш және Қорқыт аңызы // Антика заманы 

және жалпы оркениет. -  Алматы, 2000. -  7- шыг. -  8-9 бет.

174. Древнейший символ тюркского мира // Античность и 
общечеловеческие ценности. -  Алматы, 2000. -  Вып. 7. -  С.7-8.

175. К типологии синтаксических связей // Веста. Каз-ГУ. 
Сер. филол. -  2000. -  № 37. -  С. 19-25.

176. Туглукжан Талипов -  талантливый исследователь 
уйгурского языка // Исследования по уйгуроведению: к 75- 
летию известного тюрколога Т.Т. Талипова. -  Алматы, 2000. -
С. 165-170.

20 0 1
177. Білге каган ескерткіші // Зерде. -  2001. -  № 12. -  14- 

15 бет.

178. Орхон жазба ескерткіштері жайында бірер сөз// 
Түркітану мәселелері: бүгіні мен болашағы. -  Алматы, 2001. -  
1-бөлім. -  23-24 бет.
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179. Түркі руникасының тараған аймақтары // Көне түр- 
кі өркениеті: жазба ескерткіпггері: халықаралық ғылыми- 
теориялық конференциям арналған тақырыптық көрменің 
көрсеткіші. -  Алматы, 2001. -  41-44 бет.

180. Видный ученый-уйгуровед // Йеңи заман. -  2001. -  1 янв.

181. К интерпретации чуйских рунических надписей// 
Актуальные проблемы истории древних кыргызов: тез. докл. 
междунар. научного конгресса. Бишкек, 27-29 августа 2001 г. 
-  Бишкек, 2001. -  С. 97-100.

182. Насущные вопросы изучения орхоно-енисейских 
надписей // Древнетюркская цивилизация: памятники пись
менности: материалы междунар. науч.-теорет. конф. Астана, 
18-19 мая 2001 г. -  Алматы, 2001. -  С.72-74.

183. Yazann ozgefmi^i // Түркі әлемі = Turk Dunyasi. -  
2001. - № 2(5), наурыз.

2002
184. Орхон мәтіндерін тануға - К познанию орхонских 

надписей // Дауыс пен көрініс. -  2002. -  № 3(11). -  5-6 бет.
185. Булгарские надписи греческим письмом из «Клада 

Аттилы» // Античность и общечеловеческие ценности. -  
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Атауда алуан сыр бар 120
Атаулар сыры 92
Ахмет Байтұрсынүлының мерейтойына 154
Әке тәлімі 90
Әкеден қалған ғылыми мирас 187
Әріп пен таңба арасындағы бүлдыр сағым 104
Бабалар сөзі 13, 91
Баспалдақ 82
Буырлыбұлақ қазынасы 87 
Біз отты жылдар ұландарымыз 121 
Білге қаған ескерткіші 177 
Гагауз тілі 70
Гильгамеш және Қорқыт аңызы 173 
Графикалық лингвистиканың проблемалары 148 
Ғылыми конференция: Қазан университетінде өткен 

шығыстану мәселелеріне арналған конференция 38 
Ғылым мен дінді үштастыра білген ғалым 209 
Ғылымның теңізінен маржан терген 105 
Екі елдің ортақ мүддесі 122
Елимиздики тюркологияның асасчиси (В.В.Радлов) 46 
Еліңе қызмет ету -  бақыт 197

60



Енисей ойма жазулары 155 
Еркін елдің ертеңі 205 
Ертіс жазу ескерткіпггері 117 
Есік ойма жазуы 156 
Жазу дәстүріміз 46
Жоғары тіл мәдениеті мен білім өрісінің көрсеткіші 149 
«Иелер», «киелер» және петроглиф 57 
«Каравандікі» қиянат, ал Қаржаубайдікі ұят 191 
Кенгерес-Кеңгір: руникалық ескерткіпггерді оқу методи- 

касы туралы 93
Киелі Меркідегі руникалық жазулар 206 
Көне бейне, жүмбақ мирас 88
Көне жазба ескерткіштерінің құпиясы әлі де көп 198 
Көне жазу сырлары 43 
Көне жазуларымызға көз тіксек 134 
Көне ру таңбаларының мәні 157 
Көне таңбалар сырына үңілгенде 94 
Көне түркі, араб, латын графикасы курсының програм- 

масы, 6,14
Көне түркі жазба ескерткіпггері 159
Көне түркі жазуы 123, 160
Көне түркі тілі (оқу пәнінің бағдарламасы) 168
Көне түркі тілі 188
Көне түркінің көк тәңірге тілегі Меркідегі таңбалы тасқа 

жазылған 199
Көненің көзіндей 106 
Күміс тостаған сыры 65
Қазақ диалектологиясының қайнар бастауы 161 
Қазақ тілі: жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына 

арналған байқау оқулығы 26
Қазақ тілі: жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына 

арналған оқулық 31,33
Қазақтілі. Синтаксис 16, 18, 21, 27
Қазақстан жеріндегі көне жазулар 51
Қазақсган эпиграфикасы және Ертіс бойындағы жазулар 131
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Қазақстанда қазақ тілін зертгеудің қазіргі жайы 107 
Қазақстандағы гагауздар 47
Қазақша-орысша лингвистикалық терминология сөздігі 

22, 24
Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық 

сөздік 25
Қалба бейнелері 58 
Қалың елім. Ұмытпан: өлеңдер 126 
Қателік қайталанбаса екен 127 
Қола айнадағы қолтаңба 108
Қосөзен өркениетінен -  Қорқыт аңыздарына дейін 218 
Марқакөлдегі көне жазу 100 
Мен әкемді пір тұтамын 200 
Өмірдің үмытылмас белестері 217 
XV ғасыр қазақ шипагерінің сөз байлығы 214 
Орта Азия түркі әдеби тілі 162 
Орхон жазба ескерткіштері жайында бірер сөз 178 
Орхон мәтіндерінің қазақша аудармасына қатысты 

бірқатар ескертпелер 210
Орхон мәтіндерін тануға 184 
Орхон ойма жазулары 163 
Орхоннан Кеңгірге дейін 150
Орыс ғылымының шамшырағы: Москва универеитеті 

туралы 89
Өшпес өмір үні: Қорқыт жыры жайында 132 
Пекиндегі кездесулер 111
Салыстырып көргенде: «Қүтадғу біліг» дастанынын қа- 

зақша аудармасы жайында 118
Семей облысында түратын гагауздардан жазылып алын- 

ған фольклор текстері 48
Сөйлем мүшелерінің зерттелуі 135 
Сызықтардан сыр тарқан 128 
Талант көзін ашсақ игі 83 
Талас ойма жазулары 164 
Тастағы көне жазулар 95
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Тұғырдағы жазулар 112 
Түркі өркениетінің шүғылалы символы 169 
Түркі руникасының тараған аймақтары 179 
Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы 165 
Түрік тілі 9
Түркі филологиясы және жазу тарихы 20 
Түркі филологиясына кіріспе 189, 201, 211 
Түркі филологиясына кіріспе курсының бағдарламасы: 

филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөліміне 
арналған 19

Түрікше-қазақша кісі аттары сөздігі 28 
Түрікше-қазақша фразеологиялық сөздік 23 
Тіл біліміне кіріспе курсының программасы 8, 15 
Тіл және этнос. Көне түркі этногенезіне байланысты 

бірер сөз 101
Уйгуршунаслик бойичә йеңи әмгәк 50 
«Шағатай» тіліне шалағай қарамайық 59 
Шығар күндей шындық бар 113
Шығар күндей шындық бар: жазба дәстүр және әдеби тіл 114 
Шығар күндей шындық бар: өнегелі өмір, нүсқалы жол 115

* * *

Булгарские надписи греческим письмом из «Клада 
Аттилы» 185

Введение в тюркскую филологию 12 
Видный ученый-уйгуровед 180 
Время все расставит на свои места 144 
Глагольное управление в языке древнетюркских памят

ников 2
Глагольное управление в языке памятников древнетюрк- 

Ской письменности 1
Графика таласских, ениейских и орхонских надписей 71 
Греко-славянская азбука из Талгарского городища 215 
Две енисейские рунические надписи 73 
Две рунические надписи с Сыр-дарьи 62
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Две эпиграфические находки на юге Казахстана 207 
Древнейший символ тюркского мира 174 
Древнетюркская письменность и памятники ранней 

государственности на территории Казахстана 145 
Древнетюркская письменность на Иртыше 124 
Древнетюркская руническая надпись из Прииртышья 49 
Древнетюркские письмена европейского ареала 186 
Древнетюркское письмо 129
Древние надписи и петроглифы хребта Кетмень (Тянынань) 52 
Еще раз об иртышской рунической надписи 55 
Загадка китайской «Александрии» 146 
Загадки ущелья Тайгак 60 
Илийские письмена 3, 53 
Илийские рунические надписи 63 
Интерпретация некоторых рунических знаков 72 
Историко-этимологические эподы (түрк, тургеш, Кецерес) 170 
История и теория древнетюркского письма 30 
К вопросу о диалектной классификации памятников 

древнетюркской письменности 109
К вопросу о соответствии с/ш в древнетюркских диа

лектах 66
К вопросу об управлении аналитических глаголов в 

древнетюркских языках 43
К генезису тюркских рун 84
К интерпретации чуйских рунических надписей 181 
К истории изучения наиболее ранних этапов 

письменности 110
К истории тюркского рунического алфавита 74 
К типологии синтаксических связей 175 
К этимологии древнетюркского сы гун  «олень» 81 
Кирилл и Мефодий казахского алфавита 212 
Конференция по вопросам тюркологии и истории 39 
Лингвистическая подготовка студентов: проблемы и 

перспективы 151
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Материалы и исследования по истории древнетюркской 
письменности 4

Мир древнего охотника 147
Насущные вопросы изучения орхоно-енисейских 

надписей 182
Незабываемые страницы жизни 192 
Несколько слов о научном наследии отца 190 
Новые эпиграфические находки в Казахстане 66 
О гагаузах в Казахстане и их языке 44 
О древнейших наскальных знаках Казахстана 75 
О древнем культе горного козла 133 
О древнетюркских диалектах и тюркском письменно

литературном языке 102
О разграничении именных частей речи в казахском языке 103 
О фразеологизмах глагольной семантики в современном 

уйгурском языке 125
О функционировании русских топонимов на территории 

Восточного Казахстана и проблемы казахско-русского 
двуязычия 119

О языке казахстанских гагаузов 40 
Об истоках древнетюркской письменности 216 
Об управлении древнетюркского корневого глагола 35 
Об управлении производных глагольных основ в языках 

древнетюркских памятников 36
Опыт классификации уступительных конструкций в 

соременном казахском языке 79
Опыт историко-культурной интерпретации «древнегре

ческой» наскальной надписи 141 
Память не стареет 193,202 
Память сердца 85
Писаницы (петроглифы) на скалах Бугытас 34 
Писаницы ущелья Утеген 37
Проблемы графической лингвистики: спецкурс для

магистрантов 152
Проблема происхождения тюркского рунического алфа

вита 80
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Программа общелингвистических дисциплин 10 
Ранняя алфавитная письменность тюркоязычных племен 67 
Руническая надпись на бронзовом кольце (р. Или) 68 
Руноподобная надпись из сакского захоронения близ 

Алма-Аты 69
Сердцу не стареть: к 75-летию В.М. Насилова 61 
Слово о тюркских рунах 194 
Следы культа оленя в тюркских языках 86 
Становление ученого-лингвиста и его научной школы 203 
Типы уступительных конструкций в турецком и казах

ском языках 171
Туглукжан Талипов -  талантливый исследователь уйгур

ского языка 176
Тюркская руническая графика: методическая разработка 5 
Тюркская руническая графика: методическая разработка 

по спецкурсу для студент, каз. отделен, филол. фак-та. 4.2. 7 
Тюркская руническая графика: наглядный материал -  

иртышские, илийские и сырдарьинские надписи. Ч.З. 11 
У истоков казахской диалектологии 153 
Уточненные енисейские надписи 76 
«Шумеро»-тюркские соответствия и изобразительные 

логограммы 77
Языковед. Литературный критик. Публицист 166

* * *

An «Ancient Greek» Inscription from the region of Alma-Ata 56 
Forefather Goat or the Ancient Turkic Inscription on the Early 

Greek Alphabet 78
Ilk Turklerde Geyik Kiiltii uzerine 136
Kazak dilinin Alphabeleri hakkinda 137
Kazakistan’daki Gagauzlar veya Hakiki Bulgarlar hakkinda 140
Kazakistan’da ya§ayan Gagauzlar’dan derlenen metinler 142
Orhun anitlan uzerine yeni ^eviri ?ali§malan 219
Ortak asil miras 17
Prototurkce yazi: dii§iince yazismdan alfabeye kadar 208 
Return of the Banner 167
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Runic inscription on the bronze mirror from Western 
Kazakhstan 204

Secrets of the Early Turkic Literature (Ancient Turkic Script) 172 
The Words of Ancestors 130
The words of ancestors (on the origin of alphabetic writing) 195 
Turk Filolojisi ve Yazi Tarihi 32
«Tiirk halklanni yakmla§tirmak maksadiyla latin alfabesine 

gefmeliyiz» 138
Yazann ozge9 mi§i 183

Бірлесіп жазған авторлардың есім көрсеткіші 
Именной указатель соавторов

Авакова Р.А. 125, 154 
Айтбайұлы О.А. 25
Аманжолов С.А. 16, 18, 21, 26, 27, 31, 33, 34
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Арғынғазина Ш.Б. 29
Әбілқаев А. 16, 18, 21, 27
Жанғабылова З.К. 28
Қайдаров А. 39
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Қарамендина М. 157
Қосымова Г. 26, 31, 33
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МадиеваГ.Б. 119
Марьяшев А.Н. 60
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